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Van de redactie 
In De oude kern van De Bilt geeft Karel Beesemer een korte beschrijving van het ontstaan en de 
samenstelling van de oude dorpskern, verder houdt hij een pleidooi voor de bescherming van die kern. 
Frieda Heijkoop geeft met Timmeren aan de weg een gedegen beschrijving van de verschillende 
huisjes op Landgoed Vollenhoven en functies van die bebouwing. Dit is nog maar het eerste deel, in 
het volgende nummer het vervolg. 
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Voor de volledigheid geven we die hier alsnog. 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vonden vele évacués uit alle uithoeken van het land een 
veilig heenkomen binnen de grenzen van onze gemeente. In Evacué vertelt Cornells Loen over zijn 
wederwaardigheden als elfjarig jongetje dat in de Hongerwinter met zijn familie vanuit Renkum moest 
vluchten voor de Slag om Arnhem. Zij werden in Bilthoven liefderijk ontvangen. 
Hoe soed u de gemeente kent, kunt u wederom testen aan de hand van het raadsel. 
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De oude kern De Bilt 

DE OUDE KERN DE BILT 
WAAROM DIT GEBIED HET MEER DAN WAARD IS, GEKOESTERD TE 

WORDEN: VANUIT HET VERLEDEN, IN HET HEDEN ÉN VOOR DE 
TOEKOMST. 
Karel Beesemer 

De OUDE KERN van De Bilt is een 
Beschermd Dorpsgezicht. Op pagina 99 staat 
een precieze beschrijving van de begrenzing. 
Voordat in een gemeente of stad een beschermd 
dorps- of stadsgezicht mag worden aangewezen 
moet worden bepaald of er sprake is van 
een algemeen belang om daartoe over 
te gaan. De vragen die moeten worden j. 
beantwoord zijn onder meer: f, 
* Is het aan te wijzen gebied waard 

beschermd te worden wegens 
schoonheid, de onderlinge ruimtelijke 
of structurele samenhang? 

* Is het gebied van grote betekenis voor 
de wetenschap of van cultuurhistorische 
waarde? 

In het gebied OUDE KERN DE BILT 
bevinden zich een rijksmonument en 
meerdere gemeentemonumenten, zoals: 
- het vroegere gemeentehuis annex 

postkantoor, Dorpsstraat 25, zie foto 6, 
- de Oude School, Burgemeester De 

Withstraat 31, zie foto 3, 

de kerktoren van de Nederlands Hervormde 
Kerk, eigendom van de gemeente De Bilt, 
rijksmonument, foto 1, 
de Nederlands Hervormde kerk en het 
kerkhof, gemeentemonumenten. 

Foto 1. Hervormde kerk: Toren, kerk en kerkhof, 
(foto Loes Meijer, 2008) 
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Begrenzing van het Beschermd Dorpsgezicht 'Oude Kern De Bilt' 

1 OOSTELIJKE GRENS: Kapelweg, westzijde van de weg via de Dorpsstraat tot aan de noordelijke 

grens in de Tuinstraat. 

2 N O O R D E L I J K E GRENS: Burg. de Withstraat achter de bebouwing tot: - voorbij de Torenstraat 

aan de westzijde - het midden van de Tuinstraat aan de oostzijde. 

3 WESTELIJKE GRENS: Ds. Sanderuslaan achter de garageboxen, de oostelijke begrenzing van 

het terrein met kadasternr. D 7485 en de oostelijke begrenzing van het terrein met het nummer 

D 7481 ; vanaf daar het westelijk deel van de Dorpsstraat, waarbij de Dorpsstraat binnen het 

te beschermen gebied valt, inclusief de scherpe hoek met de Utrechtseweg, dan aansluitend op de 

zuidelijke grens. 

4 ZUIDELIJKE GRENS: Utrechtseweg. 

Een rijksmonument is van rijkswege beschermd 

en dat is de zwaarste categorie voor gebouwen. 

De bescherming van rijksmonumenten 

is geregeld in de Monumentenwet. Voor 

een wijziging aan een rijksmonument 

is een monumentenvergunning én een 

bouwvergunning nodig. De onderhoudskosten 

van een rijksmonument zijn fiscaal aftrekbaar. 

Verder tref je in het beschermd dorpsgezicht 

Dorpsstraat en omgeving zogeheten 

beeldbepalende panden aan. Deze zijn niet 

als monument aangewezen en hebben geen 

juridische status. Omda t ze binnen het gebied 

van het beschermde dorpsgezicht liggen als 

beeldondersteunende panden, worden ze toch 

in zekere zin met meer aandacht bekeken dan 

elders het geval zou zijn. De gemeente zal, om 

de cultuurhistorische waarde te behouden, in 

het gebied uiterst terughoudend zijn met het 

verstrekken van vergunningen voor wijziging, 

uitbreiding, afbraak of welke ingreep dan ook. 

Dat geldt dus zowel voor de monumenten als 

voor de beeldbepalende panden en trouwens 
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Foto 2 Nieuwe bebouwing Dorpsstraat, hoek Soestdijkseweg-Zuid. 
(foto Fred Meijer, 2007) 

ook voor de infrastructuur als wegen en 
dergelijke. 
Al die bedoelde panden in het beschermd 
dorpsgezicht hebben een interessante 
geschiedenis die het verdient uit de doeken te 
worden gedaan. Dat is, her en der in diverse 
geschriften verspreid, ook inderdaad gebeurd. 

Dit verhaal gaat niet 
in op de afzonderlijke 
monumentale panden. 

In het beschreven 
gebied bevinden zich -
het moet helaas worden 
gezegd - ook diverse 
panden die bepaald 
géén sieraad vormen en 
geen recht doen aan de 
rijke historie Biltsteyn 
en Cumulusflat (zie 
foto's 4 en 5). Dat zijn 
feitelijkheden en daar 
moeten we mee leven. 
Het is nagenoeg zeker 
dat zich mogelijkheden 
aandienen voor 
een historiserende 
bouwkundige invulling 
op het moment waarop 
die bouwsels zijn 

afgeschreven en afgebroken worden. Daarna kan 
een historiserende bouwkundige herinvulling 
plaatsvinden. Zoals recent zo fraai is gebeurd op 
de hoek van de Dorpsstraat / Soestdijkseweg-
Zuid (zie foto 2). 
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Iets dergelijks staat binnen afzienbare tijd te 

gebeuren ter plaatse van het oude gemeentehuis 

(zie foto 6). Het is de bedoeling, dat de fraaie 

oude gevel gespaard en geïntegreerd wordt in de 

geplande toekomstige bebouwing. 

Foto 6. Voormalig gemeentehuis annex postkantoor Dorpsstraat 25 
(foto Loes Meijer, 2008) 

In deze bijdrage voor De Biltse Grift dus geen 

beschrijving van de afzonderlijke monumentale 

panden. Wel wordt, aan de hand van de 

zogeheten 'Redengevende Beschrijving' van 

januari 1993, ingegaan op hoofdzaken waarom 

de oude dorpskern is aangewezen als beschermd 

dorpsgezicht. Die aanwijzing stoelt op uiterst 

interessante gegevens en 

gaat honderden jaren 

terug in de geschiedenis. 

De Redengevende 

Beschrijving gaat ook 

geografisch royaal verder 

dan de omtrekken van 

het gebiedje beschermd 

dorpsgezicht Oude Kern 

De Bilt. 

Ligging van de 
gemeente De Bilt 
in samenhang met 
het beschermde 
dorpsgezicht 
De gemeente De Bilt 

liet OD de erens van de 

hooggelegen Utrechtse 

Heuvelrug (zandgrond) 

en de lagere gronden. 

Die lagere gronden 

bestonden aanvankelijk uit klei, veen en zand. 

We hebben het over het gebied dat noord-
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oostelijk ligt van de stad Utrecht. 
De Bilt was vroeger voornamelijk agrarisch. 
Tevens was De Bilt een belangrijke halteplaats 
voor reizigers uit het oosten onderweg naar de 
stad Utrecht. 
In het gebied van het beschermde dorpsgezicht 
Dorpsstraat 
e.o. bevindt 
zich nog heel 
wat historische 
bebouwing. Dit 
gevoegd bij de 
nog aanwezige 
ruimtelijke 
structuur van 
de oudste kern 
van De Bilt, 
zoals die zich 
ontwikkeld 
heeft tot in de 
negentiende 
eeuw, maakte 
aanwijzing tot 
gemeentelijk 
beschermd 
dorpsgezicht zeer voor de hand liggend. 

Het dorp De Bilt ligt op een natuurlijke 
verhoging, een vooruitgeschoven heuvel 

Foto 3. De Oude School. 

van de Utrechtse Heuvelrug. De oudste 
bewoningssporen dateren van ca. 2000 jaar voor 
onze jaartelling. Nabij het landhuis Vollenhoven 
zijn enkele grafheuvels uit deze tijd gevonden. 
Over de periode hierna bestaat een groot hiaat 
aan kennis omtrent eventuele bewoning van De 

Bilt. 
Vanaf de 
stichting van 
het klooster 
Oostbroek 
rond 1070 
neemt de 
kennis 
omtrent de 
bewonings-
geschiedenis 
van het 
dorp toe. 
Dit klooster 
sticht, ter 
plaatse van 
het huidige 
KNMI-
terrein in 

het Kloosterpark, in 1139 een nieuw klooster: 
het Vrouwenklooster. 
Vanaf de twaalfde eeuw worden de moerassige 
gronden die de genoemde natuurlijke verhoging 
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omringden, door monniken van het klooster 

ontgonnen. Na de ontginning zijn deze 

gronden geschikt voor landbouw en veeteelt. 

De Kapelweg is ontstaan tijdens die ontginning. 

De naam is ontleend aan de verdwenen 

Petronellakapel. 

In 1290 wordt de reeds bestaande handelsweg 

tussen Utrecht en De Bilt bestraat. Deze 

weg is al gauw de belangrijkste rechtstreekse 

verbindingsweg tussen Utrecht en oostelijker 

gelegen gebieden. Deze zogeheten Steenweg 

heet thans Dorpsstraat (vanouds Steenstraat). 

De weg volgt verder in oostelijke richting, de 

Holle Bilt. Dit tracé vormde een onderdeel 

van de handelsweg naar Keulen via Zeist, 

Driebergen, Doorn, Leersum en Rhenen. 

I*~> r j p i r A P r t - i ^ n r J p P f U W r i n l - ç t n n f i n r\ /=> n i K l l \r> /=»i r\ 

van de Steenweg de eerste bebouwing van de 

kern van het dorp De Bilt. Een herberg maakte 

deel uit van deze eerste bebouwing, zodat dit 

punt al snel als pleisterplaats gaat functioneren 

voor handelsreizigers die vanuit het oosten op 

weg naar Utrecht zijn. Als de stadspoort van 

Utrecht reeds gesloten is kan men hier, vlak bij 

Utrecht, overnachten. 

Deze feiten zijn de meest structurerende 

elementen in het dorp en dus van historische 

waarde. 

De oudste kaart van De Bilt dateert uit 1640 en 

daarop is te zien dat de bebouwing in de oude 

kern nog beperkt is tot enkele huizen. In 1652 

wordt in dit gebiedje een kerk gebouwd. Dat 

heeft er voor gezorgd dat op deze plaats, mede 

door het kerkhof, sprake is van een open en 

groene structuur. 

Het duurde tot de zeventiende eeuw dat 

bouwen in steen algemeen was. Tot in de eerste 

helft van de negentiende eeuw veranderde hier 

weinig. 

Trambaan en enorme groei inwonertal 
In 1883 wordt een tramlijn aangelegd die 

Utrecht en Arnhem met elkaar verbindt. Deze 

lijn loopt over de Dorpsstraat door De Bilt. 

Door de verbeterde infrastructuur vindt tussen 

1880 en 1920 een versnelde groei van De Bilt 

plaats. De bevolking neemt in deze periode toe 

van 2000 naar 6000 inwoners. Deze enorme 

groei behoort tot de meest spectaculaire van ons 

land. 

Wegen zoals de Waterweg en de Hessenweg 

worden vanaf 1850 aangelegd. Het karakter 

van de bebouwing in het dorp verandert. De 

agrarische bebouwing in het dorp vermindert en 

er worden in toenemende mate huizen, winkels 

en bedrijfspanden gebouwd. De boerderij 

Dorpsstraat 25 wordt bijvoorbeeld in 1883 
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vervangen door een rijtuigenfabriek. Deze 
moest in 1884 wijken voor de bouw van een 
gemeentehuis annex postkantoor. Gaandeweg 
ontstaat een meer stedelijk karakter door de 
verdichting van de bebouwing. 
In de twintigste eeuw wordt de verbindingsweg 
met Utrecht, de dwars door het dorp lopende 

Foto 4. Cumulusflat. 

Dorpsstraat, steeds drukker als gevolg van 
toenemend autoverkeer. In 1934 wordt deze 
verbindingsweg verlegd en om de dorpskern 
heen geleid zodat de Utrechtseweg ontstaat. 
Daardoor verliest de Dorpsstraat haar functie als 
belangrijke verkeersweg. 

Verstoring van het historisch ruimtelijke 
karakter 
Hiervoor werd het reeds gememoreerd: er zijn 
helaas nogal wat elementen in het gebied van 
het beschermde dorpsgezicht die het historisch 
ruimtelijke karakter verstoren: 
- grootschalige nieuwbouw, 
- de Cumulusflat, staande op de plaats van de 

vroegere herberg en het bekende hotel Poll, 
- de Biltsteynflat etc. 
De winkelfunctie was voor dit gebied voorheen 
van groot belang. Thans overheerst de 
woonfunctie. 

De aanwijzing van het globaal besproken 
gebied tot 'Beschermd Dorpsgezicht, stoelt op 
goede gronden. Voor de echte liefhebber is het 
zeer interessant de tekst van de Redengevende 
Beschrijving meer en detail te lezen. Dan valt 
bijvoorbeeld te lezen 
- dat binnen het gebied van het beschermd 

dorpsgezicht in de toekomst uitsluitend 
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Foto 5. Flatgebouw Biltsteyn. 

historiserend gebouwd mag worden, met 

een wenselijke hoogte van twee bouwlagen 

met een kap; 

- dat het gewenst is dat in de Dorpsstraat de 

bomenrij teruggebracht wordt; 

- dat de in het gebied aanwezige rijks- en 

gemeentelijke monumenten blijvend 

gekoesterd dienen te worden; 

- dat bij toekomstige bebouwing baksteen 

en gebakken dakpannen de meest toegepaste 

materialen zijn. 

Bestemmingsplannen zijn 

gericht op de bescherming 

van de oudste kern van De 

Bilt, zoals dat zich tot in 

de negentiende eeuw heeft 

ontwikkeld in samenhang met 

de nog aanwezige historische 

bebouwing. Anders gezegd: 

op termijn verandert dit 

beschermde dorpsgezicht 

aanzienlijk. Er zal - anders dan 

anno 2008 het geval is - sprake 

zijn van kleinschaligheid en 

rooilijnen die recht doen aan 

de tijden van weleer. 

Of de voor de geschiedenis 

van De Bilt zo belangrijke 

herberg op de hoek van de Dorpsstraat en de 

Kapelweg daar weer terugkomt? De huidige 

generatie zal dit wellicht niet meemaken, maar 

wel de kinderen of de kleinkinderen daarvan en 

dat is een plezierige gedachte! 

Wat betekent het jaartal 1070 eventueel nog 

meer? 

Dr. Anne Doedens heeft een uiterst interessante 

discussie op gang gebracht met betrekking 

tot het jaar waarin de gemeente De Bilt werd 
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gegrondvest. Zie zijn artikel in De Biltse 

Grift van juni 2008, pag. 34 en diverse 

krantenberichten. De discussie spitst zich toe op 

de vraag welk ijkpunt gehanteerd wordt om het 

jaar van stichting van de gemeente De Bilt vast 

te stellen. 

Indien als ijkpunt voor de stichting van De Bilt 

de totstandkoming van het klooster 

Oostbroek (het jaar 1070 volgens de 

Redengevende Beschrijving) wordt genomen, 

dan is de gemeente niet negen jaar ouder 

dan Doedens op basis van zijn onderzoek 

stelt, maar 52 jaar ouder dan tot op heden 

werd aangenomen. Het geeft nogal wat 

consequenties: 

. Is het juist dat het jaar 1122, zoals 

tot op heden werd aangenomen, moet 

worden aangemerkt als het jaar waarin 

De Bilt werd gegrondvest? 

. Of moeten we nu, op basis van het onderzoek 

van Doedens, het jaar 1113 aanhouden? 

. Of is het juist de vigerende Redengevende 

Beschrijving te volgen en de bouw van het 

klooster Oostbroek te volgen als ijkpunt voor 

het begin van De Bilt, dus 1070? 

vragen: 

. Moeten we zoals Doedens zegt nog vijfjaar 

wachten, namelijk tot het jaar 2013 , voordat 

we het feest van het 900-jarig bestaan van De 

Bilt mogen vieren? 

. Of moeten we nog langer geduld hebben 

voordat het feest losbarst (1122 + 900) in het 

jaar 2022? 

. Of mogen we - met terugwerkende kracht -

onmiddellijk de slingers ophangen, als we 

de totstandkoming van klooster Oostbroek in 

1070 als het begin beschouwen? Dan is ons 

een feestje door de neus geboord omdat we 

dat feest al (1070 + 900) in het jaar 1970 

hadden moeten vieren! 

Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

Bronnen: 
- Toelichting bij het voorstel tot aanwijzing van de 

oude dorpskern De Bilt als Beschermd 
Dorpsgezicht 'Oude Kern De Bilt', januari 1993. 

- Artikel dr. Anne Doedens Over de 'oudste 

oorkonde': Het Bilts begin in 1113? 

Het is van belang dat de vragen op heldere wijze 

beantwoord worden. Al was het alleen al om 

helderheid te krijgen op de volgende prangende 
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TIMMEREN AAN DE WEG 
DE TIMMERMAN VAN VOLLENHOVEN IN DE NEGENTIENTE EEUW 

WONEN EN WERKEN 
DEEL1 

Frieda Heijkoop 
In het eerste nummer 

van De Biltse Grift van 

dit jaar (17e jaargang 

nr. 1, maart 2008) staat 

op pp. 3 1 - 3 2 met de 

titel 'Het monument . 

Utrechtseweg 89 te De Bilt' 

een stukje over het huisje 

aan de Utrechtseweg bij 

Vollenhoven. Daar wil ik 

graag een aanvulling op 

geven. Recent onderzoek 

naar de geschiedenis van 

Vollenhoven heeft namelijk 

een aantal nieuwe gegevens 

over de historie van dit 

geuouwtje en zijn oewoners 

aan het licht gebracht, 

die te plaatsen zijn in een 

periode van uitbreiding 

en bouw op het landgoed. 

Het verhaal laat bovendien zien hoe een 

ambachtsman zich in de negentiende eeuw kon 

Utrechtseweg 89. 

ontwikkelen. Maar laat ik beginnen met een 

misverstand rond dit huisje de weg te nemen. 
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De portiers
woning 

Het huisje met 

nummer 89 

wordt gewoonlijk 

omschreven als 

de voormalige 

portierswoning 

van Vollenhoven, 

maar die 

functie was in 

de negentiende 

eeuw voor een 

ander huis 

gereserveerd. De 

oorspronkelijke 

portierswoning 

stond een eindje 

verder langs de weg, bij de noordelijke oprijlaan, 

aan de zijde van De Bilt. Dat was een klein, 

vierkant huisje, dat in 1926 is afgebroken 

ter gelegenheid van de verbreding van de 

Utrechtseweg. Van het sierlijke gebouwtje zijn 

een paar foto's bewaard gebleven. 

De woning voor de portier is opgenomen in 

de eerste kadaster-beschrijving van De Bilt in 

1832, met het nummer C 480bis, wat later 

De portierswoning aan de Utrechtseweg, afgebroken in 1926. 

werd gewijzigd in C 668. O o k op de kaart van 

landmeter Vesters, de oudst bewaard gebleven 

kadasteropmeting van De Bilt, komt het huisje 

al voor. Vesters maakte de kaart in 1824, maar 

in de jaren daarna zijn er verschillende percelen 

bijgetekend. Dit huisje is waarschijnlijk een van 

die latere toevoegingen, want het heeft op de 

kaart al het bisnummer, wat er op wijst dat het 

na 1824 aan C 480, het "terrein van vermaak", 

is onttrokken. 
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Het huisje zal daarom na 1824 zijn gebouwd, 
maar de bouw is mogelijk nog iets preciezer aan 
te geven. Vollenhoven werd in 1827 verkocht 
aan Goderd van der Capellen van Berkenwoude; 
in de verkoopakte, die tamelijk gedetailleerd is, 
komt nog geen portierswoning voor.1 Nu zegt 
dat niet alles, maar het is wel een indicatie dat 
het huis er in 1827 nog niet stond. Bovendien is 

bekend dat Van der Capellen verschillende 
dienstwoningen op Vollenhoven liet bouwen. 
Een portierswoning past zeker in dat beleid; 
het huisje zou dan tussen 1827 en 1832 zijn 
gebouwd. Het huisje heeft er zo'n honderd jaar 
gestaan, tot het moest wijken voor de nieuwe, 
brede Utrechtseweg en gereduceerd werd tot een 
simpele notitie in het kadaster: „afbraak 1926".2 

De portierswoning, gezien vanuit het park. Rechts de oprijlaan met aan de rechterzijde 
het hek om de voorweide, op de achtergrond de Utrechtseweg. 

(foto: veilingcatalogus Vollenhoven 1922) 
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De timmermanswoning 
Maar als het huisje met nr. 89 geen 
portierswoning was, wat was het dan wel? Op 
die vraag kan sinds de vondst van een paar 
negentiende-eeuwse kaarten op de zolder van 
het grote huis in 2005 met zekerheid antwoord 
worden gegeven. Een van de gevonden kaarten 
betrof een grote kadasterkaart uit 1848 van 
het gebied rond Vollenhoven, waarop de 
buitenplaats in zijn toenmalige omvang is 
ingekleurd en waar de kadasternummers met 
pen zijn bijgeschreven. De kaart heeft als 
bijlage bij de veiling van 1848 gefungeerd, 
toen Vollenhoven na de dood van Goderd 
van der Capellen openbaar werd verkocht. 
Op deze kaart staan ook aantekeningen in 
potlood, geschreven door Jan Jacob Kluppel 
uit Amsterdam, de koper van het grootste 
deel van Vollenhoven in 1848. Hij gebruikte 
de kaart om allerlei bijzonderheden over 
zijn nieuwe buitenplaats te noteren, zoals de 
functie van gebouwen. Later deed zijn zoon en 
erfgenaam hetzelfde: ook hij schreef de nodige 
opmerkingen op deze kaart, die daardoor een 
heel boeiend document is geworden voor de 
geschiedenis van Vollenhoven. De Kluppels 
hebben langs deze verrassende weg informatie 
achtergelaten die anders onbekend gebleven zou 
zijn. 

Bij het huisje nr. 89 noteerde Jan Jacob 
Kluppel: „timmermanswoning". Dat er 
een dergelijke woning was geweest, was wel 
bekend uit de veilingcatalogus van 1848, 
maar doordat er geen locatie bij werd gegeven, 
bleef het altijd gissen naar de plaats ervan. 
Dankzij de potloodaantekening van Kluppel 
kunnen we het huis van de timmerman nu 
lokaliseren als Utrechtseweg 89. Kluppel 
schreef ook wel eens namen van bewoners bij 
de huisjes op de kaart uit 1848, maar bij de 
timmermanswoning heeft hij dat nagelaten. 
Toch weten we precies wie er in dat jaar woonde 
en zelfs hoe hoog de huur was, want daar geeft 
de veilingcatalogus van 1848 weer informatie 
over: „De timmermanswoning op Vollenhoven 
aan Hendrik Pastunink voor veertig gulden in 
het jaar tot den eersten Mei achttienhonderd 
negenenveertig"3 

Als bouwjaar van het huisje wordt in de 
literatuur 1843 opgegeven, maar dat is niet 
juist, al scheelt het niet veel. 1843 Is namelijk 
het jaar waarin de woning voor het eerst in 
het kadaster werd opgetekend, als nummer C 
563.4 Daarvan is een kadastrale opmeting in het 
gemeentearchief van De Bilt bewaard gebleven, 
die "opgemaakt en deugdelijk verklaard" is in 
februari 1843. De kaart is te vinden in een map 
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achterzijde van deze kaart 
is de timmermanswoning 
in 1842 gebouwd.5 Voor 
zover bekend was het op 
het landgoed de eerste 
dienstwoning met deze 
functie.6 

Kluppel schreef niet alleen 
aantekeningen op de 
kaart, hij hield van 1848 
tot 1860, de periode dat 
Vollenhoven in zijn bezit 
was, ook een journaal bij 
over zijn beheer van de 
buitenplaats. Hij schreef zijn 
aantekeningen, en dat zo 
te zien met veel genoegen, 
in een schrift, dat bewaard 
wordt in het huisarchief 
van Vollenhoven.7 Een van 
Kluppels eerste daden na 
aankoop was het sluiten Uitsnede van de kaart uit 1848 met aantekeningen van Kluppel. Bovenaan, 

onder het woord "straatweg", het huis van de timmerman, met schuin daaronder, v a n e e n verzeker ing voor 
ondersteboven: "Timmermanswoning", üeportierswoning ligt aan het eind van i ]anrlor>pfl H e r h i ik ie 
het bovenste deel van de ronde oprijlaan. Hierbij staat, eveneens ondersteboven: 

"portierswoning met schuurtje". 

met enkele andere kaarten van deelopmetingen 
uit dezelfde maand bij Vollenhoven en 
Beerschoten. Volgens een notitie op de 

aan de weg werd, samen 
met een "loods", in 1848 
verzekerd voor ƒ 1.800. Dat 

was 300 gulden meer dan het bedrag voor de 
portierswoning, maar aanzienlijk minder dan de 
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f 7.000 die het koetshuis waard was. Wat het 
landhuis betreft, dat werd voor de verzekering 
op ƒ 35.000 geschat. 
Uit Kluppels journaal 
blijkt bovendien dat 
er in 1850 achter 
het timmermanshuis 
een werkplaats werd 
gebouwd. De bouw zal 
door Hendrik Pastunink 
zijn uitgevoerd, het 
ging tenslotte om zijn 
eigen werkplaats in zijn 
eigen tuin. Volgens de 
aantekening van Kluppel 
uit november van dat 
jaar kostte deze schuur 
ƒ 195, wat ruim vijftig 
gulden meer was dan 
het bedrag waarvoor het 
werk was aangenomen. 
Het prijsverschil werd 
veroorzaakt door de 
kosten voor de metselaar 
en de prijs van 1400 
blauwe pannen en 
'80 glasruiten 10 om 
14 duim à ƒ 0.25'. 
Kluppel bewaarde de 

oorspronkelijke prijsopgave en de uiteindelijke 
rekening, die vermoedelijk van Hendrik 

Pastunink afkomstig 
zijn, in zijn schrift, 
bijeengehouden door een 
speld. 

Nadat er in 1850 een 
ijzeren hek was gekomen 
tussen de woningen van 
Pastunink en de portier, 
werd er in juni 1855 
een hek geplaatst bij het 
timmermanshuis. Het 
kreeg een lengte van 24 
el en had een 'dubbel 
draaihek' met palen van 
steen en een 'klein hek', 
zoals Kluppel in zijn 
schrift noteerde. Beide 
hekken waren voorzien 
van een slot. Doordat ook 
de timmermanswoning 
terrein heeft moeten 

Prijsopgaaf en rekening in het schrift van Kluppel 
betreffende de timmerwerkplaats in 1850 achter het 
huisje. Het opschrift luidt: "Opgaaf voor De W. Ed. van de v e r b r e d i n g v a n de 

Geboren Heer Kluppel wegens het daarstellen van een U t r e c h t s e w e g zal h e t h e k 

timmerloosje". verder naa r vo ren h e b b e n 

112 



De Biltse Grift december 2008 

gestaan dan het tegenwoordige. 

Dat het huisje in de negentiende eeuw 

een dienstwoning voor de timmerman 

van Vollenhoven is gebleven, is uit het 

bevolkingsregister van De Bilt af te lezen.8 Het 

werd altijd door een timmerman bewoond; 

wanneer deze vertrok of overleed, nam binnen 

één of twee maanden een nieuwe t immerman 

zijn intrek. Hendrik Pastunink woonde tot 

oktober 1866 in het huisje, daarna ging hij 

elders in De Bilt wonen. Zijn opvolger heette 

Jan van der Bunt. Deze woonde er vijfjaar, 

hij overleed in september 1871. In november 

van dat jaar vertrok een andere t immerman/ 

bewoner, Henricus Johan de Man, naar 

Abcoude; hoe lang hij in het huisje heeft 

gewoond, is niet duidelijk. In maart 1872 werd 

de volgende bewoner in De Bilt ingeschreven: 

Cornelis Pothoven. Deze bleef in het huisje 

wonen tot aan zijn dood in januari 1887. Zijn 

zoon Jan volgde hem als t immerman op, maar 

vertrok in mei 1890. Of er na hem nog steeds 

timmerlieden in het huisje woonden, is niet 

bekend. Door een andere ordening van het 

bevolkingsregister zijn de bewoners na die tijd 

veel lastiger te achterhalen. 

Behalve de t immerman en zijn gezin woonde 

er altijd een timmermansknecht in de woning, 

soms was er bovendien nog een inwonend 

dienstmeisje. De gezinnen waren meestal niet 

zo groot, maar er konden toch wel twee of drie 

kinderen zijn. Cornelis Pothoven had er zelfs 

vijf. Het lijkt wat vol voor zo'n klein huisje, 

maar naar de maatstaven van die tijd zal het niet 

slecht zijn geweest. Het was een goedgebouwd 

stenen huis, met een tamelijk groot erf, een 

ijzeren hek, een uitgang op de straatweg en een 

timmerloods bij het huis. 

In later tijd werd het huis als portierswoning 

omschreven, waarschijnlijk voor het eerst in 

1922. In dat jaar werd Vollenhoven verkocht; 

in de bijbehorende veilingcatalogus worden 

twee portierswoningen genoemd. De ene was 

de officiële portierswoning bij de oprijlaan, de 

andere was de voormalige timmermanswoning. 

Het laatste huis wordt nader omschreven 

bij de verhuurde dienstwoningen: „De 

portierswoning met erf, Kadaster no. 563, 

aan W. Smit voor veertig gulden per drie 

maanden." De portierswoning bij de oprijlaan 

wordt in de veilingcatalogus van 1922 verder 

niet beschreven. Het gebouwtje viel kennelijk 

onder de overige woningen, waarvoor geen huur 

werd gevraagd. De catalogus zegt tenminste 

dat zij onverhuurd waren en in gebruik 

bij de werklieden op de plaats.9 Het is niet 

waarschijnlijk dat de twee woningen in 1922 
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De voormalige timmermanswoning aan de Utrechtseweg. Erachter stond in de 
negentiende eeuw een timmerloods, die later plaats heeft gemaakt voor een schuur. 

als portiershuizen in gebruik waren; voor zover 
bekend waren er in die tijd geen portiers meer 
op Vollenhoven. 
Toch is het denkbaar dat het timmermanshuisje 
een andere functie heeft gehad, die de 
toeschrijving als portierswoning heeft gevoed. 
Het huisje zal, door de ligging aan het begin 
van het landgoed, altijd een wachtersfunctie 
gehad hebben, maar misschien fungeerde het 

dubbele draaihek' daar 
ook als dienstingang. 
Het was namelijk niet 
ongebruikelijk dat bij 
een landgoed een aparte 
dienstingang was, al 
was het alleen maar om 
de oprijlaan voor het 
landhuis vrij te houden 
van het indertijd bijna 
onophoudelijke verkeer 
van bezorgers. De 
timmermanswoning 
had daar de ideale 
ligging voor. Vanaf De 
Bilt gezien vormde de 
route over het erf zelfs 
de kortste weg naar de 
dienstvleugel, die aan de 
Biltse zijde van het huis 

lag. Maar daar is verder niets over bekend. 
Het verhaal zou hier eindigen, wanneer 
er niet meer bekend zou zijn over de twee 
timmerlieden die in de negentiende eeuw 
het langst in het huisje hebben gewoond: 
Hendrik Pastunink en Cornelis Pothoven. 
Met name over Hendrik Pastunink zijn we 
goed ingelicht, zijn bouwwerken zijn ook nu 
nog op Vollenhoven te zien. Bovendien zijn 
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Pastunink en Pothoven bekende namen in 

De Bilt geworden; beide families werden al 

eerder in dit tijdschrift genoemd.10 Het wordt 

daarom tijd eens nader kennis te maken met de 

negentiende-eeuwse bewoners van het huisje, 

te beginnen met Hendrik Pastunink, een 

nieuwkomer in De Bilt. 

D e gebroeders Pastunink 
Hendrik Pastunink was afkomstig uit 

Duitsland. Hij werd op 1 november 1807 

in Bentheim geboren, als zoon van Joost 

Pastunink, een landbouwer. Mogelijk is zijn 

vader de eerste geweest die deze achternaam, 

die tamelijk zeldzaam is, droeg. Wanneer 

Hendrik naar Nederland is gekomen, is niet 

bekend, maar rond 1840 vinden we hem en 

zijn zeven jaar jongere broer Aalbert (Albert) 

in De Bilt. Vermoedelijk zijn de broers samen 

naar Nederland getrokken om daar hun 

fortuin te zoeken. Beiden waren t immerman. 

Hendrik vond werk en een woning op 

Vollenhoven, Aalbert woonde en werkte als 

t immermansknecht in De Bilt, voordat hij zich 

als zelfstandig timmerman elders in het dorp 

vestigde. 

Het bevolkingsregister van De Bilt over 1840 -

1850 laat zien, dat Hendrik Pastunink de eerste 

bewoner van het huisje aan de Utrechtseweg 

was. Het is zelfs heel goed mogelijk dat 

hij aan de bouw ervan heeft meegewerkt, 

want waarschijnlijk was hij voor 1839 al op 

Vollenhoven werkzaam. Er wordt namelijk 

een 'Hendrik de Timmerman' vermeld in het 

testament van Van der Capellen, dat in 1839 

werd opgemaakt. Zoals de gewoonte was, 

werd ook het personeel iets nagelaten. Van der 

Capellen, dat blijkt steeds weer, was goed voor 

zijn mensen en scheepte ze bepaald niet met 

een kleinigheidje af. Trouwe dienaren als de 

tuinbaas Overeem en de koetsier Johannes van 

Schoonhoven werden bedacht met bedragen die 

respectievelijk ƒ 1.200 en ƒ 3.000 bedroegen; 

zij ontvingen daarnaast nog een ruime som voor 

elke tien jaar dat zij in dienst waren geweest. 

Zoveel kreeg de t immerman nu wel niet, maar 

hij zou toch een bedrag ter waarde van een 

jaar loon ontvangen, zoals alle werklieden en 

arbeiders in vaste dienst. Dat de t immerman 

en andere vaklieden op Vollenhoven daar ook 

toe gerekend werden, staat in het testament 

nadrukkelijk bii: „daaronder herrenen de 
) ) ~ " ~ o r 

boschwachter, Pieter Klomp (...), Hendrik de 

Timmerman en Louis de Metzelaar". Hoewel 

de naam Pastunink niet vermeld staat, lijkt het 

aannemelijk dat hij is bedoeld met 'Hendrik de 

Timmerman'.1 1 

Hendrik Pastunink was niet de enige werknemer 
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van Van der Capellen met een buitenlandse 
achtergrond, zoals het bevolkingsregister laat 
zien. Van de negen inwonende personeelsleden 
in het grote huis kwamen de kamerdienaar en 
de huisknecht eveneens uit Duitsland, de kok 
was afkomstig uit Frankrijk. Bij het huwelijk 
van een van hen, de kamerdienaar Johann 
Stiefelhagen, in 1845, was Pastunink getuige. 
Zelfwas hij in november 1841 met Trijntje 
Steenbeek uit Leersum getrouwd. Het echtpaar 
had geen kinderen, maar sinds 1848 woonde 
een nichtje, Neeltje van Dam uit Leersum, bij 
hen. Het meisje was bij haar komst tien jaar 
oud. 
Hendriks broer Aalbert was in 1844 in De Bilt 
met Martje Smorenburg getrouwd. Zij kregen 
vijf kinderen, van wie alleen Gerrit, geboren 
in 1851, in leven bleef. Aalbert overleed, 44 
jaar oud, in 1858, zijn vrouw Martje volgde 
vier jaar later. Het bevolkingsregister vermeldt 
niet wat er na haar overlijden met de elfjarige 
Gerrit gebeurde, maar het ligt voor de hand 
dat zijn oom en tante hem in hun huisje aan 
de Utrechtseweg hebben opgenomen. In 1870 
stond hij in elk geval bij hen ingeschreven, 
maar de familie woonde toen niet meer op 
Vollenhoven. Ook Gerrit was van beroep 
timmerman, hij zal het vak van zijn oom 
Hendrik hebben geleerd. 

Hendrik verliet Vollenhoven in oktober 1866 en 
ging in het dorp wonen, waar hij op 9 januari 
1871 op 63-jarige leeftijd overleed. Zijn vrouw 
overleefde hem 14 jaar, zij stierf op 7 juni 1885 
in De Bilt, 86 jaar oud. 
Het was de gebroeders Pastunink kennelijk 
niet slecht vergaan in De Bilt. Hendrik kocht 
in augustus 1847 voor ƒ 350 een huis aan de 
Looydijk, maar bleef zelf in het huisje aan de 
Utrechtseweg wonen.12 Ook Aalbert bezat een 
eigen woning. Het huis stond aan de Achterdijk 
(tegenwoordig Burgemeester de Withstraat); 
hij had het zelf, samen met zijn schoonvader, 
gebouwd.13 

Gerrit, de zoon van Aalbert, bleef in De Bilt 
wonen. Ook hij is niet oud geworden: hij 
overleed in 1889, 38 jaar oud; zijn vrouw bleef 
met vijf kinderen achter. Het gezin woonde 
toen in het huis dat Aalbert had gebouwd. 
Dat is niet het einde van hun geschiedenis, 
maar eerst keren we terug naar de periode 
waarin Hendrik Pastunink als timmerman op 
Vollenhoven woonde en werkte. 

Bouwen in de tijd van Van der Capellen, 
1828 - 1848 
Uit het testament van Van der Capellen valt 
af te leiden, dat Hendrik de Timmerman 
als vaste arbeider werd beschouwd en dat 
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hij in loondienst was. Er viel ook meer dan 

genoeg te doen voor een t immerman op 

het landgoed, want de periode dat Van der 

Capellen eigenaar van Vollenhoven was, wordt 

gekenmerkt door expansie en bouw.14 Werk van 

Hendrik Pastunink uit die jaren is niet direct 

aanwijsbaar, maar het klimaat waarbinnen hij 

op Vollenhoven gewerkt moet hebben, kan wel 

geschetst worden. 

Van der Capellen had Vollenhoven in 1827 

gekocht, nadat hij was teruggetreden als 

gouverneur - generaal van Indië. Hij was de 

eerste bewoner van het landgoed die er het 

gehele jaar woonde, dus niet alleen 's zomers, 

zoals bij buitenplaatsen gebruikelijk was. Van 

der Capellen breidde het landhuis en park uit 

en wist bovendien in 21 jaar het grondgebied 

bijna te verdubbelen, waardoor het een omvang 

kreeg die groter was dan het daarvoor en daarna 

ooit heeft gehad. Het gebied liep tot ver in Zeist 

door; de terreinen waarop later het Christelijk 

Sanatorium en de wijk Vollenhove - hardnekkig 

zonder eind-n geschreven - zijn gebouwd, 

hoorden in die tijd bij Vollenhoven. 

O p de eerste kadasterkaarten van De Bilt en 

Zeist uit de twintiger jaren van de negentiende 

eeuw is het terrein nog bijna maagdelijk blank, 

de kadasterkaart van 1848 wijst uit dat er 

in zo'n twintig jaar diverse woningen waren 

bijgekomen. Daar waren landhuizen bij, die 

als buitenhuizen werden verhuurd, zoals de 

villa die, kort voor 1848, bij de overplaats Den 

Eijck werd gebouwd. De boerderij zelf werd 

een vijftigtal meter verder nieuw opgetrokken. 

In 1851 werd de nieuwe boerderij Den Eijck 

in het kadaster ingeschreven.15 Villa Den Eijck 

is na de Tweede Wereldoorlog afgebroken, 

maar de fraaie boerderij uit de negentiende 

eeuw staat er nog steeds en hoort nog altijd 

bij Vollenhoven. Een ander landhuis werd in 

1835 langs de Utrechtseweg gebouwd en kreeg 

de naam Klein Vollenhoven.16 Dit huis werd 

na de dood van Van der Capellen in 1848 als 

zelfstandige buitenplaats verkocht en werd 

later Berkenhoven genoemd. Ook dit huis is 

inmiddels weer verdwenen, het heeft plaats 

gemaakt voor het Montessori Lyceum en een 

kantoorgebouw. 

Dan werden er verschillende dienstwoningen 

gebouwd, waaronder nieuwe huizen voor 

arbeiders en dagloners, maar aan het uiterlijk 

ervan was dat niet te zien. Het waren dubbele 

woningen, die oogden als kleine landhuisjes, 

goed passend in het decor van het Engelse 

landschapspark van Vollenhoven. O p het gebied 

dat tegenwoordig bij Vollenhoven hoort, zijn 

deze huizen of de sporen ervan nog aanwijsbaar. 

Eén ervan was het alleraardigste huisje aan 
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de rand van het park {Utrechtseweg41), dat 

volgens aantekening in het kadaster in 1832 

is gebouwd.17 Dit huis wordt wel omschreven 

als 'de voormalige tuinmanswoning'.18 In 

werkelijkheid bevatte het huis oorspronkelijk 

twee arbeiderswoningen, die in het kadaster 

de nummers C 540 en C 541 kregen. Volgens 

de veilingcatalogus van 1848 werd voor elke 

Utrechtseweg 41, gebouwd in 1832, bevatte vroeger twee daglonerswoningen, 
elk met twee ramen aan de voorzijde. Erachter stond een bakhuis. 
Tegenwoordig is dit één woning, waar het bakhuis bij is getrokken. 

woning ƒ 40 per jaar gevraagd. In dat jaar 

werden ze bewoond door de dagloners Jacobus 

van Eek en Albert Buddingh met hun gezinnen, 

elk met drie kinderen. 

Een andere dubbele arbeiderswoning werd 

bij de Biltse Grift gebouwd. Net als bij de 

t immermanswoning werd van dit huis in 

februari 1843 een kadastrale 

kaart gemaakt.19 De woningen 

werden in 1843 in het kadaster 

ingeschreven en kregen de 

nummers C 560 en C 561. 2 0 

Volgens de veilingcatalogus 

van 1848 hoorden de huisjes 

bij boerderij Den Hoek aan de 

Bisschopsweg, in die tijd een 

pachtboerderij van Vollenhoven. 

O p deze plaats aan de Grift 

staan nog steeds twee huisjes 

onder een kap ( Utrechtseweg 61 

- 63), maar het zijn niet meer 

dezelfde als in de negentiende 

eeuw. In 1912 is er brand 

geweest, waarna de woningen 

opnieuw zijn gebouwd.21 D e 

tekeningen hiervan worden in 

het gemeentearchief van De 

Bilt bewaard.22 
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Ook achter boerderij Den Eijck kwam een 
arbeiderswoning, die in 1844 in het kadaster 
werd bijgeschreven. Hoewel ook dit een dubbele 
woning was, kreeg het één kadastraal nummer: 
B 213.23 In 1848 werd het bewoond door 
Aart van Putten en Cornells van Tielen met 
hun gezinnen; zij betaalden per woning ƒ 6 
per jaar aan huur. De woningen waren meer 
dan bezet: het ene gezin telde vijf, het andere 
zes kinderen. Dit huis, 
dat later de Konijnenberg 
werd genoemd, moest in de 
zestiger jaren van de vorige 
eeuw afgebroken worden 
nadat het door vandalen was 
vernield. Er zijn plannen op 
Vollenhoven om het huisje 
weer op te bouwen. '^#K 

De kaart van 1848 laat zien 
dat er ook buiten het terrein 
van het landschapspark 
huizen werden gebouwd, 
maar deze zijn inmiddels 
vrijwel alle verdwenen. Een 
van de meest betreurde 
daarvan is het Klompje, 
een boerderijtje naast Den 
Eijck onder Zeist, dat in 

••»tïiMlpt 

de zeventiende eeuw al werd genoemd en dat 
moest wijken voor de aanleg van de A 28.2A Het 
werd volgens een aantekening in het kadaster in 
1834 verbouwd.23 Volgens de veilingcatalogus 
van 1848 was het Klompje, met bouwland, in 
dat jaar verhuurd aan Arie van Putten voor ƒ 57 
per jaar. 

De onbekende ontwerper van de nieuwe 
woningen op Vollenhoven sloot aan bij de 

Het Klompje, in 1848 als boerderijtje verhuurd. De foto is waarschijnlijk in de 
dertiger jaren gemaakt. 
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mode van die dagen. Er staan verschillende 
voorbeelden van dergelijke neogotische 
tuingebouwtjes in Het magazijn van tuin-
sieraaden van Gijsbertus van Laar, een 
modellenboek voor parken en tuinen dat in de 
negentiende eeuw in afleveringen verscheen. 
Vooral het Klompje en de Konijnenberg 
(achter boerderij Den Eijck aan de overzijde 
van de Utrechtseweg. Achter elk raam woonde 
een gezin, dat in 1848 aan huur ƒ 36 per jaar 
betaalde, zie voorplaat) met hun torentjes en 
kantelen doen denken aan de gebouwtjes bij 
Van Laar. 
Het was dus zeker geen toeval dat juist in deze 
jaren een timmerman op Vollenhoven woonde 
en werkte. De bouw van de woningen van de 
portier en de timmerman paste in een nieuwe 
ontwikkelingsfase van Vollenhoven, waar de 
bewoners van de timmermanswoning hun 
huis en baan aan dankten. Maar wat de rol 
van 'Hendrik de Timmerman' Pastunink bij 
de bouw van al die woningen is geweest, is 
niet bekend. Misschien hield hij voor Van der 
Capellen toezicht bij de bouw. Anders is dat bij 
de volgende bezitter van Vollenhoven, Jan Jacob 
Kluppel. Dankzij diens notities zijn de werken 
van Hendrik Pastunink op het landgoed nog 
steeds aanwijsbaar. Daarop zal ik een volgende 
keer, in het tweede deel van dit artikel, ingaan. 

Ook Cornells Pothoven, de andere bekende 
timmerman/bewoner van het huisje aan de 
Utrechtseweg, zal dan aan de orde komen. 

Met dank aan Jesse van Dijl, Sophie Heijkoop 
en de familie Van Marwijk Kooy voor hun 
adviezen, hulp en niet aflatende belangstelling. 
Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen 
afkomstig uit het huisarchief van Vollenhoven. 

1 Het Utrechts Archief, Utrechtse notarissen, inv.nr. U 
320 b 042, notaris H. van Ommeren, akte nr. 5455. 
2 Het Utrechts Archief, Kadaster, Legger 1832 - 1987, 
De Bilt, artikel 2416 (M. van Marwijk Kooy), volgnr. 
8. 
3 Het Utrechts Archief, Utrechtse notarissen, inv.nr. U 
324c055, notaris Stevens, akte nr. 15051. 
4 Het Utrechts Archief, Kadaster, Supplementair 
Aanwijzende Tafel, De Bilt, [1843], volgnr. 284. 
5 Gemeentearchief De Bilt, in inv. nr. 215a. 
6 In het afschrift van P.H. Damsté van de 
verkoopacte uit 1827 waarbij Anthonie Luden 
Vollenhoven aan Van der Capellen verkoopt, is ook 
sprake van een "timmermanswoning" (Huisarchief 
Vollenhoven, Afschriften akten, akte nr. 49), maar 
dat is een vergissing. In de originele acte staat hier: 
"tuinmanswoning", cf Het Utrechts Archief, Utrechtse 
notarissen, inv.nr. U 320 b 042, notaris H. van 
Ommeren, akte nr. 5455. 
7 Met een afschrift door mw. L. van Marwijk Kooy 
- van Geen. Een selectie hieruit is samengesteld voor 
de donateurs van de Stichting Vrienden Landgoed 
Vollenhoven door L. Haitsma Muiier - van Marwijk 
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Kooy en L. van Marwijk Kooy - van Geen, onder 
de titel Uit het Dagboek van J.J. Kluppel; bewoner 
van Vollenhoven van 1848 - 1860. [ Exemplaar in 
Huisarchief Vollenhoven ]. 

8 Gemeentearchief De Bilt, Bevolkingsregister. In 
1840 - 1850: huis Vollenhoven nr. 19d (f36); in 1850 
- 1860: huis Vollenhoven nr. 33 (f39); in 1860 - 1870: 
huis nr. 33 (f34); in 1870 - 1880: huis nr. 44 (f46); 
in 1880 - 1890: Zeisterstraat B 57 (f478); in 1890 
- 1900: huis nr. 71 . 
9 Openbare verkooping van het landgoed 
"Vollenhoven" ... 27 juli 1922 ... notaris J.G. Brouwer 
Nijhoff te Utrecht, pp. 65 en 66. [ Exemplaar in de 
bibliotheek van RACM te Zeist ] . 

10 De familie Pastunink wordt genoemd in: E.H. 
Strubbe en E. Drees, "Een Biltse familie (I)". In: 
Biltse Grift 2004 (nr. 2). p. 57; Cornelis Pothoven in: 
"Dorpsstraat vanouds Steenstraat 25 te De Bilt". In: 
Biltse Grift september 2006. pp. 87 - 88. 

11 Het Utrechts Archief, Huis Zuilen, in inv. nr. 1189: 
Testament van Van der Capellen, 6 sept 1839 bij 
Johannes Commelin, notaris te Amsterdam. 
12 Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en 
gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der 
geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad 
Utrecht. 1 (1847). p. 136. Het betrof de kadasternrs. 
De Bilt, sectie D, nrs. 293 en 294. 

13 E.H. Strubbe en E. Drees, "Een Biltse familie (I)". 
In: Biltse Grift juni 2004 (nr. 2). p. 57. 
14 Catharina van Groningen en Frieda Heijkoop, 
"Vollenhoven, het ontstaan van een lusthof op 
de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de 
negentiende eeuw". In: Bulletin KNOB 106 (2007) nr 
2. pp. 78 - 89. 

15 Het Utrechts Archief, Kadaster, Legger 1832 -

1987, De Bilt, artikel 217 (J.J. Kluppel), volgnrs. 11 t/ 
m 13 (kadasternrs. B 16 t/m 18) : "amotie en herbouw 
75 N 1. 1851". De afbraak slaat vermoedelijk op de 
schuur die hier als B 18 stond. 
16 Het Utrechts Archief, Kadaster, Legger 1832 
- 1987, De Bilt, artikel 16 (G. van der Capellen), 
volgnr. 76, kad.nr. B 151: "in 1835 gebouwd". 
17 Het Utrechts Archief, Kadaster, Legger 1832 
- 1987, De Bilt, artikel 16 (G. van der Capellen), 
volgnrs. 80 en 81 , kad.nrs. C 540 en C 541, bij kad. 
nr. C 540: "in 1832 gebouwd", aanhalingstekens bij 
C 5 4 1 . 

18 S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, geschiedenis 
en architectuur. Zeist, 1995. p. 223. 
19 Gemeentearchief De Bilt, in inv. nr. 215a. 
20 Het Utrechts Archief, Kadaster, Supplementair 
Aanwijzende Tafel, [1843], De Bilt, volgnrs. 283 en 
284. 
21 S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, geschiedenis 
en architectuur. Zeist, 1995. pp. 229 - 230. 
22 L. Haan en J. van der Heijden, Inventarissen van 
bouwtekeningen, 1895 - 1913. [De Bilt], 1995. Inv. 
nr. 489. 
23 Het Utrechts Archief, Kadaster, Supplementair 
Aanwijzende Tafel, 1844, De Bilt, volgnr. 472. 
24 Het Zeister Historisch Genootschap Van de Poll 
Stichting bewaart een aantal foto's van Het Klompje, 
die kort voor de sloop zijn gemaakt om het beeld 
ervan vast te leggen. 

25 Het Utrechts Archief, Kadaster, Legger 1832 -
1987, Zeist, artikel 36 (G. van der Capellen), volgnr. 
57, Zeist B 505: "in 1834 verbouwd". 
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Noten bij het ontstaan van de Biltse kloosters 

Noten bij: Het ontstaan van de Biltse kloosters 

door Ellen Drees 

Door een vervelende samenloop van 

omstandigheden zijn de noten bij het artikel 

van Ellen Drees in het vorige nummer (17e 

jaargang nr. 3 p. 66) van De Biltse Grift helaas 

weggevallen. De redactie heeft besloten ze in 

dit nummer alsnog af te drukken. Het gaat om 

16 noten. Bij iedere noot is vermeld de pagina, 

de kolom, de regel en het woord waarachter 

de noot volgt. Bijvoorbeeld '5 [68L9 toelage]' 

betekent: Noot 5 staat op pagina 68 in de 

linkerkolom op de 9e regel achter het woord 

'toelage'. Indien er een foto op de pagina staat, 

staat de aanduiding L of R voor links of rechts 

van de foto. Bij de regels tellen witregels niet 

mee, maar tussenkopjes wel. 

1 [66L9 Utrecht] 'De Bilt en Omstreken' 

in: Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden, 

merkwaardige bijzonderheden en statistiek van 

Utrecht, 1835, deel 1, p. 507. 

2 [67L8 1113] A.J.M. Arts, Het dubbelklooster 

Dikninge (proefschrift 1945, RK Universiteit 

van Nijmegen), noot 4, p. 20. 

3 [67L20 achterhalen] J .W.H. Meijer, 

Vrouwenklooster. Beknopte geschiedenis van "seker 

Jojfrouwenklooster genaemt Vrouwenklooster 't 

enden van de Steenstraet bij De Bilt" en wat 

aarde daarvan bewaarde. Zie Doe.centrum oude 

school, dossier Kloosters, map Vrouwenklooster. 

4 [68L6 1226] Pagina 5 van bovengenoemd 

stuk. Meijer neemt in stuk ook afstand van 

zijn eerdere beweringen dat Oostbroek een 

dubbelklooster was. 

5 [68L9 toelage] J .W.H. Meijer, Recalcitrante 

verhalen in het Vrouwenklooster te De Bilt. Een 

bundel verhalende aantekeningen van 1122 

— 1583, ongedateerd. Zie Doe.centrum oude 

school, dossier Kloosters, map Vrouwenklooster. 

Het stuk is gemaakt nà zijn boek Een kleine 

historie van De Bilt en Bilthoven. 

6 [68R6 Ludolf] Iets dergelijks was niet 

ongewoon, zoals Meijer aantoont met een akte 

uit 1132, waarin bisschop Andreas van Cuyk 

verklaart, dat de burgers van Stavoren de kerk 

van St.Odulf bevrijd hebben van alle leken

invloed en haar hare bezittingen vrij hebben 

teruggegeven. Hij sticht er een abdij. Zie 

Rijksarchief Utrecht: archief St.Pieter, inv.nr. 

935**. Overgenomen uit Oorkondenboek van het 

Sticht Utrecht, nr. 338. Oude School Bronnen 

Algemeen, nr. 11320529.01. Ludolf is bij deze 

gelegenheid getuige. 

7 [68R15 taak] Het Utrechts Archief, toegang 

85-2 (S.Laurensabdij), inv.nr. 12 (cartularium), 

fol. lr-v. Transscriptie Oude School S. 

122 



De Biltse Grift december 2008 

Laurensabdij 012 folio l r - lv . Vertaling Hellen 

Bosman, Arnhem. Het tekstfragment bij dit 

artikel gevoegd samen met andere fragmenten 

uit reeds genoemde of nog te noemen 

oorkonden. 

8 [69R17 noemt] Zie hierover ook Doedens, 

p. 39 en 43 . Het jaartal wordt herhaald 

in een register van inkomsten en uitgaven 

betreffende processen over De Vuursche en 

werkzaamheden aan de abdijgebouwen (1511-

1560). Het Utrechts Archief, toegang 1005-4 

(Vrouwenklooster), inv.nr. 250; transscriptie 

Oude School Vrouwenklooster 250. 

9 [70L9 broeders] Het Utrechts Archief, 

toegang 85-2 (S. Laurensabdij), inv.nr. 

12 (cartularium), folio 2r-2v + inv.nr. 11 

(cartularium), folio 2r-2r. Vertaling Hans 

van Lent, Zeist; transscriptie Oude School S. 

Laurensabdij 012 folio 2r. Ik meng mij in dit 

stuk niet in de discussie over de verplaatsing 

naar het Kloosterpark. 

10 [70R5 opgenomen] Recalcitrante verhalen 

in het Vrouwenklooster te De Bilt, p. 13. Voor 

het tekstfragmenten van de genoemde aktes zie 

verderop 

11 [70R27 stellen] In mijn eigen vakgebied - de 

klassieke oudheid - is het verhaal over keizer 

Nero hier een goed voorbeeld van. Wie kent 

niet het verhaal dat hij Rome in 64 na Chr. 

eigenhandig in brand gestoken zou hebben? 

[Suetonius, Vita Neronis 38] Uit een meer 

betrouwbare bron van een tijdgenoot weten we 

echter dat Nero ten tijde van de brand helemaal 

niet in Rome aanwezig was, maar in zijn 

geboortedorp Antium. Pas toen het vuur op het 

punt stond zijn paleis te verslinden, kwam hij 

terug Rome. [Tacitus, Annales 15.38] 

12 [72R17 fallen] Ot to Oppermann, 

Untersuchungen zur nordniederländischen Ge

schichte des 10. bis 13- Jahrhunderts, zweiter Teil, 

Utrecht, 1921, p. 142. 

13 [73L6 Oostbroek] N.N.Huyghebaert, Les 

deux notices de Ludolfe d' Affligem, premier 

prieur de Saint-Andre et premier abbe Saint 

Laurent d' Oostbroek, in Miscellanea historica 

in honorem Alberti De Meyer (Louvain-Bruxelles 

1946), p.448 [..] c'est en 1125 que'aurait eu lieu 

le départ de Ludolfe pour Oostbroek. 

14 [73L11 hebben] Huyghebaert, p. 449-450. 

Aangetekend moet worden dat Huyghebaert 

zelf ook een verschrijving maakt, want de L (50) 

moet natuurlijk een M (1000) zijn. 

15 [73R1 kwam] Huyghebaert, p. 453. 

16 [73R21 wil] Zie de Weekkrant van 

de Biltsche Courant d.d. 8 januari 2008, 

www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/  

BBC/20080109/BBC_BBC-1 -02_080109_ 

l.pdf 
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Evacué 

EVACUE 
Cornells Loen 

Bijna 65 jaar geleden kregen wij als jonge 
kinderen voor het eerst echt met de oorlog te 
maken. Wij woonden in Renkum, een dorpje 
vlak bij Arnhem. Op 17 september 1944 brak 
de hel los: de slag om Arnhem, operatie Market 
Garden, was begonnen. Ons gezin, mijn moeder 
en mijn stiefvader en vier kinderen, moest na 
veertien dagen in onze kelder gezeten te hebben, 
evacueren. (Mijn vader sneuvelde als soldaat in 
mei 1940 en mijn moeder bleef achter met vier 
kinderen. In augustus 1944 hertrouwde zij, een 
maand voor de evacuatie). 
Zoals vele families liepen wij toen onder het 
schieten door naar veiliger oorden. Voor ons 
werd dat Veenendaal. Ik was het oudste kind, 
elf jaar, en mijn jongste zusje pas vijfjaar. Wij 
werden ondergebracht in een school, maar door 
de omstandigheden, wederzijdse irritaties en 
dergelijke, zijn wij verder getrokken en gaan 
zwerven. Via een boerderij in Overberg en na 
contact met een ander familielid, dat vertelde 
dat zij in Bilthoven zaten en het goed hadden, 
besloten mijn ouders om ook naar Bilthoven 
te gaan. Dus weer lopend en met een klein 
wandelwagentje voor het jongste kind, richting 
Bilthoven. Als kinderen begrepen wij er toen 

weinig van. Toch hebben die gebeurtenissen een 
onuitwisbare indruk bij ons achtergelaten. Hoe 
vaak ze nu nog in onze gesprekken en verhalen 
voorkomen! Onze belevenissen werden zelfs 
menigmaal aan onze kleinkinderen verteld. 
Om op mijn verhaal terug te komen, toen wij 
laat in de namiddag in Bilthoven arriveerden, 
was onze eerste gang naar het evacuatiebureau. 
Op dezelfde avond werd er nog voor onderdak 
gezorgd, maar wel moest het gezin uit elkaar. 
Het werd verdeeld over drie adressen; mijn 
broer en zus elders in de buurt. Wij kwamen 
bij een familie op de Koekoeklaan en de anderen 
in de dwarsstraat. De volgende dag ging mijn 
moeder op zoek naar het familielid dat ons de 
tip over Bilthoven had gegeven. Zij waren eerder 
in een boerderij vlakbij een spoorwegovergang 
ondergebracht [dat zal de Leyenhoeve of 
Leyenoord geweest zijn]. Het was een groot gezin, 
15 personen. Maar in de tussentijd waren zij 
ook weer herplaatst en zaten ze in een school aan 
de Leyenseweg. Het duurde maar enkele dagen 
en ons gezin was weer compleet. Wij trokken in 
november 1944 bij onze familie in, niet wetende 
wat ons nog te wachten stond. 
In de school zaten nog enkele andere families 
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De Leyensewegschool. 

uit Arnhem, Wageningen en Renkum. Ik weet 

zelfs hun familienamen nog: familie Van den 

Ende uit Arnhem, familie Van Schaik, familie 

Meynen, familie Van Harn uit Wageningen en 

familie Tacobs en familie De Roos uit Renkum, 

Wij werden ontvangen door het schoolhoofd, 

de heer Lukkien, en ene mijnheer Terstal, met 

wie wij het meeste te maken zouden krijgen. Wij 

zaten in de meest linkse klas, pal tegen de grote 

deuren van een gymnastieklokaal, tegenover de 

toiletten. Als men onze klas in ging 

was de linkerkant gereserveerd voor 

het slapen. In de hele lengte van de 

klas lag stro, tegengehouden door 

wat opstaande planken. Rechts 

stonden twee lange dissen met dito 

lange zitbanken. Er was een kachel, 

een allesbrander, maar er werd alleen 

hout gestookt. De kachel stond 

bijna halverwege de klas met een 

meterslange pijp op een halve meter 

hoogte. Wij kregen dagelijks bezoek 

van een tractor met bussen eten uit 

een gaarkeuken in De Bilt. Maar 

naarmate de tijd vorderde werd het 

eten slechter en op het eind konden 

zelfs de mensen van de gaarkeuken 

het niet meer bolwerken. Ze kwamen 

sporadisch wat pap of een soort soep 

brengen. Ik heb het zelfs meegemaakt dat op een 

zondagmorgen bekend werd dat bij bakkerij 

Roodvoets wat brood kon worden afgehaald. 

Iedereen ging daar naar toe en kreeg een miniem 

plakje brood zolang de voorraad strekte, het was 

wel eenmalig. 

Toen ik de foto's van de Leyensewegschool 

en het rijtje huizen er tegenover zag op mijn 

computer, kwam alles in een klap terug: de 

namen Van Spankeren, het winkeltje van bakker 
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Roodvoets, en een soort restaurant iets verder 

aan een dwarsweg [nu Emmaplein], Brands of 

iets dergelijks. Daar weet ik verder nog over te 

vertellen dat destijds onze stiefvader een handkar 

op de kop kon tikken via iemand die iets te 

maken had met dat restaurant. Mede door die 

handkar kan men zelfs spreken van een misschien 

wel levensreddend feit. Toen de honger op 

het hoogtepunt was besloot mijn moeder om 

samen met een bejaarde en een veertienjarige 

jongen (jonge mannen konden niet vanwege 

de razzia's), met de handkar helemaal naar het 

noorden (Coevorden) te gaan. Een zogenaamde 

hongertocht. Er was genoeg geld om daar bij 

boeren aardappelen te kopen. En dat gebeurde. 

Zij bleven ruim een week weg (overnachtingen 

net hoe het uitkwam) en het lukte zelfs tot 

tweemaal toe. Dan hadden wij weer een paar 

dagen wat eten. Maar de prijs was hoog; moeder 

was na de laatste keer zo verzwakt dat zij een week 

lang niet van het stro afkwam en het bleef dus 

daarbij. Mijn jongere broer en ik waren zelden 

thuis in die school, wij waren constant bezig met 

langs de straten te gaan en om wat eten te vragen. 

Maar wel apart: twee was teveel. En soms lukte 

dat. Ik had drie adresjes waar ik zelden voor niets 

kwam. Aan de grote straatweg stond een groot 

huis waar Duitsers in zaten. Op de voorgevel 

stond de naam 'De Beuk', staat dat er nog ? [ja, 

nu Soestdijkseweg Zuid 176.] Twee of drie keer in 

de week kreeg ik dan een stuk zurig brood (kuch). 

Vaak bewaarde ik dan wat voor thuis, maar dat 

moest wel stiekem gebeuren, de afgunst van de 

andere familieleden was groot. Als wij 's avonds 

gingen slapen dan stopte moeder ons onder de 

dekens en jassen iets toe, dat we oppeuzelden. Een 

ander vast adres had ik elders. Naast de school 

liepen twee wegen naar beneden richting spoorlijn 

en station, daar was een soort plantsoentje en 

daar zaten ook Duitse soldaten en meestal kreeg 

ik ook daar wel wat. Noodgedwongen was ik 

aangewezen op de Duitsers om in leven te blijven. 

Evenals de handkar heeft dit toch bijgedragen 

om te overleven. De dagen en weken sleepten 

zich voort, wij zaten met een grote groep in 

onze klas. Wat mij wel is ontgaan, is hoe men 

de kachel brandend hield; hoe men toen aan het 

(hoofdzakelijk) brandhout kwam is mij duister 

gebleven. Echt ziek ben ik zelf niet geworden, in 

tegenstelling tot mijn jongste zusje van vijfjaar: 

zij werd opgenomen in een noodziekenhuis in 

Bilthoven en knapte weer op. 

Het werd december. Het is lang geleden en 

ik word 76 jaar. Ik wil graag vermelden dat 

ik respect had en heb voor de heer Lukkien 

en vooral de heer Terstal. Wat die mensen 

presteerden onder erbarmelijke omstandigheden 

valt niet te beschrijven. Voor de kinderen 
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van de évacués werd een Sint Nicolaasfeest 

georganiseerd. O p een platte wagen met twee 

paarden ervoor werden wij langs Inventum naar 

De Bilt gebracht, voortdurend turend naar de 

lucht of er geen vliegtuigen in aantocht waren. 

Het was een tweede natuur geworden om steeds 

de lucht in de gaten te houden: wij hadden al een 

bombardement meegemaakt en gezien vanuit 

de school. Bij het treinstation in de buurt 

stonden enkele huizen waar veel Duitsers zaten, 

dus de schrik zat er wel in. Dus wij naar De Bilt 

waar we het feest vierden in een grote zaal. Wij 

kregen wat snoep, dat was wat! De kerstdagen 

naderden, wie dacht daar aan in zo'n benarde 

tijd: de heren Lukkien en Terstal. Hoe het in de 

rest van de school is gegaan weet ik niet, maar 

in onze klas werd Kerst gevierd. Het is zelfs zo, 

dat de heer Terstal persoonlijk het kerstverhaal 

vertelde. Onder doodse stilte werd ernaar 

geluisterd, groot en klein, gelovig of niet, er werd 

met aandacht geluisterd. 

Inmiddels was het 1945 geworden, niemand 

wist precies wat er elders gebeurde in de extreme 

hongerwinter. O p een dag was iedereen in rep 

en roer. Vliegtuigen vlogen heel laag met een 

slakkengangetje over ons heen. Er werd niet 

op geschoten of iets dergelijks, nee, zij gooiden 

wat naar beneden, voedsel naar later bleek. Ik 

zal nooit de dag vergeten dat onze stiefvader de 

klas binnenkwam met een tas met etenswaren, 

witte broden, kaas en dergelijke en chocola 

natuurlijk. Toen was het grootste leed geleden, 

niet lang daarna kwamen de Tommies met 

hun tanks, motoren en jeeps over de hoofdweg 

Bilthoven binnen gereden. Een paar weken 

later, moeder wilde beslist naar huis, zijn wij 

terwijl het eigenlijk nog niet mocht , weer 

lopend met onze handkar richting Renkum 

gegaan, en met een tussenstop van enkele 

dagen in Eist (Utrecht) eindelijk weer in ons 

kapotgeschoten dorp gearriveerd. 

Schrijver dezes zal het op prijs stellen iets te 

vernemen van lezers, die zich bijzonderheden 

herinneren over deze periode. U kunt hierover 

contact opnemen met de redactie. 
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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 
opuit; goed voor uw gezondheid en 
kennis van het dorp. 
In de volgende aflevering zal de redactie 
u de juiste plaats onthullen. 

Het detail op pagina 82 van het sep
tembernummer van De Biltse Grift 
treft u aan in de voorgevel van Hercules 
Segherslaan nr 16. 
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