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Geschiedenis van de boerderij 
Uit kadastrale informatie blijkt dat boerderij 
De Waag in 1887 in opdracht van Cornelis 
Barreveld werd gebouwd. De boerderij was niet 
de eerste bebouwing. Ter hoogte van het perceel 
was al sinds 1650 sprake van bebouwing. In 
de archieven van het dorpsgerecht Oostbroek 
en De Bilt zijn veel bronnen te vinden over 
de voorganger van de boerderij, die wordt 
gelokaliseerd ‘achter de kerk’.3 Deze voorganger 
zal gesloopt zijn nadat boerderij De Waag 
daarnaast gebouwd was.4 De eerste steen van 

boerderij De Waag werd op 11 augustus 1887 
gelegd door C. Barreveld, die toen 12 jaar oud 
was. Dit was de zoon van de eerdergenoemde 
Cornelis. 

In de tijd van de bouw hoorde er nog weiland 
bij de boerderij. Toen de Biltse landbouwer 
Jan Doornenbal de boerderij kocht, nadat 
deze in korte tijd al een paar keer van eigenaar 
was gewisseld, was dat al niet meer het geval.5  
Doornenbal kocht op 2 maart 1908 van de in 
Utrecht gevestigde 

DE WAAG: 
GESCHIEDENIS VAN EEN BOERDERIJ EN HAAR BEWONERS 

Michiel Valkenburcht    

Schuin tegenover de Oude School aan de Burgemeester de Withstraat in De Bilt staat een 
rijtje van drie eengezinswoningen uit het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Vroeger 
stond hier, op het adres Burgemeester de Withstraat 56, boerderij De Waag.1 Deze boerderij uit 
1887 werd van 1918 tot en met 1972 bewoond door de familie De Pijper. Nadat de laatste 
oude bewoners, de heer De Pijper en mevrouw De Pijper-Verweij, begin 1972 kort na elkaar 
waren overleden, raakte de boerderij sterk in verval. Na verkoop door de erfgenamen aan de 
gemeente De Bilt is de boerderij uiteindelijk in 1976 gesloopt. In dit artikel wordt stil gestaan 
bij de geschiedenis van het pand en de familie De Pijper, die er meer dan vijftig jaar in heeft 
gewoond.2 Tevens wordt de vraag beantwoord hoe de boerderij aan haar naam kwam. 
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N.V.’Nederlandsche Algemeene Maatschappij 
tot Exploitatie van Bouwterreinen en andere 
onroerende goederen’ ‘eene bouwmanswoning 
met erf, grond, schuur, vijfroedigen hooiberg en 
uitweg naar de Nieuwstraat (of Wilhelminalaan) 
aan den Blauwkapelschen Weg te De Bilt’.6 Na 
deze aankoop begint Doornenbal een sleperij 
ofwel vrachtrijderij. Hij verkoopt de boerderij 
en zijn transportbedrijf echter al weer na 10 jaar 
en wordt weer boer.  

Familie De Pijper
Op 19 januari 1918 koopt Gijsbertus de Pijper 
de boerderij van Doornenbal. Gijs de Pijper 
(geboren 1887) kwam oorspronkelijk uit 
een boerenfamilie in Tienhoven bij Utrecht. 
Nadat hij op 27 november 1908 met de op 
de boerderij De Mairehofstee uit Maarssen 
opgegroeide Aletta Verweij (geboren 1888) was 
getrouwd, vestigde hij zich met zijn echtgenote 
in het aantrekkelijke en in die tijd zeer snel 

Boerderij De Waag.
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groeiende dorp De Bilt.7 Zij betrokken daar 
eerst een kleine ‘nieuwbouwwoning’ in de 
Nieuwstraat (thans nr. 70) en begonnen er een 
melkhandel.8 Omdat het gezin zich uitbreidde, 
werd de woning aan de Nieuwstraat al snel te 
klein. Er deed zich een goede kans voor toen 
De Pijper de boerderij aan de Burgemeester 
de Withstraat kon kopen en het aldaar door 
Doornenbal uitgeoefende slepersbedrijf ‘firma 
J. Doornenbal’ met toebehoren kon overnemen.  

Hij kocht de woning met erf, grond, schuur, 
hooiberg en uitweg naar de Nieuwstraat 
aan de Burgemeester de Withstraat voor de 
som van 10.000 gulden Daarbij kocht hij 
voor een bedrag van 5.000 gulden een groot 
aantal ‘sleepersgoederen’, waaronder een 
tweewielige stortkar, twee driewielige karren, 
drie varkenskarren, zes polderkruiwagens, 
een verhuiswagen, vier boerenwagens, twee 
mallejannen9, vijf paarden, een haverkist, stro, 
vier paardendekens èn een varkenswaag met 
toebehoren en gewichten.10  

Beschrijving van de boerderij, het erf en de 
daarop gelegen bebouwing 
De boerderij had een woongedeelte en een 
aangebouwde stal of deel, die iets breder was. 
Beiden waren voorzien van een rieten zadeldak. 

De boerderij die eerder gebouwd was dan de 
thans nog bestaande huizenblokken aan de 
Burgemeester de Withstraat, lag ten opzichte 
daarvan teruggelegen en had als enige een 
voortuin. In de voortuin was onder andere een 
rozenperk en er stonden ligusters. Verder een 
grintpad met daarop twee vrolijk gekleurde 
tuinkabouters. De voortuin werd begrensd door 
een smeedijzeren hekwerk. Links van het huis 
stond een hoge linde. 

Het woongedeelte van de boerderij bestond uit 
één bouwlaag en een zolder, waarop in de tijd 
van de familie De Pijper de negen kinderen 
sliepen.11 De voorgevel van de boerderij had 
beneden drie negen-ruits schuiframen die 
waren voorzien van luiken, en een zolderraam. 
Helemaal rechts onderin de voorgevel bevond 
zich een steen die herinnerde aan het leggen van 
de eerste steen. De voorgevel werd in enige mate 
verlevendigd door een zogenoemde makelaar 
bij de nok.12 Verder was boven het zolderraam 
een wit houten bord bevestigd waarop in zwarte 
letters de naam van de boerderij stond: DE 
WAAG. Onder het zolderraam was op de muur 
een groot wit vlak geschilderd waarop met 
zwarte letters onder andere de firmanaam was 
vermeld.  
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Burgemeester de Withstraat en omgeving anno 1975.
Boerderij de Waag staat in het midden tussen Nieuwstraat en Torenstraat.
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Links van het huis bevond zich een pad naar de 
voordeur en het achtererf. Via de ‘voordeur’ in 
de linkerzijgevel van het woongedeelte kwam je 
direct in een grote keuken. In het verlengde van 
de keuken lag een ruime achterkamer.13 
Vanuit de keuken bereikte je via een paar treden 
de opkamer14, aan de straatzijde, gelegen achter 
het linker grote raam. Deze werd gebruikt als 
ouderlijke slaapkamer. Rechts daarvan bevond 
zich de voorkamer met de beide andere grote 
ramen, die gebruikt werd als woonkamer. In 

deze kamer bevond zich aanvankelijk tegen 
de rechtergevel een wand met twee bedsteden 
erin, die later werden vervangen door kasten.15 
Onder het huis was een voorraadkelder waar 
weckpotten en dergelijke stonden. 
 
De kap van het stalgedeelte was oorspronkelijk 
even hoog als die van het woongedeelte. De deel 
had in de achtergevel een segmentboogvormige 
dubbele houten bedrijfsdeur met links en rechts 
daarvan een getoogde mestdeur en erboven 

een luik voor de hooizolder. Verder in de 
achtergevel een drietal stalraampjes. De 
beide zijgevels waren lichtgrijs gestuukt en 
ook voorzien van drie stalraampjes. In de 
tijd van de familie De Pijper werd de deel, 
die voorzien was van gruppen en voergoten, 
gebruikt om er paarden te stallen.16 Op 
de zolder van de deel was nog een klein 
kamertje voor een knecht, dat echter niet 
meer gebruikt werd.17 
Toen de deel begon te vervallen, is deze 
rond 1956 afgebroken en vervangen door 
een lagere aanbouw voorzien van een flauw 
hellend eternieten zadeldak, met in de 
achtergevel drie houten deuren. Dit nieuwe 
bedrijfsgedeelte werd niet meer als stal 
gebruikt, maar als bergruimte.18 

 Drumband De Nachtegaal op 5 mei 1965 op de Burgemeester 
de Withstraat voor boerderij De Waag.
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Het erf achter de boerderij kon ook via de 
Nieuwstraat worden bereikt. Op het erf 
stonden een paar loodsen en een hooiberg. 
Uit archiefstukken blijkt dat op 4 september 
1903 aan Jan Doornenbal een vergunning was 
verleend voor de bouw van een schuur en op 10 
april 1908 voor de bouw van een wagenloods 
die tweeëndertig meter lang was en vijf meter 
breed.19 Gijs de Pijper voegde helemaal achter 
op zijn erf nog een wagenloods toe die negen 
meter breed was en vier en een halve meter diep. 
Op 21 april 1942 had hij hiervoor vergunning 
gekregen.20 Op het erf achter het huis bevond 
zich tenslotte nog een tuin met vruchtbomen 
zoals, appels, pruimen en perziken, struiken 
met rode, zwarte en kruisbessen en bloemen 
zoals dahlia’s, duizendschoon, goudsbloemen en 
asters. Een kippenhok met kippenren en kippen 
maakte de zaak compleet. 

De sleperij en de waag 
Op de voorgevel van de boerderij was, tussen 
het bovenraam en het middelste onderraam, 
een wit vlak op de bakstenen muur geschilderd 
met daarop in zwarte letters: ‘G. de PIJPER 
v/h Doornenbal, sleeperij en verhuizingen, 
handel in mest en tuingrint’.21 Gijs de Pijper 
had, zoals gezegd, met de boerderij ook de 
sleperij overgenomen. De eerste jaren gingen 

de zaken blijkbaar goed, want hij had op een 
gegeven ogenblik 13 paarden die wel eens 
gehuurd werden door de gemeente. De Pijper 
haalde onder andere kolen voor de Elektrische 
Centrale, die toen nog in de Nieuwstraat was 
gevestigd, en deed ook verhuizingen. Verder 
had De Pijper een handel in mest en grint. Bij 
de Bunnikseweg was in de jaren ’20 langs de 
Biltse Grift een loswal aangelegd. Deze werd 

Gijs de Pijper, zittend op het achtererf
(mei  1969).



104

De Waag

begin jaren ’30 verplaatst naar de Jacobssteeg in 
verband met de aanleg van een rondweg om het 
dorp. Schippers haalden zand, stenen en grint 
uit Utrecht en losten het in het haventje, waarna 
de heer De Pijper alles op de wagen laadde 
en vervoerde. Hij had drie of vier mensen in 
dienst. Soms waren er meer nodig, die daarvoor 
tijdelijk werden ingehuurd.22

 
Gijs de Pijper was naast sleper, ook waagmeester 
geworden. Onder de slepersgoederen die 
hij van Doornenbal had gekocht, bevonden 
zich, zoals al eerder werd vermeld, ook een 
weeginrichting met toebehoren en gewichten 
en ook die kwamen goed van pas. Uit een 
bewijs van erkenning van 1936 blijkt dat Gijs 
de Pijper door de Nederlandsche Zuivelcentrale 
op zijn verzoek werd toegelaten tot de groep 
waaghouders.23 In de deel, de stal die aan 
de achterzijde tegen het woongedeelte was 
aangebouwd, was aan een balk de grote 
weegschaal bevestigd waarmee voornamelijk 
varkens en kazen werden gewogen. Als er 
varkens moesten worden gewogen, kon er 
aan één kant van de weegschaal een soort kist 
worden gehangen voor het varken, aan de 
andere kant werden grote gewichten van soms 
wel tien kilo geplaatst. Klanten waren boeren 
uit De Bilt en omstreken. Na het wegen kregen 

zij van de waagmeester een waagbriefje mee 
met daarop het gewicht. Na het voorgaande is 
ook duidelijk hoe de boerderij aan de naam DE 
WAAG kwam. 

De moderne tijd doet zijn intrede: einde van 
het bedrijf en de boerderij
De Pijper kon zijn bedrijf niet tot aan zijn 
vijfenzestigste aanhouden omdat er steeds 
minder vraag naar vrachtvervoer per paard en 
wagen was. Ook het vervoer over water (de 
Biltse Grift) hield op en het haventje (de loswal) 
werd niet langer gebruikt.

Waagbriefje.
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perceel, inclusief boerderij met opstallen, van 
A. de Pijper en J. de Pijper, voor een bedrag van 
65.000 gulden.24 Daarna stond het huis nog een 
tijd leeg en werd het zelfs even gekraakt. 
Op 28 oktober 1976 besloot de gemeenteraad 
een bedrag van 20.500 gulden vrij te maken voor 
afbraak van de boerderij, alsmede een bedrag 
van 11.500 gulden ten behoeve van de aanleg 
van een provisorisch parkeerterrein. Uiteindelijk 
werd de boerderij eind 1976 afgebroken. Op 
30 maart 1982 besloot de gemeenteraad tot 
verkoop van het perceel aan de Algemene Biltse 
Woningbouwvereniging ten behoeve van de 
bouw van wooneenheden.25 Uiteindelijk werden 
op de plaats waar de boerderij had gestaan drie 
moderne eengezinswoningen gebouwd, de 
huidige nummers Burgemeester de Withstraat 
56, 56 a en 56 b.  

Wat er nog aan de boerderij herinnert
Is er wellicht nog iets dat aan de oude boerderij 
herinnert? Aan de kant van de Nieuwstraat is 
aan het ontbreken van bebouwing nog de oude 
toegang naar het achtererf zichtbaar, daar waar 
nu een parkeerplaats voor bewoners is aangelegd. 
Verder zijn er behalve de foto’s en herinneringen 
nog enkele tastbare zaken van het pand en het 
werk op de boerderij overgebleven. Zo heeft 
de gemeente De Bilt de al eerder genoemde 

Al voor de oorlog werd het minder, maar 
daarna was het met de sleperij afgelopen, want 
tegen het veel snellere vervoer per vrachtauto 
was het bedrijf met paarden en wagens niet 
opgewassen. Langzamerhand moest De Pijper 
steeds meer paarden verkopen. Ook met 
zijn werkzaamheden als waagmeester kon hij 
waarschijnlijk niet veel meer verdienen en 
de grote weegschaal werd uiteindelijk, nadat 
de oude deel was afgebroken, in een boom 
gehangen.   
Na de oorlog beëindigde De Pijper – hij 
was toen ongeveer 60 jaar – zijn bedrijf en 
werd weer melkboer, zoals hij als jongeman 
ook ooit was begonnen. Hij werd aangesteld 
als waarnemer in een melkhandel aan de 
Julianalaan in Bilthoven, en hield daar de zaak 
aan de gang.

Nadat het echtpaar De Pijper in 1972 was 
overleden, werd een deel van de boerderij 
door de erfgenamen verhuurd voor opslag van 
goederen, onder andere voor het toen aan de 
Dorpsstraat gevestigde handelsbedrijf Depex. 
In de schuren konden mensen bovendien hun 
auto’s stallen. Op het laatst is de boerderij die 
steeds meer begon te vervallen, aan de gemeente 
De Bilt verkocht. Op 11 december 1975 
besloot de gemeenteraad tot aankoop van het 
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‘eerste steen’ uit de voorgevel bewaard: hij 
ligt in een kluis onder de trouwzaal van het 
gemeentehuis.26 Verder is in de familie de oude 
deurbel (met klepel) van de boerderij bewaard 
gebleven, de sleutels van voor- en achterdeur en 
een aantal grote en kleine gewichten. Leuk om 
te vermelden is ten slotte het volgende. Hugo 
de Pijper, de nu 81-jarige jongste zoon van het 
gezin De Pijper, woont al lang niet meer in De 
Bilt, maar in het Brabantse Aalst Waalre.27 Uit 
eerbetoon aan zijn ouders en het ouderlijk huis 
heeft hij zijn eigen moderne woning ook De 
Waag genoemd. Zo leeft ook de naam van de 
verdwenen boerderij nog voort. 

1  Pas vanaf 1909 kreeg de straat de naam Burgemeester 
de Withstraat. Daarvoor heette hij “Blauwkapelschen 
weg” en nog daarvoor: “Achterdijk”. Het huisnummer 
Burgemeester de Withstraat 44 werd later vernummerd 
tot 56. 

2  Schrijver van dit artikel (8 februari 1970), is een 
achterkleinzoon van Gijsbertus de Pijper (10 juli 
1887- 8 maart 1972) en Aletta de Pijper - Verweij (14 
augustus 1888 - 17 januari 1972). Zijn grootvader 
Joost de Pijper (9 januari 1912 – 20 maart 1992) en 
diens drie broers en vijf zussen zijn op de boerderij 
opgegroeid. Zijn moeder, Aletta de Pijper (3 maart 
1946) is op de boerderij geboren en heeft er de eerste 
vijf jaar van haar leven gewoond.

3  Informatie verkregen van Ellen Drees, Historische 
Kring d’Oude School. 

4  Uit een krantenartikel van 22 december 1976 

blijkt dat er bij de sloop geen bijzonderheden zijn 
aangetroffen, zoals zeer oude fundamenten. 

5  Toen de ondernemende landbouwer Adrianus 
Roodvoets jr. rond 1900 boerderij De Waag en het 
omliggende land in eigendom kreeg, ging hij er al snel 
toe over om het merendeel van de landbouwgrond 
te verkopen in aparte percelen ten behoeve van 
woningbouw in de Nieuwstraat; De Bilt, Wonen en 
Werken, Ellen Drees en Frans Nas, 2000, p. 48.

6  Dit blijkt uit een namens de Raad van bestuur van 
genoemde N.V. getekende kwitantie van 14 mei 
1908 waaruit blijkt dat Doornenbal tweeduizend 
tweehonderd gulden heeft betaald ter voldoening van 
het restant der kooppenningen voor de boerderij. De 
originele kwitantie bevindt zich in het archief van H. 
(Hugo) de Pijper (12 februari 1929).  

7  Deze boerderij van de familie Verweij bestaat 
nog steeds en is gelegen aan de Europalaan 1 te 
Maarssen. De boerderij is sinds 1972 een beschermd 
rijksmonument (monumentnr. 26353).

8  Ze ventten melk met een zogenaamd melkstel. Dit was 
een kar die met de hand geduwd werd of getrokken 
werd door een hond.

9  Een mallejan is een wagen met één as, twee hoge 
wielen en een dissel, bedoeld om boomstammen mee te 
vervoeren. De wagen werd getrokken door één of meer 
paarden. 

10 Dit blijkt uit de akte van overdracht d.d. 19 januari 
1918, verleden voor notaris W.C.J.M. Stokvis, te 
Utrecht. De originele akte bevindt zich in het archief 
van dhr. H. de Pijper.  

11 De jongens (4) en meisjes (5) sliepen apart, van elkaar 
gescheiden door een gordijn.  

12 Een makelaar is een stuk hout dat in de top van een 
kap is aangebracht en dient als versteviging van de nok, 
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de hoekkepers en de zijspruiten. 
13 Van 1945 tot ongeveer 1950 woonden de grootouders 

van de auteur, Joost de Pijper en diens uit de Oekraïne 
afkomstige vrouw Zenja Pawlenko (8 januari 1921 – 
14 juni 2010), bij de familie in. De achterkamer werd 
voor het paar, dat op 3 maart 1946 een dochtertje 
Aletta kreeg, ingericht. Er werd een houten wand 
geplaatst zodat ze vanuit de voorkamer via een gangetje 
naar de keuken konden komen en zodoende enige 
privacy hadden.

14 Een opkamer lag een of enkele treden hoger dan de rest 
van de begane grond omdat zich daaronder een kelder 
bevond.

15 Mondelinge informatie van mevrouw Maria (Rie) 
Visser-de Pijper (4 maart 1920 – 14 mei 2009).

16 De aanwezigheid van gruppen (mestgoten) wijst er op 
dat het oorspronkelijk een koeienstal was.

17 Mondelinge informatie van de heer H. de Pijper.
18 Voor het nieuwe bedrijfsgedeelte werd door 

Burgemeester en Wethouders van de Bilt op 21 
december 1955 een bouwvergunning verleend. Stukken 
betreffende verleende bouwvergunningen van gesloopte 
panden, B. de Withstraat, GA De Bilt 1932-1987. 

19 RHC Vecht en Venen, GA De Bilt 1811-1931, inv.nrs. 
160, volgnr. 472 en 165, volgnr. 277 

20 Voor de vindplaats, zie noot 18
21 Op oude foto’s is door deze letters heen nog vaag de 

naam J. Doornenbal te lezen.
22 “Biltse herinneringen” van de heer J. de Pijper, artikel        
     in de Biltse/Stichtse post, 10 april 1990.
23 Dit bewijs van erkenning bevindt zich in het archief 

van de auteur
24 RHC Vecht en Venen, GA De Bilt 1932-1987, inv.nr. 

599
25 RHC Vecht en Venen, GA De Bilt 1932-1987, inv.nr. 

662
26 Bedoelde steen is bij de sloop in 1976 bewaard 

gebleven. De gemeente De Bilt heeft haar collectie 
herinneringsstenen onlangs (in 2010) geïnventariseerd 
en zal deze binnenkort waarschijnlijk overdragen aan 
het Provinciaal bodemdepot Utrecht.

27 Van het gezin met negen kinderen zijn er op dit 
moment nog twee in leven: behalve Hugo de Pijper is 
dat mevrouw Gijsbertha (Bep) Jansen- de Pijper (20 
december 1922). Zij woont in De Bilt. 


