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De Biltse Grift december 2014

Van de redactie
Het decembernummer van De Biltse Grift opent met een artikel van Bernard Schut 
over de verzetsman Velo Bierman die door een administratieve fout aan de dood 
ontsnapte. Reis naar het einde van de nacht vertelt over zijn omzwervingen in Duitse 
gevangenschap van kamp naar kamp. 
In De Bilt toen en nu krijgt u weer een mooi beeld van vroeger van een bekend plekje 
in onze gemeente.
Hierna volgt het derde deel van Graven en grafstenen in De Bilt - Bilthoven over 
grafkunst in onze gemeente van Wim Krommenhoek.
Kees Floor vertelt in Bilts wondermiddel tegen hondsdolheid over een fascinerend 
“wondermiddel” waarmee De Bilt gedurende vele jaren beroemd en later berucht 
was.
In Wetenswaardigheden uit een Zweeds dagboek uit 1759 neemt 
Lies Haan-Beerends ons mee met de Zweedse Bengt Ferner die in dat jaar onze 
gemeente bezocht.
Helaas was er in dit nummer geen plaats meer voor het Oorlogsdagboek van 
mevrouw Van Bodegraven. Daar zullen we in het maartnummer weer mee verder 
gaan.
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Door Jitte Roosendaal

Reis naar het einde van de nacht.

Bernard Schut

Reis naar het einde van de 
nacht
Toen Velo Bierman de reis gemaakt had van Scheveningen naar Vught en ver-
volgens naar Amersfoort om daar geëxecuteerd te worden, ontsnapte hij door 
een administratieve fout per toeval aan de dood. De ter dood veroordeelde op de 
lijst heette Biermann en hij zelf Bierman. De letter N redde zijn leven. Maar de 
prijs die hij betaalde was hoog: Natzweiler en via Dachau naar Gröditz bij de 
Tsjechische grens. Maar hij redde het en hij leeft nog, met zijn vrouw, zelfstandig, 
op de grens van deze gemeente. Geboren op 16 juni 1916 is hij nu 98 jaar oud. Een 
oersterke man, geestelijk en lichamelijk.

De keer dat ik hem voor de tweede maal bezocht om te praten over zijn ervaringen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zei zijn vrouw: “Ik heb hier nog wat spulletjes, misschien is er nog wat 
bij dat u interesseert.” Uit een plastic zakje kwamen twee kleine verfomfaaide boekjes van het 
formaat 13½ bij 9½ centimeter, een kwart A4.  
Het eerste bevatte de aantekeningen van de barakoudste (?) van een barak in Natzweiler en 
tevens het begin van zijn aantekeningen, de laatste weken in Natzweiler en de reis via Dachau 
naar Gröditz.  
Het andere boekje de in een regelmatig handschrift bijgehouden aantekeningen van het 
concentratiekamp Gröditz, de dodenmars, de bevrijding door de Russen en tenslotte de weg 
naar huis.  
Ik vroeg hem hoe hij aan het eerste kwam. “Gejat”, zei hij terwijl hij me onbewogen aankeek.  
Ik mocht ze inzien en breng hier kort verslag uit van zijn lange reis langs de kampen. De 
spelling heb ik ter wille van de leesbaarheid gemoderniseerd, maar aperte fouten laten staan. 
Woordkeus en zinsbouw zijn onveranderd. De twee boekjes heb ik inmiddels teruggegeven.
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Het eerste boekje, zwart kartonnen kaft met 
linnen rug, bevat 192 pagina’s. 188 daar-
van bevatten de gegevens van de barak (?). 
Verdeeld over de bladzijden van links naar 
rechts staan kolommen met Nummer (of 
Nommer ?), Name, Vorname, Nation, Be-
merkungen. De barak had een internationale 
bezetting, de gevangenen waren afkomstig 
uit Nederland (H), Rusland (R), Noorwegen 
(N), Luxemburg, Polen, Denemarken, Grie-
kenland, België, Engeland, Els. (?). Lotr. (?).  
Een klein deel van het boekje bevat aanteke-
ningen van zijn eigen ervaringen. Soms zijn 
er adressen door de kolommen heen ge-
schreven. Veel Noren en veel Nederlanders. 
Voor mij bekende namen zijn die van Velo 
Bierman zelf, Pim Boellaard, J. Reijntjes (Pim 
of diens broer?) en Sam Hingst. Soms is een 
alfabetische volgorde nagestreefd. 
Bij de opmerkingen staat soms genoteerd 
“dood”, soms “rev. + datum”, opname in de 
ziekenboeg betekent dat. Zo staat 
achter de naam Pim Boellaard; “rev 
31-8-44” gekrabbeld, Boellaard had 
nummer 5561. Velo zelf 5558. J Reijn-
tjes 5666. Ook de aantekening “nn” 
komt veel voor, ook al staan de naam 
en voornaam wel ingevuld. Wellicht 
betekent het ‘niets noemenswaardigs’ 
= geen bijzonderheden. Vaak staat er 
overigens in deze kolom ook niets.  
De aantekeningen in het boekje begin-
nen op 4 september 1944 in 
Natzweiler en eindigen op 15 april 1945 
in Gröditz.  

Het andere boekje bevat uitsluitend aante-
keningen, en pakt de draad op in Gröditz op 
15 april 1945 en eindigt op 24 augustus van 
dat jaar in Arlon bij de grens van Luxemburg 
en België.  
De vorm van het boekje is ongeveer gelijk, 
maar het is dikker. Het bevat links en rechts, 
eveneens in regelmatig handschrift, de tekst. 
Van het begin tot het einde zijn circa 70 blad-
zijden beschreven, soms is de linker pagina 
een toevoeging bij de rechter. Van achteren 
naar voren zijn eveneens een paar bladzijden 
beschreven, met adressen en een korte ironi-
sche notitie van 3 pagina’s over de hulp van 
het Nederlandse consulaat in Praag bij de 
repatriëring. 
Wel vaker komen bij Velo Bierman ironische 
opmerkingen voor. Hoe overleef je anders? 
Samen vormen de boekjes een samenhan-
gend, gruwelijk verslag van een lange gang 
door Nacht und Nebel.

Ingang kamp Natzweiler. Foto Wikipedia.

De Biltse Grift december 2014
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NATZWEILER/GRÖDITZ 
‘Een nieuw beroep begonnen’, schrijft Velo 
op 4 september 1944. ‘Wederom Kap-
per. Nog steeds in Natzweiler’. Hij knipt en 
scheert dag na dag, het gehele Lager. Maar 
hij is ook elektricien, buiten repareert hij 
prikkeldraad na een kortsluiting, binnen een 
draaibank, hij repareert stopcontacten en 
legt een telefoonleiding aan.  
 
Op 17-9 vermeldt hij ‘Weer klaar voor trans-
port’  
18-9: ‘Nog steeds klaar voor transport’  
19-9: ‘Op transport waarschijnlijk Daghou’ 
20-9: ‘Steeds onderweg. Interessante reis. 
Aanvang 7.30 uur. Overnachten in de trein 
aan station Augsburg. Komische nacht’ 
21-9: ‘Laatste traject. Om half 2 aangekomen 
te Daghou’  
22-9: ‘Afwachten in Dachau. Pracht Lager’ 
23-9: ‘Wederom omgekleed in zebra voor 
transport Allach (?). Gaat niet door’ 

24-9: ‘Idem. Afwachten. Verrekt vervelend’  
Ook op 25 en 26-9 is het afwachten. En dan:  
27-9: ‘Wederom op transport. Nog steeds 
een groot vraagteken waarheen’ 
28-9: ‘Nog steeds onderweg. Ongeveer half 
6 ’s morgens in de spaltungstand (?). Inte-
ressante reis in een veewagen met 50 man. 
Wederom gehele dag stilgestaan op station. 
Gehele nacht stil op station, om 3 uur ’s mor-
gens vertrokken’ 
29-9: ‘Om 9 uur te Kirchmeibach (?). Weder-
om overnacht. Ditmaal te Zwickou (vermoed. 
Zwickau?)’ 
30-9: ‘Opnieuw op reis. Te ongeveer half 
12 arriveren wij te Gröditz bij Bira (verm. 
Pirna?). Prachtreis geweest. Zijn ingedeeld 
in een groot fabriek. Dienst gedaan als Sani-
täter. Half 11 naar bed’ 

In Gröditz, waar hij dus aan is gekomen na 
een reis van twee weken in een veewagon 
met 50 man, slaagt Velo erin om opnieuw als 

elektricien en kapper te werk te wor-
den gesteld. Hij schrijft een paar keer 
een brief aan zijn vader. De dagen ver-
lopen steeds hetzelfde, vermeldt hij: 
‘tot en met 25-12-’44 alles hetzelfde 
nog’  
En dan 
‘Kerstdagen rustig doorgebracht. Laat-
ste dag van ’t jaar gewerkt tot ’s mid-
dags 1. Vellenga vertrokken als levend 
lijk naar Flossenburg (nooit aangeko-
men)’  
In de aantekeningen vallen nu gaten. Ingang Dachau. Afb.Internet.

Reis naar het einde van de nacht.
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Hij noteert dan: 
16/2-’45: ‘Nog steeds ’t zelfde. Geen Bijzon-
derheden! Iedere dag werken werken’  
15/4: ‘Steeds hetzelfde. Iedere dag Kanon-
nen. Van 1 Maart tot heden 145 doden. Zelf 
nog steeds kern gezond gewicht nu 68 Kilo. 
Dit is, dank mijn werk na de fabriekswerktijd. 
In deze afgelopen maanden een aardappel-
schilmachine plus een snij- en maalmachine 
gemaakt. Compleet. Prima werk voor de keu-
ken. Bijna dagelijks van ’s avonds 7- tot 12-1- 
soms tot 2 uur. (Organiseren)’ 
15-4: ‘Commandant ook ziek’  
En hiermee eindigen de aantekeningen in dit 
boekje. 
In het tweede boekje wordt de draad weer 
opgepakt. De tekst op de linker pagina vult 
de tekst op de rechter aan, maar staat daar 
soms ook min of meer los van. Bovendien is 
niet alles meer goed leesbaar. Ik vat samen, 
de spelling is i.h.a. gemoderniseerd, passages 
zijn overgeslagen, de toevoegingen van de 
linker pagina zijn opgenomen in de tekst, de 
vraagtekens zijn door mij gezet :
‘Nu nog even een klein overzicht van Dachau 
tot en met onze nieuwe lagering. Ik kan in 
een woord zeggen slecht. Zo slecht zoals het 
dan ook nog nergens was. Alzoo de reis op 
zich zelve ging vrij goed. Eenmaal te Gröditz, 
waren we overgeleverd aan de duivel zelf. Zo 
een commandant dat zo’n beestachtig prak-
tijken had, men in zijn leven niet gezien. (In 
’t revier zelve kregen de zieken geen eten. Zij 
die dan ook weer beter werden, zijn dan ook 
verrekt van honger. Met 39 gr koorts wer-

den ze weder naar de fabriek geslagen. De 
meeste zijn dan voor de trap of op de trap-
pen dood gebleven. Dit maakte eigenhandig 
de commandant. Er waren zelfs gevallen van 
typhus die weer normaal door moesten wer-
ken, tezamen met de civilisten. Dit alles heeft 
de leiding dezer fabriek toegelaten. 8 Maan-
den zonder dekens, zonder strozak, alleen 
ziek en luizen, en honger. De directie dezer 
fabriek stel ik mede ter verantwoording)’ 
 
‘Het zij gezegd men was te Gröditz, zonder 
strozak – zonder dekens – zonder schoon 
ondergoed – en .. zonder eten. Dat was daar 
nog slechter dan begin Vught. Zijn dan ook 
als ratten gestorven – neen gemoord! Dit 
blijft zo tot de laatste dag dat we daar waren. 
Is echter gister onze commandant verrekt 
aan vlektyhfes. Hoeraaaaaa! (Op 15-4-’45, 
Commandant wordt naar een lazaret ge-
bracht alwaar hij nog diezelfde dag aan vlek-
tyhfus verrekt. Over dat beest kon en durfde 
ik tot hier toe niets opschrijven daar dit te 
gevaarlijk was. Deze herinneringen liggen 
echter in m’n geheugen en komen niet weg.) 
Op dit moment gaan we evacueren eerst 
onze zieken. Nu in totaal 188 man. Gaan ’s 
morgens als beesten in een vrachtauto gela-
den weg (Zo een kermen én gejammer dezer 
arme jongens heb ik nog nooit in m’n leven 
gehoord. In een woord verschrikkelijk.) –Ik 
heb angst– en wij allen weten reeds, deze 
gaan de dood in.  
(Er waren dan ook mannen bij met vreselijke 
wonden. Deze werden allen op een hoop in 
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de auto geworpen. Verschillende dezer kon-
den vanwege hun ziekte niet lopen, te zwak 
enz. die lagen onderin, waarop de andere er 
bovenop werden gesmeten. Ik heb zelve nog 
enkele dagen voordien nog vele verbonden 
in ’t revier, er waren mannen bij alwaar ik uit 
een wonde meer dan een halve liter pus en 
etter haalde, ja zelfs levende maden kropen. 
Als kapper zijnde was ik ook verpleger waar 
hulp te kort was. Velen die ik in ’t revier ge-
schoren heb waren kort na ’t scheren over-
leden. Dit voelde ik reeds aan de hardheid 
der haren. Deze zijn n.l. zeer stug en scheren 
slecht. ’t Laatste wat ik dan ook doen kon 
was zorgen voor een goed mes. Zij konden 
dan goed geschoren zijnde de dood ingaan. 
Treurig maar waar.) Over deze 188 man be-
hoef ik niets verder te zeggen. Deze zijn al-
len door de Marine Obermaat Snouts (?) uit 
Hamburg doodgeschoten.’ 
‘Zo, alles is weg wij zijn nog met 28 man over. 
De andere zijn naar een zusterbedrijf in Tsje-
cho-Slowakije. Wij moeten schoon maken en 
volgen dan na met proviand enz.  
Op de 18-4-’45 gaan wij om half 9 weg. Van 
18 op 19 overnachten we te Pirna op de 
auto. 
19-4 Half 9 ’s morgens gaan we verder, ko-
men echter niet verder dan Dobra (verm. 
Döbra?). (Moeten terug vanwege de Russen)’  
 
‘Van nu af vangt nieuw deel aan. We gaan 
per auto terug naar Dresden. Alhier wordt 
beslist door de Obermaat, onze leger-oudste, 
plus nog enige prominente figuren dat wij 

(deze 28 man) ontslagen worden zullen. Deze 
heren proberen dan een bewijs bij de burge-
meester te halen dat men ons kan inzetten 
bij de boeren als arbeider. Alzoo dit lukt. Wij 
zullen gaan naar Risa (?). Onderweg echter 
speelt ’t noodlot ons een gans andere rol. De 
Obermaat (=korporaal bij de marine) had ons 
reeds enige malen verzekerd dat zijn pistool 
los in de houder zat. Dit was in verband met 
die 188 doden. Zijn angst was dermate groot 
dat hij ons openlijk verklaarde, dat wanneer 
wij overvallen, of afgesneden werden hij zich 
een kogel door de kop joeg. Deze mogelijk-
heid was dan ook niet uitgesloten dat de 
Amerikanen of de Rus ons zou verlossen. Dit 
is echter niet gebeurd jammer. Nu gebeurde 
ons ’t volgende. 
Wij passeren op een weide een troep 
gefangene uit het een of ander geëvacueerde 
lager. Wat is nu voor zo’n Obermaat het een-
voudigst? De man heeft zeer veel angst, stopt 
met de auto en zet ons eenvoudig af aan 
deze weide bij deze 1600 gevangene. Neen 
zowat in ons leven nog niet meegemaakt. In 
een woord afschuwelijk. Enige K.M. verder 
in een bos lagen zoo 700 vrouwen zonder 
kleding en … zonder dekking zonder eten. 
(Naar men zei, 25 Hollandse vrouwen. Deze 
vrouwen waren de speelballen voor de S.S. 
die voor brood deze vrouwen gebruikte. On-
derdeel van de cultuur)’
‘Deze mannen – de meeste Russen (ook vele 
Fransen, 8 Hollanders, Belgen en 5 Noren) 
hadden dit reeds 4 weken meegemaakt. 
Hoeveel doden? Dat wist niet een. ‘Kan je ’s 

Reis naar het einde van de nacht.
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morgens vroeg zien als je uit “bed” kwam’. 
(60 – 70 per nacht)’
‘Wij worden God zij dank van deze horde 
afgezonderd en blijven met ons 28 man te-
zamen voor de afrastering. Brengen alzoo de 
nacht door.’
‘21-4 Gaan weer verder. Nu met allen te-
zamen. Dat gaat niet zo snel, echter we 
lopen nog 20 à 30 K.M. per dag. Nu gaan 
we richting der Elbe. Komen door Strela 
(verm. Strehla?) midden in de nacht slapen 
te Sahlason (?). Bouwde ons een hut in een 
bergwand.’ 
‘23-4 Gaan weer weg richting Leipzig.’  
Een Lagerkapo (gevangene belast met 
toezicht op andere gevangenen. B.S.) die 
meegesleept werd, moet hier achtergela-
ten worden: ‘Deze man echter is door de 
comndt. een afschuwelijke saddist gewor-
den. Heeft velen gewoon doodgetrapt, of 
geslagen. Is later zeer ziek geworden dub-
bele longontsteking, doch zoals ’t altijd is hij 
werd beter. Goede mensen sterven, zulke 
creaturen worden weer goed.’ ‘Wij hebben 
geprobeerd hem levend te houden, daar we 
deze lui liever uitleveren.’ En: ‘Hopelijk dood 
geschoten’. 
De tocht gaat dan verder via Lamperlswalde 
(verm. Lampertswalde?), Meltkowitz (Mel-
tewitz?), Gleichnitz (?). Bij Gleichnitz is het 
bergachtig. In een steengroeve met wig-
wamvormige hutten – ‘Zeer komisch. Pracht 
omgeving.’ – worden aardappels gekookt: 
‘overal lichtende vuren en aardappelkokende 
mannen. Precies een stel ergens in wild 

west.’  
Verder, richting Lupa (verm. Luppa?). Daar 
hangen witte vlaggen (hemden, lakens enz.) 
. Later hoorden ze dat daar Amerikaanse 
pantserspitzen waren geweest, die beloofd 
hadden terug te komen. ‘Dit wist ik jammer 
genoeg te laat. Daar ik anders met nog enke-
len een goede poging gewaagd had om weg 
te komen. Wat mij met hulp waarschijnlijk 
gelukt was. ’t Heeft zo moeten zijn dat ik al-
les meemaakte. Enfin we leven nog…’
‘25-4 Dodenmars gaat verder.’ 
Ze komen aan in Döbelen (verm. Döbern 
boven Torgau?). ‘Pracht omgeving. Overnach-
ten in een grote zandkuil in de vrije lucht. 
Vervloekt koude nacht’. 
Ze leven van aardappelen met spinazie en 
uien die ze in ’t wild plukken. Dan naar Rei-
chenbach(?). Ze zijn inmiddels over met 26 
man. Dan richting Freiberg. Ze plukken on-
derweg alles wat eetbaar is. Ze lopen iedere 
dag 20 à 25 km. Ze lopen op blote voeten 
omdat de houtschoenen door zijn. ‘Geen 
bezwaar de oorlog winnen ze toch niet.’ 
Te Oberbobitz (?) slapen ze voor het eerst 
in een schuur, met 500 man. De slechtste 
nacht: ‘De ruimte was veel te klein voor 500 
man. Maar ja dat is het systeem, weten dat 
we hier nog verder door verrekken.’ 
’s Morgens voor het eerst brood (200 gram). 
Richting Hermsdorf (?) dan. Slapen in ’t natte 
gras. 
2-5 ontwaken ze ‘als in een droom’: ‘Alles on-
der de sneeuw. Fantastisch, doch een bittere 
ontgoocheling. ‘Deze nacht hadden we de 
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meeste doden. Ongeveer 200 man. 3 van ons 
commando zijn reeds afgeknapt’. Verder rich-
ting Sadisdorf (?). Ze slapen bij een boer. Velo 
ziet kans met zijn groep een aparte ruimte 
te bemachtigen. Over de grote groep waar 
ze aan toe gevoegd zijn oordeelt hij: ‘Deze 
(d.w.z. de boer) zag dan ook dat wij niet tot 
die bende behoorden. Vreselijk gewoon 
het waren geen mensen meer, loslopende 
wilde dieren, en rammelende skeletten. Hier 
neemt de Lager-oudste de benen samen met 
nog 4 man. ‘Had 25.000 Mark en 65 gouden 
tanden bij zich’. Velo overlegt met de onder-
commandant om met zijn groep van 25 vrij 
gelaten te worden. ‘Deze vertelde mij dan 
onder een stortvloed van tranen dat hij ook 
tot de partij gedwongen was, en ons reeds in 
Lupa (Luppa?) vrij wou laten, doch door de 
commandant met pistool gedreigd was ons 
met hem dood te schieten.’ 
Hier ontbreekt een blad, uitgescheurd? Op 
de volgende bladzijde blijkt Velo vrij:  
‘… ons neder in ’t bos met schone gedachten 
en, … in de vrijheid; onze eerste nacht.” 
‘Ontwaken in zeer goede stemming, koud, 
doch dat maakt ons niets meer wij zijn vrij.’ 
Tot zo ver ik nu weet zijn van onze groep nog 
8 man over, waarvan dan 6 man gevlucht, de 
anderen zijn doodgeschoten of verrekt.’ 
Bij een oud echtpaar genieten ze gastvrij-
heid, Velo drinkt daar zijn eerste borrel, ‘zeer 
zeer oude cognac. Op onze vrijheid en op 
een spoedig einde der oorlog’. En hij voegt 
er aan toe: ‘Buitengewoon aardig van deze 
mensen, die zich ook volkomen bewust zijn 

dat zij veel goed te maken hebben. “Ja”, zei 
de oude heer, “Wat Duitsland aan jullie mis-
daan heeft kunnen wij niet meer vergoeden, 
hopelijk denken jullie niet dat alle Duitsers 
slecht zijn”.’ 
 
De reis gaat verder, twee gaan hun eigen 
weg. Velo gaat met Max alleen verder. Alten-
berg (?) is de volgende plaats. Daar sluiten 
ze zich aan bij een groepje Duitse evacués. 
Ze slapen bij een boer, daar bivakkeren nog 
meer geëvacueerde Duitsers. De boer is sinds 
’33 partijlid. ‘Waarom niet al deze knapen 
in een concentratiekamp. Deze zijn het die 
moedwillig medegewerkt hebben. Niet het 
gehele Duitse volk, neen deze ellendelingen 
moeten opgeruimd worden, en zie, hun 
passeert niets. Leven normaal verder ja nog 
beter dan de andere wier boeltje afgebrand 
is enz. enz.’  
9-5 Altenberg wordt nog gebombardeerd 
en door de SS wordt nog geschoten. Terwijl 
Duitsland zich heeft overgegeven. ‘Later gaan 
we door de ruïnes en organiseren ons eten 
voor wel 14 dagen.‘ 
‘Ook burgerkleding georganiseerd, wat let 
ons, in 8 maanden geen schoon goed, einde-
lijk kunnen we dan deze kleding (met luizen) 
omruilen. In een rivier wordt gebaad en ge-
wassen. Aangekleed en als herboren komen 
we tevoorschijn.’ 
10 mei. De oorlog is ten einde. Velo bemach-
tigt nog meer etenswaar, een half ingezouten 
varken, schnaps, sigaren. In Altenberg ver-
schijnen dan de Russen, huizen worden uit 

Reis naar het einde van de nacht.
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wraak platgebrand, de SS schiet nog terug 
en wordt ontwapend: ‘Ab nach houze. Krieg 
fertig!’ 
De kameraad van Velo, Max, spreekt gelukkig 
perfect Russisch. 
Dan komen de naweeën van het concentra-
tiekamp. De benen van Max zwellen op tot 
olifantspoten. Velo loopt weken rond met 40 
graden koorts. Komt in bed. Kan zijn rech-
terhand niet meer bewegen, dan zijn linker. 
Max het eerst hersteld gaat vooruit naar 
Dresden. Maar dan kan Velo beide handen 
noch voeten meer bewegen. 41,5 graden 
koorts. En vreselijke pijn. Eindelijk wordt een 
dokter gevonden. Constateert gewrichtsreu-
matiek. Een fles met pillen. Tien per dag. De 
koorts blijft. Koude koorts. Elke paar uur een 
kwartier zenuwschokken en rillingen. Velo 
besluit zelf met de pillen te stoppen. Zijn hart 
gaat protesteren. Een andere arts herstelt 

de door de verkeerde pillen 
aangerichte schade. Al die 
tijd wordt hij liefdevol ver-
pleegd door een jong Duits 
meisje. Wanneer hij weer 
op de been is, leert ze hem 
paddenstoelen zoeken en 
bosvruchten.  
Een andere arts gevraagd 
om een rekening antwoordt: 
“Heer Bierman, wat U voor 
een ziekte had is door óns 
Duitsers veroorzaakt, voor 
mij is dit een persoonlijke 
ere deze ziekte te mogen 

genezen. Het gaat U verder in Holland zeer 
goed, en ik wens U een zeer voorspoedige 
reis.” Velo vermaakt zich met het meisje dat 
hem verpleegt, gaat op hertenjacht, ‘een 
best leventje’ zoals hij zelf opmerkt. Hij krijgt 
een Ausweis en gaat naar Dresden. Ontmoet 
daar toevallig een Lagerkapo uit Natzweiler 
en geeft hem aan.
Over Dresden schrijft hij: ‘Een kort beeld 
over Dresden. Wie dit niet gezien heeft, kan 
zich geen voorstelling maken van wat of daar 
zich afgespeeld heeft. Alles letterlijk alles is 
daar kapot. Totaal uitgebrand. Enkelen heb ik 
gesproken die dit daar meemaakten. Gehele 
straten gewoon vol beton gestort, deze stra-
ten konden niet snel genoeg gereinigd wor-
den zoveel doden enz. Voor epidemieën te 
voorkomen wordt dan eenvoudig alles onder 
gemetseld. Nu zijn enkele wijken gesperd 
vanwege tijphus. Overal mensen in rijen 

Dresden na 1945.
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wachtend op eten. Wij hebben de oorlog niet 
gewild … Wanneer een dan in de trein de 
mensen er op merkzaam maakt dat er zoveel 
kapotte pantserwagens staan (bij honderden) 
antwoord ik laconiek “Da’s eure butter”. Zoo 
antwoordt dan einer “Der man had recht.” ’
Velo probeert bij de Russische comman-
datuur een reisdocument voor Berlijn te 
krijgen. In plaats van een dergelijke toestem-
ming om te reizen wordt het document 
waarop staat dat hij uit het Lager ontslagen is 
in tweeën gescheurd. Het lukt opnieuw een 
dergelijk bewijs te krijgen. En dus opnieuw 
naar Dresden. Met nu geldige papieren ver-
trekt hij op 5-8 naar Teplitz. Dat betekent 
afscheid van het Duitse meisje. Door naar 
Praag. In Praag naar de Hollandse consul. 
Deze is er niet. In plaats daarvan vindt hij er 
Russen. In Praag is niet veel beschadigd, er 
is eten, er zijn bloemen. Geheel anders dan 
in Duitsland. Opnieuw lukt het niet om de 
consul te pakken te krijgen. ‘Meneer is niet 
thuis.’  
‘Hier hangt dan op echt Hollandse wijze 
een bordje. Spreekuren van half 12 tot 2 
uur namiddag. Ik vind het echter treurig dat 
deze heren nog niets geleerd hebben. Het 
Zweedse, Franse en Belgische consulaat zijn 
natuurlijk beter ingericht. Beide met een 
Rode Kruis auto voor diverse gevallen. Bij ons 
echter moet je maar zien op welke wijze je 
wordt geholpen, en dan nog hoe…’ 
Achterin zijn dagboek werkt hij deze scène 
verder uit: ‘Ook wel interessant te vermelden 
de wijze waarop Hollanders worden gehol-

pen. Zij die wederom naar hun Vaderland 
willen gaan wenden zich vanzelfsprekend 
alhier. Dan moet je lezen dat de Heren niet 
te spreken zijn na 2 uur, en niet voor half 
12. Als men dan toevallig op tijd daar is kan 
men wachten, vanwege men niet de enigste 
is. Ik als K.Z. man ga natuurlijk ook hier voor. 
Ongeveer 15 man waren voor mij. Ik stel 
mij dan voor waarop handdruk en welkom. 
“Ja ik zal U noteren voor ’t eerst volgend 
transport m’nheer Bierman.” En wanneer 
dat gaat weet hij niet. Moet nog maar eens 
terugkomen in de loop der week. Ik ben ech-
ter blij dat ik bij de Russen ben. Hij had me 
anders in een school ondergebracht waar al 
deze lui zijn, liggen op de grond op een stro-
zak zonder dekens. Hij die een deken heeft 
boft, daar er dan ook nog luizen in zitten. 
’t Eten wat men krijgt is zeer weinig en dan 
ook bijzonder slecht. Men is dan ook niet 
meer dan een bedelaar. Mannen en vrouwen 
slapen tezamen. Ik maak mijnheer er dan 
opmerkzaam op dat nog zeven Hollandse 
vrouwen te Pancras (?) zijn. Dan kijkt hij me 
zeer verwonderd aan als ik hem zeg moeite 
te doen deze vrij te krijgen. Alzoo een echte 
Hollander die daar een prachtpositie heeft, 
en zijn eigen landslui verder laat verrekken. 
Tegenover mij was hij zeer voorkomend. Ik 
geloof echter dat ’t helemaal geen consul is 
en dit alleen een liefdeswerk is. Treurig maar 
waar. Voor mij behoeft hij helemaal niets te 
doen, dan alleen even zo’n kaart te schrijven, 
geld krijg ik bij de bank. Onderdak heb ik. Op 
m’n kaart staat een Zweeds stempel. Zodat 
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ik dan ook rustig aanneem dat de man lief-
dewerk doet, hoewel dit betiteld wordt met 
Hollands consulaat. Inderdaad echt Hollands. 
(Pa doe de deur dicht anders waait ’t vlees 
van de tafel).’ 
De reis gaat naar Beroun (?). Hij wordt er 
door de Russen vorstelijk ondergebracht 
in een kennelijk door het Russisch leger 
gevorderd gebouw. Begrijpelijk is de grote 
aandacht die hij geeft aan het eten dat hij in 
overvloed krijgt, om een voorbeeld te geven: 
‘koffie, echte, met suiker en melk’. Een keer 
eet hij achttien pannenkoeken. En minstens 
zo opmerkelijk, hij vermeldt dat de Russen 
nog een oorlog verwachten, tegen Engeland.
Hij is overigens zeer goed te spreken over 
de Russen: ‘Over ’t algemeen ruw en slor-
dig. Maar bekijkt men deze mannen in hun 

omgeving dan hebben die mannen verrekt 
guitige koppen. Ook de speelse manier van 
hun doen en laten.’ ‘Ik schrijf dit dan ook 
toe aan ’t goede eten en dan volgt vanzelf ’t 
temperament dezer lieden. Ik kan ook gerust 
zeggen, wil men met deze lui goed omgaan 
dan moet men zijn levensklok 500 jaar terug-
zetten.’
Op een middag wordt hij gewekt doordat er 
op de deur wordt geklopt. ‘Samsja komt op 
bezoek. Nog voor ik opsta om open te doen 
is ze reeds binnen. “Och Hollanske liggen 
blijven ik kom alleen maar kijken of ’t met je 
gaat.” Ook brengt Samsja nog wat mee voor 
Hollandske ja. Nu pakt ze in papier gewik-
keld 10 pannenkoeken uit. “Ja ja kapitain 
sprechen viel essen.” Ik eet natuurlijk deze 
dingen op dan blijft ze nog bij me, foto’s kij-

Velo Bierman. 
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ken enz. enz. Dan vraagt ze waarom ik alleen 
slaap. Waarom niks vrouw? Ik antwoord, ik 
niks Russisch spreek en nog ziek. “Egaal, ik 
toch heel goed Duits spreek”, zegt Samsja. Ik 
ga er maar niet verder op in en houd vol nog 
erg slap te zijn. Wat ze dan ook erg vindt. Ik 
4 jaar niks vrouw. Ze schudt vol medelijden 
haar hoofd. Tussen deze bedrijven door is ’t 
weer 8 uur geworden en er wordt weer ge-
beld. Avondeten. Zoo is dan de zondag ook 
weer om.’ Een interessante middag, om zijn 
woorden te gebruiken.
En dan, 12 augustus wordt de reis voort-
gezet. Na een week lang goede verzorging 
door de Russen. Naar Pilzen. Een Amerikaans 
kamp, een geweldig groot doorgangslager. 
Hier blijkt weliswaar niets te eten, maar hij 
bezit zelf een voorraad voor 4 dagen. En er 
is niets om onder te slapen. ’t Leven hier in 
zo’n lager, men leeft, doch da’s dan ook al-
les.’ Volgende dag met een open vrachtauto 
naar München. Hij geniet van de reis. Van 
het landschap en registreert alle verwoesting 
langs de weg, kapotte auto’s, tanks, vliegtui-
gen en vernielde bruggen, spoorwegover-
gangen enz. ‘Verder geen beeld meer van 
zware strijd of zo iets.’ In München wordt hij 
in ’t lazaret ondergebracht en dat betekent 
een bed en schone lakens. Overigens is hij de 
tel kwijt geraakt, het is de zestiende. Wan-
neer verder richting Holland? Het is opnieuw 
wachten, steeds weer wachten.  
Er zijn meer Nederlanders in dit kamp. ‘De 
meest zijn echte “Hollanders”. Allen vrijwilli-
ge arbeiders in Duitsland, nu goed levend en 

niet naar hun Vaderland terug durvend… Ja, 
ja, deze heren hebben hier zeer goed 4-5 jaar 
geleefd terwijl wij in de lagers op de meest 
geraffineerde en beestachtige wijze zijn uit-
gemoord. Ik ken slechts een straf voor deze 
schoften; de kogel. Maak met verschillende 
kennis, op m’n vraag hoe komt U in Duitsland 
wordt dan geantwoord “och vrijwillig”. Op 
m’n vraag waarom ben je dan nog hier, ant-
woorden dan ook prompt “We hebben ’t hier 
goed, en in Holland laten ze je verrekken, ik 
heb hier een aardig meisje enz. enz. enz.” 
Nu slapen deze heren in deze barakken met 
andere Hollandse meisjes die ook vrijwillig 
alhier werkten enz. Bha bha.’  
En hij heeft nog een andere onplezierige 
ontmoeting: ‘Op ’t bureau maak ik verder 
kennis met nog iemand uit Holland, doch 
die hier een grote zaak heeft. Maakt flauwe 
grapjes tegen de juffr. die hier zit, heeft een 
bureau in Parijs, een in Amsterdam en een 
hier in München; wou een auto kopen daar 
je die in Holland nog niet kopen kunt. Had 
enige vaten likeur gekocht in Frankrijk en 
wou daarom een auto hebben. Vertelt onder 
zeer veel geflirt dat hij deze week door aardig 
Duits meisje, en een Amerikaantje verleid 
is geworden, een groot diner had, en heim-
wee had even naar zijn vrouw in Amsterdam 
wilde gaan, ja deze heren worden direct 
geholpen. Ik flirt niet, kan geen diner geven 
beschik niet over massa’s marken ik kan ge-
duldig wachten. Ik ben bang dat er in Holland 
nog vele van deze heren zijn die nog niets 
geleerd hebben. Mijn stemming zakt met 
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de dag. Ik loop m’n eigen kwaad te maken. 
Zal proberen me koest te houden neem een 
opium tablet en ga pitten.’ 
Op de 19e wordt hij gewekt met de mede-
deling dat er die dag een transport is naar 
Zwitserland. Op het bureau is niemand om 
hem de vereiste papieren te overhandigen. 
Velo is razend, dadelijk vertrekt het trans-
port zonder hem. ‘Enfin we leven nog.’ Maar 
het transport vertrekt de volgende dag, nee 
toch dezelfde dag. Uiteindelijk vertrekt het. 
Een veewagen in de trein, met 35 mensen. 
‘Schandalige behandeling.’ Naast mannen en 
vrouwen zijn er ook drie kinderen bij. Ieder-
een is zwaar bepakt. En dus is er weinig ruim-
te. Er is ook een mandolinespeler bij. Echter 
‘80% van ’t grootste schorem van ons land.’ 
Door de gesprekken die er worden gevoerd 
merkt Velo dat ieder ook veel ellende heeft 
meegemaakt, zelfs de vrijwillige arbeiders 
‘maar deze hebben dat ook verdiend’. Ze rei-
zen via Augsburg, Stuttgart, door de Elzas en 
arriveren in Nancy op 23 augustus om kwart 
voor twee. Onderweg zijn natuurlijk de spo-
ren van alle bombardementen goed te zien, 
en ‘wondermooie bergen’. In Nancy worden 
ze beter ontvangen. Dezelfde dag gaat het 
verder naar Luxemburg. De ontvangst daar 
is geweldig. Dan naar Arlon bij de grens van 
België en Luxemburg, waar ze ontluisd wor-
den en onderzocht. ‘Eten, wachten’. 
En daarmee eindigen op 24/8-’45 deze dag-
boekaantekeningen.

Nog twee opmerkingen achteraf. 
Ik heb het bovenstaande verhaal laten lezen 
door Pim Reijntjes, een kampgenoot van Velo 
Bierman en Pim Boellaard In Natzweiler, die 
evenals Pim Boellaard in Dachau door de 
Amerikanen is bevrijd. Ik had hem al eerder 
gesproken. Hij antwoordde mij met de vol-
gende korte e-mail: 
‘Ik heb Velo’s dagboekaantekeningen gele-
zen; interessant, maar voor mij net zo nieuw 
als voor u. In de streken die hij vermeldt ben 
ik niet geweest. 
Ik heb wel twee opmerkingen; de door U 
vermelde naamgenoot was Jef Reintjes, een 
Limburger; mijn broer en ik hadden veel ho-
gere nummers 7636 en 7637. 
Wat de naam Velo betreft, ik meen mij ter 
herinneren dat zijn medegevangenen hem de 
fietsenmaker noemden, omdat hij altijd wel 
ergens aan het sleutelen was. En dat werd, in 
steenkolenfrans vertaald Velo. 
Verder nieuws heb ik niet voor u.’
Wat betreft de dodenmarsen (krijgsgevan-
genen werden op bevel van Hitler c.s. uit 
concentratiekampen weggevoerd om ze niet 
handen van de oprukkende Russische legers 
te laten vallen). Ik heb geprobeerd de etap-
pes die Velo aflegde na Gröditz te reconstru-
eren. Ik maak daaruit op dat deze zigzaggend 
zonder enig plan zijn afgelegd, in paniek, om 
uit handen van de Russen te blijven. 
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De Bilt toen en nu 

Het voormalige Tolhuis aan de Holle Bilt in 1910, waar Plant in 1901 een uitspanning begon.
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En het huidige restaurant De Biltse Hoek van de familie Van der Valk op dezelfde plek.



112 Graven en grafstenen in De Bilt 

Wim Krommenhoek

Graven en grafstenen in De 
Bilt en Bilthoven                   
Deel 3: de kerkhoven van de Onze-

Lieve-Vrouwekerk en van de St . 
Michaëlskerk

In 1921 kocht het aardsbisdom vijf ha grond 
voor de bouw van een kerk en de aanleg van 
een begraafplaats voor de parochie Onze Lie-
ve Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Bilt-
hoven. In 1923, twee jaar voor de bouw van 
de kerk begon, verleende B en W vergunning 
voor de aanleg van de begraafplaats. Cen-
traal geplaatst staat een groot metalen kruis. 
Zoals verwacht mag worden op een Katho-
lieke begraafplaats, is het aantal kruizen op 
de graven bijzonder groot. Het kruis verwijst 
naar het lijden van Christus. We vinden ze in 
allerlei gedaanten, van grafmonumenten in 
de vorm van eenvoudige houten en stenen 
kruizen tot bronzen exemplaren, vaak met 
crucifix, bevestigd aan een staande steen, of 
in de steen gebeiteld, of uitgespaard in de 
steen. Aan de basis van de stenen kruizen 

staat meestal de vermelding R.I.P., afkorting 
van Requiescat in Pace ’Hij of zij ruste in vre-
de’. Opmerkelijk is een hoog stenen kruis aan 
de bovenkant van een graf met het jaartal 

 Liggende keramische crucifix.
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1871 en de tekst PLACE ACHETEE. Ook Ma-
ria’s met kind komen regelmatig voor, veelal 
in de vorm van een metalen plaquette die op 
de steen bevestigd is. De standaardengeltjes 
als grafdecoratie ontbreken evenmin.

Het oudste graf is van 1924 en als enige 
omgeven door een smeedijzeren hek. Het 
is opvallend dat de op de gemeentelijke be-
graafplaats Brandenburg en de pariculiere 
begraafplaats Den en Rust veel geziene graf-
symboliek hier vrijwel ontbreekt. Een enkel 
palmtakje en een cherubijntje op een kinder-
graf uitgezonderd. In plaats daarvan treffen 
we het Christusmonogram aan, soms met de 
toevoeging alpha en omega. Het monogram 
is samengesteld uit de Griekse letters X en P 
die de eerste letters van Christus weergeven. 
Ook vinden we hier in steen uitgehouwen 
en bronzen rozen, symbolische verwijzingen 
naar Maria en het lijden van Christus. Vlin-
ders komen voor als symbool van de onster-
felijke ziel, en duiven als symbool van liefde, 

onschuld en eenvoud. In het oog springend 
is een graf met miskelk, karakteristiek voor 
een priestergraf. Een graf met een bronzen 
krans met daarin een kris wijst waarschijnlijk 
op betrekkingen met het vroegere Indië. Een 
aantal grafstenen is voorzien van Latijnse 
tekst, zoals QUIES EX DEO ’Rust uit God’ op 
een graf met een ingemetselde Tibetaanse 
gebedssteen; VICTIMAE PASCALI LAUDUM 
’Van de huldezangen voor het Paaslam’; en 
MORTUUS ALIIS AEDIFICANS ’Hij stierf bou-
wend voor anderen’. Tenslotte vallen enkele 
staande stenen met uitgebeiteld reliëf op: 
een familiewapen (?) met roskam (?) en 
laars, en een Christuskop met doornenkroon. 
Een enkele steen is naamloos en zonder 
enige tekst. Opmerkelijk is de grafkelder met 
dubbele bronzen deur van de familie van der 
Aa, het is de enige hier ter plaatse. Ook het 
graf van de familie Nelissen, bestaande uit 
een halfcirkelvormige lage muur met de tekst 
IN PARADISUM DEDUCANT TE ANGELI ’Ten 
paradijze geleiden U de engelen’ waarbinnen 
drie hardstenen Romeinse sarcofagen liggen, 
springt in het oog. Het graf van de in een 
eerder artikel besproken beeldhouwer Piet 
Jungblut wordt bedekt door een hardstenen 
sarcofaag. 
Van de individuele graven valt het graf van 
Emmanuel Kuitenbrouwer op; het jong over-
leden zoontje van de schrijver en publicist 
Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer, alias 
Albert Kuyle, waarover in een eerder artikel 
reeds is geschreven. Het is een verticaal 
staand houten paneeltje met een dakje, 

Oudste graf uit 1924.
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 Abstracte lijnenvorm in steen.

 Boomstronk als grafmonument.

 Grafmonument van kunststof.

 Grafsteen in de vorm van een hardstenen    
sarcofaag.

 Kindergraf Kuitenbrouwer met houten paneel.

 Ingebeiteld wapen met laars en roskam.
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waarop een kind met een lammetje is afge-
beeld.
Een blauwzwart dooraderde liggende steen 
met schuin opstaande hoofdzijde van kunst-
stof valt direct op. Het glimmende materiaal 
doet erg kunstmatig aan en verdient geen 
schoonheidsprijs. Andere blikvangers zijn 
een boomstronk als grafmonument met 
daarop in koperen letters KUITENBROUWER, 
een grafsteen van gelakt hout, twee graven 
met resp. een bronzen borstbeeld en een 
geboetseerde kop, een grafmonument in de 
vorm van een schaal, en een ronde gepolijste 
granieten steen met de symbolen van alle 
wereldgodsdiensten. Artistieke grafmonu-
menten ontbreken hier evenmin. Een ab-
stracte lijnenvorm in steen trekt de aandacht, 
evenals een gestileerde engel en een beel-
dengroepje op een kindergraf.

De begraafplaats bij de St. Michaëlskerk te 
De Bilt dateert uit de bouwtijd van de kerk 
die in 1894 werd ingewijd en is dus ouder 
dan die in Bilthoven. Hoewel het kerkhof 
meer dan een eeuw in gebruik is, worden op 
de graven geen vooroorlogse sterfdata aan-
getroffen. Wel zijn er diverse familiegraven. 
Opvallend is ook hier het grote aantal kruizen 
in allerlei vormen en maten en kruisbeelden, 
zowel op liggende als staande stenen. Bijzon-
der is een polychrome liggende keramische 
crucifix.
Meest in het oogspringend is een groot 
Christusbeeld aan de oostzijde van het ter-
rein met bovenaan INRI, afkorting van Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum ’Jezus van Na-
zareth, koning der joden’, en beneden een 
schedel met gekruiste beenderen als sym-
bool van de kortstondigheid van het leven. 
Links van de ingang bevindt zich een kelder 
met bovenbouw met bovenop een koperen 
plaquette uit Lourdes en geflankeerd door 
een levensgrote engel. Daarnaast een groot 
wit geschilderd ijzeren kruisbeeld met enge-
len aan de voet. 
Symbolen vinden we hier eveneens heel wei-
nig. Slechts eenmaal treffen we in steenreliëf 
een vis, samen met een lam en duif. De vis 
is het oude Christelijke ICHTHUS-symbool. 
Ichthus is vis in het Grieks, terwijl de let-
ters in de Christelijke traditie staan voor 
Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Het 
lam symboliseert reinheid en onschuld en is 
drager van de zonden van de wereld, de duif 
is het symbool van liefde, onschuld en een- Gestileerde engel.
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voud. De vlinders op een graf symboliseren 
de onsterfelijke ziel. Een steen met een grote 
zilverkleurige bloem heeft zeer waarschijnlijk 
alleen een persoonlijke betekenis. Opvallend 
zijn verder een grafsteen met blauwe hyro-
glyfen en een Egyptisch beeldje, een staande 
steen met twee treurende vrouwenfiguren 
en een lauwerkrans, en een naamloos mo-
nument in de vorm van een glad gepolijste 
granieten zuil. Ook een graf met een modern 
mozaiek met bloem- en dierfiguren valt op. 
Grafstenen met een beroepsaanduiding zijn 
een zeldzaamheid. Uit 1952 stamt een steen 
met de aanduiding MEESTER DRUKKER. Een 
grafmonument in de vorm van een modern 
smeedijzeren kruis doet artistiek aan.
Zuidelijk aandoend is een grafmonument in 
de vorm van een kapelletje met een Maria-
beeldje. Ook een gemetseld grafmonument 
met een in een nisje geplaatste Maria en het 
Christusmonogram herinnert aan meer zui-
delijke devotie. 

Al met al kunnen we vaststellen dat beide 
Katholieke begraafplaatsen niet wezenlijk 
van elkaar verschillen in karakter en onder-
werpen van de grafmonumenten. Wel is er 
een opvallend verschil met de gemeentelijke 
begraafplaats Brandenburg en de particuliere 
begraafplaats Den en Rust. Hier zien we een 
veel grotere verscheidenheid aan grafsym-
boliek, gebruikte materialen en artistieke 
vormgeving.
Voor meer afbeeldingen van grafmonumen-
ten en grafsymboliek, zie de website van de 
Historische Kring.

Met dank aan Dr. A.H.M.Kessels voor de juis-
te vertaling van de Latijnse grafschriften. 

 Grafsteen met hyroglyfen en Egyptisch beeldje .

 Groot kruisbeeld met INRI en doodshoofd.
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Kees Floor

Bilts wondermiddel tegen 
hondsdolheid 

In het juninummer 2014 van het tijdschrift 
Onze Taal nodigt Berthold van Maris 1) zijn 
lezers uit vaker te genieten van oude, Ne-
derlandse teksten. Een van de voorbeelden 
die hij aanhaalt, is afkomstig uit het dagboek 
van Jacob Bicker-Raye 1732-1772 2) en gaat 
over een gebeurtenis uit het Amsterdam van 
1771:

28 Febr. ‘Is de portier van ’t gasthuys, die van 
een dolle hondt gebeeten was, dat hij egter 
niet estimeerde 3), schoon hem andere men-
sen rieden daar voor die remedie van de Bildt 
te gebruyken, als een disparaat 4)  dol mens 
gestorven’.

Gaat het hier – ondanks de van de huidige 
gebruiken afwijkende spelling 5) – over een 
medicijn uit ‘ons’ De Bilt? Zo ja, dan hebben 
we nog wel wat extra vragen: 
 - Waarom was er destijds behoefte aan zo’n       
    middel, 
 - Hoe luidde het recept, 
 - Hoe moest het medicijn worden gebruikt,    
-  Wie fabriceerde het of waar was het te 
    krijgen en 

 - Was het middel effectief? 
Publicaties 6-8) van Oud-Utrecht (Vereeni-
ging tot Beoefening en tot Verspreiding van 
de Kennis der Geschiedenis van Utrecht en 
Omstreken) die verschenen in de jaren 40 en 
50 van de vorige eeuw, helpen ons op weg. 
Ze laten er geen misverstand over bestaan 
dat het inderdaad over ons dorp gaat.

Hondsdolheid
Hondsdolheid is een virusinfectie van de 
hersenen die meestal het gevolg is van een 
beet van een door rabiës besmet dier. De 
ziekte kent doorgaans een dodelijke afloop 
en kwam in de tijd van Bicker-Raye veel vaker 
voor dan tegenwoordig. Zijn Amsterdamse 
dagboek Notitie van het merkwaardigste 
meyn bekent vermeldt bijvoorbeeld nog ge-
vallen uit 1750, 1751 en 1765:
2 Februari 1750: ‘Monsr. Bouer, een kasten-
maker, was door zijn hondje, dat plotseling 
dol was geworden, gebeten. De gevolgen ble-
ven niet uit, want hij was eenige dagen later 
ook dol geworden en was ellendig gestorven. 
Ook andere huisgenooten waren wellicht 
gebeten, maar die waren op 11 Februari nog 
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wel en wij vernemen er verder niets meer 
van’.

Op 30 Mei 1751 werd ‘met permissie van 
de Regeering’, een kind, dat van een dollen 
hondt gebeten, en door vele doctoren voor 
ongeneeslijk verklaard was, ‘gesmoort’.
13 juli 1765: … In dien tusschentijd zijn er op 
den Nieuwendijk een kruier en een kind ‘ra-
send dol’ gestorven, door den beet van een 
dollen hond. Op last van de Regeering was al 
het beddegoed, huisraad enz. getaxeerd en 
de waarde vergoed, waarna alles bij Zeeburg 
werd verbrand. 

De ziekte kwam natuurlijk  niet alleen in Am-
sterdam voor. Zo is er een geval bekend uit 
Utrecht 9), waar in de zomer van 1762 een 
‘kleyn steendogje’ bij Anthony Meessen het 
huis binnenliep. Men dacht dat het beestje 
verdwaald was en bracht het daarom even 
thuis. Mevrouw Meessen, die het hondje 
herkende, pakte het op en liep ermee weg 
… en op de Neude gekomen, werd zij in haar 
hand gebeten. Toen de eigenaar van het 
hondje de volgende dag de gevolgen van de 
beet te zien kreeg, sloeg hij het dier dood. 
Het had – zo was gebleken – even eerder ook 
al een ander hondje doodgebeten en moest 
wel aan hondsdolheid lijden. De ziekte en het 
overlijden van mevrouw Meessen vormden 
hiervan enige weken later het bewijs.
Uit De Bilt is één geval van hondsdolheid be-
kend, dat werd gerapporteerd in de Biltsche 
gerechtsnotulen van 1801 (zie kader). 

De hier aangehaalde ziektegevallen vormen 
ongetwijfeld slechts het topje van een ijs-
berg. Damsté 8), oud gemeentesecretaris van 
De Bilt, vermoedt dat de mensheid eeuwen-
lang een intense angst voor hondsdolheid 
heeft gekoesterd. Elk middel om de ziekte 
te bestrijden moet meer dan welkom zijn 
geweest.

“Berugte Biltsche drank”
De oudst bekende vermelding van de Biltse 
remedie is van 1723. Volgens een recepten-
boek uit dat jaar bestond het drankje uit een  
handvol van elk van de volgende 9 kruiden: 
fleriaan, magistrantie of wegenkruis, wijn-
truf, salie, abrodium, eysop, betonica, cardic 
en blad van wypedoorn. „dit alles gekookt, 
de helft in schoon water en de helft azijn of 
Edik tot op een ordinaire wijnbottelje vol, 
voor een mensch. De afgekookte kruyden 
gebruykt men voor een beest.” 
De Biltse drank was overigens niet het enige 
middel tegen een dollehondsbeet dat er be-
stond. Zo werd bij het recept aangetekend: 
“Dit is hetzelfde recept dat men te Utrecht 
aan de Bildt en in Gelderland op het dorp 
Heerden bij chirurgijn dr. Proper gereed 
maakt en voor onfeilbaar verkoopt en ge-
bruykt. Kost in Gelderland ƒ l,5 de bottelje.”
Damsté 7,8), geeft meer voorbeelden van 
dollehondsdrankjes uit die tijd. Ook de eer-
ste uitgaven van de Leeuwarder Courant 10) 
van 15 en 19 mei 1766 bevatten het recept 
van een middel voor “ menschen die van 
dulle honden, of andere beesten gebeten of 
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gequetst zyn”. Het bestaan van verscheidene 
remedies tegen dollehondsbeet toont ook 
weer de grote behoefte aan die er bestond 
aan een middel om hondsdolheid te bestrij-
den. 

Speciaal is natuurlijk wel dat de Biltse me-
thode algemene bekendheid genoot, zoals 
onder andere blijkt uit het begincitaat uit het 
dagboek van Bicker-Raye. Een andere aan-
wijzing 9) daarvoor is het feit dat doctoren in 
1762 aan de Utrechtse Vroedschap meldden 
dat enkele stadgenoten aan hondsdolheid 
waren overleden, ondanks het gebruik van “ 
de berugte Biltsche drank”. In 1797 wordt in 
Amsterdam een hondenbelasting ingevoerd, 
onder andere om hondsdolheid zo veel mo-
gelijk te voorkomen, maar ook omdat “ door 
de stadsapotheek in de 3 laatste jaren een zo 
groot getal Biltsche dranken tegen de dolle-
hondsbeet waren afgeleverd dat zij hierdoor 
te zwaar belast dreigde te worden.” 11).

Gebruiksvoorschrift
Het recept uit 1723 bevatte ook aanwijzingen 
voor het gebruik van de Biltse drank:
“Voor eenen mensch deze drank 9 dagen, 
alle morgen nugteren een wijnkelk vol van te 
gebruyken. Indien er gebeeten wonden zijn, 
moeten dezelve alle dagen, neegen dagen 
lang, met bast of spaantjes van eekenhout 
opengekrapt worden, totdat er bloet uit 
komt en met de bovenstaande drank ook 
gewasschen worden. De geneezing noch 
herstelling heeft nooyt gemist al heeft den 

Lijder de watervrees op het Lijf, mits men in 
24 uren daar maar bij is”. 

De fabrikant
In de jaren veertig van de vorige eeuw was 
nog onduidelijk wie de Biltse drank fabri-
ceerde, bottelde en verkocht. Later doken er 
advertenties op uit de Utrechtsche Courant, 
waaruit bleek dat de familie De Waal er ach-
ter zat. Zo bevatte de krant van 20 augustus 
1788 de volgende advertentie:
“Wordt geadverteerd dat bij Cornelis van 
Kooten, gewezen Knegt van Bart de Waal, 
aan de Bilt, die daar den tijd van meer dan 
zeven jaar gewoont heeft, en bij Huijbert van 
Onsenoort, Mr. Chirurgyn, beide wonende 
te Utrecht op de Wittevrouwenstraat, te be-
komen zijn, alle Dranken voor de Beeten der 
Dolle Honden, tot dezelve prijs als die aan de 
Bilt verkogt worden; dezelve kunnen op de 
proef genomen worden, en zijn tegen die van 
de Bilt door kundige doktoren geëxamineert, 
en geen onderscheid daarin bevonden. De 
Brieven franco. Men presenteert den Armen 
voor niet te geryven mits op vertoon van 
briefje van wegens de Diaconie deezer Stad”.
Een andere advertentie verscheen een half 
jaar later in de Utrechtsche Courant van 23 
februari 1789:
“Werd bekent gemaakt dat er bij Jan de Waal 
te Linschoten, zoons zoon van Jan de Waal, 
aan de Bilth, werd uitgegeven: Dranken voor 
Menschen en Beesten die van Dolle Honden 
of Katten mogten gebeten of gekwetst zijn: 
welke Dranken zijn Groot-Vader wel 50 jaar 
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heeft gemaakt en uitgegeven, en de Kunst 
aan hem heeft overgezet en geleerd”.
De Biltse remedie bleek dus terug te voeren 
op Jan de Waal (de oude). Hij was tweemaal 
getrouwd, had 21 kinderen, woonde in de 
Dorpsstraat en was naast producent van de 
‘berugte Biltsche drank’ tevens gerechtsbo-
de, herbergier en landbouwer. Na zijn dood 
in 1752 werd hij als gerechtsbode opgevolgd 
door zijn zoon Gerrit, die vier jaar later over-
leed. Gerrit werd op zijn beurt opgevolgd 
door Bart, zoon van Jan en broer van Gerrit, 
die we reeds tegenkwamen in de eerste ad-
vertentie. Een derde zoon, Cornelis, was wa-
genmaker in de Dorpsstraat. Hij verkocht zijn 
boedel eind 1784 aan collega wagenmaker 
Jan Bos. Vermoedelijk werd het recht tot het 

exploiteren van de Biltse re-
medie mee verkocht; de door 
een dolle hond gebeten Biltse 
Hendrik van Woudenberg 
haalde daar namelijk in 1801 
zijn drankje (zie kader).

Werkzaamheid
De makers en verkopers van 
de Biltse dranken lieten geen 
misverstand bestaan over de 
effectiviteit van het wonder-
middel tegen dollehondsbeet. 
We zagen in de tekst bij het 
recept uit 1732 reeds dat 
chirurgijn dr. Proper het mid-
del verkocht als onfeilbaar en 
dat “ de geneezing noch her-

stelling nooyt heeft gemist”. Een veel recen-
ter tijdschriftartikel uit 1856 over iemand die 
een dollehondsbeet had gehad in 1775 en 
vervolgens volgens een van de gebruiken uit 
die tijd ter genezing was ondergedompeld in 
zee, besluit met:
“De invoering van den wijdvermaarden Bilt-
schen drank, sedert lang met zulk een gun-
stigen uitslag gebruikt, heeft het zeebad, dat 
toch in het oog van velen altijd een geweldig 
middel is, op den achtergrond geplaatst, 
zoodat het thans meer tot de geschiedenis 
van vroegere dagen behoort”.
Zo positief werd er dus zelfs  in 1856 door 
sommigen nog over de Biltse dranken ge-
dacht. 
De eerder genoemde gevallen van hondsdol-

De Dorpsstraat in De Bilt. Geheel rechts de herberg “Het Wapen van 
Schotland”, later hotel Nas. Daarnaast de herberg “Het State Wapen”, 
waar Jan en Bart de Waal de Biltse drank tegen dollehondsbeet 
bereidden. [Tekening van T. Verrijk; bron: Damsté 8)].

Bilts wondermiddel tegen hondsdolheid.
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Hondsdolheid in De Bilt, 1801
Uit: de Biltsche gerechtsnotulen 12).„Woensdag den 23e December 1801, Is door den Chirurgijn Wil-
lem Mulder aan eenige Leeden van het Gemeente Bestuur kennis gegeeven, dat hij ten huijse van 
Hendrik van Woudenberg alhier was ontbooden. en daar gekomen zijnde, gemelde Hendrik van Wou-
denberg had geëxamineerd en bevonden dat deeze persoon met benauwdheid en watervrees was 
bezet, waarop hij aan gemelde H. van Woudenberg had gevraagd, of hij ook zomwijlen van een hond 
was gebeeten. Waarop H. Woudenberg had geandwoord dat hij voor eenige weeken door den hond 
van Rijk van Vuuren was gebeeten geworden, doch dat hij daar voor een drank bij Jan Bos had gehaald 
welke drank hij ook had gebruijk, al ’t welke den Chirurgijn deed besluiten dat Hendrik van Wouden-
berg door een dolle hond gebeeten was, en de beginselen van die ziekte reets zich bij hem begonnen 
te openbaaren: warop beslooten is, dat men van dit voorval aan den Hove kennis zoude geeven. Zijnde 
intusschen eenige persoonen geordonneert om bij H. van Woudenberg te waaken en te sorgen dat 
niemand eenige toegang tot hem had, tot voorkoming van alle besmetting welke daaruit zoude kunnen 
volgen. Voords is op den 24e December aan den Hove van dit voorval kennis gegeeven, waar op het 
hof heeft gecomitteert een Professoor en een Doctoor, om de persoon van Hendrik van Woudenberg te 
examineeren, enzoodanig daarin te ordonneeren als zij zouden bevinden te behooren, welke Doctoor 
en Professoor op dien zelfde middag aan de Bilt zijn gekoomen en Hendrik van Woudenberg hebben 
geëxamineerd, en het verrichten door het Gemeente Bestuur hebben goedgekeurd en wijders geor-
donneert. dat men op die wijze moest continueeren met behoorlijke wakers bij deeze persoon te stel-
len, en alle toegang van andere menschen moest beletten. Vervolgens is op den avond van dien zelfden 
dag, een Expresse van Utrecht aan den Chirurgijn alhier gesonden, met eenige medicamenten voor H. 
van Woudenberg welke door gemelde Professoor en Doctoor waren verordineerd. Waarna Hendrik 
van Woudenberg op den 25e December 1801 des morgens tusschen tien en elf uuren, aan de gevolgen 
van die Siekte is koomen te overlijden, ’t welk dadelijk aan den Hove is bericht; warop des nademid-
dags, de meergemelde Professoor en doctoor andermaal aan de Bilt zijn gekomen en ’t Lijk van Hendrik 
van Woudenberg hebben bezichtigd, en voords geordonneerd dat het zelve zoo spoedig als zijn konde 
moeste werden begraaven, en vervolgens aan ’t Gemeente Bestuur geordonneert welke goederen uit 
het huijs moesten worden weggedaan.
Zijnde den anderen dag den 26e het Lijk van H. van W. begraaven met eenige goederen gespecificeert. 
Een Bed/ Een Peluw/ twee Kussens/ Een Catoene deeken/ Een wolle dito/ 2 Laakens/ 2 gordijnen/ Een 
linne Wambuis/ Een do do/ vier hemdrokken/ Een broek/ Een kamisool/ Een kulder/ 2 paar kousen/ 
Een zakdoek/ Een halsdoek/ 1 Schoorsteenval/ 1 Tafel/ twee stoelen/ Een trekpot/ drie theekopjes/ Een 
theebusjen/
Wijders is geformeert eene specificatie van onkosten, weegens voornoemde H. van Woudenberg geval-
len, en is deeze specificatie, met eene Lysd der bovengemelde goederen, aan den Hove ingezonde, met 
verzoek dat een en ander door den Lande mogt werden vergoed en betaald.
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heid uit de zomer 1762 te Utrecht, waarbij 
mensen kwamen te overlijden ondanks het 
gebruik van “de berugte Biltsche drank” ge-
ven echter te denken. Ook het in het kader 
beschreven geval uit 1801 van dollehonds-
beet in De Bilt doet het vertrouwen in de 
Biltse methode geen goed. Rond het midden 
van de negentiende eeuw nam de scepsis 
verder toe. Zo beveelt de Commissaris des 
Konings in 1853 in een aanschrijving aan alle 
Utrechtse gemeentebesturen zeven maatre-
gelen aan tegen het ontstaan en de versprei-
ding van hondsdolheid, zoals het invoeren 
van een hondenbelasting. De aanschrijving 
vervolgt dan met:
„Nog moet ik ter Uwer kennis brengen, dat, 
volgens het oordeel van erkende deskun-
digen, de zoogenaamde Biltsche drank als 
specifiek middel tegen dollehondsbeet geen 
vertrouwen verdient; dat, bij alle verdachte, 
zelfs geringe verwondingen door honden, 
het onverwijld inroepen van de hulp eens 
deskundigen raadzaam is, en, in afwachting 
daarvan, het laten bloeden en reinigen der 
wonden met azijn, keukenzout-oplossingen 
en soortgelijke, door de voorzigtigheid wordt 
geboden.”
Deze aanschrijvingen vormden een flinke 
tegenslag voor het Biltse wondermiddel. Het 
doek viel definitief nadat de Franse chemicus 
en bacterioloog Louis Pasteur een vaccin te-
gen hondsdolheid had ontwikkeld, waarmee 
hij in 1885 het leven redde van een negenja-
rig, met hondsdolheid besmet jongetje. Toch 
een wonder dat het Biltse drankje meer dan 

een eeuw marktleider was geweest onder de 
geneeskrachtige drankjes tegen dollehonds-
beet.

Voetnoten:
1. Maris, B. van, Lekker langzaam lezen, 

Onze Taal 83 (6), juni 2014, p 148-150.
2. Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van 

Jacob Bicker-Raye 1732-1772 (eds. F. 
Beijerinck en M.G. de Boer). H.J. Paris, 
Amsterdam 1935 (tweede druk).

3. ‘dat hij niet estimeerde’: dat hij er geen 
aandacht aan schonk.

4. ‘disparaat’: variant van desparaat, wan-
hopig.

5. zie voor de spelling van De Bilt bijvoor-
beeld: Floor, K., Spellingprobleem naam 
De Bilt op landkaart, De Biltse Grift, 
maart 1999, p 19-20.

6. Evers, G.A., Bilts middel tegen dol-
lehondsbeet, Maandblad van “Oud-
Utrecht”, december 1942, p 96.

7. Damsté, P.H., Remedie tegen dol-
lehondsbeet, een Biltse specialiteit, 
Maandblad van “Oud-Utrecht”, oktober, 
november en december 1945, p 82-84, 
91-93 en 101-103.

8. Damsté, P.H., De Biltse drank tegen dol-
lehondsbeet, Jaarboekje “Oud-Utrecht”, 
1959, p121-138.

9. Ontleend aan Graafhuis, A., “Biltse 
drank” gold als middel tegen rabies, 
Utrechts Nieuwsblad 19 november 
1962, p 4.

10. Archief Leeuwarder Courant, 15 mei en 
19 mei 1766.

11. Oldewelt, W.F.H., Het aalmoezeniers-
weeshuis, Eenenzestigste jaarboek van 
het gezelschap Amstelodamum, Amster-
dam 1969, p 126-140, i.h.b. p129.

12. Ontleend aan Damsté, P.H., Remedie 
tegen dollehondsbeet, een Biltse specia-
liteit (3), Maandblad van “Oud-Utrecht”, 
december 1945, p 101-103. 

Bilts wondermiddel tegen hondsdolheid.
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Lies Haan-Beerends

Wetenswaardigheden uit een 
Zweeds dagboek uit 1759   

In de nalatenschap van Jan van der Heijden 
bevinden zich afdrukken uit Bijdragen en 
Mededeelingen van het Historisch Genoot-
schap. In het 31e deel, uitgegeven in 1910, 
staat: Bengt Ferrner’s dagboek van zijne reis 
door Nederland in 1759, geschreven door 
G.W. Kernkamp. 

Bengt Ferner werd op 10 december 1724 
geboren. Toen hij 18 jaar was ging hij stude-
ren in het Zweedse Uppsala. Hij volgde col-
leges in wiskunde en experimentele fysica. 
Onder leiding van Marten Strömer oefende 
Bengt zich in astronomische waarnemingen 
en probeerde hij de afstand van de vaste 
sterren te berekenen. Bengt Ferner werd in 
1751 aangesteld als observator aan de ster-
renwacht te Uppsala. Vijf jaar later werd hij 
benoemd als leraar aan de pas opgerichte 
zeevaartschool te Carlskrona waar hij les gaf 
in wiskunde en astronomie. Ook heeft hij van 
1756 tot 1758 het professoraat van Strömer 
waargenomen. In 1758 vroeg een Zweedse 
industrieel en bankier, de heer Lefebure, 
hem of hij diens zoon Jean, geboren in 1736, 
wilde vergezellen op een buitenlandse reis. 

Aan die uitnodiging gaf Bengt Ferner gehoor. 
In augustus 1758 vertrok hij met Jean Lefe-
bure uit Stockholm. De reis zou vijf jaar du-
ren. In die vijf jaren hebben zij Denemarken, 
noordwest Duitsland, Nederland, Engeland, 
Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Bohemen, Sak-
sen, Brandenburg en Pommeren bezocht. 

Ferner wilde tijdens de reis zich op de hoogte 
stellen van de stand van de wetenschap in 
de diverse landen. Hij knoopte relaties aan 
met beroemde geleerden. Dat had te ma-
ken met zijn eigen interesses, maar ook de 
vader van Jean zal eisen aan de reis gesteld 
hebben. Tussen 12 februari en 12 juli 1759 
waren Bengt en Jean in Nederland. Dat deel 
van de reis heeft Kernkamp vertaald in het 
Nederlands. 

‘Den 12den Februari reisden wij [van Al-
meloo] over Deventer naar Holtenland of 
Holthuisen, een herberg, die een halve mijl 
buiten de stad Deventer ligt, welke stad goed 
versterkt en tamelijk groot is en even zin-
delijk als de andere steden van Holland. De 
kinderen op straat waren er even rumoerig 
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als in Ootmarsum en Almeloo; hoewel druk 
bezochte wegen uit Duitschland hier langs 
voeren, zijn de kinderen nieuwsgierig om 
vreemdelingen te zien, die zij schijnen uit te 
lachen omdat het geen Hollanders zijn: zoo’n 
hoogen dunk heeft de gemeene man van de 
vrijheid, waaronder hij leeft; deze inbeelding 
van het volk weegt op tegen de grootste 
werkelijke voordeelen, want zij wekt en on-
derhoudt vlijt en arbeidzaamheid. Zoodra wij 
door de stadspoort binnen waren gekomen, 
begon een menigte jongens en meisjes onzen 
wagen te omringen; hoe verder wij kwamen, 
des te grooter werd de hoop, die ons tot bui-
ten de andere poort met vroolijk geschreeuw 
volgde. N.B. de meisjes waren het brutaalst.’ 
Vindt men tegenwoordig de Nederlandse 
kinderen wel eens te luidruchtig en brutaal, 
vroeger was dat blijkbaar niet anders.

In Nederland heeft Bengt Ferner met be-
langrijke en interessante personen kennis 
gemaakt. Zo ook met Theodorus de Smeth 
die in 1742 schepen was van Amsterdam. 
Theodorus trouwde op 25 maart 1749 met 
Agatha Alewijn. Het was zijn tweede huwe-
lijk. De Smeth was een telg uit een voornaam 
Amsterdams koopmansgeslacht. Hij was niet 
alleen koopman maar ook bankier. Hij richtte 
in 1736 met zijn broer de firma ‘Raymond en 
Theodoor de Smeth en Co’ op. Theodorus de 
Smeth woonde in de Nieuwe Doelenstraat in 
een in Italiaanse stijl gebouwd huis dat stond 
ter plekke van zijn vorige woning. Dit nieuwe 
huis was pas recent voltooid.

In 1765 kocht De Smeth de in De Bilt gelegen 
buitenplaats Beerschoten. Via zijn bankiers-
huis kwam De Smeth in contact met tsarina 
Catharina de Grote die hem postuum in 1772 
tot Russisch Rijksbaron benoemde. Zijn wa-
pen mocht nadien worden vermeerderd met 
een rood schildhoofd beladen met een gou-
den keizerskroon. 

Bengt Ferner kwam op 15 april 1759 in Am-
sterdam in contact met Theodorus de Smeth 
die evenals Bengt in sterrenkunde geïnteres-
seerd was. Bengt vond Theodorus aange-
naam gezelschap. Hij schreef in zijn dagboek 
dat De Smeth belezen was in de astronomie. 
De Smeth bezat  een aanzienlijke verzame-
ling instrumenten. Maar die waren nog niet 
uitgepakt. Die kon hij dus niet laten zien. De 
Smeth vertelde dat hij op zijn vorige huis een 
observatorium had. De Smeth was auteur 
van een lijvig handboek over astronomie. Hij 
was bezig met het maken van een ontwerp 
voor een planetarium. Op 19 april gebruikte 
Bengt Ferner het middagmaal ten huize van 
De Smeth. Er was een groot gezelschap, 
waaronder veel Spanjaarden. Dat waren 
waarschijnlijk handelsrelaties. Alles was  in 
de woning volgens Bengt ‘in grooten stijl’. 
De Smeth was volgens Bengt een gelukkig en 
tegelijk menslievend man die graag anderen 
een plezier deed.

Bengt Ferner bezocht op 26 april, in gezel-
schap van een aantal kooplieden, Johannes 
Burman die professor in de botanie was. De 
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professor had ook een grote naam als arts. 
Na de maaltijd nam de professor het gezel-
schap mee naar het even buiten de stad ge-
legen Diemermeer, ‘een streek van 600 vier-
kante roeden, vroeger door de zee bedekt; zij 
ligt 5 a 6 ellen onder den waterspiegel van 
de Zuiderzee. Deze plas is door watermolens 
droog gemalen en nu veranderd in een streek 
van louter tuinen en vette weilanden’. Mid-
den in het Diemermeer lag het buiten van 
Burman, waar prachtige lanen met bomen 
waren te zien, bomen die zo dik waren dat 
Ferner ze niet omspannen kon. Ferner infor-
meerde wat professoren moesten doen voor 
hun wedde. Men zei hem dat de meesten, en 
zo ook Burman, vaak lezingen gaven. Burman 
had daarnaast een groot aantal patiënten. 
Wellicht dat daar zijn vermogen vandaan 
kwam.

Enkele dagen later, begin mei, reisde Bengt 
Ferner langs de Vecht naar Utrecht. In die 
stad waren de stadswallen ‘zoo vergaan, 
dat men ze op verschillende plaatsen voor 
niets anders kon houden dan voor aarden 
wallen.’ Die behoefden dus kennelijk onder-
houd. Bengt en zijn medereizigers kregen 
gezelschap van de zoon van muntmeester 
Novisadi die hen begeleidde tijdens een 
wandeling om de stad. Zij bezochten de 
grootste maliebaan van Holland ‘of, om op 
zijn Amsterdamsch te spreken, van alle zeven 
provinciën.’ 

Op 4 mei zag het gezelschap net buiten de 
stad de cavalerie exerceren. Jammer ge-
noeg misten ze de exercities te paard. Die 
waren net afgelopen. Daarna gingen ze naar 
de muntsmelterij die in een bastion in de 
stadswal te vinden was. Houten blaasbalgen 
werden door paardenkracht in beweging 
gebracht. De paarden hielden een molen in 
gang die oude kroezen verbrijzelde. Uit die 
materie kon men door smelting edelmetaal 
verkrijgen. Recycling dus. Men liet zien hoe 
zilver gesmolten werd. Dat werd gegoten in 
lange repen die platgewalst werden waarna 
uit de repen ronde muntplaatjes geponst 
werden. 

Natuurlijk bezocht men tijdens het bezoek 
aan Utrecht ook de Domkerk. Ook werd een 
bezoek gebracht aan de anatomiezaal van 
de universiteit, waar portretten van zowel 
overleden als van nog in ambt zijnde profes-
soren de wanden sierden. Daarna keerde 
men terug naar de Munt om het stempelen 
van rijksdaalders te zien. Zes mannen han-
teerden een schroefpers waarvan de schroef, 
om de stempel in te drukken, naar beneden 
werd bewogen door een horizontale hef-
boom waarvan de armen ongeveer twee el 
lang waren. Aan de uiteinden daarvan waren 
zware koperen gewichten bevestigd, dit om 
de beweging van de hefboom sneller en 
krachtiger te maken. Twee mannen hielden 
de hefboom met hun handen vast. Twee 
anderen trokken aan een touw dat aan de 
uiteinden van de hefboom bevestigd was. 
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Nog twee mannen stonden midden in de 
zwaaiboog van de hefboom en duwden die 
in het voorbijgaan met alle kracht van zich 
af. De zevende man hield zich bezig met het 
leggen van de muntplaatjes onder de stem-
pel en het wegnemen van het muntstuk dat 
gereed was. 

Er werd tijdens het verblijf in Utrecht ook 
een bezoek gebracht aan de beroemde zijde-
molen die bij het prachtige lusthof Zijdebalen 
te vinden was, net buiten de Weerdpoort 
langs de Vecht. De zijdefabriek en het buiten 
waren in bezit van de Amsterdammer Syder-
velt van Mollem, wiens vrouw een nazaat 
was van Jacob van Mollem, een Amsterdam-
se zijdehandelaar die in 1681 toestemming 
kreeg voor het bouwen van een zijdefabriek. 
Negen twijnmolens werden aangedreven 
door waterkracht. Kort na de bouw van de 
fabriek liet Van Mollem een buitenplaats 
bouwen. Zijn zoon David veranderde het 
park van Zijdebalen tot een van de rijkste 
van Nederland. Het was een tuin met lanen, 
hagen en priëlen waar een doolhof, speelhuis 
en vijvers te vinden waren, alsmede mooie 
vazen en prachtige beelden gemaakt door 
beroemde kunstenaars. Wie in de tuin rond-
wandelde ‘waande zich in een schaalmodel 
van de Schepping.’ Omstreeks 1750 was er 
aan de fabriek een nieuwe vleugel gebouwd 
waarin nog drie twijnmolens stonden opge-
steld. 

Na het bezoek aan Zijdebalen ging het gezel-
schap naar de in De Bilt gelegen vingerhoe-
denfabriek die kort nadat de Biltse Grift in 
1640 was gegraven aan de straatweg was 
opgericht door Jan Claesz. Schot. Schot be-
nutte het verval van het water bij het sluisje 
voor zijn bedrijf. Een hoge brug verbond de 
vingerhoedsmolen met de Steenstraat, de 
huidige Utrechtseweg. De vingerhoeden 
werden gemaakt van koper of staal. Bengt 
Ferner schreef in zijn dagboek dat de toen-
malige eigenaar van de vingerhoedenfabriek, 
Cornelis Cazius, die in 1756 de molen voor 
achtduizend gulden had gekocht, ‘zeer bereid 
was om alles te laten zien’. In de koopakte 
werd diens aankoop omschreven als ‘zeker 
getimmerten, waerinne de vingerhoedma-
kerije werd geëxerceert, met de molens en 
verdere huysinge en tuynen, bergschuur en 
verder getimmerte, mitsgaders vijff annexe 
woningen voor de knegts, item twaalff mer-
gen land, alles staande ende gelegen onder 
den gerechte van De Bilt.’
’
In 1759 maakte elke knecht ongeveer 3000 
vingerhoeden per dag. Ferner merkte op dat 
de wijze van produceren van vingerhoeden 
gelijk was aan de in Norrköping gebruikte 
methode. Daar was de geelkoperfabriek van 
de vader van zijn reisgenoot te vinden. Mede 
om die reden zal men de Biltse vingerhoe-
denfabriek hebben willen bezoeken. In De 
Bilt werd meestal gebruik gemaakt van het 
waterrad, maar men kon ook gebruik maken 
van paardenkracht. Het gieten van de vin-
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gerhoeden lukte volgens Bengt Ferner in De 
Bilt beter. Hij dacht dat dit kwam door het 
gebruikte zand dat heel fijn aanvoelde. De 
vingerhoedmolen is tot omstreeks 1800 in 
gebruik geweest. In 1808 werd de installatie 
gesloopt, het molenrad verwijderd en de 
molen ingericht als woonhuis. Tot 1823 blijft 
de naam Vingerhoedmolen in zwang. In dat 
jaar kocht de Amsterdamse knopenfabrikant 
Hendrik de Heus het geheel. Hij bouwde ter 
plekke een nieuw huis dat Sluishoef werd 
genoemd. De bijgebouwen gebruikte hij voor 
het stansen van koperen schijfjes voor ’s Rijks 
Munt in Utrecht. Er werd toen gebruik ge-
maakt van een stoommachine.

Na het bezoek aan De Bilt, waar Theodorus 
de Smeth enkele jaren later (in 1765) de bui-
tenplaats Beerschoten kocht, zette Ferner en 
zijn reisgenoot hun tocht voort. De reis van 
Bengt Ferner eindigde in 1763. In december 

kwam hij met zijn jonge reisge-
noot, Jean Lefebure, terug in 
Stockholm. Na zijn terugkomst 
maakte Ferner zijn opwach-
ting bij koning Adolf Frederik, 
koningin Louisa en kroonprins 
Gustaaf. Bij die gelegenheid 
vertelde Bengt uitgebreid over 
de reis. De koning was kenne-
lijk van hem gecharmeerd en 
benoemde hem tot aspirant-
gouverneur van de kroonprins.  
In 1765 werd hij gouverneur 
welk ambt hij, mede op ver-

zoek van de prins, tot diens troonbestijging 
in 1771 heeft bekleed. In 1766 werd Ferner 
in de adelstand verheven, iets wat in Zweden 
meestal gepaard ging met een naamsver-
andering. Ferner ging voortaan als Ferrner 
door het leven. Hij kreeg er dus een lettertje 
bij. Stond in de vertaling van Kernkamp zijn 
naam steeds met een dubbele ‘r’ geschreven, 
mij leek het beter om dat niet te doen daar 
hij dat recht pas in 1766 kreeg. Bengt Ferner 
was volgens de bronnen een eenvoudig man 
die geen behoefte had aan extra inkomsten. 
Hij bleef na 1771 ambteloos burger waar-
door hij volop tijd had om zich aan studie te 
wijden. Hij stierf op 20 oktober 1802 en liet 
een kapitaaltje na van 1000 rijksdaalders. Die 
vermaakte hij aan de Koninklijke Academie 
van Wetenschappen. Hij wilde dat de rente 
van dat geld gebruikt werd voor de uitgave 
van mathematische verhandelingen. 

 Sluishoef.
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Bronnen:
- Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap (gevestigd te Utrecht). Een en der-
tigste deel, Amsterdam Johannes Müller, 1910
- artikel in De Biltse Grift van september 1997 
geschreven door Frans Nas: Bedrijven in De Bilt II 
en artikel  in het maartnummer 1999 geschreven 
door Lies Haan-Beerends: Biltse straten en wegen 
lanen en stegen 
- Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. 
Deel 7, auteurs P.J. Blok en P.C. Molhuysen; 

website:  http://www.dbnl.org/tekst/molh003ni-
eu07_01/molh003nieu07_01_1913.php
- website Historische Kring D’Oude School: www.
historischekringdebilt.nl 
- website van de Universiteit van Amsterdam (be-
treffende de vingerhoedmolen): http://dare.uva.
nl/document/107826
- website: www.wikipedia.org

In 1765 kwam Beerschoten in het bezit van Theodorus de Smeth. Hij sloot kort na de 
aankoop van het landgoed een weg af die tot dan openbaar toegankelijk was. Dit tot 
ongenoegen van de boeren die daardoor een behoorlijk stuk moesten omlopen of 
rijden. Ze beklaagden zich daarover bij de ‘Edele Mogende Heren Staten ’s Lands van 
Utrecht’. Die Heren stuurden de klacht door naar de ‘ordinaris justitie’. Dat had de 
boeren afgeschrikt. Zij dachten niet te kunnen winnen van een vermogend man daar 
zij naar eigen zeggen maar eenvoudige boeren waren. Zij waren bang voor de nasleep 
en de eventuele kosten van een proces. Maar in 1777 waren kennelijk de irritaties zo 
hoog opgelopen dat men zich in januari weer met een rekest tot de ‘Edele Mogende 
Heren’ wendde, weer met het verzoek om de weg die vroeger voor iedereen toegan-
kelijk was te mogen gebruiken. De ondertekenaars van genoemd rekest waren onder 
andere Steven Stam die boerderij De Eik (Utrechtseweg 18) pachtte, Paulus Baars, 
pachtboer op Hoeve Seyde gelegen aan de Noordweg en Jacobus de Greef die een 
boerderij bezat ter plaatse van het oude politiebureau aan de Dorpsstraat vanouds 
Steenstraat. Eigenaresse van Beerschoten was inmiddels de vrouw van Theodorus 
daar haar man op 17 november 1772 overleden was. Over de toenmalige gang van 
zaken kunt u meer lezen in het maartnummer 1999 van De Biltse Grift. Mevrouw De 
Smeth moest ‘met het geeve van een zodanige andere weg over haar land ten gemee-
nen gebruiken’ iedereen toch weer overpad verlenen. Agatha de Smeth-Alewijn stierf 
in 1801. Beerschoten kwam toen in het bezit van haar in 1753 geboren zoon Pieter de 
Smeth. 

Ik vond het verrassend dat Bengt Ferner en  zijn metgezel in 1759 als onderdeel van 
een vijf jaar durende rondreis De Bilt met een bezoek vereerden en dat een van onze 
landgoedbezitters de schrijver van het dagboek tijdens diens reis heeft leren kennen. 
Ik hoop dat de lezers mijn mening delen. De Biltse Vingerhoedmolen was destijds ken-
nelijk een bezoek waard.
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