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Van de redactie
Wanneer is De Bilt ontstaan? Is dat in het jaar 1122 geweest zoals door velen wordt aangenomen
aan de hand van Mathildes oorkonde? Of was het toch negen jaar eerder in 1113 het jaar waarin een
oorkonde Ludolf noemt als eerste abt van Oostbroek. In Over de 'oudste oorkonde': Bilts begin in 1113?
schetst Anne Doedens ons zijn zoektocht naar de ware stichtingsdatum. Die eerste oorkonde was al
wel bekend, maar werd gezien als een vervalsing. Doedens toont aan dat de oorkonde weliswaar is
opgenomen in een vervalst document, maar zelf wel degelijk echt is. Dat niet iedereen het met zijn
zienswijze eens is, zal blijken in het volgende nummer van De Biltse Grift waarin Ellen Drees haar
reactie zal geven.
In het artikel Villa Parkwijck. Een bewogen levensgeschiedenis vertelt Hans de Groot over
de merkwaardige omzwervingen van de villa Parkwijck die nu te vinden is op de hoek van de
Soestdijkseweg-Noord en de Van Ostadelaan. Aanvankelijk stond het door Berlage ontworpen huis aan
het Vondelpark in Amsterdam. In 1913 werd het afgebroken en overgebracht naar zijn huidige plek.
Weet u waar de gevel die het onderwerp van het raadsel van dit nummer vormt, te vinden is?
Door het nieuws over de stichtingsdatum van De Bilt moest helaas het negende deel over De Leyen
door Lies Haan-Beerends het veld ruimen. Deze bijdrage houdt u van ons tegoed in het volgende
nummer.
Het monument is deze keer de portierswoning van landgoed Sandwijck, Utrechtseweg 303.
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OVER DE'OUDSTE
OORKONDE':
DE BILTS BEGIN IN 1113?
Dr. Anne Doedens
Vooraf: twijfel aan 1122
Wie op de site van het Utrechts Archief de
inventaris van het Biltse vrouwenklooster
bestudeert, kan daar lezen, dat dit klooster
naar de mening van de deskundige Utrechtse
archivaris C A . van Kalveen uit 1997 zou
zijn gesticht vóór het jaar 1113.' Drie andere
deskundigen (Damsté in 1978, Van Buijtenen
en De Meijer in 1990) reppen er niet over. De
lokale historicus en archivaris Meijer houdt het
in 1995 voor ondenkbaar, dat voor de stichting
van het na Oostbroek ontstane Vrouwenklooster
in 1113 maatregelen zouden zijn genomen.2
Dit alles maakte me nieuwsgierig. Zou 1122
dan niet meer het jaar van 'het Bilts begin'
zijn? Ik ging op zoek. Mijn eerste 'halte' op de
zoektocht was het handschrift De Monumenta
van Aernout van Buchel, dat men kan vinden
in het Utrechts Archief.3 Van Buchel leefde van
1565—1641. Zijn De Monumenta van 1615
bevat tekeningen met beschrijvingen van de
oudheden in en om Utrecht. Van Buchel had
vooral belangstelling voor de genealogie en
34

heraldiek van de oude Utrechtse geslachten.
Zijn werk vormt een belangrijke historische
bron omdat veel van wat Van Buchel aantrof
verloren is gegaan. De gegevens zijn over het
algemeen betrouwbaar. Bij Van Buchel las ik:
„Ludolf, eerste abt van Oostbroek, 1113". 4 Ik
zocht verder en vond in een zeventiende-eeuwse
bronnenpublicatie van Matthaeus 5 inderdaad
een oorkonde uit 1113 waarin abt Ludolf van
de abdij 'Nieuw Bethlehem' in het gebied
Oostbroek voorkomt, het klooster waaruit het
Vrouwenklooster voortsproot. In die oorkonde
kan men (vertaald) lezen:
„Ludolf, door Gods Genade de eerste abt van de
gemeenschap van de heilige Laurentius in [het
klooster] Nieuw Bethlehem. ... Nadat ik tot abt
was gekozen en uit Vlaanderen was geroepen,
ben ik naar deze plaats toegekomen. Ik nam
mijn halfzuster van moeders zijde met me mee,
die [als non] aan God als bruid was toegewijd.
Ik heb haar na het advies van de broeders
ingewonnen te hebben in onze gemeenschap
toegelaten om bij ons te wonen als reguliere
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n o n . I n de
loop van de
tijd groeide
het getal van
onze eerbiedwaardige
zusters echter
en was één
gezamenlijke
woning voor
broeders en
zusters beide
niet meer
toereikend. O p
grond van de
beraadslaging
De heilige Laurentius.
Onderdeel van het
van het fresco 'zes polderheiligen
kapittel [of de
van de late 15elvroege 16e eeuw uit vergadering
de kerk van Westbroek, geschilderd
van
naar aanleiding van de Slag bij
Westbroek, 1481.

kloosterlingen]
hebben wij
aan onze zusters het bouwen van een apart
onderkomen toegestaan op land van onze
gemeenschap dat de Nieuwe H o f genaamd
is. [Dat moet zo geschieden,] dat we aan ons
[klooster] de [opbrengst van de] grote en kleine
tienden houden en de rechtsmacht, [het gebruik
van] de waterlopen om daar molens te maken
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[de molenbeek] en het veen om turf te steken en
alle andere rechten.'
I Het verhaal: Oostbroek, monnikenwerk en
ontginning in Europees perspectief
I A Oostbroek, Westbroek en Ierland
O p de echtheid of betrouwbaarheid van deze
oorkonde kom ik nog terug. Vooraf moet de
vraag beantwoord worden: wat weten we
eigenlijk van de oudste geschiedenis van De
Bilt, van het klooster Oostbroek en van het
Vrouwenklooster in de vroegste tijd? Wat is
bekend over de periode vóór de schenking van
het veengebied in 1122 door koningin Mathilde
aan het dan al bestaande klooster in het land
van Oostbroek?
Het antwoord is: niet zo veel. We weten dat in
het begin van de twaalfde eeuw twee 'ridders'
in een moerasgebied, dat Oostbroek heette,
een klooster stichtten voor standsgenoten.
Dat kan men lezen in Mathildes oorkonde
van 1122. 6 De beide stichters moeten toen al
bepaalde rechten gehad hebben, ook al zijn
we over het hoe en wat niet geïnformeerd. 7
Mogelijk handelden de beide ridders als
vertegenwoordiger van h u n bisschop. In deze
vroege twaalfde eeuw droegen immers alleen
onvrije mannen in dienst van koning, graaf of
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bisschop de titel 'ridder'.8 (Een illegale stichting
in een gebied dat aan de keizer of bisschop
toebehoorde, is niet erg waarschijnlijk.)
De historicus E.N. Palmboom schrijft over
de onvrije vazallen of 'dienstlieden' van de
Utrechtse bisschop in de elfde en vroege
twaalfde eeuw: „[dienstlieden] konden worden
ingeschakeld bij de bestuurlijke en rechterlijke
organisatie in de ontginningsgebieden".9 Ze
werden echter nooit formeel leenman van de
bisschop. Herman en Diederik heetten deze
waarschijnlijk onvrije ridderlijke stichters van
de abdij. Dat kan men lezen in een oorkonde
van bisschop Godebald uit 1125.10 Het was
waarschijnlijk in het begin een heel povere
bedoening."
Er is een stukje perkament dat de verwoesting
van de abdij Oostbroek en de teloorgang
van de handschriften van die abdij in de late
zestiende eeuw overleefde. Het dook op in de
vroege negentiende eeuw. Daardoor weten
we, dat ridder Diederik 'de Algo' heette.12 De
zeventiende-eeuwse kerkhistoricus Van Heussen,
die waarschijnlijk handschriften van Oostbroek
in handen heeft gehad, merkte op, dat één van
de twee ridders in het vagevuur van St. Patricius
[St. Patrick]' was geweest. Wellicht betrof
het Diederik de Algo. In dat geval kan deze
mededeling worden uitgelegd als een verwijzing
36

naar diens mogelijk Ierse afkomst.13 St. Patrick
was immers een Ierse heilige uit de vijfde eeuw
na Christus. Het verhaal van zijn 'vagevuur'
ontwikkelde zich tot een legende. In een grot
op het werkelijk bestaande Ierse eilandje Lough
Derg in het Ierse graafschap Donegal (in een
meer waar de rivier de Shannon doorheen
stroomt) zouden berouwvolle zondaars nog
bij leven, evenals St. Patrick, een voorproefje
van de hel hebben kunnen genieten. Dit oord
werd hierdoor in de middeleeuwen een bekende
bedevaartsplaats. Het is dat ook nu nog. Als
ridder Diederik inderdaad Lough Derg bezocht
heeft, dan moeten we ook de mogelijkheid niet
uitsluiten dat hij een 1er was. De naam 'de Algo'
is dan mogelijk een vervorming van '[dunn] na
galt de Keltische naam van Donegal.
I B Oostbroek, Affligem en Brugge
Het bestaan van invloeden van ver over de
grenzen van de regio bij het begin van De
Bilt is bepaald meer dan een aantrekkelijke
gissing. Dat er grote buitenlandse invloed bij
de stichting van het Benedictijnse klooster
Oostbroek was, blijkt immers ook uit de
Vlaamse herkomst van de eerste abt: Ludolf
van Affligem, over wie we hiervoor al in het
fragment uit de oorkonde van 1113 lazen.
Wie was deze Ludolf en wat weten we over
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hem? Hij was zoals werd gezegd de eerste abt
van het aan St. Laurens gewijde klooster 'Nieuw
Bethlehem'. Dit is hetzelfde klooster dat we ook
kennen als het klooster Oostbroek, genoemd
naar het moerassige veen ten oosten van Utrecht
waarin het stond. Als we de inhoud van de
oorkonde van 1113 serieus nemen en verbinden
met een ander jaartal waarin Ludolf volgens de
bronnen nog geleefd zou hebben, dan weten we
dat hij in ieder geval in de periode van 1113 tot
1133 in dit Biltse klooster verbleef.
De oudste Biltse abt begon zijn loopbaan als
m o n n i k in Affiigem, dat wil zeggen in de abdij
van die naam in Vlaams Brabant, ten westen
van Brussel. Het was een van de belangrijkste
Benedictijnse kloosters in Europa, ingewijd
in 1086. Dit klooster was gesticht door zes
(roof) ridders die hun wereldse leven opgaven.
Oostbroek werd ook door ridders gesticht. De
Biltse 'milites' (het Latijnse woord voor ridders)
Herman en Dirk of Diederik hadden volgens de
oorkonde van 1125 eveneens h u n gewapende
activiteiten opgegeven en waren met een paar
metgezellen het veen ingetrokken.
In het klooster van Affiigem en in dat van
Oostbroek werd in de twaalfde eeuw de
hervorming van het kloosterwezen met kracht
bevorderd. De regel van Benedictus die
langzamerhand steeds meer veronachtzaamd
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was geraakt, werd weer praktisch toegepast.
Geen leven in weelde, maar 'Ora et Labora' (bid
en werk). Dat werd weer het praktische devies.
Oostbroek was in 'ons' gebied de eerste abdij
die de door het Franse klooster Cluny geleide
hervormingsbeweging aanhing. Zowel vanuit
Oostbroek als vanuit Affiigem werden grote
stukken woeste grond door de monniken
ontgonnen. De ontginning van het veen of
'broek' ten oosten van Utrecht hing op haar
beurt nauw samen met die van Westbroek.' 4
Deze ontginningen vonden in de twaalfde eeuw
ook elders in Nederland en ons werelddeel op
grote schaal plaats. De bevolking van WestEuropa groeide. In het Stichtse kwamen de
ontginningen goed op gang na de afdamming
van de Kromme Rijn in 1122, het jaar van
Mathildes schenking. Ze waren in het gebied
van de Kromme Rijn echter zeker al in de loop
van de elfde eeuw begonnen. 15
Ludolf bleef niet in de abdij van Affiigem. Hij
vertrok naar Brugge en werd omstreeks 1100
de eerste prior van het St. Andreasklooster
aldaar, een 'dochteronderneming' van Affiigem.
Hij schreef, nadat hij later abt van Oostbroek
was geworden, een korte geschiedenis van de
stichting van deze Vlaamse abdij.
Brugge was in de elfde eeuw al een Europese
handelsplaats van betekenis en een cultureel en
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religieus centrum van
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juridisch, bestuurlijk en
Bronnenuitgave uit: H. van Rijn, Historie ofte BeOnduidelijk is door wie
economisch gezag had in
schryving van 't Utrechtsche Bisdom, Leiden 1719,
hij werd uitgenodigd.
het gebied van de wildernis
588.
Hij vestigde zich in de
die van oudsher Oostbroek
moerassen van Oostbroek en werd abt van het
heette, ook al weten we niet zeker op wiens
eerste klooster daar, 'Nieuw Bethlehem', een
gezag dat gebeurde. Was dat mogelijk
klooster waarvan de stichting het initiatief was
Godebalds voorganger Burchard die van 1100
van de twee ridders.
tot 1112 bisschop was? H e r m a n en Diederik
Als we uitgaan van de juistheid van de tekst
als Burchards vertegenwoordiger? Het is goed
van de oorkonde van 1113 op dit punt,
mogelijk.
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II Een merkwaardige oorkonde die teruggaat
tot 1113
D e oorkonde van 1113 is in een aantal
opzichten een heel merkwaardig document. Er
staan in de eerste plaats zaken in die we niet
aantreffen in andere 'Biltse stichtingsoorkonden'
(de genoemde stukken van 1122 en 1125).
De eerste keer dat we de naam van abt Ludolf
en van het klooster 'Nieuw Bethlehem' bij
Oostbroek in één document aantreffen, is in
deze, lang nogal eens over het hoofd geziene,
door de hyperkritische hoogleraar Oppermann
als onecht beoordeelde en door anderen
veronachtzaamde oorkonde van 1 november
1113. 1 7 In de documenten van 1122 en 1125
wordt abt Ludolf niet meer genoemd.
Men kon het al lezen in het fragment van de
oorkonde aan het begin van mijn verhaal.
Daarin werd aangegeven, dat er vanuit het
klooster 'Nieuw Bethlehem' of Oostbroek een
zelfstandig vrouwenklooster gesticht mocht
worden op een plaats die de 'Nieuwe Hof'
heette, op grond die toe behoorde aan de abdij
van Ludolf, het St. Laurensklooster of 'Nieuw
Bethlehem'. Oostbroek moet volgens dit stuk
dus in 1113 al hebben bestaan. We weten uit
een andere bron dat het definitieve gebouw van
dit klooster daar in het jaar 1139 te zien zou
moeten zijn geweest. 18
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De oorspronkelijke oorkonde uit 1113 vond ik
niet terug, wel de inhoud ervan. D e tekst van
de oorkonde werd door mij op de volgende
twee vindplaatsen en in de vier volgende boeken
aangetroffen (respectievelijk vier eeuwen, drie
eeuwen, anderhalve eeuw en een kleine eeuw
oud):
1.

in het Utrechts Archief, ingang 85-2 (Sint
Laurens abdij), nr. 11, inventaris nr. 11
(cartularium) folio 109r— HOv.

2.

in idem, inventarisnummer 12
(cartularium), folio 2v-3r.

3.

in Antonius Matthaeus, Analecta (zie noot
18) 130-131.

4.

in H . van Rijn, Historie ofte Beschryving
van 't Utrechtsche Bisdom (Leiden 1719)
588-591.

5.

in K. Heeringa ed. Oorkondenboek van het
Sticht Utrecht''(nr. 282) (Utrecht 1920).

6.

in J.J. de Geer, Oorkonden betrekkelijk tot
de Abdij van St. Laurentius (Historisch
Genootschap, Codex Diplomaticus
Neerlandicus 2e serie, 4e deel, 2e afdeling
- Utrecht 1860) 3-4 en 18-19.

D e oorkonde is echter niet alleen merkwaardig
omdat er zaken in staan die we zo vroeg nergens
anders aantreffen. Er is meer. Een Benedictijnse
ordegenoot van Ludolf die achthonderd jaar
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later abt van het St. Andreasklooster was, N.N.
Huyghebaert, deed onderzoek naar de twaalfde eeuwse prior van zijn klooster. Hij publiceerde
daarover kort na de Tweede Wereldoorlog.20
Huyghebaert ging daarbij uit van de bewering
van Oppermann dat we met een vervalst
geschrift te maken hebben. De tekst van de
oorkonde van 1113 maakte deel uit van een
document uit 1231. Dat stuk was in de ogen
van Oppermann vervalst. De meest voor de
hand liggende gedachte is vervolgens: de tekst
van de oorkonde van 1113 zal dan ook wel
vervalst zijn.
De feiten die ik hiervoor vertelde, kloppen
dus niet? Integendeel. Huyghebaert maakt
aannemelijk dat belangrijke feiten kloppen
of grotendeels juist zijn. De Brugse abt toont
aan dat de tekst over 1113 voor een groot deel
gebaseerd moet zijn op een echt geschrift van
Ludolf zelf.
Huyghebaert gaat in op de relatie die bestaat
tussen de oorkonde van 1113 en een geschrift
met de korte geschiedenis van de abdij St.
Andreas, die de situatie bij de stichting van
die abdij omstreeks 1100 behandelt. In beide
teksten is de hand van Ludolf te zien en beide
documenten sluiten goed op elkaar aan. Ze
geven op een paar uitzonderingen na de vroeg
twaalfde-eeuwse werkelijkheid goed weer.
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Huyghebaert bericht hierover: „Ludolf, monnik
uit Affligem, was de eerste prior van het Brugse
klooster St. Andreas en abt van het klooster
Oostbroek in het diocees Utrecht. Hij leefde
nog in 1130. Hij heeft twee notities geschreven
over deze twee huizen. We hebben voor een deel
nog de brief waarin hij over de stichting van
het klooster St. Andreas verhaalt na de eerste
kruistocht."
Over „de andere notitie die hij aan Oostbroek
naliet" schrijft de Brugse abt, dat „deze
omstreeks 1231 ongelukkigerwijze verdwenen
is" [hoewel de inhoud feitelijk verstopt werd]
„in het werk van een vervalser." Het verhaal
van 1113 is reëel, op twee uitzonderingen na.
De eerste uitzondering geldt voor het deel van
de oorkonde dat aangeeft dat Ludolf bang
was voor de overgang van de nonnen van
het Vrouwenklooster naar een andere orde.
Pas in de dertiende eeuw kan daar volgens
Huyghebaert sprake van zijn geweest: het gaat
dus duidelijk om een latere toevoeging. Een
tweede uitzondering geldt voor het overmatige
benadrukken van de onderhorigheid van het
Vrouwenklooster aan (de rechten van) het
hoofdklooster van Oostbroek. In 1231 was
er immers ruzie tussen Oostbroek en het
Vrouwenklooster over de vraag in hoeverre
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veen van Oostbroek
en beginnen daar met
•••«»fcH«Vi«R»i.jlL
medeweten van de bisschop
een klooster. Zij krijgen in
T^CoW^Ï I k ü m U i * pua
4 Uoma<UM .iSBi^.a.uu«..,-^ de persoon van Ludolf h u n
eerste abt. N o g voor hij
4
bisschop wordt (in 1114)
t»hC v o l , « ! ïU,
zal Godebald in Vlaanderen
Ludolf hebben kunnen
Mede op grond van het
benaderen. Bisschop-in-spe
onderzoek van de Brugse abt
Godebald blijkt daar in
kom ik t o t de conclusie, dat
•> jk1ô&«j;
latere
jaren goede contacten
belangrijke mededelingen in
» :
•
te hebben. 2 2 Ludolf komt
de oorkonde van 1113/1231
in of voor 1113 samen
onverdacht zijn, althans
met zijn halfzuster naar
niet Vervalst'. H e t is dus
Oostbroek en vestigt zich
inderdaad allemaal echt
L . VX t • \ (met haar in dit 'Nieuw
gebeurd: de komst uit
Bethlehem' in het veen. Een
Vlaanderen van Ludolf met
toestroom van novieten en
zijn halfzuster. Er zijn ook
^ « K«.
n o n n e n volgt, waardoor
•:.;
iv*£"
geen argumenten te vinden
»t ,&
al heel snel in 1113 tot
om het jaartal 1113 in twijfel
21
de bouw van een apart
,«§!
te trekken.
vrouwenklooster wordt
Bladzijde uit: Aernout van Buchet,
besloten. Mogelijk neemt
Monutnenta passim in tempus ac monasteriis
Alles overziend zou, op grond
Trajectinae urbis atque agri inventa fol. I40v. men m e t een voorlopige
van de n u bekende bronnen,
Uit: Archief Utrecht.
behuizing genoegen. H e t zal
de vroegste geschiedenis van
immers met het oog op de slappe bodem in de
Oostbroek er als volgt uit zien. Vóór of in
wildernis nog geruime tijd duren voordat aan
1113 vestigen een paar ridders en enkele andere
het definitieve gebouw begonnen kan
personen zich op een eilandje in het moerassige

Oostbroek de lakens mocht
uitdelen. In dat verband
kwam een tekst als die van
de vervalste oorkonde,
waarin heel nadrukkelijk nog
eens stond dat de abt van
Oostbroek de baas was, goed
van pas.
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worden.
Oostbroek is een
klooster waar strenge
regels gelden en een
serieuze arbeidsethos. 23
Het voornaamste werk
van de stichters van dit
hervormingsklooster,
van de monniken en
nonnen in deze vroege
jaren is de ontginning
van het gebied, dat de
ridders in officieuze
leen zullen hebben
gehad van de bisschop.
Het met Oostbroek
aangeduide gebied is
echter in de eerste plaats
voor het grootste deel
als wildernis in handen
van de keizer en in de
tweede plaats in die
van de bisschop. O p 14
maart 1122 wordt het
gezag over het gehele
gebied waar Oostbroekse
monniken en nonnen
bezig zijn, door de
vertegenwoordigster van
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OORKONDEN
B m t M B U « TOT B»

ABDIJ VII ST. UUREITIUS El HET VROUWEIILOOSTER
TE OOSTBROEK.
m!Ot«»D»tLD DOO*

Jhx. J. J. DS QEEB.

De Vroucloister. 1113.
Ego Ladoiphu» Dei misericordia primus Âbbaa ecclesia sancti
Laurenoij jn Nona Bethlehem, omnibus présentent cedulam
inspectons salutem jn Domiao Jheau Christo. Necesse est, vt
scripti testimonio commendetur quicqaid pracessu temporis per
obliuionem potest calnmniari. Ne igitur nostra religionis ordo
et ecclesie conauetudo in poaterum vacillet vel proeessu temporis tradatur obliuioni, necessarium duximus significare suocessoribua nostris, abbatibus, monachis, sororibas nostris sano
timouialibus, originem et statu m sororum nostraram sanctimonialium a prima looi fundatione constitntam a vins discretis
et ordinatam. Electus jn Abbatem et ïocatus a Flandria, veni
ad locum présentera, mecum adducens sororem meam viennam,
sed Deo desponsaiam, quam jn ecclesia nostra sab habita regular! de consilio fratram nobiscum habitare peraisimus. Processa vera temporis cam numerus sororum nostrarum sanctimonialium aoeresceret, et mous locus fratribus aimul et »ororibua
ad habitandum non sufficeret, de consilio capittoli sororibas
I«

Bronnenuitgave van de oorkonde uit:
J.J. de Geer, Oorkonden betrekkelijk tot de Abdij
van St. Laurentius ...,
Historisch Genootschap, Codex Diplomaticus
Neerlandicus 2e serie, 4e deel, 2e afdeling —
Utrecht 1860, 3-4 en 18-19.

de keizer, koningin
Mathilde, aan
de waarschijnlijk
sinds 1113 al
fors gegroeide
abdij Oostbroek
overgedragen.
Opvallend in de tot
nog toe als oudste
beschouwde Biltse
stichtingsoorkonde
is, dat Mathilde
in 1122 het
'gehele moeras' in
eeuwigdurend bezit
aan Oostbroek
overdraagt.
Kennelijk is er
eerder sprake van
gebruik van een
deel van het moeras.
Maar er is meer.
'Heel het veen'
wordt nu aangepakt
in het kader van
de vanaf 1122
plaats vindende
grootschalige
ontginningen
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in het Sticht. In hetzelfde jaar 1122 immers
besluit bisschop Godebald met goedkeuring
van keizer Hendrik V de Kromme Rijn bij
Wijk bij Duurstede af te dammen. Door deze
afdamming wordt de ontginning van het gebied
ten oosten daarvan pas goed mogelijk. Er is
echter nog een ander, derde feit van belang: aan
de hand daarvan kan men de oorkonde die drie
jaar later wordt uitgegeven beter begrijpen.
Een halfjaar na de overdracht van het veen
van Oostbroek aan de abdij van Oostbroek
komt een eind aan de Investituurstrijd, de
titanenstrijd om de macht tussen de paus en
keizer: wie mag de bisschoppen benoemen en
heeft de zeggenschap over hen? (Bisschoppen
waren in deze tijd ook wereldlijke heersers) In
het Concordaat van Worms van 1122 wordt
deze strijd voorlopig beëindigd. D e pauselijke
macht groeit en de keizer raakt zijn grip op
bisschopsbenoemingen kwijt. Tegen deze
achtergronden moeten we waarschijnlijk de
schenking van bezit en rechten door bisschop
WVJ-V-L'O-IVA a a n
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man ook die Oostbroek als instrument in zijn
ontginningspolitiek wil benutten. Resteert
de vraag wat te doen met de mededeling van
de zestiende-eeuwse abdis Henrica van Erp
dat het Vrouwenklooster in 1139 gebouwd
zou zijn? Mogelijk is de oplossing hiervan,
dat dan de definitieve huisvesting voor de
nonnen in 1139 gereed is, terwijl de nonnen
vanaf 1113 tot dat m o m e n t in een tijdelijk
onderkomen zullen hebben gewoond (ik gaf de
mogelijkheid daarvoor gelet op de 'slappe', nog
niet ontwaterde bodem al aan). Mogelijk ook
heeft Henrica van Erp zich vergist, zoals ook
Johannes de Beka zich vergist kan hebben toen
hij Oostbroek in 1121 liet stichten ... 24
Tot slot
Hiervoor werd niet doorslaggevend bewezen,
dat 1113 het 'Biltse beginjaar' is geweest. 25
Wel bleek het jaar 1113 goed te passen in
een aannemelijke ontwikkeling. Door 1113
als uitgangspunt te nemen, wordt immers

v y u o L i y i u C i v z^iv^-ii, z^v^cu-j ij-iv_

wordt beschreven in de oorkonde uit 1125.
In dat jaar herhaalt bisschop Godebald de
overdracht van 'keizerin' Mathilde van grond
en rechten (van 14 maart 1122) nog eens. O p
deze wijze maakt de bisschop aan Oostbroek
duidelijk dat hij de feitelijke soeverein is, de

groei van een klein klooster op het kruispunt
van bisschoppelijke ambities, keizerlijk
machtsstreven, hervormingsgezinde vroomheid
naar een instelling om rekening mee te houden.
Na bijna een eeuw blijkt Oppermann wel wat
veel teksten van oorkonden voor vals te hebben
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gehouden.27 Men kan een gestage vroege
ontwikkeling van Oostbroeks abdij een plaats
geven wanneer men deze hyperkritische vroeg
twintigste-eeuwse expert in het herkennen
van vervalsingen niet blind volgt, aannemende
wat aannemelijk is in de oorkonde van 1113.
Afgaande op het ook buiten de oorkonde
van 1113 nogal eens voorkomende jaartal
1113 als Bilts beginjaar28, kan men zich een
geleidelijke ontwikkeling van Oostbroek in de
tijd voorstellen. Op deze wijze immers ontstaat
de abdij niet schoksgewijs in 1121, 1122 of
1125 en krijgt het klooster een organische
Voorgeschiedenis'. Op deze manier ook komt
het Vrouwenklooster niet uit de lucht vallen in
1139 of daarna, maar blijkt de realisering ervan
het gevolg van een lang proces. Oostbroek en
Vrouwenklooster krijgen geleidelijk aan vorm
in een gebied, dat waarschijnlijk ook voorlopige
bouwsels kende en waarvan de ontwatering, de
ingebruikname en beginnende bewoning geen
kwesties van jaren maar van decennia waren.
De oorkonde zelf
Vervolgens de vertaling van de complete tekst
van de oorkonde van 1113. De tekstdelen
die mijns inziens dubieus zijn (omdat ze de
rechten van Oostbroek te zeer benadrukken of
anachronistisch zijn) heb ik onderstreept.

44

„Ik, Ludolf, door Gods Genade de
eerste abt van de gemeenschap van de
heilige Laurentius in [het klooster] Nieuw
Bethlehem. Heil in Jezus Christus allen
die kennis zullen nemen van de tekst
van dit document. Het is noodzakelijk,
dat in een geschreven bewijsstuk dat
wordt vastgelegd, wat in de loop der
tijd vergeten kan worden en verkeerd
uitgelegd en verdraaid. De geordende
gang van zaken en de tradities van onze
kloostergemeenschap en kerk mogen
later niet onzeker worden of in de loop
van de tijd vergeten. Daarom houden
we het voor noodzakelijk, dat aan onze
opvolgers, aan de abten, kloosterlingen
en eerbiedwaardige zusters (die na ons
komen) te kennen wordt gegeven wat de
oorspronkelijke situatie betreffende de
eerbiedwaardige zusters is geweest zoals
die door oordeelkundige personen is
vastgesteld en geregeld bij het eerste begin
van dit klooster.
Nadat ik tot abt was gekozen en uit
Vlaanderen was geroepen, ben ik naar deze
plaats toegekomen. Ik nam mijn halfzuster
van moeders zijde met me mee, die [als
non] aan God als bruid was toegewijd. Ik
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heb haar na het advies van de broeders
ingewonnen te hebben in onze
gemeenschap toegelaten om bij ons te
wonen als reguliere non. In de loop
van de tijd groeide het getal van onze
eerbiedwaardige zusters echter en was één
gezamenlijke woning voor broeders en
zusters niet meer toereikend. O p grond
van de beraadslaging van het kapittel [of de
vergadering van kloosterlingen] hebben wij
aan onze zusters het bouwen van een apart
onderkomen toegestaan op land van onze
gemeenschap dat de Nieuwe H o f genaamd
is. \Dat moet zo geschiedend dat we aan ons
\klooster] de [opbrengst van de\ grote en
kleine tienden houden en de rechtsmacht,
[het gebruik van] de waterlopen o m daar
molens te maken [de molenbeek] en het
veen om turf te steken en alle andere
rechten.
Onze voornoemde zusters schonken we
echter, niet als recht maar als gunst een
deel van het veen om turf te steken die
zij voor eigen [dagelijks] gebruik nodig
hadden. De voorwaarde daarvoor is,
dat deze onze zusters zich nooit zullen
aanmatigen om zich aan het gezag van ons
of onze opvolgers als abt te onttrekken of
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zonder onze toestemming of die van
onze opvolgers proberen over te gaan
tot een andere religieuze orde, zolang
[tenminste] de genoemde tienden in ons
bezit zijn. O o k is door oordeelkundige
personen goed gevonden en vastgesteld,
dat onze voornoemde zusters in rechte
geen enkele aanspraak kunnen doen
gelden op deelname aan de verkiezing van
de abt. H e n is wel de gunst verleend dat
zij zelf h u n priorin mogen kiezen maar
die moet weer bevestigd worden door
de abt of in een voorkomend geval door
hem worden afgezet. De abt kan, als zijn
geweten hem dat ingeeft, een opzichter
over hen aanstellen. Zij mogen deze niet
afzetten, maar zij moeten zich geduldig
onder hem schikken. Daarenboven bevelen
wij dat zij, in verband met de armoede
van de plek, na het deelnemen aan de
plechtigheden die met de Metten [het
zeer vroege ochtendgebed] gepaard gaan,
allemaal gezamenlijk volgens de regei
[van Benedictus] bijeen zullen komen o m
met h u n handen aan het werk te gaan,
uitgezonderd de zieken en zwakken.
Zij zullen zich ook niet aanmeten, voor
zichzelf enig geld of bezit binnen of buiten
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het klooster te hebben zonder toestemming
van de abt. Mocht er [onder de zusters]
iemand zijn die zich verstout deze
ordonnantie niet te gehoorzamen,
dan verordonneren wij, dat zij in
overeenstemming met de regel van
Benedictus geweerd wordt van de [heilige]
communie van lichaam en bloed van
Jezus Christus en dat haar een christelijke
begrafenis ontzegd wordt. O p d a t deze
ordonnantie van ons altijd onaangetast van
kracht blijft, hebben wij dit voorliggende
stuk opgesteld en van het zegel van
onze kloostergemeenschap voorzien,
tot bevestiging en versterking van onze
Moederkerk. Dit is gedaan in het jaar der
Genade elfhonderd en dertien, op de eerste
november."
1 Zie: http://www.hetutrechtsarchief.nl/tijdbalk.
asp?sub=l456 . Men leest daar: „Het Vrouwenklooster
van Oostbroek in De Bilt is al voor het jaar 1113
gesticht door abt Ludolf van de Sint Laurensabdij van
Oostbroek. De Sint Laurensabdij is van oorsprong
een dubbelklooster, waar zowel monniken als nonnen
wonen. De nonnen staan onder leiding van de zuster
van Ludolf en er treden steeds meer vrouwen in het
klooster. Ludolf besluit daarom dat zij beter in een
eigen klooster kunnen wonen." De visie van Van
Kalveen kan men vinden in de inventaris van het
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archief van Oostbroek en hieronder, bij het in noot
2 genoemde artikel De vijf adellijke vrouwenkloosters.
Overigens ging veertien jaar na het verschijnen
van Oppermanns verhaal over de vermeende
falsificatie van de oorkonde van 1113 (zie noot 17
hierna) de gerenommeerde Nijmeegse hoogleraar
R.R. Post (middeleeuwse [kerkgeschiedenis van
Nederland) uit van 1113 voor de stichting van het
dubbelklooster Oostbroek. J.H. Holwerda en R.R.
Post, Geschiedenis van Nederland, I (Amsterdam
1935)281.
2 J.W.H. Meijer, Kleine historie van De Bilt (Bunnik
1995) 22. Zie voor de betrouwbaarheid van
Meijers mededeling hierna, noot 7. Verder: P.H.
Damsté, Oostbroek en De Bilt CS. De geschiedenis
van een ambachtsheerlijkheid. (Zutphen 1978)
(De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat Damsté de
oorkonde van 1113 in 1960 wel een keer noemt.
(P.H. Damsté, Uit het Verleden van de Bilt. [De
Bilt I960] 15.) Zie voorts: C A . van Kalveen, De
vijf adellijke vrouwenkloosters in en om Utrecht. In:
De Kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen,
samenleving. (Hilversum 1995) 152 v. M.P. van
Buijtenen en A.K. de Meijer, Herfsttij over Oostbroeks
abdij. (Zeist 1990) 7 — 23- Tjitse Langerveld noemt
overigens de oorkonde in zijn geheel niet in zijn
artikel Het klooster Oostbroek, bakermat van De Bilt
(De Biltse Grift, juni 1994, 9-18.)
3 Zie de site: http://www.hetutrechtsarchief.nl/
buchel.asp
4 Folio I40v.
5 Zie het ondet noot 18 genoemde werk op pag.
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130-131.
6 K. Heeringa ed. Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht tot 1301. (Utrecht 1920) nr 302 (pag.
277v.).
7 Het voorgaande overwegend, kan de opmerking
van Meijer, dat het ondenkbaar is, dat er in 1113
maatregelen genomen zouden zijn voor de stichting
van het Vrouwenklooster, worden gerelativeerd.
(Meijer, Kleine historie, 21-22.) Zie vooral noot 8 en
9 alsook noot 25 hierna.
8 J.M. van Winter, De opkomst van ministerialiteit en
ridderschap. In: C. Dekker e.a. red., Geschiedenis van
de provincie Utrecht, I (Utrecht 1997)173.
9 Het kapittel van St. Jan te Utrecht (Hilversum
1995) 197.
10 K. Heeringa, Oorkondenboek, nr. 313, pag.
286-288. Deze oorkonde lijkt de formalisering van
een eerdere (in 1113 of nog daarvoor) ingezette
ontwikkeling. Dekker spreekt van een door de
ridders in het verlaten moeras gebouwde kerk,
hoewel het hoe dan ook om een klooster moet zijn
gegaan. (C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de
Middeleeuwen. (Zutphen 1983) 174.
11 Dat geldt zeker, als men let op de opmerkingen
van Meijer in zijn Kleine historie over de slappe,
nog niet ontwaterde bodem van het gebied waar
het Vrouwenklooster werd gesticht. Het moet om
een voorlopig onderkomen gegaan zijn. Weliswaar
schijnt de abdij Oostbroek op een soort eiland of op
de oever van een waterloop in de wildernis gesticht
te zijn, maar het lijkt niet aannemelijk, dat men
terstond startte met een fors bouwwerk.
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12 N.C. Kist, De oudste oorkonde der abdij van
Oostbroek. In: Nederlandsch Archief voor Kerkelijke
Geschiedenis 9 (1849) 31 -48.
13 H.F. van Heussen, Historie ofte Beschrijving van 't
Utrechtse Bisdom. (Leiden 1719) 604.
14 Tussen Oost- en Westbroek bestaat behalve
de naam en de ontginningsactiviteiten ook nog
een ander duidelijk verband. In het Vaderlandsch
Woordenboek van J. Kok (deel XXXV, Amsterdam
1796) leest men over de Westbroekse kerk: „In
het jaar 1543 werd hier begraven graaf Wilhelm
van Rennenberg. In het koor van de kerk hangt aan
de zijgevel een gedenkplaat, geschreven in de oude
schrijfwijzen, ni: In tjaer ons Heeren M.D.XLIII den
18" dag injulij zo is ofßijvich gheworden de edelen
en de Waelgeheboren heer Wilhelm ... Graeffzoe
Rennenbergh heer tot Zuylen en Westbroeck en heer
tot Oldenhoven, daer t hart Zuylen in die Cappelle
is begraven en het inghewant hier in de Westbroeck
en het lichaem tot Oostbroek begraven. " Zuilen was
oorspronkelijk Oostbroeks bezit.
15 Dekker, Het Kromme Rijngebied, 174.
16 F. van Oostrom, Maerlants wereld. (Vijfde druk,
Amsterdam 1996.)
17 O. Oppermann, Untersuchungen zur
nordniederländische Geschichte des 10. bis 13.
Jahrhunderts. (II, Utrecht 1921) 137 -149.
18 Antonius Matthaeus, Analecta seu vetera aliquot
monumenta. (Leiden 1698). Op pag. 141 van dit
werk vindt men de Kroniek van abdis Henrica van
Erp en de vermelding van het jaartal 1139. Meijer
wijst het jaar 1139 als te vroeg van de hand. In zijn
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Kleine historie bericht hij, dat het veen in 1139 nog
te nat zou zijn geweest om daar het Vrouwenklooster
op te bouwen.
19 Op de vindplaatsen in het Utrechts Archief werd
ik attent gemaakt door de onderzoekswerkgroep
van de Biltse historische kring D' Oude School.
Deze enthousiaste groep hield zich ook bezig met de
oorkonde van 1113. Ik dank mevrouw Ellen Drees
van deze werkgroep voor de toegezonden informatie.
20 N.N. Huyghebaert, O.S.B., Les deux notices de
Ludolfe dAJJligem, premier prieur de Saint André
et premier abbé de Saint-Laurent d'Oostbroek. In:
Miscellanea Historica in honorem Alberti de Meyer.
(Leuven 1 9 4 6 ) 4 4 4 - 4 5 6 .
21 Gelet op de betrouwbaarheid van de gegevens
die niet dienen om een rechtsclaim te leggen, kan
1113 correct zijn. De vermelding bij Beka dat het
klooster in 1121 zou zijn gesticht lijkt niet erg
betrouwbaar. Dit jaartal komt nergens anders voor
als belangrijk voor Oostbroek. Ook is de inhoud
van Beka's bericht op zichzelf zeer gebrekkig. Het
klooster wordt, bijvoorbeeld, bij Beka in 1121 door
de bisschop gesticht (de beide ridders worden niet
genoemd) terwijl de eerste formele stichting door
een landsheer (die via Mathilde van de keizer in
1122) doorgaans onomstreden is. Men leest bij
Beka: „in den jaer ons Heren m c xxi so stiebte dese
voerseide bisscop (Godebald) een clooster in enen
broeclande daert eenlic was, van monicken ende van
nonnen tot Oestbroec in die ere Marien der ewigher
maghet ende sunte Laurens des hoghen martelaers."
R. Bruch ed. Chronographia Jo bannis de Beke.
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Rijks Geschiedkundige Publicatiën, grote serie nr.
143, (Den Haag 1973) 73. Er is één plaats waar
de echtheid van de oorkonde van 1122 (en die
van 1125) in twijfel wordt getrokken: M.P. van
Buijtenen en A.K. de Meijer, Westbroeks heiligen in
polderperspectief(Nijmegen 1981) pagina's 14-15.
22 Huyghebaert, 455-456.
23 Uit de (vroege) twaalfde eeuw zijn stichtelijke
verhalen bekend over een zeer vrome non Berta
en haar tegenvoeter Margaretha die leven onder
Ludolf en zijn opvolger Herwold. We kennen
ook het verhaal van een monnik die - wat later in
de twaalfde eeuw - protesteert tegen de gevreesde
achteruitgang der zeden in het klooster. Cf. P.H.
Damsté, 'Een oude kloosterkroniek'. In Jaarboekje
Oud-Utrecbt (1945-1946) 199 -209. En: J. Van
Moolenbroek, Mirakels Historisch. De exempels
van Caesarius van Heisterbach over Nederland en de
Nederlanders. (Hilversum 1999) 200.
24 Zie noot 21. Over de betrouwbaarheid van
Van Erp: zie ook noot 18 (waar ik al sprak over de
opvatting van Meijer, dat 1139 'te vroeg' is omdat
het veen toen nog niet droog genoeg was om het
klooster te bouwen.) De gedachte aan een voorlopig
onderkomen in dit nog woeste gebied is daarom
zo vreemd nog niet. Over 1121: ook Buitelaar gaat
in zijn dissertatie uit van 'in of kort voor 1122'.
A.L.P. Buitelaar, De Stichtse ministerialiteit en de
ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek. (Hilversum
1993) 65. Hij baseert zich mede op Dekker, Kromme
Rijngebied. 174-181.
25 De opvatting van Meijer, dat 1115 het Bilts
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beginjaar is, het jaar waarin de 'eerste spade'
voor Oostbroek de grond in ging, wordt niet
'aannemelijk' gemaakt door de schrijver en is
een gissing. {Kleine historie, 12.) Meijers gissing
is evenzeer ongefundeerd als die in Nijhoffs
Geschiedenislexicon (Den Haag/Antwerpen
1981): '[Oostbroek] Bestond reeds vóór 1100'
(pag. 435.) Overigens baseert Meijer zich voor
de afwijzing van 1113 en de aanname dat abt
Ludolf in 1125 naar Oostbroek zou zijn gekomen
eveneens op het bovengenoemde onderzoek van
Huyghebaert. Huygebaert geeft echter nergens
argumenten waarom 1113 als aankomstjaar van
Ludolf onmogelijk zou zijn. Tevens verwijst Meijer
naar een tweede artikel van Huyghebaert uit 1949
waarin echter niets te vinden is over de oorkonde
van 1113 of de aankomst van Ludolf in 1125. (Zie
Kleine historie, 31 noot 32 en: N.N. Huyghebaert,
Onuitgegeven Bescheiden betreffende de abdijen Gistel
en Oostbroek (Utrecht). In: Sacris Erudiri. Jaarboek
voor godsdienstwetenschappen. II (Brugge/Den Haag,
1949) 307-335.
26 Gezien het voorgaande (zie mijn opmerkingen
ter hoogte van en in noot 7) deel ik de mening
niet van J. van der Heijden, dat 14 maart 1122 de
datum is, waarop we het 'bestuurlijke begin' van
De Bilt kunnen stellen. {Hoe oud is De Bilt? in: De
Biltse Grift, december 1996, 2.) Volgens Joost van
der Spek, schrijver van Van Oostbroek tot Westbroek.
Het verhaal van de zes dorpen van De Bilt (De Bilt
2007) sluit het door mij geopperde Bilts beginjaar
1113 goed aan bij het door hem gestelde over
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de aanvang van Oostbroek tussen 1113 en 1121
{Van Oostbroek tot Westbroek, pg. 17 en 17 noot 6
op pg. 154). Ik dank de heer Van der Spek voor
zijn positief-kritische opmerkingen. Interessant
tenslotte in de discussie over het eerste bestuurlijke
begin van De Bilt is de volkomen ongefundeerde
vermelding die de gemeente De Bilt in januari 1993
doet, dat Oostbroek rond 1070 zou zijn gesticht.
Ik dank oud-wethouder Karel Beesemer voor
het ter beschikking stellen van een kopie van het
raadsvoorstel 'Beschermd Dorpsgezicht Oude Kern
De Bilt' van januari 1993 waarin dit voorkomt.
Zo er al sprake is van een klooster te Oostbroek
in de elfde eeuw, dan lijkt het jaartal 1085 een
betere mogelijkheid. Immers: in dat jaar kreeg het
kapittel van de Utrechtse St. Jan het gebied van
Achttienhoven van de bisschop ter ontginning in
bezit en bestuur. Het lijkt logisch dat omstreeks
deze tijd ook voor Westbroek de ontginnings- en
bestuursrechten werden vergeven. Men moet bij
dit jaar 1085 voor Oostbroek dan wel aannemen,
dat Westbroek onder Oostbroek viel, hetgeen
onbewezen is. Zie: Van Buijtenen en De Meijer,
Westbroeks Heiligen in polderperspectief, pp. 18-19.
27 Op de site van het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis leest men: „Het kon niet uitblijven,
dat in binnen- en buitenland de geschriften van
Oppermann en van sommige zijner leerlingen
op diplomatisch gebied felle antikritiek teweeg
brachten. Zo werd Oppermann bestreden door de
beroemde historicus Johan Huizinga op het
punt van de onechtheid van de stadsrechten van
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Haarlem, Delft en Alkmaar. Oppermanns eigen
leerling Brandt keerde zich tegen de zienswijzen van
zijn leermeester en verdedigde de echtheid van het
charter van bisschop Godebald anno 1127 voor de
stad Utrecht." Dit betekent uiteraard niet dat alles
wat Oppermann voor vals hield dat niet was. Het
betekent wel dat men uiterst voorzichtig moet zijn
met het 'onecht' verklaren van het schaarse materiaal
dat ons uit de twaalde eeuw resteert, ook dat van
Oostbroek.
28 Zoals op de site van het Utrechts Archief, bij
Van Buchel, Van Kalveen en Post.
(£* i* (£ ^* &

RECTIFICATIE:
In De Biltse Grift van juni 2007 is en artikel van
Rob Herber gepubliceerd onder de titel Bankier,
minister, ambassadeur: het veelzijdige leven van mr
J. W. Beyen. Aan het einde van het artikel is onder
het kopje Bronnen een verwijzing opgenomen naar
de internetpagina www.beyen.net/nieu5htm, een
onderdeel van de door Laurens Beijen samengestelde
familiewebsite Beijen/Beyen. Helaas is in het
artikel niet vermeld dat de eerste drie pagina's,
die een levensbeschrijving van de oud-minister
bevatten, geheel zijn overgenomen van genoemde
website. Rob Herber betreurt het ontbreken van die
vermelding en biedt de heer Beijen daarvoor zijn
verontschuldiging aan.
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VAN DE HOOFDREDACTEUR
De meeste lezers van De Biltse Grift — behalve
zij die het al wisten — zal het zijn ontgaan dat
dit nummer het eerste is dat is verschenen
onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe
hoofdredacteur. Vijfjaar lang heeft Rob Herber
deze functie zeer nauwgezet vervuld en nu heeft hij
besloten om ermee te stoppen. Steven Hagers heeft
het stokje van hem overgenomen.
Binnen de Historische Kring D'Oude School ben
ik een nieuw gezicht, maar niet binnen de gemeente
De Bilt. Als jongen heb ik - tussen 1967 en 1976
- in Bilthoven gewoond en sinds 2001 ben ik weer
woonachtig in de gemeente, nu echter aan de andere
kant in De Bilt.
Gaat er veel veranderen aan De Biltse Grift? Zoals u
hebt kunnen constateren is er dit nummer aan het
vertrouwde voorkomen nog niets veranderd. Wat
mij betreft blijft dat voorlopig ook zo, maar ik wil
wel graag weten wat u van het blad vindt en vooral
wat u ervan verwacht. O m daar achter te komen,
zal aan het komende nummer een enquête worden
toegevoegd.
Ik hoop in ieder geval dat u De Biltse Grift met even
veel plezier — en liefst zelfs nog meer - zult blijven
lezen als voorheen.
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VILLA PARKWIJ CK
EEN BEWOGEN LEVENSGESCHIEDENIS
Hans de Groot
Ongenaakbaar en geheimzinnig. Zo kwam
de grote bakstenen villa, haast onzichtbaar
in een ondoordringbaar bos, tot voor enkele
jaren geleden op mij over. Ik heb het over villa
Parkwijck, Soestdijkseweg Noord 319, op de
hoek van de Van Ostadelaan.
Voor de ontstaansgeschiedenis van dit pand
moeten wij een stuk terug in de tijd en
verplaatsen wij ons naar Amsterdam. We
belanden in het Amsterdam van rond medio
negentiende eeuw. Een stad waar de welvaart
fors toeneemt met alle positieve en negatieve
gevolgen. D e industriële ontwikkeling
vraagt steeds meer ruimte. De toch al weinig
aangename stadslucht wordt n u ook nog
vergeven met nieuwe stinkende uitstoot.
D e stadsbevolking groeit onrustbarend en
de huisvesting van al die mensen wordt een
gigantisch probleem. Binnen de 'Singelgracht',
de zeventiende-eeuwse stadsgracht, is dit
nauwelijks meer op te vangen. De stad barst
gewoon uit haar voegen. De gegoede burgerij
dreigt de stad te verlaten en te verkassen naar
de omgeving van Haarlem of naar het Gooi.
Voor Amsterdam is het echt van levensbelang

uitbreidingen te realiseren buiten de
'Singelgracht' voor zowel de gegoede burgerij als
de minder bedeelden.
D e koopman-bankier C.P. van Eeghen is
niet voor niets koopman. Hij ziet grote
mogelijkheden voor luxe woningbouw in de
nieuwe woongebieden buiten de stad. O m d a t
een fraai nieuw stadspark de aantrekkelijkheid
om er te gaan wonen alleen maar zal verhogen
neemt hij in 1865 het initiatief tot de aanleg
van een 'Rij- en Wandelpark' bij het Leidsche
Bosje, De aanleg in de Engelse landschapsstijl
komt in handen van de bekende tuinarchitect
J . D . Zocher en zijn zoon L.D. Zocher. Het
Nieuwe Park, zoals het aanvankelijk genoemd
wordt, verandert na de plaatsing van het
standbeeld van Joost van den Vondel in de
volksmond al snel in Vondelpark.
Rond 1880 richt dezelfde C.P. van Eeghen
de Bouwonderneming Willemspark op. Dit
betekent het begin van de activiteiten voor de
bouw van het villapark ten zuid oosten van het
Vondelpark. Dit betekent eerst een aanzienlijke
verhoging van het drassige laagveengebied.
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Daarna wordt er in hoog tempo gebouwd,
want de vraag naar de nieuwe woningen is
groot. D e laatste straat die in deze nieuwe
wijk wordt aangelegd wordt vernoemd naar
de initiatiefnemer C.P. van Eeghen. In
1898/99 zijn er nog maar enkele aantrekkelijke
bouwkavels met uitzicht op het park te koop.
Het Amsterdamse Parkwijck
Was het zijn bewondering voor Vondel
ofwel het prachtige uitzicht op het groene
Vondelpark, die Leo Simons doet besluiten een
van die kavels te kopen om daar zijn nieuwe
villa op te bouwen ? Dat het Vondelpark
en de villawijk daar omheen de inspiratie
waren tot de huisnaam Parkwijck is wel zeer
waarschijnlijk. De in 1861 in D e n Haag
geboren Simons is een veelzijdig man met grote
belangstelling voor de Nederlandse taal- en
letterkunde, kunstgeschiedenis, theater en de
maatschappelijke ontwikkelingen in zijn tijd.
Zijn C V vermeldt o.a. toneelrecensent van De
Opregte Haarlemsche Courant, redacteur van
het tijdschrift Het Toneel en docent aan de
school van Het Nederlandsche Toneelverbond.
Simons kent de architect Hendrik Pieter Berlage
al jaren en hij heeft grote bewondering voor
diens bouwvisie. In de felle politieke debatten
over het door Berlage ontworpen Beursgebouw
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aan het Damrak treedt hij als grote pleitbezorger
voor Berlage in het strijdperk.
Wie anders dan deze vriend zou op zo'n fraaie
plek aan het Vondelpark de door hem en zijn
echtgenote, de toneelschrijfster Josine SimonsMees, gedroomde villa k u n n e n bouwen? Er
is echter wel een probleem. Berlage zit op dat
m o m e n t tot over zijn oren in het werk. D e
bouw van het Beursgebouw is nog volop aan de
gang. Hij is druk bezig met zijn ontwerp van
het Uitbreidingsplan Amsterdam-Zuid en ook
de bouw van de behuizing van de Algemeene
Nederlandsche Diamantbewerkersbond vraagt
zijn aandacht. Toch gaat hij graag in op het
verzoek van het echtpaar Simons.
D e in Amsterdam geboren Hendrik Petrus
Berlage (Amsterdam * 21.02.1856 — 's-Gravenhage
f 12.08.1934, o.a. ook Berlage brug over de Amstel
en het Gemeentemuseum te 's -Gravenhage) is na
zijn studie architectuur in Zürich en een daarop
volgende studiereis in 1881 teruggekeerd naar
zijn geboorteplaats. Zijn opleiding heeft hem
een stevige basis gegeven in de toen heersende
neo-renaissance bouwstijl. Hij gaat in dienst bij
het architectenbureau van T h e o d o r Sanders,
waar hij na enkele jaren compagnon wordt.
O n d e r invloed van zijn vroegere leermeester
Gottfried Semper en de architect Petrus
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hiervan zijn: de functie van
een gebouw, de constructie
ervan en het gebruikte
eerlijke bouwmateriaal moet
duidelijk zichtbaar zijn
en versieringen zijn alleen
acceptabel als ze gebruikt
worden ter ondersteuning
van constructieve elementen
van een bouwwerk. Vanuit
deze visie ontwerpt hij
Parkwijck voor zijn vriend
Leo Simons.

Parkwijck, Amsterdam,

ca. 1902.

J.H. Cuypers ( Roermond * 16.05.1827
— Roermond
t 03.03.1921, o.a. H.Hartkerk, Rijksmuseum
en
Centraal Station te Amsterdam en de herbouw/
restauratie kasteel De Haar te Haarzuilens)
begint zijn bouwvisie te evolueren in de richting
van de 'rationele bouwkunst'. Kernelementen

Bijgaande foto geeft een
goede indruk van de nieuwe
villa op de Van Eeghenstraat
nummer 90. Het is een van
de duizenden foto's, die de
beroemde Amsterdamse
fotograaf Jacob Olie sinds
1860 met zijn zelfgebouwde camera in zijn stad
maakte. Deze foto is afkomstig uit de Beeldbank
van het Amsterdamse Stadsarchief.
O p de foto is duidelijk zichtbaar hoe Berlage
het probleem van het naar het Vondelpark
aflopende terrein heeft opgelost. De gehele
bouw krijgt drie verschillende vloerniveaus,
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twee in het hoofdgebouw en een in de aanbouw.
Simons wens om een vrij uitzicht op het
Vondelpark te hebben kan alleen maar
gehonoreerd worden door het woon- en
werkgedeelte aan de kant van het park te
situeren. Hierdoor komt de lage aanbouw, met
het keukengedeelte, aan de straatkant te liggen.
Laten wij eerst eens kijken naar een aantal
belangrijke karakteristieken van het pand.
Het hoofdgebouw heeft twee bouwlagen met
een zolderverdieping, de aanbouw slechts een
bouwlaag. In de vlakke bakstenen buitengevels
zijn de vensters diepliggend aangebracht
met natuurstenen dorpels. Deze natuursteen
vinden wij ook elders in de buitenmuren terug
als extra accenten. De muren zijn met drie
trapsgewijs gemetselde baksteenlagen tegen
de dakranden afgewerkt. De daklijsten zijn
gedecoreerd met oude geometrische motieven
in rood en groen. Decoraties in dezelfde stijl en
kleurstelling zijn ook te vinden op de zuilen van
het buitenportiek, linksvoor op de foto. O p de
daklijst van dit portiek is op de foto heel vaag
de huisnaam Parkwijck in sierlijke schrijfletters
te zien.
H e t hoofdgebouw is voorzien van een
zogenaamd wolfsdak met speciale dakpannen,
de Tuiles-du-Nord. De hoekpunten van dit dak
zijn gedecoreerd door keramische pirons (eind-
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nokvorst met bol). O p de aanbouw ligt een
driezijdig schilddak met hetzelfde type dakpan.
In de linkergevel ziet u drie ramen, die
de omhooggaande lijn van de trap in het
trappenhuis volgen. O p die plaats is ook de
buitenmuur hoger opgetrokken. In deze m u u r
bevindt zich de voordeur, die bereikbaar is via
een stenen buitentrap.
O p de foto is de vreemd gevormde schoorsteen
goed zichtbaar. Deze loopt vanuit de aanbouw
met een gemetselde boog naar de achtergevel
van het hoofdgebouw en van daaruit o m h o o g
tot dezelfde hoogte als de andere schoorstenen.
Door deze wonderlijke schoorsteenconstructie
krijgt de villa in de volksmond al gauw
bijnamen als De Theepot, H e t huis met het
handvat, etc.
De toegang tot de aanbouw ligt in het
overhuifde buitenportiek. H e t hoofdgebouw is
te betreden via de al eerder genoemde voordeur.
Hierdoor komt m e n in de hal, de spil in het
huis. O m daarvan enige indruk te geven vindt
u als illustratie enkele pentekeningen. U ziet de
plattegrond van deze bijzondere hal en een beeld
van de wand aan de zijde van de b u i t e n m u u r
met de trap naar de bovenverdieping. In het
vooruitspringende deel van de tegenover de
voordeur liggende b i n n e n m u u r van de hal is
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een manshoge speciaal ontworpen schouw
opgenomen. In het schone metselwerk van
de hal en het trappenhuis is op essentiële
punten gebruik gemaakt van rode, gele en
zwarte baksteenaccenten in geglazuurde en
ongeglazuurde uitvoering of dito tegels.
Rond de hal liggen de eetkamer, de werkkamer/
bibliotheek, de salon en, naast de voordeur,
een kleine spreekkamer. O n d e r de trap bevindt
zich het toilet. Tussen de eetkamer en de in
de aanbouw ondergebrachte keuken loopt een
korte gang met aan de linkere zijde de aparte
serviceruimte.
D e salon heeft een erker met toegang tot de
overhuifde veranda. In alle ruimtes vinden we
houten vloeren en lage balkenplafonds. Boven
de houten ongeschilderde lambrisering zijn de
bakstenen binnenmuren te zien. Het huis wordt
verwarmd door diverse kachels, waarvoor in elk
van de ruimtes een schouw gebouwd is, steeds
van een verschillend ontwerp.
O p de eerste verdieping bevindt zich een
overloop, waarop de echtelijke slaapkamer met
boudoir en badkamer, twee logeerkamers met
badkamer en een kastenvertrek uitkomen. De
zolderverdieping biedt plaats aan nog twee
slaapkamers en bergruimtes.
Berlage toont zich in Parkwijck duidelijk weer
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de 'totaal-ontwerper'. Zowel het ex- als interieur
ontwerpt hij tot in de kleinste details. Zelfs
de deurkrukken zijn van zijn hand. O o k de
inrichting van de werkkamer/bibliotheek wordt
speciaal door hem ontworpen. O m deze ruimte
voldoende lichtinval te geven ontwerpt hij
boven de bibliotheekkasten een paar liggende
ramen.
Zoals meer in deze levensperiode van Berlage
barsten ook nu weer de kritieken los. Het
ontwerp van deze villa contrasteert nogal
met de omliggende bebouwing en de ligging
van de keuken aan de straatzijde wordt zelfs
vernietigend beoordeeld.
Ondanks het wat Spartaanse karakter voelen
Leo Simons en zijn echtgenote zich bijzonder
thuis in Parkwij ck.
Het einde van het Amsterdamse Parkwij ck
In 1913 verlaat het echtpaar Simons het
Amsterdamse Parkwijck en verhuist naar een
nieuwe, eveneens door Berlage ontworpen, villa
aan het Prinsenvinkenpark in D e n Haag. D e
huisnaam Parkwijck heeft voor hen blijkbaar
een dusdanig belangrijke betekenis gekregen dat
zij h u n Haagse villa de naam Nieuw Parkwijck
geven.
Parkwijck blijft eenzaam, leeg en verweesd
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achter aan de rand van het
Vondelpark. Pogingen om de villa aan
nieuwe bewoners te verkopen leden
schipbreuk. In de NRC van 4 juli
1913 verschijnt een mededeling dat
de villa 'thans voor afbraak' te koop
is. Uiteindelijk wordt zij gekocht
door de in De Bildt-Station (de
toenmalige naam van het huidige
Bilthoven) wonende architect Joh.B.
Lambeek jr. Diens bedoeling is niet
er zelf in te gaan wonen maar de villa
af te breken en weer op te bouwen in
zijn woonplaats. De geplande afbraak
van het in 1901 zo bekritiseerde
gebouw leidt tot heftige protesten.
In 1913 verschijnt in het tijdschrift
Architect een vlammend artikel van
Adr. Moen, de voorzitter van het
Pentekening van plattegrond en buitenmuur van de hal van
Parkwijck
Amsterdam.
Genootschap Architectura et Amecitia.
Bron Polana, Segio: Hendrik Petrus Berlage.
Hierin beklaagt hij zich over de
vernietiging van 'Berlages beste werk'
door het af te breken en naar eigen
vermelding voor dat de villa is gekocht door
inzichten gewijzigd elders weer op te bouwen.
Joh. Lambeek jr, die deze .. .„onder toezicht
Het NRC meldt op 23 april 1913 dat er zelfs
en met medewerking van Berlage in de plaats
een commissie is opgericht, die het plan heeft
van zijn inwoning zal doen neerzetten". Over
Parkwijck te verplaatsen naar de tuin van het
de opstelling van Berlage ten opzichte van
Rijksmuseum.
Lambeek's plannen doen in die tijd nogal
In het NRC van 8 juli 1913 komt de
wat geruchten de ronde, variërend van fel
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verzet tegen de gewijzigde herbouw elders
tot een welwillende medewerking aan dit
plan. Overigens blijken Lambeek en Berlage
geen onbekenden voor elkaar te zijn, want
ik kom h u n beider namen steeds tegen
in verslagen van vergaderingen van het
Genootschap Architectura et Amecitia. Ik ben
zelfs geneigd aan te nemen dat Berlage een
zekere medewerking heeft verleend, gezien
de zorgvuldigheid waarmee in Lambeek's
herbouwplannen werd omgegaan met het
oorspronkelijke karakter van de villa. Bovendien
blijkt uit het ontwerp van Berlage van de
nieuwe villa voor Simons in Den Haag dat
ook zijn eigen bouwvisie een verandering heeft
ondergaan.
De afbraak en het transport naar de nieuwe
bouwplaats moet uiterst zorgvuldig en
gedetailleerd zijn uitgevoerd. Twijfelachtig is
echter of ook de oorspronkelijke bakstenen
van de buitenmuren verhuisd zijn. Bij
de grondige inspectie van de huidige
buitenmuren bij de recente restauratie van
het Bilthovense Parkwijck zijn namelijk geen
sporen aangetroffen van afbikken van het
oorspronkelijke cement. Vermoedelijk zijn voor
de buitenmuren nieuwe bakstenen gebruikt.
Uiteindelijk ligt de kavel aan het Vondelpark
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er weer even ongerept bij als aan het begin
van twintigste eeuw. De koper kan na betaling
van de vraagprijs van ƒ 35.000,- zijn nieuwe
bouwplannen gaan uitvoeren.
D e Bilthovense villa Parkwijck
Het herbouw-ontwerp van Lambeek
wijkt op een fors aantal punten af van het
oorspronkelijke ontwerp van Berlage. De villa
komt nu op een vlakke ondergrond te staan.
Hierdoor kan de trapsgewijze opbouw, die in
Amsterdam moest worden toegepast, vervallen.
Dit heeft wel als consequentie dat er buiten
een trap moet komen met een verhoogde
stenen aanloop naar het toegangsportaal. Ten
opzichte van de Amsterdamse situatie wordt
de villa omgedraaid zodat de voorgevel aan de
Soestdijkseweg komt te liggen.
De hal is de spil van de villa gebleven, alhoewel
er wel veranderingen zijn ten opzichte van de
Amsterdamse situatie. De voordeur is verplaatst
naar het toegangsportaal, het toilet is verhuisd
naar de plaats van de vroegere spreekkamer en
het plafond is, evenals in de rest van de parterre,
zo'n tachtig centimeter omhoog gegaan.
Bovendien is de hal verbreed. De karakteristieke
vorm ervan blijft echter gehandhaafd en ook
de gekleurde accenten in geglazuurde en
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ongeglazuurde baksteen of tegels keren weer
terug. Afwijkend van de oorspronkelijke
Berlage-visie verdwijnt het schone metselwerk
in de hal en het trappenhuis achter een stuclaag
en wordt er rond de entree het door Berlage zo
verfoeide glas in lood toegepast.
We maken opnieuw een rondje door de
benedenverdieping. We vinden daar nu een
zeer ruime kamer-en-suite, waardoor het
hokkerige van de Amsterdamse versie is
verdwenen. D e achterkamer, de vroegere
eetkamer, heeft nu een serre, van waaruit de
tuin bereikbaar is geworden. Boven deze serre is
een balkon ontstaan bij een van de slaapkamers
op de eerste verdieping. Vervolgens komen we
in de ruime woonkamer op de plaats van de
oorspronkelijke werkkamer/bibliotheek. Deze
kamer is ten opzichte van de oorspronkelijke
ruimte aanzienlijk vergroot door een ruime
nieuwe serre. De in Amsterdam aanwezige
liggende ramen in de buitenmuur boven de
bibliotheekkasten zijn nu vervangen door een
groot raam. Boven de nieuwe serre vinden we
een zeer ruim overhuifd balkon. Als laatste
komen we de oorspronkelijke salon tegen,
die nu de rol van muziekkamer heeft. D e in
Amsterdam aan deze ruimte gebouwde serre
is in Bilthoven niet meer terug gekomen. Het
verhoogde plafond in de parterre heeft het
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mogelijk gemaakt de lichtinval aanzienlijk te
vergroten door boven de oorspronkelijke ramen
bovenramen te plaatsen. In al deze ruimten is
nu ook het schone metselwerk verdwenen achter
een stuclaag. Twee Amsterdamse schouwen zijn
teruggekomen met het originele tegeltableau.
D e twee andere wijken enigszins af van de
Amsterdamse versie. Heel bijzonder is dat de
schouw in de muziekkamer nog het m o n o g r a m
draagt van de Amsterdamse eigenaar L(eo)
S(imons) M (naam van zijn echtgenote). D e
oorspronkelijke houten vloeren zijn vervangen
door geverfde stenen vloeren. D o o r al deze
wijzigingen is het Spartaanse karakter van het
Amsterdamse Parkwijck vrijwel verdwenen.
De indeling van de bovenverdieping is
vrijwel identiek aan die van het Amsterdamse
Parkwijck. Alleen de toegangsdeuren tot het
nieuwe balkon aan de voorzijde hebben de
herbouw van de in Amsterdam op die plek
aanwezige badkamer verhinderd.
Wanneer we nu ook een rondje maken
langs de buitenkant van de villa blijken de
noord- en oostzijde van de villa vrijwel in
overeenstemming met het Amsterdamse beeld.
Alleen de verplaatsing van de voordeur naar
het ingangsportaal en de b o u w van een stenen
trap met aanloop naar het ingangsportiek
zijn duidelijke veranderingen. D e oost gevel
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heeft de grootste wijziging ondergaan door het
verdwijnen van de serre bij de oorspronkelijke
salon, de toevoeging van de grote nieuwe erker
met balkon en de verhoging van de ramen. O o k
de zuid gevel heeft iets van het oorspronkelijke
karakter moeten inleveren door de toevoeging
van een groot raam ter hoogte van de vroegere
werkkamer/bibliotheek en de nieuwe erker met
balkon.
Van de oorspronkelijke volledige onderkeldering
is alleen het deel onder de aanbouw gerealiseerd.
Een niet zichtbare verandering is dat Lambeek
bij de herbouw de inmiddels geïntroduceerde
spouwmuur heeft toegepast. Dit verklaart ook
de veronderstelling dat bij de herbouw gebruik
is gemaakt van nieuwe bakstenen.
Ondanks alle ingrepen behoudt de villa in
het in- en exterieur een duidelijk herkenbare
Berlage-uitstraling. Deze wordt nog versterkt
door het terugkomen van de oorspronkelijke
decoratie met de oude geometrische motieven
in rood en groen tegen de dakranden en op de
zuilen van het buitenportiek.
Ondanks het nodige adverteren blijkt het
voor Lambeek niet zo eenvoudig om de
Bilthovense uitvoering aan de man te brengen.
In 1915 biedt hij zelfs de villa voor de vijf
zomermaanden voor ƒ 1.500,- te huur aan.
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In de loop van datzelfde jaar blijkt hij echter
toch beet te hebben. Hij vraagt dan vergunning
„voor het bouwen van een beeldhouwatelier
naast (en behorende bij) Parkwijck". Wie de
gegadigde hiervoor was heb ik niet kunnen
ontdekken. De oude bevolkingsadministratie
geeft helaas voor deze jaren geen duidelijk beeld
over de bewoning van de villa. O m die reden
baseer ik mijn verhaal deels op de gegevens uit
de oude bouwdossiers.
In 1919 vraagt Prof. dr. H . Chantepie de la
Saussaye-Martin, op dat m o m e n t de eigenaar,
vergunning om een rustiek houten prieel in de
voortuin van de villa te mogen bouwen. Hij
woont niet lang op Parkwijck want al i n l 9 2 1
verschijnt er een nieuwe eigenaar. Het is W. van
der Muelen, die van het bijgebouw een garage
wil maken en daarvoor een bouwvergunning
aanvraagt. Hij woont dan zelf nog in de villa
Zonneheuvel op Bilderdijklaan 28. O o k wil
hij een overdekt wasplaatsje aan de achterkant
van het huis laten bouwen en eveneens een
theehuisje in de tuin. Korte tijd later betrekt
hij met zijn echtgenote, zoon en vijf dochters
Parkwijck.
In 1941 verschijnt de heer Marinus Quispel,
pianohandelaar in Rotterdam, in beeld. Hij
vraagt vergunning voor de installatie van een
centrale verwarmingsinstallatie. Hij betrekt
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de villa samen met zijn echtgenote Maria
Cornelia Doena Hermina v.d. Pas en zijn
dochters Adriana en de naamgenote van haar
moeder Maria Cornelia Doena Hermina. Deze
gegevens zijn ontleend aan oude met de hand
geschreven kaarten van de afdeling burgerlijke
stand. Om een onbekende reden verhuist het
gezin in 1943 naar Doorn en komt in 1945
weer terug in Parkwijck. Misschien is het pand
tijdelijk gevorderd geweest voor huisvesting
van Duitse militairen. Adriana verhuist in
1946 naar Hilversum. Na het overlijden van
zijn echtgenote blijft Marinus Quispel samen
met zijn jongste dochter Parkwijck trouw tot
hij in de jaren zeventig zelf op hoge leeftijd dit
leven vaarwel moet zeggen. Maria Cornelia
Doena Hermina blijft, ondanks haar allengs
slechter wordende gezondheidstoestand, samen
met haar huishoudster Parkwijck bewonen tot
ook zij in 2004, na vierenzestig jaar in de villa
te hebben gewoond, komt te overlijden. De
villa, inmiddels bijna verdwenen achter een
dennenbos, blijft eenzaam achter.
Eind 2004 biedt de heer A.B. Leemans van het
Makelaarskantoor Drieklomp een groepje leden
van onze Historische Kring de gelegenheid om
in het verlaten maar nog volledig ingerichte
Parkwijck een kijkje te nemen. Het wordt
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een rondleiding vol verbazing. Tijdens deze
rondgang zijn foto's gemaakt die u kunt vinden
op onze website www.historischekringdebilt.nl
In 2005 wordt Parkwijck gekocht door de
heer en mevrouw Van Dijk. Hun fascinatie
voor dit bijzondere huis leidt tot een zeer
grondige restauratie. Ter aanvulling moet
ik nog wel vermelden dat in 2001 Parkwijck
wordt geregistreerd als rijksmonument door
de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Voor
aanpassingen aan het gebouw is overleg met
deze dienst noodzakelijk.
Als eerste wordt het dennenbos gekapt,
waardoor de villa weer in het volle daglicht
komt. Er wordt zorgvuldig gestreefd naar het
herstel van de oorspronkelijke situatie bij de
herbouw in Bilthoven. Latere toevoegingen
aan het gebouw, zoals het wasplaatsje tegen de
aanbouw, verdwijnen. Een van de belangrijkste
aanpassing aan de villa is het terugbrengen van
het raam in de achtergevel naast de aanbouw.
Deze was in het Amsterdamse Parkwijck
wel aanwezig, maar is bij de herbouw in
Bilthoven niet teruggekomen In het dak
aan de zuidzijde wordt een tweede dakkapel
opgenomen. De zogenaamde bijkeuken
tussen de eetkamer en de keuken wordt nu
bij de keuken getrokken. De badkamer op de
bovenverdieping wordt vergroot, deels boven
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de aanbouw. Het keukeninterieur wordt
aangepast aan de tegenwoordige eisen. Een
van de oorspronkelijke servieskasten blijft
echter in de originele kleur gehandhaafd. Een
bijzonder verhaal is het weer terugbrengen
van de originele decoratie met geometrische
motieven op het houtwerk aan de buitenzijde
van de villa. De oorspronkelijke ontwerpen
bleken nog aanwezig te zijn in het Nederlands
Architectuurinstituut in Rotterdam en de
juiste kleurstelling werd ontdekt onder de
behanglaag op een van de binnenmuren,
waarop de schilders tijdens de herbouw in 1913
hun sjablonen hadden schoongemaakt. Ook
de huisnaam is in de originele belettering en
kleuren teruggebracht op de oorspronkelijke
plaats.
Enkele dagen voor Kerstmis 2005 schijnt ineens
uit alle ramen licht naar buiten. Er is weer volop
leven in Parkwijck en alle ongenaakbaarheid
en engheid is in een klap verdwenen. In het
voorjaar spelen er zelfs weer kinderen in de tuin.
Inmiddels is het zicht op de viila opnieuw
enigszins beperkt door het planten van een
stevige haag van rododendrons rond de tuin
ter afscherming van het verkeersgeluid van de
Soestdijkseweg.
Met de aanleg van een groot stenen terras rond
de zuid-westhoek wordt de restauratie van
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Parkwijck afgerond en gaat de villa weer een
zonnige toekomst tegemoet.
Met dank aan Mevrouw L. van Dijk voor
haar zeer welkome adviezen, aanvullingen en
correcties..
Bronnen:
-Polana, Segio: Hendrik Petrus Berlage: Het complete
werk. ISBN 90-6113-280-0, 90-6113-324-6. Uitgave
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-Rapport Beschermde Monumenten opgenomen in het
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1988. Monumentnummer 514673 d.d. 6-4-2001.
-Website Amsterdams Gemeentearchief: Beeldbank.
-Website: Vrienden van het Vondelpark: Chronologie
van de 19 e eeuw.
-BWSA. Biografisch Woordenboek van het Socialisme
en de Arbeidersbeweging in Nederland. BERLAGE,
Hendrik Peterus. Auteur: Marien van der Heijden.
Laatste wijziging 5-2-2003.
-Broekhoven, S. en Sonja Barends, De Bilt,
Geschiedenis en architectuur. Reeks MonumentenInventarisatie Provincie Utrecht. Uitgeverij
Kerckebosch-Zeist, SPOU-Utrecht. 1995, ISBN 906720-168-5.
-Interviews met Mevrouw L. van Dijk, Bilthoven.
-Onderzoek Ellen Drees met betrekking tot John B.
Lambeek jr.
-Gemeentearchief De Bilt, dossiers bouwaanvragen
arch. 1.733.21.
-Gemeentearchief De Bilt, oude dossiers afdeling
burgerlijke stand.
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Monument

MONUMENT
UTRECHTSEWEG 303 TE DE BILT
D e voormalige portierswoning aan het begin van
de oprijlaan van het landgoed Sandwijck met
haar gepleisterde gevels is voor velen een bekende
verschijning.
H e t pand is ontworpen in neogotische stijl en werd
omstreeks 1858 gebouwd. D e vormgeving en de
o p b o u w van de opstal geven de portierswoning een
representatief uiterlijk. Daarnaast wekt het de idee
van een kasteelachtig geheel.
H e t voorste gedeelte van het gebouw (van de straat
afgezien, op de foto links) heeft een rechthoekige
basis in de vorm van een boven het maaiveld
uitstekende kelder, waarboven twee bouwlagen.
D e onderste bouwlaag heeft aan de straatzij de een
driezij dige erker, gedragen door twee fraaie consoles
en voorzien van drie ramen met roedenverdeling en
een bovendorpel in de vorm van een Tudorboog.
Zowel het voorste bouwdeel als de erker
wordt afgesloten met een overkragende, zeer
decoratief gepleisterde band. In de voorgevel (de
rechterzijgevel) een rechthoekig stolpraam eveneens
met roedenverdeling. De tweede bouwlaag heeft aan
de straatzij de drie smalle vensters en in de voorgevel
een kleiner venster.
H e t achterste gedeelte van de portierswoning is
eveneens onderkelderd, heeft slechts één bouwlaag
en zolderruimte onder het zadeldak.
Voor de hoofdingang is een portaal aangebracht
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met drie openingen met spitsbogen en voorzien
van kantelen en een soort trapgeveltje. H e t zijraam
is identiek aan dat in het voorste bouwdeel en ook
voorzien van een terracotta 'wenkbrauw'.
Opvallend zijn de op de vier hoeken van het gehele
gebouw aangebrachte steunberen m e t terracotta
afdekplaten en de onder de ramen van de onderste
bouwlaag r o n d o m doorlopende cordonlijst, slechts
onderbroken door de steunberen.
N B : H e t gebouw is opmerkelijk genoeg een
bijna precieze kopie van een in Engelse Tudorstijl
gebouwde dienstwoning in het park Babelsberg in
de stad Postdam, die aan de oostzijde grenst aan
Berlijn. Deze Duitse dienstwoning is omstreeks
1843 gebouwd en een ontwerp van Bauinspektor
Eduard Gebhardt.

Bronnen:
Monumentenlijst gemeente De Bilt 29.01.2002,
gecorrigeerd 20.01.2004
Broekhoven, Sabine en Sonja Barends, De Bilt
geschiedenis en architectuur, Kerckbosch BV Zeist,
1995.
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De portierswoning

van landgoed Sandwijck,
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Utrechtseweg 303.
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Kent u de gemeente De Bilt goed?

KENT UDE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF.

Op welk adres treft u dit detail aan?
Mocht u het niet weten, trek er eens op uit; goed voor uw gezondheid en kennis van het dorp.
In de volgende aflevering zal de redactie u de juiste plaats onthullen.
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