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Het kboster Oostbroek, bakernat van De Bilt
Tjitse Langemeld
Degrotebelangsteuingvaormijn l e g e n over het wtataan van D e Biftheeftmijertoe gebrachtde geschiedenis
B d h M op schril3 te zetten.
Zonder te veel in details te treden wil deze bchrijving inzicht geven in de manier waarop de kiqosters
Oostbroek en Vrouwenklooster over een periode van ca 500jaar de 'woeste gronden' hebben ontgonnen.
Tevens bevat dit artikel een. aantal gegevens die direct of indirect hiermee verband houden.

van het in cultuur brengen van dc veengebieden nu eens voor de

De eerste aanzet
M e nog niet in cultuur gebrachte gronden werden in

geving zullen zij hun bouwsel wel op een hoger gelegen
oude oeverwai van de Pchsteeds verplaatmde Kromme
Rijn hebben geplaatst. ,
h &e bjd was de KrommeRijn niet de nistige rivkr
van nu,maar een stelselvan geulendat ach regelmatig
verplaatste, waardoor zichsteedsweer een nieuwe loop
kon vormen. Dit had tot gevolg dat er stroomruggen
met daartussen komgebieden ontstonden. Bij hoge
waterstanden, bijvoorbeeld in voor- en najaar, werd ons
gebied regelmatig overstroomd, zodat zich in de loop
der eeuwenin dezenatte komgebieden een kleilaagmet
daarop een veenlaag vormde. Zo'n moerasgebiedwerd
ook 'broekland' genoemd. Zo zien we benamingen
ontstaan als Oostbroek, Westbroek, Zeisterbroek,
Middelbroek,Katknbroek.enSchordenbroek.Iklaatste
vier gebieden lagen in de gemeente Zeist.
Om de afwateringvan het omliggendeveengebied
te kunnen beheemn en hun gebied enigszinsdroog te
kunnm houden, zullen de ridders met hun h e l p waar-

de middeleeuwen aangemerkt als 'woeste grond' of
'wildernis'.
Het ontstaan van het Gerecht Oostbmk - de naam
De Bilt bestond nog niet - en ook die van de andere
gerechtenhield ten nauwstevverbandmetde uitgifte van
gronden door de bisschop van Utrecht: hij maakte nl.
aanspraak op deze ' w m k gronden' en wilde de gebidm
uit economische overwegingen in cultuur gebracht ien.
Inde tiendeeeuw warenerbij Zeist, Bunnik, Odijk
en Cothen a i lokale ontginningenuitgevoerd, terwijl in
onze gemecnte het vervenen in het begin van de kmalfde
eeuw is begonnen. Aan te nemen valt dat de bisschop
hetbelangrrjk vond omde nieuwte ontginnengebieden
aan te laten sluitenbij de d s ontgonnengrondenvan
Zeisten Bunnik. Het mlhemtevensgoedzijn uitgekom
dat twee ridders, Hemamus en Theodoricus,hun doorgaans ruwe vak van oorlogvoeren wilden opgeven om
een klooster te stichten
en door g e d e daden te
trachten deel te krijgen
aan het eeuwige leven na
diti e v a Dezegedachtegang was tot het midden
van de 16e eeuw algemeen De goede werken
konden ook bestaan uit
bet stichten van een
kapel of een altaar, of
het doen van een bedevaart.
De twee ridders
zullen ongetwijfeldhelpers hebben gehad om
uit het in overvloed aanwezige moerasbos van
wilgenen elzenhet eerste
provisorischeonderkomen te huwen. Na
verkenningvan de om- EBn van de door de monniken gegraven sloten, nog aanwezig op het landgoed Oostbroek.
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schSaI;jk begonnen zijnmet sloten te&raven.Ikze sloten
zijnbijde buitenplaatsOostbroek nog steedsaanwezig.
Zij werden ook gevoed door stroompjes en beken uit
het hoger gelegen noordelijke deel van de Heuvelmg.
Dit naardelagergelegengebieden stromendewater gaf
de bewoners van Oostbroek de nodige zorgen. Ook de
vervenersvan bijvoorbeeld Zeisterbroek hadden in een
vroegersta&ummetd m watmow1ast tek a m p gehad
en om dit tegen te gaan hadden zij omstreeks het einde
van de elfde eeuw een ddkCje) opgeworpen dat d j nu
nog kennen als de Bisschopweg. Langs deze dijk liep
eenwetering, die het overtolkge water kon afvoeren naar
de Kromme Rijn.
In 1122 besloot bisschop Godebald, tegen de wil
van keizer Hendrik V en de StatenvanUtrecht, een dam
in de Lek bij Wijkbij Duwstede aan te laten leggen. Wij
had goed geziendat met deze afdamming de OU twateriug
van de broeklanden aanmerkelijk zou verbeteren; Het
was ook k Liegrijpendat de Staten van Utrecht tegen
deze maatregel protesteerden, want de Kromme Rijn
had een belangrijke functie als vaanvater naar de stad
Utrecht.
Er werd een oplossing gevonden: als alternatief
besloot men in 1148 de Vaartse Rijn te graven, van
Vreeswijk naar Utrecht. De Kromme Rijn bleef voor
lokaal schqmarkrkeer =t de aadggede gerechten
nog wel in gebruik.Wel moesten die gerechten derivier
bevaarbaar houden. Zo werd aan het g d t Oostbroek
eenstukvan 392r&err(3M)m)honderhoudge~ven,
wat uihield dat de door aanslibbing ontstane doorwaadbareplaatsen~gehatiguitgebaggerdmoestenworden
'sulcks dat de geladen schuyten geriefli* daar door
mogen varen'.
Als niet tijdig aan de opgelegde verplichtingen werd
voldaan, moesten de Staten van Utrecht nogal eensdruk
uitoefenen. De oorzaak van het verzaken van die plicht
was doorgaans van financiëleaard:iedergerecht moest
het onderhouduit eigenmiddelen betalen, en dat bleek
bij misoogsten, oorlogsgeweld af andere rampen een

hele toer te zijn.

De stichting van de abdii
Om m v d mogelijk droog te kunnen bivakkeren waren
de twee eerder genoemde ridders met hun metgezelien
dus ongetwijfelddruk bezig met het graven van sloten.
Zijmoestenom in leven teblijvenzo veelland incultuur
brengen als er voor landbouw en mhouderij n d g was.
Misschien zal het eerste bouwwerk een soort
vakwerkconstnictie geweest zijn; teslotte waren er
voldoende klei m hout voorhanden.Het is echter niet
uitgdoten dat men toch al in een vroeg s a u m in steen
is gaan bouwen. Toen bisschop Godebald de uit

b a n d e r e n afkomstigeLudolf van AfThgem, priorvan
een klooster in de buurt van Brugge, tot abt van
Oostbroek benoemde, kreeg het klooster de status van
abdij. Het feit dat de bisschop deze abt zelf benoemde
zou mop kunnen wijzen dat Oostbroek nag niet officieel
een klooster was.Het wasnatuurlijkheel godmogelijk
dat de riddersen hun helpersgeai prkterwijdinghadden
ontvangen ai zij dus niet A f een abt konden kiezen.
Helaas ontbreken hierover nadere gegevens.
Wel weten we dat abt Ludolf zijnzuster, die non
was (baar naam is niet bekend) meenam. Za werd
Oostbroekeen dubbelklooskr.Het had blijktiaargrote
aantrekkingdmcht, want detoetreduigtothetkloosterle
ven, zowel.van mannen als vrouwen, werd zo groot dat
men na enkelejaren in overleg met de bisscbop 'en om
de Kuisheid te kwaren' voor de nonnen een nieuw
klooster ging bouwen. h oude akte's wordt het vameld
alsVrouwdooster;het werd hoofzakeli~lcdoorad&jke
dames bevolkt.
Het klomter k g op een stuk ontgonnen land van
Oostbroek, dat & naam 'Nieuwe Hof' had. Op deze
plaats liggen nu de Kloosterlaan en het KNMI-complex.
Beide kloosters waren gewijd aan de Maagd Maria en
St.-Laurmtiusen waren van de benedictijner orde.

De bisschop ais landsheer
h de midde16e~wenwas het normaal dat de keizer naast
wereldlijke ook kerkelijke macht uitoefende. Hij
benoemdedan ook in zijnuitgestrektegebied bisschop
pen, die zelf ook tevens landsheer waren, en voorzag
ze d m van goederen en landerijen, opdat ze hem trouw
bleven en de door h m uitgestippelde beleidslijn zo goed
mogelijk uitvoerden. De bisschoppen benoemden op
hun k u r t weer abten die hun welgezind waren.
Het door de keizesbenoenaen van bi~schoppenwas
al jarenlang een doom in het oog van de paus. Als
kerkvorst eiste hijde uitdening van het kerkelrjk gezag
en de h o e m i n g van de bisschoppen op.
In l 122komt er door het concordaat van Warms
na jaredange onenigheid een einde aan deze investituurstrijd.De keizer k m niet lange^ één van zijn guns&gen
tot bisschop b e n m m , maar hij hield voorlopig nog
wel het laatste woord bij de keuze van een bisSehop. In
het vervolg zouden debisschoppenuita d d i j k e f d e s
gekozen worden, wat de onder@ vrede niet border-

de
Door die voortdurend oplaaiende oorlogen met
de graven van Holland en de hertogen van Gelderland
moesten de bisschoppen om hun kerkdijk en wereldlijk
gezagte handhaven steedsweer ten stnjdetrekken.Pas
in 1528heeft b k h p Hendrik II van Beieren (15241528)
het wereldlijk g a g aan keizer h l V (1500-1558)
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op voonvaarde dat hij onder
van de keizer rijn kerkelijk gezag kon handhaven.

V
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De abt als grootgrondbezitter
&als de b i i o p goederen en gunsten van de keker
h g , zo kreeg de abt van de bisschop landerijen en
gunsten toegewezen. Ook de abt was verantwoordelijk
vmr de gang van zaken op mwd kerkelijk als wereldlijk
gebied. Zo mocht hij in zijn gebied rechtspreken in
gevallenvankleinecriminaliteit(dehogererdtspraak
kwam de bisschop toe). Tevens had de abt naast zijn
religieuze taken ook de verantwoording voor een
economisclibeleiden zakelijke kamacties. h kloosterb
zitttngenvermeerderdenvoortd~doorontgkhgen,
schenkingen en aankoop.
Enkele voorbeelden
Een paar voorhelden, uit de vele die voorhanden zijn,
geven een beeld hoe de kloosters door schenkingen of
aankoop hun bezittingen konden vergroten.
Zo maakte bisschop Otto Kt van Holland (12331249) in een oorkonde van 12 december 1245 bekend
dat ridder GijsbrechtvanVechtenaandeabdijvanSt.Laurens te Oostbroek 12morgen (102 ha) l&, gefegen
bij Arnelisweerd,heeft verkocht.
B M o p I-IendrikIvan Vanen (1250- 1267)maakt
op 10 oktober 1265 bekend dat ridderWmmbold van
Vechten 9 morgen (7,65ha) land bijd -M
aan Oostbroek heeft verkocht.
Op 2 april 1277 gelast bisschopJan I van Nassau
(1267-1290)z i j n m a d a k Swederom'dePriorinvan
Vrouwenklooster k beschermen in het on.g&oord k i t
van de tienden van 9 hoeven (122ha) land die tot het
goed van Dinslo (Dijnselburg) behoorden'. De bisschop
heeft deze 9 hoeven geschonken aan Vrouwenklooster
tot een Memorie aan hem en zijn voorgangers. De
bisdop w& dat M Vroumet de opbrengst
vandezeìanderijennaetenigeregelmaatmissenzou lezen
en kaarsen zou offeren voor hem en zijn overleden
voorgangers.
Godfned ranZeyst schonk aan het VrouwenWooa
ter, waarin zijn dochter Petronella non was, 'de wetering
waarop de haf van Stoetweghe afwatert'.
Volgens een oorkondevan 22 februari 1308 d o n k
bisschop Guy van Avesnes (1301-1317) aan het
Vrouwenklooster 8 hoeven land in de wildernis tussen
C h r h w x n DeMt en tussenVuumen Scoutgdqge..
Het klooster moeat hiervoor wel 20 schellingen tins
(belasting)prjaar betalen, te voldoen op 12novmber
aan het Bisschoppelijke Hof in Zeist.
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Als laatste voorkld nog een ander geval dat in
die dagen wel meer voorkwam.
h priorin van V r o u ~ o o s t ekreeg
r op 9 oktober
1311van Aleyd van bpick 108p n d zwartetoumooizen
(turven) als geschenk aangeboden. Hiermee heeft het
Vrouwenklooster 14,5 morgen (12,3 ha) land in Zeist
gekocht,genaamd Eykenbosch.Het kloosterkreeegdit
onder voorwaardedat Aleyds zuster Griete, die non was
in het klooster,na de d o d van Aleyd bet m c h t g e h i k
van de grond zou krijgen. Zij had tevens bepaald dat
na de dood van Griete het vruchtgebruik naar het
klooster ging ter viering van hun beider memorie 'ende
begam ia onsen godshusemit ziddssen ende mit vigilien
(naAtelijkegebedenvoor een over1edene)eeuwiglijck'.

We hebben met deze

voorbeelden gezien hoe de
twe
ia die tijd aan bun uitgebreide b e z i t h e
kwamea Voord het Vrouwenklooster was door de vele
schmhgen een rijk ktooster geworden.
Door de toename van het in cultuur gebrachte
grondgebied nam ook het aantal boerderijen met
bijbehorend personeel toe. Het is duidelijk dat de
kloosterleiding van veel lakenverstand moest h e b h
en dat een goed inzicht in tiedrijfsvoering m eerste
vereiste was. Ook het innen van de belastingeqmeestal
in natura, viel onder haar verantwoording.
De gwhiedenis leert ons echtes dat niet alle
bisschopbm abten voldoende toegenistwaren voor
deze taken, zodat er ook wel eens een negatief saldo in
de boeken voorkwam.
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Blijkenseenkmvaadgeblevenoorkondeschonkkeimin
Matbilde, eAtgmote van keizer Hendrik V, in 1122 aan
het nogjonge klooster Oostbraek het hele moerasgebied
Oostbroek met d g g e u d e venen. Door deze denkkg
kreeg de abt tevens het recht van tijns- en tiendheffrng
en van wetgeving, dus rechtspraak en bestuur over dit
gebied.Deze schenkingwerd in1125 nog eens herhaald
doorb M o p Godebald,dk& schenkingvandeM
hiermee volkomen negeerde.Uit oorkondenis kkend
dat de verhouding tusm keizer en bisschop veel te
wensen overliet,vandaar deze merkwaardigegang van

zaken.
Het doel van deze schenkingenwas 'de wildernis'
in cultuur te brengen. Het winnen van turf stond toen
nog niet op deeerste plaats,pasin een later stadiumzou
dat van belang worden.
Nadat de vanuit Utrecht aangelegde Hoofddijk,
die langs de Abstedekde liep, met naastliggende
w e t h g was doorgetrokken naar de abdij Oostbroek,
kon d e x dienen als ontghrhpbasis.Vanuit deze
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Aan het einde van iedere kavel groef men een
dwarswetering met daarnaast een dijk(je).
Toen de turf*
belangijker werdkreeg
zo'n w e t h g een voorgeschreven breedte en
diepteomde pramendiede turf afmmtenvoeren
ruimte te geven.Vanuit de nieuwe dwarswetering
werd dan in noordwaartse richting weer een
nieuwe kavel verveend.
Het wasdebedoelingdatde verveninggelijke
tred hield met die in de ernaast gelegen gerechten,
zodat de dwarsweteringen op elkaar aansloten
om een goede afwatering te borderen, maar
uit oorkonden blijkt dat het ene gerecht soms
verder was dan het andere. Het gevolg was dan
dat men op elkaarmoest wachten, wat vaak tot
strubbelingen aanleiding gaf.

De ontginning in D e Bilt
Schetsmatig weergegeven methode van vervenhg.

werden op ca. 120m van elkaar kavdsloten gegraven;
daartussengrcdmengreppeisop afstandenvan m.30 m
Ook in Maartensdijk, Westbroek en Zuilen werd deae
dijk als ontginninpbasis gebruikt. Op oude kaarten is
deze Hoofddijk, die tot de Vecht liep, goed te volgen.
Met de nodigevoo~schnften
om te vooskomendat
de ontginningen chaotisch zouden verlopen gaf de
bisschop systematischkavelsuit,nietdeen aan kerkelijke
instellingen en kloosters,maar ook in koopcontracten
aan welgestelde particulieren.Daar alfe sloten engreppels
vanuit de basis evenwijdigvan zuid naar noord liepen,
kreeg men een zeer geordende strokenverkavelb.
In eerste instantie
werd er bouwland in
dtuurgebracht,met ais
voornaamste gewassen
rogge en haver.

In onze gemeente is de werkwijze van deze ontginningen nog duidelijk te herkennen. De eerste
dwarswetering met dijk was de Voordorpsedijk
(Hauwkapelseweg - Burg. de Wiehstraat - Holle Bilt).
De Burg. de W
i
t
h
s
t
r
a
a
t werd vroeger ook wel Achterdijk
of Veenweg genoemd.
De twsede dwarswetering lag langs de Groenekansedgk (Groenekanseweg) en had eertijdsde naam
Bisschopswetering. Halverwege de 12e eeuw was men
met de ontginning tot daar gevorderd.

Qmdewaìmfvoer

uit het nog bestaande
veen via de sloten en
greppels naar de basiswetering te leiden werd
de ontginningvan sloot
tot sloot uitgevoerd Het
overtol1ige water werd
dan naar de Kromme
Rijn afgevoerd. Afhankelijk van de dikte van
de v d a a g konden de
uitgegeven kavels varierenin h g t e en breedte.

Vanaf de HmMdijk kijken we over de in de middeleeuwen gegraven sloot naar het noorden, in de verte
de toren van het KNMI.

G&

De derde was de Leyenseweg met daarna de
Dwarsweg,nuJan Steenlaangenoemd.Doorde hogere
ligging van dit gebied was de veenlaag hier veel minder
dik;de woeste gronden bestonden hier hoofdzakelijk
uit heide en zandheuvels.
Verder noordelijk liep de Weteringseweg, nu
Provincialewegeuv~o~gemnogde
Maarkadjkm
met damaast de Praamgm&t. Helaas zijn de meeste
dwarsweteringen gedegradeerd tot sloten of ze zijn
helemaal gedempt.
In het begin van de 16e eeuw was men blijkbaar
tot de huidige Jan Stemlaan gevorderd,want het veen
ten noorden daarvan,het 'Ridderveen'genoemd, was
in 1521 'noch heel1 ende Onghemert'.
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kloosterlingen deze hoeveelkid niet voldoen.de,dan kon
in overleg met de abt meer turf gegraven worden. Als
vergoe&gvoorgedane &asten had deabt ook het recht
om voor het personeel (geen kloosterlingen) een
turfgrachtM b a a r te stellen.Doordat deabt alsenige
de tienodigde veeukaveis toewees, werd het veen niet
in de kortst mogelijk tijd afgegraven.

Regels en v o o r s c ~

We hebben gezien dat de ontginning van. het veen aan
regels gebonden was. In het veen dat tot de oudste
d e n k h gbehoorde,golddelxpaliigdateruitduitend
voor deb h & van kcie kloostmturfgegravenmocht
worden.Hadden de kloostersdoor latere $ch&gen
of door aankoop stukken veen verworven, dan mocht
uit die kavels turf verkocht worden of voor andere
&kelen worden geruild.
Voor de abdij Oostbroek, en waarschijdijjgold
dat ook voorhei Vrouwenklooster, bestondde gewoonte
om slechts uit één zg.turfgracht tegelijkzwarte en witte
turf te delven. @e witte turf vormde de bovenste laag,
die hetminst ingekooldwas. De overgangsvormtussen
witte en zwarte turf noemde men 'leye'.) Was de
turfgracht vrijwel uitgegraven, dan wees de abt een
nieuwe aan. Wanneer dooreen sterk zandige bodem of
andere ongustige omstandigheid de turfgracht niet
voldoende voor k d e kloosters opleverde,dan mocht
men een îwede in gebruik nemen.Het was verboden
wi de witte turf, die van veel mindere kwaliteit was,
ongebruikt op het land te laten liggen. De bewonen van
het V r o u ~ o o s ~ n a m het
e nmet ditverbod blijkbaar
wat minder nauw, want zij hegen nog al eens een
uitbrandervan deabtmet de boodschap dat ze het niet
moesten wagen nog eens witte turf te laten liggen. Ook
blijkt uit de oorkondendat de dames wel eens meerturf
lieten graven dan ze voor zichzelf nodig hadden.
Misschien werd het teveel aan turf wel verkocht voor
sieradenendat soortwufk zaken:deoorkondenwijzen
namlijk uit dat de abt van Oostbroek,die toezicht had
op het Vrnuwenklooster,Pch regehatig kwaad maakte
over het modieuze uiterlijk van de nonnen...
Er bestond ook een voomhrift hoeveel van Mde
soorten turf mocht worden afgegraven:90 hont (12,7
ha) witte turfen 40 hont (5,7 ha) zwarte,waarschijnlijk
op jaarbasis. Bleek achteraf door toename van de

Een globaal rwemcht van de manningen In wize gemeenie.
De kgemvoórdjge benamingen voor de dwarswetadmgen rijn
gebrnikt

Doordat de in cultuur gebrachte grond van de beide
kloosters zich steeds uitbreidde, nam ook het aantal
boerderijentoedieverpachtwerclen. Dezepachtboeren
behoorden niet tot de kloostergemeenschap. De
boerderijen di door de kloosters zelf geëxploiteerd
werden hadden de naam 'Uithof.
De kloosters hadden naast het land binnen de
gerechisgmmn ook veel landerijendaarbuiten. Om een
voorkld te noemen: Oostbroek bezat in 1460 in het
gerecht van Zeist 68 morgen (57 ha] en het Vrouwenklooster 1 16 morgen (98,6 ha). Voorlopig overheerste
het akkerland het nieuw ontgonnen gebied.

De voorwaarde verbonden aan de pachtcontracten
was meestaldat aan de ene zijde van de gepachte kavel
een hoeveelheid bouwland klaar moest zijn, gelijk aan
het te vervenen stuk.Ook werd herhaddelijk een stuk
veen verkocht of verpacht onder voorwaarde dat na het
afgravende grond weer ierug zou komen bi de verkooper
of verpachter. Dit speelde hoofdzakelijk in de tijd dat
men de turf als g m i te gebruken brandstof had ontdekt.
In onze gemeente liep het veengebied vanuit het
zuidenvanaf dehoofddijk tot even voorbijde Holle Bil t
en ten weten van de huidige Soestdij~weg.Omstreeks
de 17e eeuw waren de rexmes aan turf zodanig
geslonken,dat men op moest passen dat vreemden niet
stiekem turf kwamen stelen. Di t gebeurde kennelijk al
in 1517: toenkwamernl. eenscheidsrechtelijkeuitspraak
dat de heren van St.-Janin Utrecht de hoeveelheid turf
die zij zich ten koste van het Vrouwenklooster hadden
toegeëigend, terug moesten geven.
Op den duur kreeg men te maken met inklinking
van de grond, waardoor de grondwaterstand dichter
bij het maaiveld kwam te hggen en men nodgedwongen
de akkers in grasland en hooiland moest omzetten. Door
die inklinkingen door oxydatie van de grond kwamen
fiier en daar zandruggen aan de oppervlakte.

Veel ontgonnen kavels kmgen namen zoals o.a. Bumveld
en Beerschoterveld. ledem kavel bestond uit een aantal
morgens land, waarover belasting werd geheven, het zg.
morgengeld.
Die veldnamen uillen de kkhoudlng voor de pachtplicMIgenwdlichtvei#nvoudigd hebben. De rnlddeleeuwe
namen zljn bewaard gebleven In de f Q0+euwss boerderij
B u m l d aan de Bunnikaemgen de buitenplaatsBee~che
ten aan de Holle Bilt.

De laatste fase
Zo werd pacht betaald

Het zou te ver voeren alle beschikbare lijsten met
pachtbhgen voor beide kloosters te v e r m l h . Toch
ter illusû-atieeen paar voorbeeldenvan pachtbetaling
aan de abdij van Oostbroek in 1573.
Toen moest de weduwe Adriaentgen Henrick
Geurtsz.aanhet conventvoor haar 'thien parthijenvan
landen' p jaar 'negen muddenrogge,een pont pepers,
twee kippen en twee capoenen' leveren en 100 eieren.
Henrick Comek. Goes pachtte 'vier paribijen van
landen' en moest 24 mud gerst leveren. Maas hij was
e d e abtovereengekomendat hij hetingeld zoubetalen
à f 2,l O per mud. Hijmoest dus 50 e l d e n betden, plus
ZRS @pen en vier kapoenen.
Jan Herbertsz. moest aan het convent voor het
gebruik van zijn land per jaar 10 gulden plus een vet Iam
en vijf kapoenen betalen.
Behalve deze d r i e w a m er inhet gerecht van Zeist
nog zeven pachtboeren die in 1573 aan het convent
gaamenlijk de volgende pacht betadden:
'somma van geldpacht f 133,W
Item van de rogge 17 muddm 2 scepell
Item van boekwyt 3 mudden'.

In de woeligejaren van de 80-jarige oorlog met Spanje
zou v66rde ophang van bet klooster Oostbroek nog
een financieel debâcle am het licht komen. Uit een in
1566 uitgevoerde inventarisatieblijkt het voorhem zo
rijke klooster lelijk in de rode cijfers te zijn geraakt.
De toenmalige abt Jacob van Baarn had door een
&&t beleid en gebrek aan praktisch i d t het convent
met een grote fmanciële schuld opgezadeld. Nu moet
gezegd worden dat de abt enkelejarentevoren dooreen
beroerte was gekoffen en geestelijk en lichamelijk U1niet
al te goede conditie verkeerde. Daar kwam nog bij, naar
later bleek, dat Govert van Amerongen, zijnjuridisch
adviseur,de abt niet altijd op dejuistem a n i e r g d v k d
had. In februari 1566 kwam deze abt plotseling te
overlijden. Zijn opvolger werd de prior van Oostbroek
Christoffel Alberts Roest. Die h g de zware taak om
het financiële beleid weer te normaliseren en ontdek te
al spoedrg dat het convent een schuld van 10.000gulden
had terwijl de inkomsten per jaar iets meer dan 4000
gulden bedroegen.
De vorige abt had bijvoorbeeldhet grote, ui t eiken
mn
.kbestaandebos rondom het klooster laten rooien
en het hout voor ongeveer een derde van de waarde
verkocht. Het klooster,dat volgens één van dehoutkop uit die tijd altijd onzichtbaar was geweest, kon je
nu al van ver zien liggen; de bomen waren op een paar
na verdwenen.

De snelweg Utrecht-Ame~fmrt(A281 neemt een skk van het Bureveld in bsw. Op de achtetgrund
het vladuct van ds Universiteifsweg.

die tevensdelaatste abt
van Oostbroek was.
Het aantal
rnO*wasirdddek
al tot 3 A 4 gerduwrd.
Vermoedelijk haddm de
overige monniken
teagevolgeran de onrust
die aan de Reformatie
voorafging een goed
heenkomen gezocht,
V o o d de beeldenstorm
op IS januari in de
Paulusawijen op 28juli
1580 in dedomkerk gaf
hun zeker het idee dat
het geweld steeds
naderbij kwam. Daar
kwamnog bij dat op 15
juni de rooms-kafholi&
gemtelijken verboden
werd hun ambt uit te
denen.
L;owerdop~van

de Staten van Ulsecht
abtPietervanW1jck min
of meer gedwongen het
kloosterOostbrmkaan
hen te verkopen. Men
wilde het zo gauw
mogelijk slapen, om te
voorkomea dat $
7
troepen zich in het
gebouwencomplex
zouden nestelen om van
daaruitmonverhoedse
aanval op destad uit te
voeren.
In d m b e r 1580
kwam het einde door de
sloop van de abdij. De
bezittingen gingen over
naar de Staten van
Utrecht, die een
Het Beerschokmeld van zuid naar nood gezien. Links zijn Biltsteijnen de Cumulusfiat te zien.

Al met d was het geen gemakkelijke taak het
f w u i tekort weg tewerken.De bijna vergraven venen
brachten niet vetl meer op. Natuurlijk ontving het
klooster nog pacht van de landeriJen,maa~
de abt had
berekend dat met een gele'idijkeafloshgvan de schuld
het convent perjaarnog 2000 gulden overhield,te weinig
om het in stand te houden.
Helaaskwani.abtRoeslmn~maandeaiplo~
te ovm1ijdai. Kj werd opgevolgd door Pieter vanW~jck,

rentmeester aanstdden
om de goederem te

werW.

Vijf jaar later kwam ook het Vrouwenklooster,
bezittingen
werdwi door m
de
sjo-erer

waarvan
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D e uithoven
Eenuithofwaseen bij het kloosterbehorende boerderij
die met behulp van lekebroedersgeëxploiteerdwerd en
onder leiding stond van een monnik.

1 ~ 1 1 d e r h o un&
d had h de winter ging m weer
in de stad wonen, daar viel dan meer te beleven dan op
het platteland.
Op deze manier zipde eerstebuitenplaatsenin enze
gemeente ontstaan. Uithoven van Oostbroek waren
Vollenhoven,
H o u d r i n g e ,
Meijenhagen, Jagtlust,
De Middag (nu

boswach terswoning,
vroeger een boerderij),
Grote Vogelaer
(tegenover De Middag
aan de Gezichtslaan)en
Drogesteijn (deze
b d e r i j stond ten
westen van de Kees
Boehlaan, ten noorden
van de Jan Steenlaan m
tea. zuiden van de
begraafplaats Den en
Rust). Deze drie
boerderiJen zijn reeds
lang verdwenen. Ten
s10 t te hebben we nog de
'uitbof die sinds 1919
Eén van de oudste boerderijen van het kloosbr Omtbmek, de Uithof, aan de Toulouselaan. Naar deze
op Uwts
boerderij is het Unive~ibitscenhurngenoemd.
ligt en als proefboerderij
van
de
faculteit
diergeneeskunde
aan de Toulouselaan
Deze boerderijen speelden een belangrijkerol bij
gevestigd
is.
In
1961
kreeg
het nieuwe
de bevoo&
van de bstergamemxhap. Zij kondai.
universi
teitscentmm
de
naam
Uithof
om
het historisch
zowel Inde nabilleid h k kilomekm van het klooster
karakter
van
dit
gebied
te
bewaren.
verwijderd liggen. De kloosterbroeder was
Uithoven van het VrouwenkIooster waren:
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
Bmscho
ten, Dinslo @jnselburg)in degemeenteZeist
boerderij. Hij moest verantwoording afleggen aan de
ende
buurtschap
Heesbij Soest.Waarde laatste uithof
kellenaar, ook wel kelderneester genoemd. Deze was
precies
gestaan
heeft
is niet bekend.
verantwoordelijk voor zowel de wijnkelder a l s voor de
Waarschijnlijk
als
gevolg van de kerkelijke en
bedrijfsvoering op de uithoven.
politieke
strubklhgen
waren
vanaf 1573 deze uithoven
Na de opheffing m Oostbroek in 1580 gingen alle
langzamerhandgewonepachtkrdcxjen geworden. Het
M o o s t e ~ t ~ m & S t a t m vUtrechtenden
m
aantal kloosterlingen was sterk afgenomen en de
behead dooreen rentme&m. ûok het Vrouwenklooster
overgeblevenmonniken en nonnen hadden Yoldoende
werd in 1585opgeheven,maar doordat dit voornamelijk
aan hetgeen de pachters hun in natura leverden.
door adellijke dames werd bewoond werden de
bezittingen van dit klooster overgedaan aan de
Ridderschap, die voor het beheer eveneens een
W e l e voorvallen ui t oorkonden en kronieken
rentmeester aanstelde.
In de 17e en Ige eeuw werden uit deze
Vanaf de 1%eeuw schonk de bisschop van UtreEht delen
kloosterki ttingen regelmatig percelen grond met of
van zijnbezit aan kerkelijkeinstellingenof gaf ze teleen
zonder uithof verkocht aan welgestelde particulieren.
aan adellijke heren. In de praktijk leverde dat wel eens
De bedoeling van de meeste van deze kopers was, een
geschillen op tussen de bisschop en andere
stuk aan de boerderij te laten bouwen o m daar in de
grondeigenarenoverdevraag wie in bepaalde gebieden
zomer,gescheidenvan deboerenfdie,met hun gezin
belasting mocht heffen. 20 had bisschop Arnold van
te kunnen wonen. Ook werd wel in de nabijheid van de
Hoorn (1371 - 1378) een mnflict met Oostbroek
boerderij een buitenplaatsalstweede huisgebouwd.De
k W e n d e het m h t tienden te mogen heffen in het
boerderij voonag de familie dan van alles wat zij voor

voormalige veen- en moerasgebied bij Oostbroek. In
verbQndmethunsteedsweeropldmde~gm~
de bisschoppen altijd een tekort aan finandllemiddelen,
wat ze op allerhande manierentrachtten terug te dringen.
Het conBict werd aan de Staten van Utrecht voorgelegd,
die beslisten dat niet de bisschop maar de abdij van
Oostbroek in haar w h t stond.

Een heel ander verhad is het volgende. Tijdensde M g e
regeringsperiode van bisschop David van Bourgondië
van Utrecht (1456-14961 wilde Amersfoort een
zelfstandige politiek gaan voeren. Maar een dergelijk
initiatief werd door de Insschop niet getolereerd,
waardoor over en weer brandschatting en plundering
plaatsvonden. Dat andervonden ook de gezusters
Lijsbetben QttevanScoennouweri:zij waren alsgevolg
van de oorlog hun uithoven in H m (bij Soest) en Jhslo
(Dijnselburgbij Zeist) kwijtgeraakt; de Amersfoorters
hadden hun boerderijen in brand gestoken en het vee
meegenomen. Naar aanleidinghiervan werd op l2juni
1460door de prÎorin van het Vrouwenldoostereen halve
hoeve land v&kocht. Van de opbrengst gaf zij aan de
gezusters een erfrente van &n goudm Dverlrandse Rijns
gulden. De ren te van deze gift werd echter weer door
beide zusters aan de kosteres van het Vrouwenklooster
geschonken Yott e e e n &gen f o f f M m beider @@e
memorie, m# sdkan v~kwalrden~
d& m n mlf desen

dan hij volgens de grenspalen had en had daarom de
g r e n s p a a l v a n V r o u ~ 0 0 s t e r ~Vt .r o u d o o s t e r
ging daar niet mee akkoord. Na ondemek beslist de
bisschop dat Vrouwenklooster i
nhet gelijk gesteld wordt
en de paal weer op zijn oorspronkeï?jkeplaats moet
worden neergezet.

Na twee eeuwen onder het gezag van de abt van
Oostbroek gestaan te hebben werd omstreeks 1380 het
Vrouwenklooster tot abdij verheven onder leidingvan
een abdis. Henriw. van Erp, die van 1503 tot 1548 als
abdis de leiding had in het klooster, vertelt in haar
kroniek het volgende voorval.
Het Vrouwenklooster wilde op 15 juli 1505 met
verkgmwoordigm m het ge&
W de grens bepalen
van het gebied van Dinsl~,volgens m in die tijd wel
meer voorkomende methode: men trok met een ploeg
een voor rondom het betreffende stuk grond.
De abdiswas voor dezegelegenheid vergezeld van
enigegetuigen, zoalsjoffer Lunenborch&eldennesteres)
endejofferenvander Haer en van Vmrde,naarDnslo
gekomen. Ook was er nog een zaakwaarnemer bij,
waarscflijdjk de gerechtsdienaarJan van Wulven. Voor
Zeist waren de schout Jacob van Zuylen van
Blickenborch, Dirc Gijsbertsz. en Thonis Henricksz.
'her enaé ge&fs/uden
van Zeyd aanwezig.
De mannen 'meenhaer banfaen
ende

R#~~~~hengu/den
d'r.
#n wasskeerseûemerwlshwden
doe b M e n sJdkpphgheen sfuck w g h s snde gingben
seüvokdafhbI@eSmmwntGxk v a n ~ $ k k I b ~ n ~medeovn solangh Maktal dat lantmdom h d k VBisschop David wist later Amersfoort weer in het gareel
aangepwn WS! Henria vertelt in haxr kroniek verder:
te krijgen en legde de stad een boete op van 1800Rijnse
Ende d m dafgdeen was doe gingben weten, en& wlj
guldens.
schoncken dk scout mitdk biler ende die darer b# w m n
een vat bkm, &t seynden wij hem thub, daf s0 skh
Omdegrenstumlanderijenvmv&ende
eigenarm
dammde &/&k s&n
maeckenl Ende dkp pander
aan te geven werd al eeuwenlang gebruik gemaakt van
(@fwhMbm)
pwm &s a&n
en&
grote veldkeien.
s&ghdkkkkbSeysC e ~ p B o o f v s n ~ ~ n . d & n
H e t g w a a r v a n ~ a f h k ~ w a s d a t e e n e i g m a r -n
mgen, &hbnhwnfawrdk v m i f s ~ n h 3 s b

van een mast gelegen perceel stiekem de keien kon
verplaatsenmzijn land wat te vergroten. Ook was het
mogelijk dat bij een overstromingde keienmeegevoerd
werden, waardoor de oorspronkelijkegrens niet meer
zichtbaar was.
Omdeze maeiiîjkheden te overwinnen werd vanaf
de 2443 eeuw steedsmeer de houten grenspaal g e h i k t .
Ikgelijke @en waren van eengrote afstand kter waar
te nemen en spoelden ook niet weg.
Toch kwam het, volgens oude oorkonden, nogal
eens voor dat eigenaren stiekem de grenspaal ten eigen
bate vexzette. Zo'n gaai overkwam het VmuwenkloosLer.
Een oorkonde van 29 oktober 1472 h i c h t over een
onderzwk door bisschop Dawi van burgondE inzake
een geschil tussen Goessen van Liendm c.s. ter ene, en
het convent vanVrouwenklooster b.er anderezijde.Van
Li&
meenderecht op eengroter stuk grond te hebben

simde weycbn. '
Segrsf'werd deze
Ten overstaan van de
procedure iedere tienjaar herhaald. Tot 1632komt de
werkwijzenog voor in= dagregisteruit denalatenschap
van het Vrouwmklooster.

Inde 15aeeuw was oorlogvoerenvaak voor provincies,
stedenenkasteeihemeen steeds tagkerende Wgheid.
Ook De Bilt werd regelmatig door rnkwstrtiering
en plundering geplaagd. Op 3 1augustus 1482 geeft de
Raad van Utrecht De Bilt opdracht tot proviandering
van krijgsvolk dat gelegerd was tussen De Bilt en Zeist.
Waarschijnlijk was deze maatregel ingegeven door de
slechte econamische toestand en de voedselschaarste
in de stad Utrecht.
Memm,maar voord de bioeren, moest -1, v h s
en niet te vergeten drank naar deze t r o e p brengen.

Men kon eventueel de leverantie afkopen, maar men
moest dan wel met boeden geryede gelde'komen.
Er waren in die tijd zo veel geldsoorten in omloop,
dat er blijkbaar ook tussen zaten die niet veel waarde
hadden. Daarom deze waarschuwing vooraf om geen
waardeloos geld mee te nemen.
De plaatselijke bevolking gaf over het algemeen
wel aan dergelijkeoproepen gehoor. Vaak was het niet
zo prettig omnade afgdmgenp!zht nog eensextravan
de voorraad, bestemd voor eigen levensonderhoud te
moeten afstaan;maar deedmenhet niet, dan was de kans
groot dat de troepen aan het plunderensloegenen men
in het geheel niets meer overhield.
Bijna 100jaarfater deed een dergelijk geval zich voor.
We bevonden ons toen in de 80-jarige oorlog met Spanje
(1 568- 1648). In 1572 woonde Alva in Utrecht en had
wegens slechte betaling grote moeite om zijn troepen
inhetgareel tehouden.Tenslotkvondh~erecIiterwat
op om te miriterij van het Spaanse garnizoen tegen te
gaan. Op 4 septemk 1573 Iaat hij in naam van de
stadhouder,president ea raden des Konings te Utrecht
lxkendmaken dat hij, de hertog van Alva zijn troepen
die aan & Vaart Iagen 'mif ieninp zoude doen
mmhh&nb@&psn&bnknf~,en

u&&$%

we opmaken dat er vanaf de 14e eeuw geleidelijk aan
een woongemeenschap is gevestigd,
Na de aanleg van de Steenstraat in het kgin van
de 13e eeuw zal de toevan onder meer het
handelsverkeer naar het oostenvan het land het ontstaan
van herbergen bevorderd hebben.
bSsteenstraat (Utmhtmcg), door de ontgmnai
landerijen aangelegd, was 6tn van de eerste geplaveide
wegen in ons land, zij het met veldkeien. Bij de huidige
Kapelweg hield de bestrating op om daarna over te gazin
in zandwegen naar Zeist, Soestdijk en Amersfoort. Wij
kerinen nu dezeweg alsDorpsstraatlvanoudsStemstraat.
Wellicht heeft de aanleg van de Steenstraat ertoe
bijgedragen dat het aantal inwoners van het dorp is
toegenomen. Pas na de vestiging van de diverse
buitenplaatsen is het inwonertal langzamerhand
vermeerderd.Waren erin 1632 ongeveer482 inwtenen,
oms1800 was &t aantal opgelopen tot even boven
de 1000.
Hiermee besluiten we de in beknopte vorm
wsergegevengeschiedenisvanhet ontstaanv a n a Bilt.
De kloostergemeenschappen van Oostbroek en
Vrouwenklooster mogen we zeker als de pioniers
beschouwen die dit veengebied bewoonbaar gemaakt

hebben.

sdd8 niu b&/enI opdat d ' v o M e knechfen nyef

g m T s a ~ ~ M e n z ~ ~ ~ udyet n
h uz m
~ sdansschen
~m
te
lopen, hef pk* Aanf metten huysman gansseJ/iCk fhe
nrynmn e& &d ' VB& in 'rpetyckeIte s&//envan
bJden d$andenghe&cup&et?&
o ~ m / / efend e n :
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