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Van de redactie
In ons openingsartikel besteden we aandacht aan het tweehonderd jarig bestaan
van de Maatschappij van weldadigheid. Lies Haan presenteert daarin momenten
uit de geschiedenis van dit negentiende-eeuwse beschavingsoffensief en zoekt
zij een connectie tussen dit ‘pauperparadijs’ en de gemeente De Bilt. ‘Je moet
niet alles geloven wat men vertelt’: Korine Hazelzet peilt beperkingen en mogelijkheden van de orale geschiedschrijving aan de hand van een casus die ons
onder meer leidt naar gloeiende centen voor het gewone volk, tot vermaak van
studentikoze blagen. Abe Postma neemt ons weer mee terug in de tijd. Eerst
naar de oudste sporen van bewoning op Biltse gronden, die dateren van 11000
v. Chr. En in een tweede artikel van zijn hand gaat hij in op een moderne infrastructurele constructie: de rotonde. Wim Krommenhoek maakt een reis langs de
beelden in onze gemeente. Dit is het eerste artikel uit een serie die gaat volgen
over de vele beelden die De Bilt rijk is. Tenslotte staan we even stil bij een stukje
huisraad dat past bij dit jaargetijde: de allesbrander. Wie herinnert zich niet de
befaamde salamanderkachel, die nu nostalgie is geworden?
We hopen dat u de bijdragen in dit gevarieerde nummer met genoegen zult
lezen.
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Lies Haan-Beerends

De Maatschappij van
Weldadigheid en De Bilt
Aan het begin van de 19e eeuw was er in
heel West-Europa veel armoede. Er was
onvoldoende werkgelegenheid voor de
groeiende bevolking. Ook ons land was
er na de Franse tijd economisch niet al te
best aan toe. Uit publicaties blijkt dat er
omstreeks 1815 in de toenmalige Noordelijke Nederlanden 190.000 bedeelde
armen waren. In de Zuidelijke Nederlanden, waar we mee verenigd waren,
waren dat er zelfs 300.000. Er waren veel
bedelaars en er werden kinderen te vondeling gelegd. In De Bilt is dat, tijdens de
zogenaamde Franse tijd, ook het geval

De Oude School, Burg. de Withstraat. Foto
Historische Kring D’Oude School.
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geweest. Op dinsdag 16 april 1805 was
er een meisje te vondeling gelegd voor
de Oude School (Burg. de Withstraat
31-31d), een meisje dat bij haar doop de
naam ‘Vondelina van de Bilt’ kreeg.
Armoede was niet alleen een stedelijk verschijnsel. Ook op het platteland
kwam dit verschijnsel begin 19e eeuw
veel voor. Er werd naarstig naar oplossingen gezocht. Er zou werkgelegenheid
geschapen moeten worden. In 1818
werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Een van de belangrijkste
initiatiefnemers was generaal Johannes
van den Bosch, een genieofficier met
een indrukwekkende staat van dienst,
onder andere bereikt in het toenmalige
Nederlands Oost-Indië. Johannes van
den Bosch werd in 1780 geboren. Hij
trouwde in 1804 met Catharina Lucretia
de Sandol Roy. Uit dat huwelijk werd in
1812 een zoon geboren: Hendrik van
Den Bosch, die in 1843 het ons allen
bekende Jagtlust kocht. Aan hem hebben wij te danken dat er een halteplaats
kwam bij de spoorlijn in wat nu Bilthoven
heet. Hendrik van den Bosch was niet

de opvoeding
van hun kinderen, waarbij
vooral het geven van onderwijs van groot
belang was. De
Maatschappij
was een particuliere instelling die zonder
staatshulp te
werk ging. De
inkomsten bestonden uit renten komende
uit het stichLogement te Frederiksoord en woning van de directeur van de koloniën. Lithografie
door Hendrik van Geelen, omstreeks 1825. Bron: Bibliotheek Universiteit Leiden.
tingskapitaal,
de jaarlijkse
ledencontributies,
vrijwillige
giften, lealleen eigenaar van Jagtlust. Hij was in de
gaten en uiteraard, na verloop van tijd,
periode 1865-1867 tevens burgemeester
de gehoopte opbrengst van de geteelde
van De Bilt.
en/of gemaakte producten. Na een
Johannes van den Bosch had veel kenledenwerfactie, die circa 21.000 leden
nis van zaken betreffende economie en
opleverde, kon er f. 72.000,-- in de kas
landbouwkunde. Hij zette zich vanaf
gestort worden.
1817 in voor de strijd tegen de armoede.
In 1818 werd begonnen met het stichten
Hij meende dat het diepe verval van de
van de eerste kolonie: Frederiksoord, gestedelijke volksklasse gekeerd diende te
noemd naar de zoon van Willem I. In dat
worden in eigen land. Hoofddoel was:
jaar werd ook het daar gelegen landgoed
het stichten van landbouwkolonies op
Westerbeek aangekocht. Het huis werd
woeste gronden en het laten ontginnen
het hoofdkwartier van de Maatschappij
van die gronden door paupers die ter
van Weldadigheid. Na een ingrijpende
plaatse gehuisvest moesten worden. Zij
restauratie in 1975 heeft het huis weer
zouden daardoor een zelfstandig bestaan
die functie gekregen. Johannes van den
op kunnen bouwen. Het nevendoel was
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Bosch verbleef er regelmatig. Het was in
2018 200 jaar geleden dat de eerste kolonie van Weldadigheid werd opgericht.
Vanwege dat feit bezocht koning Willem
Alexander in juni 2018 Frederiksoord.
Dat bezoek ging met feestelijkheden gepaard.
In 1818 telde Frederiksoord 52 boerenhoeves met een stuk grond van 2,5
hectare, grond die nog ontgonnen moest
worden. In 1818 werden ook Wilhelminaoord, Boschoord en Oostvierdeparten
gesticht.
De gezinnen die in Frederiksoord kwamen wonen kregen een eigen woning
met meubels en een huisinventaris. De
maaltijden werden veelal gezamenlijk
gebruikt. Door arbeid moesten de kosten
afbetaald worden. De mannen verbouwden, na ontginning, eigen gewassen. De
vrouwen hielden zich onder meer bezig
met spinnen. De bedoeling was dat men
na enige tijd zich zelfstandig zou kunnen
redden, iets wat lang niet altijd mogelijk
bleek. Alles verliep beslist niet zo simpel
als men zich aanvankelijk voorgesteld
had. De armen uit de steden hadden
geen landbouwervaring. De meesten
waren bovendien niet meer gewend aan
een dagelijks werkritme. Er waren ook
veel alcoholproblemen. Men diende dus
de voormalige werklozen in het gareel te
houden. Er was een strenge discipline en
een strikte dagindeling. Men werd ook
verplicht tot kerkbezoek, waarbij het niet
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uitmaakte welke kerk men bezocht. Het
doel was om van de nieuwe werknemer
uiteindelijk weer een gewone deelnemer
aan de maatschappij te maken.
Ook aan onderwijs werd aandacht
besteed. Vanaf hun zesde jaar gingen
de kinderen in de vrije koloniën naar
school. De volwassenen kregen landbouwonderwijs. Er was vooral discipline
vereist. Men moest zich houden aan tal
van regels en roosters. Men droeg ook
uniformen. De kolonie had een eigen
geldsysteem. Met het geld dat men verdiende kon men in de winkels van de kolonie betalen. Er werd ook voor ontspanning gezorgd. Op gezette tijden waren
er feestavonden. In de eerste jaren liep
alles beslist niet geheel naar wens. Het
aantal mensen dat er in slaagde om een
zelfstandig bestaan op te bouwen bleef
achter bij de verwachtingen.
Naast de zogenaamde vrije koloniën
richtte de Maatschappij van Weldadigheid ook onvrije koloniën op voor bedelaars en landlopers die dus niet uit vrije
wil naar het platteland verhuisden. Zo
werden er in Ommerschans en Veenhuizen instellingen gebouwd. De bewoners
werden in de stukken ‘verpleegden’ genoemd, maar in werkelijkheid waren zij
gevangenen. Zij werden gehuisvest in gestichten, die in de loop der tijd uitgebreid
moesten worden. De bewoners van die
instellingen stonden voortdurend onder
toezicht van bewakers. Ommerschans

dateert uit 1819.
Dat was de eerste
onvrije kolonie, die
ondergebracht werd
in een fort. Koning
Willem I had het fort
in 1819 in bruikleen
afgestaan. Bedelaars werden daar
naar toegestuurd.
Willemsoord werd
in 1820 gesticht.
Daar werden
veel joodse geAmbtenarenhuisjes in Frederiksoord. Foto: Lies Haan-Beerends 2018.
zinnen gehuisvest.
Ook werden er enkele kerken en gebedsVeenhuizen dateert uit 1823. Voor de
huizen gebouwd die veelal nog terug te
verzorging van wezen en vondelingen
vinden zijn.
kocht de maatschappij in 1822 en 1823
De gedwongen overplaatsing van de wein de gemeente Norg voor 66.000 gulden
zen naar Veenhuizen verliep bijzonder
het buurtschap Veenhuizen (ca 2500 ha).
moeizaam. Kindertehuizen in het hele
Er werd een contract met de regering
land weigerden hun pupillen af te staan.
afgesloten voor plaatsing van circa 4000
Het stuitte de regenten tegen de borst
wezen en vondelingen, 500 huisgezindat bedoelde kinderen niet in hun eigen
nen en 1500 bedelaars. Veenhuizen werd
stad mochten opgroeien, daar waar de
een dwangkolonie. Er werd een nieuwe
meesten toch nog wel wat familie hadinfrastructuur aangelegd onder andere
den.
door de aanleg van kanalen en wegen
Op 19 februari 1824 kwamen de eerste
waarover producten konden worden
weeskinderen in Veenhuizen aan: waaraan- en afgevoerd. Er werden drie grote
schijnlijk 13 jongens en 10 meisjes. De
vierkante gebouwen neergezet rondom
jongste was 12 jaar. De kinderen kregen
een binnenplaats van 125 bij 125 meter.
allemaal een nummer. Dit in volgorde
Elk pand zou ongeveer 1500 mensen
van hun binnenkomst in Veenhuizen.
moeten herbergen. In het eerste en derZo kreeg de ongeveer 16-jarige Anna
de gesticht zouden de wezen gehuisvest
Visch nummer 1, een nummer dat zij
worden en in het tweede de bedelaars.
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behield totdat zij de kolonie in 1828
verliet. Nummer 2, ene Hendrik, liep al
na drie dagen weg. Volgens de boeken
was hij ‘gedeserteerd’ op 22 februari
1824. Meerdere jongens namen de benen. Bij een landelijk opsporing werden
ze niet teruggevonden. Op 20 februari
1824 kwamen er weer 56 kinderen in
Veenhuizen aan. Al snel waren er meer
dan 100 kinderen ondergebracht. Bij
inschrijving werd ook de godsdienstige
gezindte vermeld. Bij Koninklijk Besluit
van 17 augustus 1827 werd vastgelegd
dat ook de kinderen geacht werden, naar
vermogen, aan het arbeidsproces deel te
nemen. Wel nam het onderwijs ook een
belangrijke plaats in. Ook kinderen die
niet of nauwelijks in staat waren om te
werken vonden in Veenhuizen onderdak.
Kinderen die krankzinnig bleken te zijn
werden echter niet geaccepteerd. Die
werden teruggestuurd.
In 1826 kwamen er 178 legerveteranen
met hun gezinnen aan de buitenzijdes van de gestichten wonen, zowel
in Veenhuizen als in Ommerschans.
In 1859 dreigde de Maatschappij van
Weldadigheid failliet te gaan. Daarom
werden Ommerschans en Veenhuizen
overgenomen door de staat. Vanaf dat
moment werden het rijksinstellingen.
In het boek De kinderkolonie van Wil
Schackmann staat een herinnering van
Reinier van Nispen:
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Johannes van den Bosch - Museum De Koloniehof.
Foto: Lies Haan-Beerends mei 2018.

Allengs vereenigde ik mij met mijn
tegenwoordig lot, tot mij in januari
1834, hoe gering ook schijnende, een
nieuwe ramp trof, namelijk doordat
ik met meer anderen moest overgaan
naar het 3e Gesticht te Veenhuizen,
toen ook een weezengesticht. Wij
namen onze weinige kleederen en

stapten in een bokschuit, waarmede
wij naar ons nieuwe verblijf werden
overgebracht. Hier was alles ons weder vreemd, en ik mag gerust zeggen
dat het daar, alhoewel onderworpen
aan dezelfde reglementen der permanente commissie, op verre na voor
den hulpbehoevenden wees niet zoo
goed was als aan het 1e Gesticht te
Veenhuizen, waarschijnlijk een gevolg
van te weinig orde en te veel eigen
bestuur der grootere en oudere weezen, waardoor de grootsten zich in
bezit stelden van de voeding en dekking der kleiner en zwakkere, en deze
alzo aan honger en koude ten prooi
lieten. Hoever dat lijden der kleinen
soms ging (ik behoorde ook onder
hen) zal ik niet trachten te beschrijven, te meer ook daarom, omdat ieder weldenkende welligt de waarheid
van mijn schrijven in twijfel zou trekken. Alleen wil ik aanstippen, dat mij
in lateren leeftijd, bij ernstig nadenken, de overtuiging geworden is, dat
er vele weezen in dien tijd door honger en koude zijn bezweken; doch laat
ik hieromtrent het oordeel overlaten
aan Hem die regtvaardig oordeelt.
In 1833 hadden meer dan zestig kinderen een poging gedaan om weg te lopen.
Zo ideaal was het daar dus kennelijk niet.
In het Biltse correspondentie-archief is
een en ander over de Maatschappij van

Weldadigheid te vinden. Zo is er een bericht van de Gouverneur van de Provincie
Utrecht dd. 6 mei 1818 gericht aan de
‘Heeren Burgemeesteren en Schouten in
de Provincie Utrecht’. Het betreft de oprichting van bedoelde Maatschappij van
Weldadigheid. In het schrijven werd door
de Gouverneur der Provincie Utrecht,
Van Tuyl, verzocht navraag te doen of ingezetenen van hun provincie toe zouden
willen treden tot bedoelde weldadigheidsmaatschappij, dit om ‘zoo veel mogelijk den toestand hunner behoeftige en
ongelukkige Landgenoten te verbeteren
door hen tot Arbeidzaamheid, en zedelijkheid opteleiden, en alzoo alleen onderstand aan dezelven te verleenen, als
eene vergelding van Arbeid, doch nimmer liefdegiften uittereiken.’
Men hoopte dus dat elk lid zich zou verbinden om naar beste vermogen mee
te werken om de toestand der armen
en der lagere volksklasse te verbeteren.
Alle gepaste en geoorloofde middelen
wilde men daartoe aanwenden. Elk lid
verplichtte zich tot betaling van een jaarlijkse contributie van 52 stuivers. Grotere
gaven werden uiteraard gewaardeerd.
Aan de burgemeesters werd verzocht tot
ledenwerving over te gaan. Uit het Biltse
archief blijkt dat diverse mensen intekenden, zoals W. Mulder (de toenmalige
burgemeester) en P. van Diepeningen
(vader van Johannes van Diepingen die
gemeentesecretaris was). Andere in-
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tekenaars waren G.G. Brugman, Reyer
Baas, Jan Leenners, douairière van Utenhove van Bottestijn en M. Ooster.
In een brief, gericht aan de Subcommissie van Weldadigheid in de Gemeente
van de Bilt dd. 19 april 1819 vermeldde
de Subcommissie van Weldadigheid
Amersfoort dat men het eens was met
het voorstel om Joh. Muntendam te
benoemen tot medelid van de Biltse Subcommissie van Weldadigheid, dit in de
plaats van de Wel Eerw. Heer Brugman.
Een andere brief is gedateerd 9 november 1820. Die brief was gericht aan de
subcommissie van Weldadigheid in de
gemeente De Bilt en afkomstig van de
subcommissie van Weldadigheid in het
arrondissement Amersfoort. Bij die brief
werden ‘de rekeningen van ontfangst en
uijtgave der Maatschappij van Weldadigheid tot primo april dezer jaars benevens
twaalf stuks kwitantien a f. 2,60 weegens

Museum De Koloniehof in Frederiksoord.
Foto: Lies Haan-Beerends mei 2018.
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de contributien over 1820’ vermeld. Dit
met het verzoek om alle toegekende
bedragen aan de maatschappij te doen
toekomen. Ook werd verzocht een namenlijst te doen toekomen van de leden
uit De Bilt. Een en ander zou naar de Permanente Commissie in Den Haag opgezonden worden.
In februari 1821 kwam er weer een
schrijven binnen bij de gemeente De
Bilt, gestuurd door de Subcommissie van
Weldadigheid in Amersfoort. In die brief
werd duidelijk gemaakt dat men niet
alleen de gronden in Drenthe in orde
moest brengen maar ook de huizen voor
de kolonisten. De eerste families zouden
zich daar in de komende zomer moeten
kunnen vestigen. Men diende op korte
termijn contact op te nemen met de
Armenbesturen. Wellicht dat die wezen
en andere personen konden contracteren. Ook werd verzocht om in de kerken
aandacht te vragen voor de op te
richten koloniën.
In het Brievenboek van de gemeente De Bilt betreffende de periode
1820-1824 vond ik het volgende
omtrent de Biltse vondelinge.
Een brief geschreven door de Biltse
schout dd. 30 juni 1823 gericht
aan de ‘Heer Gouverneur der provincie Utrecht’, betreffende Lina
van de Bildt, de vondelinge die
was gevonden op de stoep van de
Oude School op 16 april 1805. Bij

haar doopsel had ze de naam Vondelina
gekregen. De gemeente had tot haar
achttiende verjaardag voor haar zorg
gedragen. Zij zou nu haar eigen kost
moeten gaan verdienen. Zij was helaas in
1822 ongehuwd zwanger geworden en
op 1 mei bevallen van een zoon. Daardoor dreigde zij weer ten laste van de
gemeente te komen. De gemeente verzocht nu of bedoeld kind naar de Kolonie
van Weldadigheid mocht worden gezonden wanneer het de leeftijd van twee
jaar had bereikt.
In genoemd archief bevindt zich ook
een brief gericht aan de gouverneur van
de provincie Utrecht dd. 11 mei 1824.
Daarin wordt door de schout vermeld
dat Lina van de Bildt niet voor het onderhoud van het tweejarig kind kon zorgen
en derhalve voor f. 1,50 per week op
de begroting van de gemeente moest
worden geplaatst. Het kind was ziekelijk
van gestel en ‘onderhevig aan Engelsche
ziekten’. Het gemeentebestuur hoopte
dat dit kind naar de Maatschappij van
Weldadigheid mocht worden ‘opgezonden’. Blijkens het Bevolkingsregister van
opgenomen wezen en vondelingen te
Veenhuizen over de periode 1831-1834
kwam Willem, het kind in kwestie, op 14
oktober 1830 uit De Bilt in Veenhuizen
aan. Als godsdienst werd geregistreerd
dat hij ‘Gereformeerd’ was. Tijdens een
speurtocht op internet ontdekte ik dat
bedoelde Willem op 21 januari 1831 te

Veenhuizen is overleden, waarschijnlijk
dus in het tehuis voor ‘weezen, vondelingen en verlatene kinderen.’ Hij zal ook
wel in Veenhuizen zijn begraven. Of dat
op de nieuwe begraafplaats zal zijn geweest staat te bezien. Rond die tijd werd
er wel een begraafplaats gerealiseerd
op ‘den hoogen esgrond’, een stukje ten
oosten van het tweede gesticht. Er werd,
voor de afwatering, een sloot rondom
die begraafplaats gegraven en een heg
geplant. Het terrein werd als het ware in
stukken verdeeld. Het stuk dat bij de entree rechtsvoor lag werd bestemd voor
de protestante wezen, bedelaars, veteranen en arbeidershuisgezinnen’. Linksvoor
vonden de protestante geëmployeerden
en hun gezinnen hun laatste rustplaats.
Rechtsachter de katholieke kolonisten en
linksachter werden de katholieke werknemers van de Maatschappij van Weldadigheid begraven.
In 1869 besloot het ministerie van Binnenlandse Zaken te stoppen met de opvang van wezen en het regime van orde
en tucht te verscherpen. De bedelaarsgestichten in Veenhuizen en Ommerschans
werden na overname door de staat
omgevormd tot gevangenissen. Het gevangenispersoneel kreeg een klein dorp
ter beschikking dat om de strafinrichting
heen gebouwd werd. In 1890 sloot de
gevangenis in Ommerschans. Tot in de
jaren tachtig van de vorige eeuw was het
complete dorp Veenhuizen eigendom
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van het ministerie van Justitie. Er heersten speciale wetten. Zo mocht bijvoorbeeld niemand in Veenhuizen bezoek
ontvangen zonder schriftelijke toestemming. Anno 2003 waren er in Veenhuizen
nog bijna 1000 gevangenen. In een van
de voormalige gevangenisgebouwen
is sinds 2005 het Gevangenismuseum
gevestigd. Een museum dat een bezoek
waard is.
De Maatschappij van Weldadigheid bestaat nog steeds en ontwikkelt ook nog
steeds nieuwe initiatieven. Men hoopt
dat de Koloniën van Weldadigheid op de
Werelderfgoedlijst komen te staan. Daartoe is een verzoek ingediend bij Unesco
door de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid. Nergens is zo’n grootschalig
plan gerealiseerd om met landbouw de
armoede aan te pakken en het leven van
arme mensen te verbeteren. De Koloniën
van Weldadigheid zijn een indrukwekkend voorbeeld van het streven naar
een betere wereld met minder armoede
en meer sociale gelijkheid, emancipatie
en onderwijs, zij het dan dat men in het
verleden lang niet altijd aan de hooggespannen verwachtingen kon voldoen.
Het verzoek betreft behalve Frederiksoord ook Wilhelminaoord, Boschoord,
Oostvierdeparten, Willemsoord, Ommerschans en Veenhuizen alsmede de in België gelegen koloniën Wortel en Merksplas. Blijkens een mededeling op internet
dd. 30 juni 2018 was er toen nog geen

106

Naam
De
Maatschappij
van artikelvan Weldadigheid en De Bilt

officiële toezegging gedaan. De afwijzing
was echter nog niet definitief. Wellicht
dat in de toekomst de koloniën toch op
bedoelde erfgoedlijst komen!?
Op vrijdag 20 april 2018 was er een viering ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid in de Frederiksoord waarbij
ook koning Willem Alexander aanwezig
was. Frederiksoord, gesticht in 1818 op
initiatief van generaal Johannes van den
Bosch, was immers de eerste kolonie.
Anno 2018 ontwikkelt de Maatschappij
van Weldadigheid nog steeds nieuwe
initiatieven. Een van de plannen is om
op het terrein van de voormalige Tuinbouwschool een z.g. Zorgacademie op te
richten, waarbij wonen, werken en leren
het doel zijn. Zo gaan tienermoeders en
zeventigplussers samenwonen waardoor
de jonge moeders veel kunnen leren van
de ouderen. Niet alleen betreffende de
opvoeding, maar ook in praktische zaken
als koken en kleding maken. Scholieren
en ondernemers willen nieuwe eigentijdse initiatieven op het gebied van wonen,

Kolonietram bij Museum de Koloniehof in
Frederiksoord. Foto: Lies Haan-Beerends mei 2018.

werken en leren ontwikkelen. Dit alles
in de geest van Van den Bosch. In 2019
zal de academie waarschijnlijk geopend
worden waarin de genoemde initiatieven
samenkomen. De stichting Maatschappij
van Weldadigheid heeft nog steeds als
doel om het erf- en gedachtengoed van
Johannes van den Bosch te behouden!
Bronnen
- De archieven van de Maatschappij van Weldadigheid. Een historische, sociologische en
rechtshistorische benadering. Stichting Museum Veenhuizen m.m.v. het Rijksarchief in
Drenthe en de Maatschappij van Weldadigheid (uitgave 1991).
- Sabine Broekhoven en Sonja Barends,
De Bilt. Geschiedenis en Architectuur.
Zeist 1995.
- Lemma ‘Johannes van den Bosch’. https://
socialhistory.org/bwsa/biografie/bosch
- Koloniën van Weldadigheid op weg naar
UNESCO Werelderfgoed 2018:
www.kolonienvanweldadigheid.eu
- Resolutieboek van de vergaderingen van het
gerecht Oostbroek en De Bilt. Gemeentearchief De Bilt.
- De Vriend des Vaderlands: Tijdschrift toegewijd aan den Roem en de Welvaart van Nederland en in het bijzonder aan de hulpbehoeftigen in het zelve. Uitgegeven vanwege

-

-

-

de permanente commissie der Maatschappij
van Weldadigheid,1831 (blz. 159)
Wil Schakmann, De kinderkolonie. “Tot een
werkzaam leven opgeleid”: de wezen van
Veenhuizen (1824-1859), Amsterdam/Antwerpen 2016.
Suzanna Jansen, Het Pauperparadijs. Een
familiegeschiedenis. Amsterdam 20081
Sander Grip: Gevangen in Veenhuizen, het
gevangenismuseum opent zijn deuren in
historisch detentiedorp. Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van het
Gevangenismuseum op 17 mei 2005.
www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128070/Tienermoeders-en-ouderen-gaan-samenwonen-inFrederiksoord
www.koninklijkhuis.nl/actueel/
nieuws/2018/03/15/koning-bij-viering200-jaar-maatschappij-van-weldadigheid
http://allekolonisten.nl/de-kolonien
https://historiek.net/weeskinderen-kinderkolonie-veenhuizen/64393/

Auteur: Lies Haan-Beerends is geboren
in Scheveningen en in Den Haag naar
school gegaan. Na haar huwelijk in 1965,
inmiddels dus 50 jaar geleden, woont zij
in De Bilt/Bilthoven en zij is al sinds de
oprichting van de kring actief lid.

Graag willen we uw aandacht vestigen op het Digitaal Museum van De Bilt, waarop heel veel
historie is te vinden over onze gemeente. Kijk daarvoor op: https://onlinemuseumdebilt.nl/
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Korine Hazelzet

Kanttekeningen bij het
negatieve beeld van de elite in
de Biltse geschiedschrijving

Een liefdesgeschiedenis en gloeiende munten. 		

					

Deel 2

Oral history en memory studies
Bij modern historisch onderzoek wordt
steeds vaker gebruik gemaakt van persoonlijke herinneringen die mensen vertellen en dat is een welkome aanvulling
op de vaak droge schriftelijke bronnen,
maar er zitten wel haken en ogen aan
deze mondelinge bronnen, zoals ik in
deel 1 van dit artikel heb aangegeven (zie
het vorige nummer van De Biltse Grift).
De vooraanstaande onderzoekster op het
gebied van oral history Selma Leydesdorff heeft gewezen op het collectieve
en veranderlijke karakter van individuele
herinneringen.1 Haar zegslieden bleken
nogal eens verhalen van horen zeggen
te vertellen als eigen belevenissen en
gebeurtenissen uit verschillende tijden
door elkaar te halen. Ons geheugen ont-
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houdt bepaald niet als een harde schijf;
het onthoudt selectief, het vervormt en
het verzint zelfs herinneringen. Ook kan
het voorkomen dat verschillende mensen
een en dezelfde gebeurtenis heel anders
ervaren en dus onthouden. Ongemerkt
dringen in ons geheugen feiten uit het
collectieve geheugen binnen waarvan
we zeker denken te weten dat we ze zelf
hebben meegemaakt. En dan zijn er nog
de ‘broodje-aap-verhalen’.2 In het Nederlands spreekt men wel van een stadssage
of, naar het Engelse urban legend, over
een stadslegende. Het gaat hier om al of
niet waar gebeurde, meestal sterke verhalen die mensen elkaar doorvertellen
en die vaak inspelen op angsten en vooroordelen en die meestal iets zeggen over
het zelfbeeld van mensen en groepen.

Kanttekening bij het negatieve beeld van de elite in de Biltse geschiedschrijving

Dit materiaal is stof van onderzoek van
een vrij nieuwe loot aan de historische
discipline: memory studies.
Gloeiend geld
Het is interessant het artikel ‘Sociale
breuk in De Bilt’ uit de StadsPers van
27-9-2017 te beschouwen in het licht
van modern historisch onderzoek, zoals
ik in het eerste deel van dit artikel heb
aangekondigd.3 Schrijnende verhalen
zijn het die hier zijn verzameld uit oude
boeken en kranten. Zo vertelt Jacques
(Kobus) Berkelaar die in 1945 op zijn
vijftiende in dienst kwam als tuinjongen
bij Van Boetzelaer op Houdringe: ‘Op
zaterdagen kwam de mededeling dat
de adellijke familie van plan was op
zondagmorgen een wandelingetje te
maken door het honderden hectaren
grote bos dat aan het buitengoed
grensde. En dat betekende dat
kilometers bospaden door de tuinlieden
geveegd moesten worden’. Een verhaal
overigens dat mij bekend voorkwam. Als
tekenend voor de feodale verhoudingen
geldt het verhaal dat de baron een
van de landarbeiders met een forse
inhouding op zijn loon bestrafte toen hij
hem had betrapt op het drinken van een
glaasje wijn, een drank die volgens de
baron voorbehouden was aan de hogere
standen.
De zegslieden in dit artikel hebben
het helemaal niet op rijke lui. Vooral

Dries van Renen (1908-1983) moet
niets hebben van Bilthoven met zijn
‘kouwe kak’. Door de ontwikkeling van
Bilthoven kreeg hij wel meer werk aan
tuinaanleg, vertelt hij: ‘maar niet veel
meer centen […]. Schandalig, nee, je
mag van mij Bilthoven houden […]. Dat
moest zo nodig zo gaan heten omdat
ze zich te hoog voelden voor De Bilt’.
Bepaald schokkend is het verhaal waarin
Dries vertelt over het gedrag van leden
van het Utrechtse studentencorps:
‘Die lui hadden de gewoonte om de
muntstukken gloeiend op straat te
gooien. Als kinderen raapten we die
op maar je verbrandde wel je handen.
Dat was tuig. We hebben veel tegen
ze gevochten want we pikten als Biltse
jongens natuurlijk niet alles van die lui’.
Ik wilde weten of dat verhaal over
die corpsballen die gloeiend hete
munten rond strooiden waar gebeurd
was. Al gauw had ik een heel aantal
gelijksoortige verhalen bijeen
gegoogeld, op verschillende plaatsen
gelokaliseerd, maar niet in De Bilt of
Utrecht. Toen ik mijn broer Henk van der
Linden, die rond 1960 in Utrecht heeft
gestudeerd en lid was van de katholieke
studentenvereniging Veritas ernaar
vroeg, kreeg ik als antwoord: ‘Op Veritas
ging altijd het verhaal van de gloeiende
munten opgewarmd op een stoofje
in de rijtuigen van de Studenten, die
op hun Dies Natalis over de bevolking
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werd uitgestrooid. Maar uitsluitend
Corpsstudenten deden dat. Nu willen
ze daar natuurlijk niks meer van weten,
als het allemaal al waar is’.4 Een verzoek
aan het Corpsmuseum om nadere
informatie bleef onbeantwoord, ook na
een herinnering. Ook een zoektocht in
oude kranten en politiedossiers in ons
regionaal historisch centrum leverde
niets op. Maar dat zegt natuurlijk
allemaal niets. Ofwel dat strooien
met gloeiende munten had nooit

plaatsgevonden ofwel men vond het zo
normaal dat het niet in de krant kwam
of tot ingrijpen door de politie leidde
(waarvan overigens pas vanaf 1936
archief is bijgehouden).
De enige vermelding van het strooien
van centen vond ik bij een foto uit ca.
1905 van hotel Poll, waar de bekende
Biltse geschiedschrijver J.W.H. Meyer in
het bijschrift herinnert aan: ‘de rijtoeren
der studenten naar Huize Poll en de
grote kinderschaar die over de weg

Afb. 3. Palmzondag 1912. Utrechtse studenten van de verenigingen de Sjeesclub en Tres gooien met kwistige
hand koekjes, sigaren en ook wel geld van het balkon van hotel Poll over de toegestroomde menigte. Foto
collectie Fred Meijer.
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kroop om de door hen vanaf het balkon
omlaaggegooide centen op te zoeken’.5
Naar aanleiding daarvan wist Fred Meijer
een foto op te speuren die het gebeuren
op unieke wijze illustreert (afb. 3).6

meer gloeiende centen naar beneden
liet regenen, hetgeen steeds meer
gehuil, gevecht, getrap, gekrab en
bloedneuzen onder de lieve Leidsche
jeugd teweegbracht.7

Hier gaat het naast koekjes en sigaren
om gewone, niet verhitte centen – wat ik
overigens net zo goed vernederend vind,
maar daar doen kinderen zich tenminste
geen pijn aan. Voor gloeiende centen
moeten we verder zoeken.
In mijn verzameling al of niet
waar gebeurde verhalen over het
strooien van gloeiend geld dateert
het oudste uit 1841. Het betreft een
passage in Studentenschetsen van
Klikspaan (pseudoniem voor Johannes
Kneppelhout), waarin de Leidse student
Flanor wordt beschreven als een meester
in het verzinnen van studentikoze
grappen. De passage luidt als volgt:

Het gaat hier natuurlijk om literatuur
en een fictief personage, niet om een
verslag en het is geschreven vanuit
het perspectief van de gegoede
klasse – Kneppelhout studeerde
zelf aan de Leidse universiteit. Van
verontwaardiging, laat staan mededogen
met de slachtoffers is hier geen sprake.
Dat is in recentere versies juist steevast
het geval, zoals in die van Hans Vogel
op de site van Pro Republica, waar hij
verhaalt van

Flanor was het, die op den derden
October de meeste en heetste
centen uit het raam gooide over de
deftige Leidsche wandelaars, die dan
door gretige kleine straatjongens
bestormd en omvergehaald
werden en, Gullivers in handen van
Lilliputters, dachten om te komen
onder de worsteling, welke om, over
en op hen geleverd werd, terwijl de
onvermoeibare Studiosus, bijgestaan
door onvermoeibare vrienden, steeds

mijnheer student die op barre
winterdagen een koetsje huurde.
Zijn knecht zat naast hem en maakte
centen gloeiend heet met behulp
van een kaars. Die gloeiende centen
werden dan uit het raam geworpen
naar arme sloebers die zich met zijn
allen op de geldstukken wierpen.
Maar omdat de centen warm waren,
vroren ze ogenblikkelijk vast in de
ijslaag die de straat bedekte. Wat
was het dan een aardig schouwspel
om te zien hoe de in lompen gehulde
stumpers wanhopig hun nagels kapot
maakten om een cent te kunnen
bemachtigen.8
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Plaatsgenoot Bart van der Veen vertelde
mij op 12-12-2017 een variant van het
gebeuren die zich rond 1930 moet
hebben afgespeeld in Rotterdam.
Daar verhitten rotjochies zoals zijn
vader centen op de onderkant van een
strijkijzer en strooiden ze dan voor de
orgelman. Hieruit blijkt dat het verhaal
ook bestaat met kinderen als daders
in plaats van als slachtoffer. Met arme
kinderen als slachtoffer vond ik de meest
pregnante voorbeelden in bronnen van
linkse signatuur. Zo vertelt de journalist
en historicus Walter van der Kooi in
de Groene ‘dat hij van een student
uit Zuid geen pilsje wil aannemen uit
‘klassegevoel’, omdat hij het verhaal
kende ‘over, bij wijze van spreken, zijn
grootvader die gloeiende centen uit
het raam van de sociëteit gooide waar
door kindertjes uit De Pijp, bij wijze van
spreken mijn grootvader, om gevochten
werd’.9 Zo vertelt Walter van der Kooi
het in 1994. In 1998 schrijft hij het nog
eens in de krant, nu met zijn vader als
slachtoffer. Op de vraag hoe het nu
precies zat, liet Van der Kooi me weten
dat hij bij nader inzien niet meer wist
of het incident zijn vader of grootvader
betrof, maar hij had het verhaal in
ieder geval van zijn vader en hij was
ervan overtuigd dat het op waarheid
berustte: ‘Hij was geen fabulant’, schrijft
hij over zijn vader, ‘en, hoewel socialist,
niet iemand die zoiets uit “politieke”
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overwegingen zou bedenken’. Hoe dan
ook, het betreft steeds weer verhalen
van horen zeggen en die in ieder geval
niet uit de eerste hand zijn en waarvan
niet onomstotelijk bewezen kan worden
of ze al of niet waar gebeurd zijn.
Wetenschappelijk onderzoek
Een bekende verzamelaar van broodjeaap-verhalen is Peter Burger, die aan de
universiteit van Leiden is verbonden.
Op mijn vraag of hij het verhaal over
de gloeiende centen kende, bleek
dat hij toevalligerwijs net met de
Leidse historicus Bart van der Steen
een wetenschappelijk artikel over dit
onderwerp had geschreven voor het
Tijdschrift voor Sociale en Economische
Geschiedenis10. Helaas is het mij ter
inzage gestuurde artikel nog niet
verschenen, zodat ik er niet uit kan
citeren, maar ik kan wel verklappen
dat deze onderzoekers wel degelijk
waar gebeurde gevallen van het
strooien van gloeiend hete centen
hebben gevonden. In Leiden was het
tot rond 1880 gebruikelijk dat met
feestelijkheden als het Leidens Ontzet
(3 oktober) verhitte munten over het
volk werden uitgestrooid. Maar er kwam
steeds meer bezwaar tegen en men
besloot over te gaan op sinaasappelen
of ander onschuldig strooigoed. Toch
bleef het verhaal verteld worden. Toen
een student in 1961 naar aanleiding

Naam
De
Kanttekening
grens
van
met
artikel
Abstede
bij het negatieve beeld van de elite in de Biltse geschiedschrijving

van zo’n verhaal - misschien bij wijze
van experiment - nog eens overging
tot het strooien van gloeiende munten
en kinderen zich lelijk bezeerden, was
de verontwaardiging groot en kreeg de
student (medicijnen nota bene) een
forse boete opgelegd.
Het Biltse verhaal was Peter Burger
niet bekend. Deze onderzoeker gaat
het er niet zozeer om of het verhaal al
of niet waar gebeurd is, maar om het
waarom en in welke context mensen
het gebruiken. Vaak gaan zulk soort
verhalen over dingen die in een ver
verleden daadwerkelijk zijn gebeurd
en waarin mensen gekwetst werden:
geknecht, gediscrimineerd, misbruikt,
gekoeioneerd. Juist dat soort verhalen
blijven in het collectieve geheugen lang
hangen en worden vaak herhaald, literair
opgewaardeerd, aangedikt en in meer
of minder geloofwaardige varianten
verteld. Men spreekt bij deze verhalen
wel van ‘gekoesterde kwetsuren’. Het
verhaal over de gloeiende centen
fungeert hoofdzakelijk om aan te tonen
hoezeer armen door rijken werden/
worden vernederd. In Leiden is dat
wetenschappelijk aangetoond, maar
gezien de soortgelijke situatie in De Bilt/
Bilthoven lijkt mij dat ook hier het geval.
Dries, de man van duizend moppen
Of Dries van Renen met zijn verhaal over
de gloeiende centen uit eigen geheugen

Afb. 4. Dries van Renen (1908-1983). Utrechts
Nieuwsblad 25-11-1978.

of wellicht uit het collectieve geheugen
putte, heb ik tot op heden niet hard
kunnen maken, maar uit de context van
het originele interview in het Utrechts
Nieuwsblad van 25 november 1978 blijkt
dat hij vaak uit een ander vaatje tapte.
De voormalige bloemist en doodgraver
Dries van Renen (1908-1983) is voluit
lachend bij het interview geportretteerd
en wordt gepresenteerd als een
moppentapper (afb. 4).
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Hij staat bekend als ‘de man van
duizend moppen’ en is een vlot verteller
die aan de lopende band ‘fraaie en
minder fraaie, sterke en minder sterke
verhalen’ kan vertellen. We worden dan
ook vergast op het ene na het andere
hilarische verhaal, zoals de practical
joke die ‘Lopoor’ uithaalde door een
contactadvertentie te plaatsen en als
vrouw verkleed naar een date te gaan,
met dolkomische gevolgen. Ze waren
arm, maar ze hadden altijd lol, verklaart
Dries, die zijn haat tegen de elite
niet onder stoelen of banken steekt,
kernachtig samengevat in de kop boven
het interview: ‘Kouwe kak verscheen,
gezelligheid verdween’.
Het lijkt me duidelijk dat we hier niet
met een serieus te nemen bron voor
geschiedschrijving te maken hebben.
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit
dat Dries de naamgeving van Bilthoven
toeschrijft aan een notaris, terwijl dat
de arts Melchior was en dat hij de opdracht van de baron Van Boetzelaer van
Sandwijck om bomen te planten die de
katholieke kerk aan de Kerklaan aan het
zicht moesten onttrekken rond de schenking van het Van Boetzelaerpark in 1931
laat plaatsvinden, terwijl die kerk al in
1893-4 werd gebouwd en de bomen die
het zicht op de kerk wegnamen er ook
al lang stonden. Hoe ik aan die wijsheid
kom? Van Geetje van Dijk-Spinhoven.
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De laatste pachtboer van Van Boetzelaer
op Sandwijck
Na de familie Van Straalen kwam de
familie Van Dijk naast mij op de Eerste
Brandenburgerweg wonen. Buurvrouw
Geetje was van boerenafkomst. Haar
vader Jan Spinhoven was de laatste
pachtboer geweest van baron van
Boetzelaer van Sandwijck. Hij had in de
boerderij Oost-Indiën op het landgoed
gewoond en daar was zij ook geboren.
Na mijn verhuizing in 2009 had ik Geetje
lange tijd niet gesproken, maar onlangs
heb ik met haar en haar vader allerlei
onderzoeksgegevens en herinneringen
kunnen checken. Ja, haar geboortehuis
zien we op een foto uit 1978 op de
achtergrond (afb. 5). Maar nee, die
boer die op de voorgrond zit te melken
is niet Geetje’s vader, zoals vermeld in
de catalogus bij de tentoonstelling De
Geschiedenis van de Utrechtseweg;
het is boer Hovius van de hofstede
Klein-Arenberg.11 Dan dat verhaal
van Berkelaar in de StadsPers, dat ze
als personeel van Van Boetzelaer de
paden op landgoed Houdringe moesten
schoonmaken omdat de familie een
wandeling wilde maken, dat had Geetje
mij destijds toch verteld als had het
op Sandwijck plaatsgevonden? Nee,
dat was een ander verhaal, al leek
het er wel op. Op Sandwijck moest
het personeel zorgen dat er geen

Naam van artikel
Kanttekening
bij het negatieve beeld van de elite in de Biltse geschiedschrijving

Afb. 5. Boer Hovius in het Van Boetzelaerpark met op de achtergrond de boerderij Oost-Indiën op
landgoed Sandwijck, 1978, Historische Kring D’Oude School.

vreemden op het landgoed waren als
de baron wilde wandelen. Dat wel.
En ook moesten de zusters van haar
vader wel vloeren dweilen in het huis.
Ja, het was een zware opgave om met
steeds minder personeel het landgoed
in stand te houden en op den duur was
het niet meer te doen, maar nee, van
feodale verhoudingen was tegenover
de familie Spinhoven geen sprake. Toen
Geetje in 1965 werd geboren kwam
mevrouw Van Boetzelaer op visite bij
haar doop en de families houden nog

steeds contact (afb. 5). Het kostte enig
graafwerk op de genealogieonline site
en in Jan Spinhovens geheugen om
te achterhalen welke mevrouw Van
Boetzelaer dat was, op de foto die bij die
gelegenheid was genomen. Het gaat om
de schoondochter van de dan inmiddels
overleden schenker van het Van
Boetzelaerpark Carel Wessel Theodorus
baron van Boetzelaer van Dubbeldam,
Hermine Mazel (1916-1995), de vrouw
van Koenraad Karel Vincent baron van
Boetzelaer (1907-1969). Zij heeft Geetje
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kwetsuren’ hebben
een lang leven in het
collectieve geheugen
en worden vaak
gebracht als eigen
belevenissen als kind
of belevenissen van
ouders of grootouders.
De historicus
moet zich daarvan
terdege bewust zijn
om te voorkomen
dat een gekleurde
beeldvorming van het
verleden ontstaat,
Afb. 6. Geetje (Gerritje) Spinhoven in doopjurk op schoot bij ‘mw Van
zoals de negatieve
Boetzelaer’ Hermine Mazel, echtgenote van Koenraad Karel Vincent baron
Van Boezelaer in boerderij Oost-Indiën op Sandwijck. Links buurvrouw
beeldvorming van
Janny Kuit of Kuyt van het poorthuisje, 1965. Fotoalbum Geetje van Dijkde Biltse elite in
Spinhoven. Foto auteur
de plaatselijke
op schoot, terwijl buurvrouw Janny
geschiedschrijving en regionale pers. Uit
Kuit (of Kuyt) van het poorthuisje op
de liefdesgeschiedenis van baron Dirk
Sandwijck de aandacht van de baby
van Boetzelaer en het huisnaaistertje
trekt.
Marie Neomagus enerzijds en het
verhaal over de gloeiende munten
Slot: gekleurde beeldvorming
anderzijds die in dit tweedelige artikel
Het verhaal van Dries van Renen
aan de orde kwamen, blijkt wel dat er
over de gloeiende munten houd
beslist aanleiding is om het negatieve
ik, tot onweerlegbaar aangetoond
beeld van de Biltse elite in de plaatselijke
wordt dat deze Biltenaar waarlijk zijn
geschiedschrijving te nuanceren.
vingers heeft gebrand, voor een van
die sterke verhalen die weliswaar op
Met dank aan Geetje van Dijk-Spinhoven
historische feiten gebaseerd zijn, maar
en Jan Spinhoven.
uit een verleden veel verder weg dan
de verteller doet voorkomen. Vooral
verhalen van de categorie ‘gekoesterde
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5. J.W.H. Meyer, De Bilt en Bilthoven in oude
ansichten, deel 1, Zaltbommel 1985 (repro. 2008),
p. 32.
6. Foto collectie Fred Meijer. Oorspronkelijk
gepubliceerd in Het ideaal (13.4.1912) met als
bijschrift:
De Nederlander hecht aan traditie. Vandaar dan
ook, dat het te verklaren is, dat op Palmzondag
duizenden Utrechtenaren naar het een uur
gaans gelegen dorpje De Bilt trekken, waar
jaren geleden op dien dag een paardenmarkt
gehouden werd. Men gaat dan bij voorkeur
in het van ouds bekende hotel “Poll” een glas
boerenjongens drinken. Ook twee bekende
studentenvereenigingen, de Sjeesclub en “Tres
faciunt collegium”, bij verkorting “de Tres”
genoemd, rijden dan resp. in sjeesjes en in met
drie (tres) paarden bespannen rijtuigen naar Poll
en drinken daar boerenjongens en champagne.
Het moment suprême van den dag is wanneer de
leden van “de Tres” bij Poll op ’t balcon verschijnen
en met kwistige hand koekjes, sigaren en ook
wel geld onder de beneden verzamelde jeugd
uitstrooien. Op onze foto zien wij zulks geschieden.
De laatste koekjes en sigaren worden te grabbel
gegooid: de meeste Tres-leden hebben het balcon
reeds weer verlaten. Het kiekje geeft ook eenigen
indruk van de enorme drukte in ’t anders zoo stille
De Bilt.
7. Klikspaan, Studentenschetsen. Studieuitgave,

bezorgd door A. Kets et al. Deel 1: Teksten, Den
Haag 2002, p. 159.
8. Hans Vogel, “Máxima strooit gloeiende
centen”, Pro Republica, http://www.prorepublica.
org/artikel.aspx?a=100824_gloeiende_centen&t=
Hans+Vogel+Maxima+centen+woekerrente#ixzz4
ygs6MO4D
9. Walter van der Kooi, “Vernieling“, De Groene
Amsterdammer, 16-2-1994. https://www.groene.
nl/artikel/vernieling. Idem, “Planten mollen”, De
Groene Amsterdammer, 26-8- 1998, https://www.
groene.nl/artikel/planten-mollen. Twee mails aan
auteur, 5-2-2018.
10. Mail aan de auteur 22-11-2017.
11. Catalogus De Geschiedenis van de
Utrechtseweg, Historische Kring D’Oude School,
De Bilt/Bilthoven e.a., 17 okt. 2015 t/m 29 mrt
2016, 05, 5.

Auteur:
Korine Hazelzet (1949) studeerde
kunstgeschiedenis in Amsterdam
en Utrecht en promoveerde in 2004
aan de VU op het thema Verkeerde
Wereld. Op het gebied van regionale
geschiedenis werkte zij aan historische series van uitgeverij Waanders
over verschillende steden, waaronder
Utrecht. Zij werkte mee aan het boek
Honderd jaar Bilthoven (2017). In de
Biltse Grift publiceerde zij eerder over
architectuur van Dudok en
Rietveld.
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Abe Postema

De Bilt toen en nu

De rotonde bij de Melkweg.
Onlangs kwam ik een foto tegen die ik
omstreeks 1990 gemaakt heb. Het origineel
heb ik helaas niet meer, alleen nog deze vrij
slechte kopie. De foto is genomen vanaf het
tankstation aan de Kleine Beer in de richting
van het kruispunt met de Melkweg. Er was
toen nog geen rotonde
We kijken in de richting van het zogenaamde
‘Rode dorp’. Een naam die is ontstaan door
de oorspronkelijke rode daken. Deze wijk lag
in de jaren twintig van de vorige eeuw los
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De Bilt toen en nu

van de overige bebouwing van Bilthoven,
als een afzonderlijke wijk. De Duivenlaan
vormde de afsluiting van de wijk in zuidelijke
richting.
Met de aanleg van de wijk Brandenburg in
de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond
hier een kruispunt van de nieuw aangelegde
Melkweg met de Oude Brandenburgerweg,
de Hertenlaan en de 1e Brandenburgerweg.
Er was behoefte aan goede doorgaande
wegen die de nieuwe naoorlogse wijk

Brandenburg met de rest van de gemeente
zouden verbinden.
Door de foto van het kruispunt uit
1990, realiseerde ik mij dat het nu zo’n
vijfentwintig jaar geleden is dat de rotonde
als structurele verkeersoplossing zijn intrede
deed in de gemeente.
Natuurlijk, we hadden al het Bachplein in
Bilthoven Noord. Maar dat is aangelegd als
stedenbouwkundig element in het ontwerp
voor de wijk.
Kijken we naar de foto’s van kruispunten van
vijfentwintig jaar geleden en nu, dan zien
we een geleidelijke, nauwelijks merkbare
overgang naar rotondes. Zo gaat het vaak.
In 1966 werd in Engeland de rotonde
uitgevonden en op grote schaal toegepast.
In Nederland keek men de kat uit de boom,

maar toen bleek dat het een effectieve
verkeersoplossing kon zijn, volgden de
Nederlandse gemeenten. In De Bilt werden
vanaf 1994 veel kruispunten veranderd in
rotondes. Die aan de Hessenweg was de
eerste. De Melkweg volgde spoedig. Daarna
kwamen er steeds nieuwe bij. Ze horen
voortaan bij ons straatbeeld.
Dat wil niet zeggen dat de veranderingen
nu ophouden. Het huis, links op de foto uit
2018, heeft zonnepanelen. Een ontwikkeling
die ons straatbeeld weer verder verandert.
Foto’s : A. Postema
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Abe Postema

De eerste mensen op
Oostbroek

Een deel van het opgravinggebied.

De bouwplannen voor het Prinses
Maxima Centrum in de Uithof maakte
archeologisch onderzoek in de strook
grond tussen De Uithof en landgoed
Oostbroek noodzakelijk. Een unieke kans
om meer over ons verleden te weten te
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Naam
De
eerste
vanmensen
artikel op Oostbroek

komen.
Er bestond al een vermoeden dat er
in dit gebied menselijke activiteit en
bewoning was voordat de monniken
van Oostbroek zich hier vestigden.
Uit archeologisch onderzoek dat rond

2005 bij de nieuwbouw van het PGGM
aan de Kroostweg in Zeist is gedaan,
wisten we dat er in de Midden IJzertijd
(500 – 250 v. Chr) bebouwing in die
omgeving aanwezig was.1 Niemand
vermoedde echter dat de geschiedenis
van het gebied door nieuw onderzoek
zo ver terug in de tijd zou gaan.2 De
gegevens voor dit korte artikel zijn aan
dit onderzoek ontleend.
Ongeveer tienduizend jaar v. Chr.
zag het landschap in onze omgeving
er heel anders uit. Het land bestond
uit moerassen met planten en
berkenbomen, afgewisseld met hoger
gelegen zandruggen.
Vanaf ongeveer 11.000 v. Chr.
bezochten rondtrekkende jagers en
vissers als eersten dit gebied. Van hun
aanwezigheid zijn kuilen met resten
van houtskool teruggevonden. En ze
moeten steeds vaker gekomen zijn.
Sporen uit de periode tussen 8800 en
6200 v. Chr. duiden op bewoning. Uit
die tijd zijn mogelijke sporen gevonden
van hutten, windschermen en afdaken.
Behalve wat vuurstenen ontbreken
duidelijke gebruiksvoorwerpen.
Door deze ontdekking is de vroegste
geschiedenis van de Utrechtse gebieden
verplaatst naar het Late Paleolithicum/
Mesolithicum (11.000 tot 6200 v. Chr.)
Na deze periode wordt het stil. Er
treedt een zeer koude periode in, een
tussenijstijd. Daarna, tussen 2900

en 2575 v. Chr. (het midden tot laat
Neolithicum), blijkt het gebied weer
bewoond te zijn. Er wonen dan boeren
van de zogenaamde Stein/Vlaardingen
cultuur. Deze was nog niet eerder in het
Utrechtse aangetroffen. In de loop der
tijd werd het gebied steeds natter. De
boeren trokken steeds meer naar hoger
gelegen gedeelten. Helaas is het terrein
in latere tijden geëgaliseerd. Daardoor
is het goeddeels gissen hoe bebouwing
er heeft uitgezien. Wel zijn er diepe
waterkuilen gevonden. En een hek met

Paalgaten van vermoedelijk een omheining.

palen, die op regelmatige afstanden van
elkaar zijn geplaatst. Hiervan is 32 meter
lengte teruggevonden (zie foto). De
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Twee potjes uit de late ijzertijd

boeren hadden duidelijk bezit genomen
van het gebied. Ze bewoonden de
hogere gedeelten en lieten hun vee op
de lagere gedeelten grazen. Op sommige
plekken is bovendien graan verbouwd.
In de Midden bronstijd (1500 – 1200
v. Chr.) werd het gebied intensiever
in cultuur gebracht. De loop van de
Kromme Rijn was grillig en er liep in
die tijd een watergeul door het gebied.
De bewoners gaven het een duidelijker
indeling in erven, akkers en graslanden,
maar er bleef ook veel ruimte voor
bossen en heidevelden. Uit die periode
is, behalve vuur- en natuursteen, ook
aardewerk gevonden uit de zogenaamde
Hilversum cultuur. Op beide oevers was
naar alle waarschijnlijkheid bebouwing
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aanwezig. De latere
afvlakking van het
terrein eist hier
opnieuw haar tol.
Veel blijft hierdoor
onduidelijk.
In de periode van
de vroege en late
ijzertijd (700 –
200 v. Chr.) was
de stroomgeul
inmiddels verland
en daardoor een
drassig, lager
gelegen gebied,
geworden. Langs
de westelijke
oever stonden een graanschuur op
vier palen, een ander bouwwerk op
drie palen en een dubbele rij palen die
dicht op elkaar stonden. Ten zuidoosten
daarvan was een ronde greppel
gegraven, vermoedelijk voor de opslag
van gewassen. Hier zijn ook ijzerslakken
gevonden. Een plattegrond van een
woning werd aangetroffen. Het kan zijn
dat die meer westelijk lag, buiten het
opgravinggebied. In het gebied waren
meer graanakkers aanwezig dan in
eerdere periodes.
In de periode rondom de jaartelling
(late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd) moet
hier een nederzetting zijn geweest. In
de greppels langs de westoever van de
verlande rivierarm werd relatief veel

huisvuil gevonden, zoals aardewerk,
vuur- en natuursteen, hout en botten
van dieren. Bijzonder daarbij zijn het met
dierenbloed beschilderde aardewerk,
twee complete potjes (zie foto) en drie
houten objecten.
Een van die objecten vraagt bijzondere
aandacht. Het zou heel goed een idool
kunnen zijn (zie foto). Dit voorwerp
van wilgenhout is duidelijk bewerkt.
Één noest lijkt gebruikt te zijn om een
oog aan te geven. Het stuk staat niet
helemaal op zichzelf. Er zijn meer idolen

uit de ijzertijd bekend, maar dit neemt
door zijn vormgeving een aparte plaats
in.
In de daaropvolgende jaren werd het
gebied verlaten. Waarschijnlijk werd het
te drassig. Dat bleef zo tot de twaalfde
eeuw. Toen vestigden zich monniken op
Oostbroek om het gebied te ontginnen.
Dat verhaal kenden we al uit andere
bronnen. Dit archeologische verhaal
is nieuw, heel verrassend en voert de
geschiedenis van het gebied terug naar
11.000 v. Chr.
Noten:
1. W. Roessingh, Sporen tussen verstoringen.
Bewoningssporen uit de Midden IJzertijd op
het PGGM terrein in Zeist. ADC rapport 799,
november 200
2. L. Dielemans e.a., Utrecht in de prehistorie.
Een archeologische opgraving van sporen uit de
steen-, brons- en ijzertijd langs de Hoofddijk, de
Uithof, Utrecht. Basisrapportage Archeologie 112,
Utrecht 2018.

Auteur:
Abe Postema is medeoprichter van
de Historische Kring en was de eerste
hoofdredacteur van De Biltse Grift.
Nu, terug als redacteur van het tijdschrift, schrijft hij regelmatig artikelen
over de Biltse historie.
Een houten idool?
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Wim Krommenhoek

Kunst in De Bilt: een reis
langs beelden in onze
gemeente
In de komende columns kan de
lezer kennis maken met beeldende
kunst in de gemeente. Het wordt
geen opsomming van alle aanwezige
beelden, maar een poging de
verscheidenheid aan beeldende
kunst in de gemeente te laten
zien. De beelden kunnen langs de
openbare weg staan, op terreinen
bij instellingen of bij scholen. Er is
werk van bekende en minder bekende
kunstenaars, grote en kleine objecten,
in het oog lopend of wat meer
verborgen. Ik spring dwars door de
gemeente naar een verscheidenheid
aan bronzen en stenen beelden in
de buitenlucht. Een overzicht van de
complete beeldencollectie in de Bilt
wordt gepubliceerd op de website van
de Historische Kring (onder tijdschrift
en verwijzingen).
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1. Verdwenen beelden

Ik begin de reeks met een aantal
verdwenen beelden. Zoals met veel
zaken is ook het beeldenbestand geen
constant gegeven. Een blik op de
brochure Beelden in De Bilt, in 1994 door
de stichting Kunst en Cultuur uitgegeven,
maakt duidelijk dat in de afgelopen
kwart eeuw om uiteenlopende redenen
heel wat is verdwenen.
Om te beginnen het beeld van de
patroonheilige St. Laurentius van
de Utrechtse beeldhouwer Pieter
d’Hont dat tegen de gevel van de St.
Laurentiuskerk aan de Melkweg heeft
gestaan. De martelaar is ten voeten uit
verbeeld met in zijn handen een rooster.
Dat is het rooster waarop in het jaar 258
de heilige de marteldood vond, en dat
we terugvinden in het gemeentewapen
van De Bilt. Kerk en beeld zijn inmiddels
aldaar verdwenen 1 . Van Pieter d’Hont
zullen we meer werk tegenkomen in de
gemeente.

Naam in
Kunst
van
Deartikel
Bilt: een reis langs beelden in onze gemeente

St.Laurentius

Meisje op Stelten.

Jongetje.
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De Twee Beertjes van Lucie LimpertNijland werd in 1969 geplaatst op de
speelplaats van de Poolsterschool en is
nu verdwenen: gestolen, naar men zegt.
Meisje op Stelten van Jos Pirkner
stond sinds 1968 in de tuin van de St.
Theresiaschool aan de Gregoriuslaan
in Bilthoven. Na de nieuwbouw is het
charmante beeldje teruggeplaatst in
de hal van de school. Jos Pirkner is een
Oostenrijkse beeldhouwer die in 1951
werd uitgenodigd te komen werken voor
de edelsmid Brom in Utrecht. In 1978
verhuisde hij terug naar Oostenrijk. In de
provincie Utrecht vinden we meer werk
van hem.
Jongetje met Bal van de Brabantse
kunstenaar Auguste Manche stond sinds
1968 bij de Wilhelminaschool aan de
Beatrixlaan in de Bilt. Hiervan is bekend
dat het in depot ligt.
Een ander Jongetje stond sinds 1984 in
het van Boetzelaerpark. Het was een
schepping van Maria van Everdingen
ter herinnering aan haar vader die van
1905 tot 1938 directeur van het KNMI
was. In Leeuwarden, waar zij zich in 1958
vestigde, staat sinds 1971 een tweede
exemplaar van het uit de Bilt verdwenen
beeld.
Tenslotte: Jan Klaassen op de
Blokkendoos van Henny Visch. Dit
kunstwerk stond bij de Laurensschool
aan de Melkweg en is slachtoffer
geworden van vandalisme.
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1. Noot van de redactie: het beeld van Laurentius
bevindt zich thans in de Michaëlkerk.

Auteur :
Wim Krommenhoek is een gepensioneerd bioloog die bijna 40 jaar
docent is geweest aan Het Nieuwe
Lyceum te Bilthoven. Na zijn studie en promotie aan de RU Utrecht
bracht hij eind jaren 60 met zijn gezin enkele jaren door in Uganda voor
onderzoek en onderwijs. Naast zijn
onderwijsbaan had hij een reisbureau dat excursies en expedities voor
biologen en natuurliefhebbers organiseerde naar bijzondere natuurgebieden in de tropen. Ook schreef hij
enkele boeken voor het onderwijs.
Na zijn pensionering hield hij zich
actief bezig met de lokale geschiedenis hetgeen resulteerde in een aantal
publicaties in de Biltse Grift.

Naam in
Kunst
van
Deartikel
Bilt: een reis langs beelden in onze gemeente

H.A. L’Honoré Naber

Dingen die voorbijgaan
De vuursalamander
Toen ik op de lagere school zat, gingen we vaak op vakantie naar Zeeland.
Heerlijk aan zee. We gingen er ook wel
eens ’s winters heen. Maar altijd naar
hetzelfde oude huis met enkelsteens
muren en houten vloeren. ’s Winters
was het er niet erg warm. De ijsbloemen
stonden vaak op de ramen van de slaapkamer. We sliepen dan onder zo’n dikke,
vierkant gestikte molton deken. Gelukkig
stond beneden in de hoek een kacheltje,
waarin we het hout stookten dat we op

La Salamandre/Het Salamandertje/Het
Brullende kacheltje.

het strand en in de bossen vonden en
meesleepten naar het huis. Met zo’n
ouderwets pookje met spiraal-handvat
en haakje
werd het
klepje aan de
bovenkant
opengemaakt om
het hout er
in te doen.
We zaten
er dan met
z’n allen
“Je brûle tot l’hiver – sans
omheen en het m’éteindre”
kacheltje gaf
een gezellige warmte.
Dat kacheltje is me altijd bijgebleven.
Bovenop een geheimzinnige draak en op
de voorkant een spreuk rond een Franse
lelie, die ik nog niet helemaal begreep.
Het had volgens mij iets met brullen te
maken. ’Het brullende kacheltje’ misschien?
Vaak denk ik nog aan dat kacheltje. Het
was veel gebruikt in de oorlogsjaren en
heel bekend bij veel mensen. Men had
het over een ’Salamandertje’. Het kacheltje was in het eind van de 19e eeuw
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ontworpen als allesbrander: hout, turf,
maar ook steenkool kon er in worden
verbrand. Binnenin zat een dikke stenen
wand. Het kacheltje werd in Frankrijk gemaakt door de fabriek Caboche in Clichy,
even ten NW van Parijs. De uitvinder,
Edgar Chaboche noemde het kacheltje
’La Salamandre’.
Op kachels werd vaak een draak afgebeeld als symbool van de warmte. De
salamander was, volgens overlevering
in de 19e eeuw een vuurbestendig dier.

De draak.

Of dat zo is, meen ik te betwijfelen. Er
bestaat wel een vuursalamander, een
zwarte salamander met gele vlekken, die
in bergachtige loofbossen leeft. Maar die
heet zo vanwege zijn kleur. Niet omdat
hij vuurvast zou zijn.
De fabricage van het kacheltje was zo’n
groot succes dat later ook andere fabri-
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Dingen die voorbijgaan

kanten het gingen maken, zoals Godin
in Noord Frankrijk. Tot in de 50-er jaren
werd het gemaakt.
’Je brûle tot l’hiver – sans m’éteindre’
was een veelgebruikte spreuk op Franse
kachels: Ik brand de hele winter, zonder
uit te gaan.

Auteur : Henri A. L’Honoré Naber
(1946) is opgegroeid in Bilthoven.
Volgde kleuteronderwijs bij de dames
Schreuder van der Kolk op de zolder
van villa Beata aan de Soestdijkseweg
en ging daarna naar de Dr. W. van
Everdingenschool met het rieten dak
aan de Soestdijkseweg. Nadat hij Het
Nieuwe Lyceum had afgerond koos
hij voor een nautische opleiding,
omdat hij de wereld wilde zien. Was,
en is bestuurslid van diverse verenigingen. Publiceert artikelen over
maritieme veiligheid in nationale en
internationale bladen en geeft presentaties over dat onderwerp. Al was het
onthouden van jaartallen op school
niet zijn sterkste punt, door een rijke
familiegeschiedenis is historische
belangstelling hem met de paplepel
ingegoten.

