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Van de redactie
Zo dicht de jaarwisseling staan we stil bij nieuwjaarsprenten uit vroeger tijden. De
auteur, de heer J.G.L. Thijssen gaf voor ons daarover op 6 januari 2018 al een interessante voordracht. In dit artikel, maken we kennis met nieuwjaarswensen tussen de
16e en 19e eeuw. De Hessenweg wordt volop gerenoveerd. Hoe zag het er vroeger
ook alweer uit? In hun artikel ‘100 jaar sociale woningbouw aan de Hessenweg’ beschrijven Fred en Loes Meijer hoe Patrimonium, de ‘Vereniging tot verbetering van
volkshuisvesting’, in 1919 de eerste sociale huurwoningen liet bouwen en hoeveel
huur er toen moest worden betaald. In zijn rubriek ‘De Bilt Toen en Nu’ neemt Abe
Postema ditmaal een kijkje in het Van Boetzelaerpark. Hij laat zich inspireren door
het oude bruggetje en staat stil bij de slimme oplossingen die baron Van Boetzelaer
in de dertiger jaren had bedacht om zich te verzekeren van een vrij en ongestoord
uitzicht vanuit zijn woning op Sandwijck. We gaan nog even door met de historie
rond de Biltse Grift. Kees Floor zal daar in de komende edities in een trilogie verder
op ingaan. In dit nummer staat hij stil bij de Biltse vingerhoedsmolen uit 1645, die de
toenmalige sluiswachter er wel bij moest exploiteren om rond te kunnen komen van
zijn schamele loontje. Heeft u ooit naast een WC-pot wel eens een geheimzinnige fles
zien staan? Oud-Indiëgangers herinneren zich die vast nog wel. Henri L’Honoré Naber
legt in de rubriek ‘Dingen die voorbijgaan’ uit, waarvoor de ‘botol tjèbok’ diende.
Wim Krommenhoek gaat op zijn ‘Reis langs beelden in onze gemeente’ verder langs
enkele plaatselijke kunstenaars: Petrus Hendrikus Joseph (Piet) Jungblut, sinds 1940
werkzaam in Bilthoven en docent aan de Stichting Vrije Academie Artibus in Utrecht.
En beeldhouwer en schilder Piet Pijn, ook verbonden aan de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Minerva’ in Groningen.
De redactie wenst u veel leesplezier.
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J.G.L. Thijssen

De nieuwjaarsprenten van
Jacobus Elbers en hun lange
voorgeschiedenis
Enkele jaren geleden dook op een veiling
een Biltse nieuwjaarsprent op uit het jaar
1888. Het opschrift luidde: Nieuwjaars
heil- en zegenwensch van de nachtwachts
aan De Bilt (zie afb. 1).
Op deze prent stond behalve een klein
plaatje met nachtwachts (later verdrongen
door de meervoudsvorm ‘nachtwachten’)
ook een lang nieuwjaarsgedicht, met aan
het einde als ondertekenaars: J. Elbers en
J.W. van Doorn, Nachtwachts aan de Bilt.
Zoekend naar informatie hierover in
het archief van Regionaal Historisch
Centrum (RHC) Vecht en Venen te
Breukelen bleek al gauw dat er tussen
1880 en 1895 meerdere, hierop gelijkende
Biltse nieuwjaarsprenten zijn verschenen.
Er stonden soms andere namen van
nachtwachts op, zoals De Graaf, Kuit,
Spies en Veldhuizen, maar de naam van
Elbers was de enige die op al deze prenten
te vinden was. Dat was aanleiding om
na te gaan wie deze mijnheer Elbers was
en wat hij met die nieuwjaarsprenten
te maken had. En bovendien, welke
prenthistorie daarachter schuilging.
Daarover gaat deze bijdrage.
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Hierna zal ik eerst kort ingegaan op de
persoon van Jacobus Elbers (par. 1).
Daarna komt de voorgeschiedenis van
deze nieuwjaarsprenten aan de orde
(par. 2), uitmondend in de weergave
van enkele achtergronden van de Biltse
nieuwjaarsprenten (par.3).

Afb. 1. Biltse Nieuwjaarsprent van de Nachtwachts,
uit 1888

De nieuwjaarsprenten van Jacobus Elbers en hun lange voorgeschiedenis

1. Jacobus Elbers1
rondes door het dorp om bij onraad
In de tweede helft van de 19e eeuw
(zoals brand of diefstal) alarm te slaan.
was Jacobus Elbers (1841-1915) in de
Alarm slaan betekende toen: vooral flink
gemeente De Bilt een bekende publieke
wat lawaai maken. Daarvoor hadden de
figuur en een markante verschijning.
mannen een houten klepper of ratelaar
Ofschoon hij was geboren en getogen
bij zich. Dat is ook op de afbeelding van
te Maarsseveen, heeft hij het grootste
de nieuwjaarsprent te zien. Zie afb. 2.
deel van zijn leven in De Bilt
gewoond. Na zijn huwelijk met
de Biltse Jannetje Weijenberg
woonde hij eerst in enkele dorpen
in de omgeving, maar rond 1875
vestigde hij zich definitief in De
Bilt. Daar betrok hij uiteindelijk
een woning in de Dorpsstraat
(toenmalig adres: Dorpsstraat 47).
Jacobus Elbers heeft de kost
verdiend met een mengeling van
functies, iets wat voor mensen uit
de lagere klassen toentertijd heel
gebruikelijk was. Maar Jacobus
zocht naar mogelijkheden om een
klein beetje op te klimmen. Hij
werkte vanaf 1879 als nachtwacht
Afb. 2. Uitsnede uit de Biltse nieuwjaarsprent voor 1888.
en zes jaar later vanaf 1885 ook
De betekenis van nieuwjaarsprenten voor
als politieagent. Hij was de eerste
2
de nachtwachts was tweeërlei. Allereerst
politieagent van De Bilt.
Korte tijd na zijn benoeming kreeg
wilden ze de aandacht van het publiek
Jacobus een collega erbij in zijn
vestigen op het nut van hun goeddeels
twee functies: Willem van Doorn
‘verborgen’ functie, want zij werkten ’s
3
(1886). Daarom staan beider namen
nachts. En verder en vooral: ze wilden
vermeld op de eerder genoemde
de mogelijkheid benutten om een extra
Biltse nieuwjaarsprent uit 1888. Het
centje te verdienen. De nachtwachts
hele dorp kende beiden natuurlijk
gingen met nieuwjaar in De Bilt langs
als politieagenten. Maar hun functie
alle deuren, wensten iedereen heil
als nachtwacht betrof werk dat zich
en zegen in het nieuwe jaar en gaven
goeddeels aan het daglicht onttrok.
een prent aan de bewoners in de hoop
Nachtwachts (later: nachtwachten) liepen
op een aardige fooi. Want hun vaste
in het donker enkele malen verschillende
salaris was bepaald niet hoog. Beiden
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verdienden met hun twee functies
samen een tractement van 364 gulden
per jaar,4 een bescheiden inkomen voor
werklieden die sociaal-economisch gezien
op de ondergrens van de middenklasse
verkeerden. En het vermelde salaris
kon alleen maar bereikt worden door
zowel als nachtwacht en politieagent te
werken. Agent van politie gold als een
representatieve functie. Maar goed, voor

de bijbehorende kleding, primair voor het
fraaie uniform, werd dan ook een aparte
toelage verstrekt. Gezien zijn doorgroei
naar de functie van agent kon Jacobus
Elbers in de tweede loopbaanhelft
tevreden terugzien op zijn levensloop:
een sociale stijger.
2. De voorgeschiedenis van de
nieuwjaarsprenten
Het gebruik van dit soort
nieuwjaarsprenten kent een
lange voorgeschiedenis.
Eeuwenlang zijn in de
Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden (grofweg het
tegenwoordige Nederland
en België) door arbeiders
nieuwjaarsprenten gebruikt om
klanten en bazen nieuwjaar te
wensen. En tot hun klantenkring
rekenden zij iedereen die
binnen hun werkgebied een
voordeur had. Hoe meer zielen,
hoe meer fooi. Bij prenten die
primair aan bazen gegeven
werden, lag het wat subtieler.
Dan was het overhandigen van
een nieuwjaarsprent vooral een
teken van dank of eerbetoon.
En zeker ook een middel om de
baas gunstig te stemmen voor
de toekomst.

Afb. 3. Jacobus Elbers, de eerste politieagent van De Bilt, in zijn
uniform .(Afbeelding Historische Kring De Bilt)
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Naam
De
nieuwjaarsprenten
van artikel
van Jacobus Elbers en hun lange voorgeschiedenis

2.1. Nieuwjaarsprenten als eerbewijzen
aan bazen
Het vroegste voorbeeld daarvan dat
uit de Nederlanden bekend is, werd
vervaardigd te Antwerpen. Het is een
nieuwjaarswens voor het jaar 1573,
aangeboden aan de baas van de toen
grootste boekdrukkerij en uitgeverij van
Europa, de ‘Officina Plantiniana’ van
Christoffel Plantin. De aanbieder was zijn
werknemer Jan Moerentorf. Die was als
ongeschoolde 14-jarige leerling in het
bedrijf van Plantin begonnen en had zich
daar kunnen ontwikkelen en opwerken
tot meesterknecht. Hij trouwde met
een dochter van Plantin en hij zou hem

Afb. 4. Afbeelding van Rex Moretus, de zwarte
koning, op de nieuwjaarsprent die Jan Moretus
aanbood aan zijn baas en schoonvader Christoffel
Plantin (1573).

graag opvolgen. Een goede presentatie
met nieuwjaar moest zijn schoonvader
er waarschijnlijk van overtuigen dat Jan
Moerentorf de ideale schoonzoon en
opvolger was.
Zijn nieuwjaarsprent bestond uit
een kleine afbeelding met een lang
handgeschreven bijschrift, als was het
een brief. Het op de prent gebruikte
beeldmotief was een kleine ovalen
houtsnede met een voorstelling van
de donkere Moorse koning Caspar, de
jongste van de drie wijzen: in dit geval
zonder twijfel bedoeld als een symbool
van jeugd en bescheidenheid. In het
bijschrift verwees Moerentorf naar de
drie wijzen, die geleid door een hemelse
ster, de weg vonden naar de ware koning,
de pasgeboren Jezus Christus, om als
eerbetoon geschenken aan te bieden.
Moerentorf wilde zich identificeren met
Rex Moretus, de zwarte koning. Daarom
wilde hij voortaan Moretus heten in
plaats van Moerentorf. Die latinisering
van zijn naam paste wel bij zijn tijd en
was bovendien goed voor zijn imago.
Nadien heeft een lange rij van
erfgenamen van Jan Moretus de
familietraditie van nieuwjaarsbrieven
voortgezet. En in België zijn soortgelijke
nieuwjaarsbrieven van kinderen voor
hun ouders tot op heden toe een
gekoesterde traditie. Het aanbieden
van de nieuwjaarsprent uit 1573
stond niet op zichzelf. Het paste bij de
meer omvattende aandacht die in het
uitgeversmilieu van de 16e eeuw aan
nieuwjaar werd geschonken.5
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Het feit dat de prent van Jan Moretus
de tijd heeft overleefd, is zeker te
danken aan het feit dat de firma PlantinMoretus eeuwenlang heeft bestaan en
haar volledige archief als een kostbaar
familiebezit heeft bewaard. Dat
ontbreekt bij andere uitgevers uit die
tijd. Het gebouw van het familiebedrijf
Plantin-Moretus bestaat nog steeds, zij
het dat het enkele keren is verbouwd.

januari 1584, verscheen in de Noordelijke
Nederlanden een nieuwjaarsprent die
door de Staten van het Gewest Utrecht
werd aangeboden aan hun heer, de
stadhouder Willem van Oranje. Op de
prent staat een oranjeboom met het
wapen van de Prins tussen twee boden
die de prent aanbieden. In het opschrift
staat de nieuwjaarswens:

Afb. 5. Afbeelding op de nieuwjaarsprent voor Willem van Oranje, geschonken door de Staten van Utrecht
(januari 1584).

Tegenwoordig heet het: Museum PlantinMoretus; het is het prentenkabinet van
de stad Antwerpen.
Niet lang na de wens uit 1573, namelijk in
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‘Wy Boden wenschen den Edeldom6
eerbaer
Als ionstighe sinnen voor een nieu Jaer’.

Naam
De
nieuwjaarsprenten
van artikel
van Jacobus Elbers en hun lange voorgeschiedenis

Onder de afbeelding staat
een kort gedicht waarin de
nieuwjaarswens nader wordt
toegelicht.
Daarnaast staan in handschrift
enkele boekhoudkundige
notities over de bezorging van
de prent.
Daaraan is te danken dat dit
exemplaar eeuwenlang in
de administratie bewaard
bleef en zo de tand des tijds
weerstond. De goede wensen
voor de prins mochten
overigens niet baten: in de
zomer van datzelfde jaar
(1584) werd hij in Delft door
Balthasar Gerards vermoord.
De twee hier vermelde
prenten zijn voorbeelden van
nieuwjaarsprenten die door
ondergeschikten aan hun
baas werden gegeven. En al
zullen de leden van de Staten
van Utrecht hun relatie tot
Afb. 6. Nieuwjaarsprentprent van het gilde Sint-Joseph te Haarlem.
de stadhouder niet gauw als
ongeveer 1600 in zwang. Broederschapen
‘ondergeschikten tegenover
waren groepen burgers uit eenzelfde
hun baas’ hebben verwoord: de facto was
stad die zich verenigden zich met het
dat wel zo.
oog op gemeenschappelijke doelen.
Nieuwjaarsprenten zijn vooral uitgegeven
2.2. Broederschappen met
door drie broederschappen:
nieuwjaarsprenten
-rederijkerskamers, gericht op poëzie en
Broederschappen waren
toneel;
maatschappelijke verenigingen
-schuttersgilden, gericht op
van mannen die dezelfde (neven)
ordehandhaving en bewaking van de
werkzaamheden verrichtten. De
stad;
oorsprong van broederschappen lag
-ambachtsgilden, gericht op productie
in de middeleeuwen, maar de uitgave
van bijvoorbeeld goederen, gebouwen of
van nieuwjaarsprenten kwam pas vanaf
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Afb. 7. Nieuwjaarsprent van tamboers.

kunstwerken.
Om hun maatschappelijke invloed te
bewaren, bewaakten broederschappen
de interne betrokkenheid van hun leden
en hun externe imago. Daarbij speelden
bepaalde rituelen een belangrijke
rol, rituelen die vaak van collegabroederschappen werden overgenomen.
De uitgave van nieuwjaarsprenten is
daar een voorbeeld van. De meeste
nieuwjaarsprenten van broederschappen
zijn tussen 1600 en 1750 verschenen.
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Rond 1600 zijn er nieuwjaarsprenten
bekend van elk der drie genoemde
broederschappen. Het zijn vaak zeer
gedetailleerde kopergravures met
complexe allegorische beeldmotieven
die de collectieve identiteit van een
broederschap toonden. Een karakteristiek
voorbeeld is een nieuwjaarsprent
uit 1600 van het ambachtsgilde voor
timmerlieden en schrijnwerkers ‘St.
Joseph’ uit Haarlem. Daarop is een
voorstelling van de heilige familie te

Naam
De
nieuwjaarsprenten
van artikel
van Jacobus Elbers en hun lange voorgeschiedenis

zien in een timmerwerkplaats met Jozef
(patroonheilige van voornoemd gilde),
zijn vrouw Maria en twee spelende
kleuters: het kind Jezus en diens neefje
Johannes. Dit soort nieuwjaarsprenten
van ambachtsgilden zijn erg zeldzaam.
Van rederijkerskamers en schuttersgilden
zijn veel meer nieuwjaarsprenten bekend.
In het algemeen hebben prenten van
rederijkskamers slechts een kleine
afbeelding, soms zelfs geen, terwijl het
nieuwjaarsvers nogal lang is. Dat is goed
te begrijpen: rederijkerskamers waren in
de eerste plaats literaire gezelschappen.
Bij schuttersgilden was dat anders. Op
hun nieuwjaarsprenten werden fraaie
schutterijtaferelen afgebeeld: soms
van een hele schutterij met officieren
en gewone schutters, rond 1700 en
daarna vaak alleen met enkele tamboers.
Die overgang naar de afbeelding van

individuele schutters (tamboers) had zijn
reden.
In de loop der eeuwen was de rol van
een schuttersgilde veranderd. Het was
aanvankelijk een gilde van mannen
uit de middenklasse met dezelfde
nevenwerkzaamheden: een gilde
gericht op de verdediging, beveiliging
en ordebewaking van een stad. Maar
stap voor stap werd het meer een
gezelligheidsvereniging, waarvan de
muzikanten, vooral de tamboers,
geregeld zorgden voor publiek vermaak.
Dat leidde ertoe dat de nieuwjaarsprent
in de eerste plaats een product werd van
deze tamboers. Zij benutten deze prenten
om begin januari langs de deuren te gaan
om aan inwoners een exemplaar af te
geven, een nieuwjaarswens of -lied te
laten horen en een fooi op te strijken.
De tekst van het nieuwjaarslied dat aan
de deur werd gezongen
stond soms op de prent
vermeld: doorgaans een
berijmde tekst op een
bekende melodie.
De omslag van
schuttersgilden naar
gezelligheidsverenigingen
had onder meer als
gevolg dat bepaalde
beveligingstaken,
zoals het nachtelijke
wachtlopen, werden
afgestoten.

Afb. 7. Nieuwjaarsprent van Nachtwachts, bezig met hun beroep.
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2.3.Arbeiders met nieuwjaarsprenten
Arbeiders uit de onderklasse, die vaak
van meerdere los/vaste baantjes moesten
rondkomen, namen (op verzoek van
het gemeentebestuur) die nachtelijke
wachtlooptaken over: dat gebeurde in de
loop van de 18e eeuw. De vergoeding die
zij daarvoor van de gemeente ontvingen,
was nogal bescheiden. En het is daarom
niet zo vreemd dat zij, net als de
schutters, op nieuwjaarsdag met prenten
langs de deuren te gaan om bij de burgers
een fooi op te strijken. Bij eenvoudige
werkzaamheden die overdag verricht
werden kregen arme arbeiders vaak
terloops een fooi, maar bij nachtwakers,
lantaarnopstekers en torenwachters
was dat anders. Hun werk onttrok zich
merendeels aan het oog van de burgers.
Het waren vooral deze arbeiders die
met nieuwjaarsprenten langs de deuren
gingen
Arbeiders drukten nieuwjaarsprenten
voor eigen rekening. Het
investeringsrisico was het kleinst in
grote steden waar ze bij veel inwoners
konden aankloppen. De afbeeldingen
lieten altijd iets zien van hun eigen werk
of hun werkomgeving. De bijschriften
beschreven vaak het maatschappelijk
nut van hun werk en soms ook lokale of
regionale gebeurtenissen van afgelopen
jaar. En natuurlijk werd aan iedereen veel
geluk gewenst voor het nieuwe jaar.
Maar succes wordt natuurlijk snel
gekopieerd, zeker financieel succes.
En dat leidde ertoe dat in steden als
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Amsterdam en Utrecht op nieuwjaarsdag
een steeds grotere groep van arbeiders
met prenten langs de deuren ging.
Op een nieuwjaarsprent van de Utrechtse
torenwachters uit 1817 wordt in het
bijbehorende nieuwjaarsgedicht een
hele reeks lieden opgesomd, die met
nieuwjaar langs de deuren gingen,
met en zonder prenten: huurkoetsiers,
krantenlopers, vuilnislieden en vele
anderen.
Tussen 1830 en 1850 begon de neergang
van dit gebruik. Moderne materialen en
druktechnieken leverden minder fraaie
producten. Vele jaren na elkaar werden
dezelfde afbeeldingen herdrukt, want
een afbeelding in een houtblok uitsnijden
was het duurste. Het zetwerk van een
nieuwjaarsgedicht was naar verhouding
heel goedkoop. En papier, vroeger heel
kostbaar, werd door machinale productie
steeds goedkoper.
Het gebruik van nieuwjaarsprenten
breidde zich niet alleen uit naar allerlei
andere werklieden en naar kleinere
steden: tenslotte zelfs naar kleine
dorpen. Het initiatief lag in dit laatste
geval vaak niet meer bij de individuele
arbeiders, maar bij uitgevers, die voor
een lage prijs een stapel prentjes
aanboden met een standaardafbeelding
en een standaardgedicht. Deze
standaardisatie maakte de prenten
weinig aantrekkelijk en de steeds grotere
horden van arbeiders die langs de deuren
kwamen wekten de weerzin van burgers
op. Dat betekende op de meeste plaatsen
in de tweede helft van de 19e eeuw het
einde van een lange traditie.

Naam
De
nieuwjaarsprenten
van artikel
van Jacobus Elbers en hun lange voorgeschiedenis

De Bilt was in 1888 een
klein dorp. Jacobus en
zijn collega’s konden dus
onmogelijk veel investeren
in hun nieuwjaarsprenten,
want dan zouden de
opgehaalde fooien niet
opwegen tegen de kosten.
Het initiatief lag in dit geval
bij Kemink, een grotere
uitgever uit Utrecht die ook
allerlei eenvoudig drukwerk
verzorgde voor dorpen
in de directe omgeving,
zoals bij voorbeeld
jaarlijkse almanakken.
Kemink had aen kleine
standaardafbeelding
van twee nachtwachten
op de plank liggen en
bovendien een standaard
nieuwjaarsgedicht. De
persoonlijke inbreng
van Jacobus Elbers en
zijn collega’s beperkte
zich ieder jaar tot drie
bescheiden toevoegingen:
hun eigen namen onder het
gedicht, het jaartal waarop
hun nieuwjaarswens
Afb. 9. Nieuwjaarsprent voor het dorp Rijzenburg, 1892, met
voorstelling van nachtwacht en lantaarnopsteker.
betrekking had en
natuurlijk de toevoeging
van de plaatsnaam: De Bilt. Daardoor leek
3. De nieuwjaarsprenten van De Bilt
de betreffende nieuwjaarsprent specialer
De nieuwjaarsprenten waarmee Jacobus
dan hij was. Jacobus Elbers hoefde alleen
Elbers langs de deuren ging, zijn dus
maar aan Kemink op te geven hoeveel
kenmerkend voor de nadagen van een
exemplaren hij wilde afnemen.
traditie. Hij bracht ze langs de deuren om
Kemink leverde deze nieuwjaarsprenten
nieuwjaar te wensen, met verschillende
niet alleen aan nachtwachten uit
collega’s die al eerder zijn vermeld.
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diverse dorpen, ook voor andere
soorten werklieden had hij uitgesneden
afbeeldingen op de plank liggen om die
op bestelling te leveren: zo konden bij
voorbeeld ook lantaarnopstekers bij
Kemink terecht.
In piepkleine dorpen uit de Utrechtse
omgeving, zoals Rijzenburg en
Sterkenburg, was er maar één
nachtwacht die tegelijk ook
lantaarnopsteker was. Het standaard
nieuwjaarsgedicht was zo algemeen
van aard dat het gemakkelijk bij deze
dubbelfunctie paste. De enige variatie
was dat Kemink in dat geval twee
afbeeldingen op een nieuwjaarsprent
drukte: van een nachtwacht én van een
lantaarnopsteker.
Ook de gemeente De Bilt had een
lantaarnopsteker. De laatste die deze
functie vervulde was Willem van
Nimwegen, die in 1916 zijn ontslag
kreeg toen de laatste petroleumlantaarn
was vervangen door elektrische
straatverlichting.7 Van hem zijn evenwel
geen nieuwjaarsprenten bekend.
Begin 20e eeuw stierf dit gebruik
een stille dood. Beroepsbeoefenaars
met nieuwjaarsprenten zijn er niet
meer, Koppermaandagprenten van
‘drukkersgezellen’ doen er een beetje aan
denken,8 maar daar staan doorgaans geen
afbeeldingen op en ze worden niet van
deur tot deur aangeboden. Trouwens,
ook dit koppermaandag-gebruik, dat
eigenlijk meer bij driekoningen dan
bij nieuwjaarsdag hoort, is zo goed als
uitgestorven. Het enige gebruik dat nog
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een beetje aan de traditie van Jacobus
Elbers herinnert, is de aanbieding van
nieuwjaarskaartjes door bezorgers van
kranten en dorpsbladen. Die bezorgers
gaan bij klanten langs de deur met als
belangrijkste doel: het ophalen van
fooi. En in tegenstelling tot Jacobus
Elbers c.s. hoeven de hedendaagse
bezorgers niet zelf te investeren in hun
nieuwjaarskaartjes: er is geen enkele kans
dat ze verlies zullen lijden.
(Eindnoten)
1. In diverse archiefstukken wordt zijn naam
geschreven als Elberts, dus met een t, maar het
lijdt geen twijfel dat het om dezelfde persoon gaat.
2. Zie j.W.H. Meijer, Kleine historie van De Bilt en
Bilthoven. Bunnik 1995, p. 83-85.
3. Zie Legger politieregister in RHC Vecht en Venen
te Breukelen
4. Politieregister De Bilt, 1887, RHC Vecht en
Venen.
5. M. Jacobs en H. Schoefs, ‘Wensen en
presenteren. Een kleine cultuurgeschiedenis van de
nieuwjaarsbrief’. In F. Adam e.a., Met mijn oogjes
open. Brussel 2004, p. 20-35. Cultureel canon.
6. den Edeldom = aan de prins en zijn entourage.
7. Zie Mijer 1795, p.83.
8. Zie: J. de Zoete en M. Versteeg
Koppermaandagprenten. Verkenning van een
Nederlandse grafische traditie. Amsterdam 1991.

Auteur :
J.G.L. (Jo) Thijssen is emeritushoogleraar Universiteit Utrecht. Zijn
onderzoek en publicaties betreffen onder
meer:
arbeidseducatie, burgerschapseducatie
en educatie-historische prentkunst.
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Fred en Loes Meijer

100 Jaar sociale woningbouw
aan de Hessenweg
Inleiding.
De Hessenweg is één van de oudste wegen van De Bilt. Eerst onder andere namen zoals
Hessensteeg, maar de naam Hessenweg werd op 24 juli 1903 door burgemeester en wethouders officieel vastgelegd, daarvoor had de Hessenweg verschillende namen, zoals Essensteeg
en Hessensteeg. Op de hoek van de Hessenweg en de Looijdijk werd in 1910 de School met
den Bijbel gebouwd.
Na 1919 werd de Hessenweg gaandeweg volgebouwd. Het eerste grote complex behelsde de
eengezinswoningen aan de westzijde, die gebouwd werden in opdracht van de woningbouwvereniging Patrimonium ¹.
Patrimonium was een product van de christelijke werknemersbond.
De sociale woningbouw als overheidssubsidie was nog heel jong: met de woningwet in 1901
geboren. Daarvoor werden huizen voornamelijk op particulier initiatief gebouwd (zoals het
Klimophofje uit 1888 dat baron G. H. L. van Boetzelaer liet bouwen).

Katholieke Illustratie van woensdag 6 augustus 1919. Archief Fred Meijer.
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Hessenweg

De Vereniging tot Verbetering van Volkshuisvesting ‘Patrimonium’ te De Bilt liet in
1919 als eerste in De Bilt sociale huurwoningen bouwen. De aanvraag om vergunning tot bouwen was bij het Bureau Bouwen Woningtoezicht binnengekomen op 8
mei 1919. Het gaat om 28 eengezinswoningen aan de Hessenweg Sectie D 2658.
Bouwmeester was Gijs van Hoogevest uit
Amersfoort (1887-1968).
In de aanvraag lezen we dat er zogenaamde droge closets met kozijntjes met
openslaande raampjes worden geplaatst.
Verder dat de huizen op de waterleiding
worden aangesloten. De afvoer van huishoudelijk water gaat naar het gemeenteriool, de faecaliën naar een waterdichte put
met een inhoud van 2 m³.
Er worden zowel buiten- als binnenmuren
gebouwd. De dakbedekking bestaat uit
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rode ‘Hollandsche’ dakpannen.
De bouwvergunning wordt op 27 mei
1919 verleend. Er zijn vijf verschillende
type woningen gebouwd.
Type A 1 (nrs. 49, 95 en 97) hebben een
puntdak en de voorgevel staat vooruit. De
huizen hebben een verzonken voordeur
in een portiek. De voordeuren zijn links of
rechts geplaatst. De punt van de gevel is
voorzien van siermetselwerk. Boven zijn
er twee ramen in de gevel. Dit type heeft
een extra kamer aan de zijkant.
Type A2 (nrs. 51, 93 en 99) zijn hetzelfde
als type A1 alleen zonder de extra kamer.
Type A (nrs. 53, 55, 89, 91, 101 en 103)
staat iets verder naar achter gebouwd en
hebben geen puntdak. De ramen boven
zijn in het dak geplaatst. Ook hier zijn de
voordeuren links of rechts geplaatst. Elk

Bouwtekening van Centrum voor sociale woningbouw te Bilt 1973-1977.

Type A, A1 en A2 .

Type A, A1 en A2. Foto Fred Meijer 2019.

huis heeft boven één raam in het dak.
Type A1, A2 en 2 huizen van type A
vormen een blok.
Type C (nrs. 57 t/m 63 en 81 t/m 87)
bestaat uit een blok van vier huizen.
De blokken staan iets naar achteren.
De voordeuren zijn naast elkaar met
daarboven een kleine dakkapel met
een puntdak. Boven de voordeuren
zit een siersteen gemetseld. Deze
huizen zijn iets verder naar achter
gebouwd en hebben dus een grotere
voortuin.
Type B (nrs. 65 t/m 79) zijn de kleinste qua oppervlakte. Ze zijn in één
blok gebouwd. Tussen de nrs. 71
en 73 is een poort gemetseld met
daarboven een klein puntdak. In de
gevel zit een siersteen gemetseld. De
huizen 67 en 69 en 75 en 77 hebben
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Siersteen ‘eend’ bij type C boven de deuren en bij
type B onder de bovenramen. Foto Fred Meijer.

Type C.

Type C. Foto Fred Meijer.

boven een kleine dakkapel. De overige
huizen uit dit blok hebben boven een
raam in het dak. De huizen zijn weer iets
verder naar achter gebouwd dan type C.
Tussen de nrs. 95 en 97 ligt een open
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ruimte. Hiervoor is ruim twintig jaar later
een bouwaanvraag ingediend door firma
de Wed. M. van Santen en Zonen te De
Bilt voor de bouw van een dubbel woonhuis, sectie D nr. 2931.De vergunning is
hiervoor verleend op 10 januari 1934. De
huizen (nrs. 95a en 95B) zijn gebouwd
met een andere gevelsteen en hebben
zwartgrijze dakpannen. Uiterlijk komen ze
overeen met de Patrimoniumwoningen.
De huizen zijn later ook in bezit gekomen
van Patrimonium.
Na deze dubbele woning komt nog een
rijtje huizen met de nummers 97 tot en
met 103.
Het totale dossier van de woningen bestaat uit vijftig stukken.
De huurprijs bij aanvang bedroeg ± ƒ 4,00
per week voor de kleine woningen en
± ƒ 8,00 voor de grotere. Deze huurprijzen
komen uit een onderzoek ² van ongeveer
dezelfde huizen in de wijk Tuindorp ook

Type B.

Siersteen boven poort type B.

Type B. Foto Fred Meijer.

uit 1919.
Als men nagaat, dat spoorwegmedewerkers ongeveer tussen de ƒ 9,90 en ƒ 18,00
per week verdiende en deze huur dus wel
konden opbrengen, terwijl een dagloner,
die per dag werd betaald en geen vast
werk had, zo’n huis niet kon huren.
In 1977 zijn de huizen gerenoveerd en op
dit moment is dit opnieuw het geval.
Bronnen:
¹ Website Historische Kring De Bilt.
² Oud-Utrecht: artikel een Tuindorp in De Bilt
1918-1930 juni 2009.
Bouwtekeningen Gemeente De Bilt

Auteurs:
Fred Meijer geboren in Utrecht en inmiddels gepensioneerd. Woont sinds 1959
in de gemeente De Bilt. Heeft zich vanaf
1977 als amateur historicus vooral bezig
gehouden op het gebied van de Nederlandse spoorwegen.
Loes Meijer-Ott (1950) woont sinds
haar geboorte in de gemeente De Bilt.
Werkte als financieel medewerkster op
de financiële administratie van het supermarktconcern Plus. Is nu gepensioneerd.
Reeds jarenlang verzorgt zij de lay-out
van de Biltse Grift.
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Abe Postema

De Bilt toen en nu

Het bruggetje in het Van Boetzelaerpark.
Op het eerste gezicht lijkt er niets veranderd.
Het bruggetje in het Van Boetzelaerpark was
er en is er nog steeds. Maar toch. Zal hier ooit
nog uitgebreid geschaatst kunnen worden
in de winter, nu de temperatuur stijgt? Of
houden we een blijvende wat zomerse
aanblik. In dit winternummer daarom een
nostalgische terugblik naar een tijd met
sneeuw en ijspret.
Het Van Boetzelaerpark werd op initiatief
van baron Van Boetzelaer in de dertiger jaren
van de vorige eeuw aangelegd. De baron
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stelde de grond
ter beschikking.
De gemeente
legde het park op
gemeentekosten
aan. Helemaal
onomstreden was
dat initiatief niet.
Van Boetzelaar
stelde zijn
voorwaarden.
Een belangrijke
conditie van de
schenking was
dat het park ten
eeuwigen dage
een wandelpark
zou blijven.
Daarmee behield
de baron vrij uitzicht vanuit Sandwijck.
Slim en berekenend gespeeld. Een andere,
bijkomende voorwaarde leidde tot verdere
publieke discussie. Mocht de gemeente
geannexeerd worden door een naburige
gemeente – lees de stad Utrecht – dan
werd de gemeente verplicht om de baron
schadeloos te stellen ten bedrage van
400.000 gulden of een bedrag gelijk aan
242,6 kilo fijn goud. Opnieuw: tactisch en
berekenend gespeeld. De geclausuleerde
voorwaarde geldt overigens tot 2032. Daarna
kan de gemeente Utrecht met een gerust hart
tot annexatie van De Bilt overgaan.
Verder gaat nog steeds het gerucht dat

wat bredere zandweg en
nam het verkeer daar toe.
De baron liet toen bomen
planten. Bij de aanleg van
het park in 1930 waren die
al ongeveer twintig jaar
oud. Uit luchtfoto’s van de
aanleg van het park blijkt
ook dat er al een bomenrij
langs de Kerklaan stond.
Bij de aanleg van het
park was het bovendien
een voorwaarde dat
de bestaande bomen
en struiken waar
mogelijk gehandhaafd
bleven. Dat gebeurde.
Zie de luchtfoto’s. De
werkelijkheid blijkt vaak
wat anders in elkaar te
zitten dan een hardnekkig
gerucht het wil.
En wat in ieder geval blijft
is een wandelpark waarin
het goed vertoeven is.

de protestantse baron geen zicht op de
katholieke kerk aan de Kerklaan wilde. Die
kerk met pastorie was daar aan het eind van
de negentiende eeuw gebouwd. Bij de aanleg
van het park zou de baron hebben geëist dat
de kerk moest worden afgeschermd door een
rij bomen.
Een leuk gerucht, maar het lijkt er sterk
op dat de baron zelf al eerder actie heeft
ondernomen. En misschien om een iets
andere reden. In 1910 werd de Kerklaan een

Literatuur:
1) Sabine Broekhoven en Sonja Barends, De Bilt,
geschiedenis en architectuur. Zeist 1995, p. 257
– 259.
2) Werry Crone, Groet uit De Bilt en Bilthoven.
DenHaagUitgeverij 2019, p. 38 – 39.
3) Jan van der Heijden, De Bilt en Bilthoven in
oude ansichten. Zaltbommel 1990, deel 2, nr 34.
4) J.W.H. Meijer, Kleine historie van De Bilt en
Bilthoven. Bunnik 1995, p.125 – 126.
5) H. Rietveld, Oud De Bilt en Bilthoven vanuit
de lucht. Hoogeveen 2000, C1932-nr 11104 en
C1932-nr 11101.
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Kees Floor

Sluiswachters en
vingerhoedmakers
Langs de zuidzijde van de Utrechtseweg
in De Bilt loopt een oude vaarweg: de
Biltse grift. Hij werd in gebruik genomen
in 1642 en verbond de boerendorpen
Zeist en De Bilt met de stad Utrecht. Om
het hoogteverschil tussen de beide uiteinden te overbruggen en om voldoende
water in de vaart vast te houden, kwamen er twee schutsluizen. Een daarvan,
de Koppelsluis, lag in het huidige ZeistWest, de andere in De Bilt bij het latere
Sluishoef, tegenover de huidige Kerklaan.
De Biltse sluis wordt onder andere reeds
aangeduid op een kaart van de omgeving
uit 1677 (figuur 1).

Vingerhoedsmolen
De geschiedenis van de Biltse sluis en
zijn sluiswachters of pachters van de
sluisgelden is tot 1800 sterk verweven
met die van de Biltse vingerhoedsmolen
(figuur 2). De Utrechtse, op de Bemuurde
Weerd gevestigde vingerhoedmaker Jan
Claesz. Schot kocht in 1645, drie jaar na
de openstelling van de grift, een direct
bij de sluis gelegen huis en een slijp- of
boormolen. Verkoper Nicolaes Nelleman
had die enkele jaren eerder laten bouwen. Schot liet vanuit de grift boven de
sluis een aftakking graven naar het huis;
het water liep dwars door het gebouw
heen. Hierin hing hij het
waterrad, dat de slijpschijven aandreef die een rol
speelden bij de productie
van vingerhoeden. Van de
provincie Utrecht had hij
toestemming gekregen
om het water van de grift
voor ‘industriële’ toepassingen te gebruiken. Wel
moest hij daarvoor tot
1681 twintig gulden per
jaar betalen aan de abdij
van Oostbroek. Tussen de
Fig. 1. De Bitse sluis op een landkaart uit 1677. Bron: Archief Eemland
grift en het rad werd een
1001-512.
schut (zie figuur 2, geheel
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moest in tijden van
droogte voorzichtig
omspringen met het
beschikbare water.
De grondeigenaren
van percelen langs
de grift mochten namelijk volgens een
provinciale verordening uit 1668 (figuur
4) het plaatsen van
watermolens bij
de sluizen te allen
tijde verhinderen
Fig. 2. De Biltse grift en de Biltse sluis. Links de vingerhoedsmolen met een schut
en zo nodig reeds
in het kanaal dat water uit de grift aanvoert om het waterrad van de molen te
in gebruik genomen
laten draaien. Rechts de Steenstraat (thans Utrechtseweg) met tussen het bestrate
molens doen verwijgedeelte en de grift een zogeheten zomerweg. In de verte zien we de Utrechtse
deren als ze daartoe
Domtoren. Vervaardiger: D. Verrijk. Datering 1755-1765. Bron: Het Utrechts
Archief cat.nr. 30046.
aanleiding zagen.
Het was dus zaak
betrokkenen niet tegen je in het harnas
links) geplaatst om bij lage waterstanden
te jagen door de andere functies van de
het water tegen te kunnen houden. Aan
vaart, te weten afwatering en vervoer te
de andere zijde van het huis vloeide het
water, te bemoeilijken of onmogelijk te
water weer af naar het lager gelegen gemaken. Verder had ook nog eens het wadeelte van de grift beneden de sluis.
terschap het recht om bij een lage waterLater werd ook een rosmolen bijgestand het schut te sluiten en in gesloten
bouwd, waarbij het rad dat de slijpschijstand op slot te doen en te houden.
ven aandreef, in beweging werd gebracht
door een paard (figuur 3). Deze rosmolen
Zelfbediening
kon bijvoorbeeld worden ingezet bij
Schippers die gebruik wensten te maken
gebrek aan water in de grift of bij onvan de Biltse sluis, bedienden hem zelf.
derhoud, reparatie of vernieuwing van
De voorschriften voor het openen en sluide sluis. De productie van vingerhoeden
ten van de sluisdeuren werden door de
diende namelijk ook onder die omstanprovincie uitgevaardigd in 1656. Er moest
digheden doorgang te vinden. Een paard
vooral voorzichtig met de sluisdeuren
moest na twee uur werken worden afgeworden omgesprongen. Ook kwamen er
lost, zodat er op een werkdag verscheitoen regels om te bepalen wie bij gelijkdene paarden nodig waren.
tijdige nadering als eerste de sluis mocht
De eigenaar van de vingerhoedsmolen
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er vanaf 4 uur ‘s ochtends terecht, in
januari, februari en maart vanaf 5 uur
en in de overige maanden vanaf 6 uur.
Wie zich te vroeg meldde, kreeg een
boete van drie gulden; het geld ging
naar de armen in De Bilt.
De overige boetes die Schot inde, liepen, afhankelijk van de ernst van de
overtreding, uiteen van een tot drie
gulden. De helft was voor hem zelf, de
andere helft ging naar het waterschap.
Fig. 3. Rosmolens in een aardewerk- en tegelfabriek in
Bolsward. De rosmolens werden in dit geval gebruikt voor
het mengen van klei (rechts) en het tot poeder vermalen
van brokken glazuur. Detail van een 18e-eeuws, uit 154
tegels bestaand tableau, geschilderd door de Harlinger
Dirk Jacobs Danser. Bron: Studio Rijksmuseum BKNM-5853.

passeren en wanneer er bij het schutten
gewacht moest worden op een volgende
boot.
Eigenaar Schot van de eerder genoemde
vingerhoedmakerij werd aangesteld als
opziener en mocht bij overtredingen de
boetes innen. Hij woonde destijds vlak bij
de sluis. Zijn aanwezigheid of medewerking bij het passeren van de sluis was vereist. Schippers van schuiten, schouwen
en pramen, die zand uit De Bilt kwamen
halen om het naar Utrecht te brengen en
die er ‘buiten kantooruren’ door wilden,
waren daar niet blij mee. Ze deinsden er
niet voor terug hem ’s nachts wakker te
roepen. De overlast voor Schot en zijn
eveneens vlakbij wonende knechten werd
zo groot dat de provincie zich in 1668 genoodzaakt zag tijden vast te stellen waarop schippers de sluis mochten gebruiken.
Van april tot en met augustus kon men
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Onderhoud
De eerder genoemde provinciale
verordening uit 1668 schreef onder
andere het niveauverschil voor dat in
stand moest worden gehouden tussen de gedeelten van de grift boven
en beneden de sluis. In de winter was dat
maximaal 80 centimeter; bij een groter
verschil konden de landerijen ten oosten
van de sluis hun water niet kwijt. In de
zomer moest het verschil in waterpeil ten
minste 80 centimeter bedragen. Anders
konden de landerijen namelijk uitdrogen
of zou de scheepvaart hinder ondervinden van een te lage waterstand in het
gedeelte van de grift tussen de beide sluizen. Verder werd bepaald dat de sluizen
in de Biltse en Zeister grift onderhouden
moesten worden door ‘den geenen in
wiens Gerechten die respectieve gelegen
zijn’. Dat deed in de Bilt een belletje rinkelen. De provincie had in 1656 weliswaar
een reglement het licht doen zien waarin
werd voorgeschreven aan welke regels de
gebruikers van de Biltse sluis zich zouden
moeten houden, maar de financiering
van het onderhoud was daarin nog niet

geregeld. De Biltenaren voelden er weinig
voor om hun portemonnee te trekken en
beschikten ook niet over een potje waaruit de kosten gedekt konden worden.
Daarom stelden ze voor tol te heffen voor
elk beladen schip dat van de sluis gebruik
maakte en het sluisgeld voor het onderhoud te gebruiken. Al op 7 oktober 1668
kwam het besluit daarover van de provincie af. Bij wijze van proef mocht betaling
worden verlangd. De tarieven bedroegen
een tot twee stuivers per doorvaart van
een beladen schip. De sluisdeuren gingen
pas open als het sluisgeld en eventuele
boetes waren voldaan.
Kennelijk was het experiment geslaagd;
in 1670 werd de heffing van tolgeld definitief ingevoerd. Ertegen protesteren had
geen zin; het leverde een boete op van
negen gulden. Een derde daarvan ging
naar Schot of een sluiswachter die hem
zou opvolgen, en de rest was voor de armen in De Bilt.
Sluiswachters en pachters
Jan Schot kon de eindjes maar net aan elkaar knopen. Het tij zat ook tegen, onder
andere door de komst van de Franse troepen, die in het rampjaar 1672 en 1673
Utrecht bezet hielden en veel slachtoffers
maakten. Ook richtten ze verwoestingen
aan. Zo was het huis aan de Biltstraat in
Utrecht, waar Jans zoon Claes in 1667
ook een vingerhoedmakerij was begonnen, door de Fransen totaal vernield. Na
het vertrek van de Fransen stond er geen
boom meer overeind langs de Steenstraat
(Biltstraat en Biltsestraatweg te Utrecht
en Utrechtseweg te De Bilt). Die bomen

bepaalden voor een belangrijk deel de
charme van de weg. In de buurt van de
vingerhoedsmolen veranderde er overigens weinig. Aan de overkant van de weg
stond namelijk de Biltse korenmolen. De
wind die die molen moest aandrijven,
mocht niet weggevangen worden door
bomen. Toen de provincie in 1679 verordonneerde dat de onderhoudsplichtigen van de Steenstraat opnieuw bomen
moesten aanplanten, werd dan ook een
uitzondering gemaakt voor het gebied bij
de Biltse korenmolen en dus eveneens bij
de daartegenover gelegen Biltse sluis en
vingerhoedsmolen.

Fig. 4. Voorblad van de verordening en
schouwbrief inzake de Biltse en Zeister grift uit
1668.
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De naweeën van de Franse invasie deden zich in de regio nog lang gelden. De
inkomsten uit zowel de handel in vingerhoeden als uit sluisgelden stonden onder
druk. Wat Schot toch nog over hield aan
tolgelden zal zeer welkom zijn geweest.
Na Schots overlijden in 1688 werd de
zaak overgenomen door zijn zoon Hendrik en diens zwager Barent van Bekum.
De economie trok weer aan, zodat ze
veel geld verdienden met het maken van
vingerhoeden. Hun neveninkomsten als
sluiswachters en pachters van de tol, uit
de verkoop van fruit en uit de vetweiderij,
waren slechts bijzaak. Hoeveel pacht ze
aanvankelijk betaalden is niet bekend,
maar na hernieuwing van het pachtcontract in 1698 waren ze aan het waterschap 140 gulden per jaar verschuldigd.
In dit bedrag was het gebruik van water
voor het waterrad inbegrepen.
In 1708 trok Hendrik Schot zich terug uit
de zaak; een jaar later volgde Van Bekum.
De nieuwe eigenaar werd Schots neef
Johan Schot. Vrij snel na zijn aantreden in
1712 liep het pachtcontract van de sluisgelden en de sluiswachterswoning af.
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de sluis en de verpachting
van de sluisgelden lag vanaf 1699 bij
het gerecht van Oostbroek en De Bilt.
Schout Anthony Nicolaas Keppel en zijn
schepenen regelden een en ander met
fikse tegenzin. Liever hadden ze gezien
dat het waterschap dat bleef doen, zoals
al sinds 1656 het geval was geweest. Het
gerecht verkocht het recht tot tolheffing
in 1712 bij opbod. De winnaar van de
aanbesteding was iemand van buiten,
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mogelijk Johannes Wiggerts, wiens naam
we als sluiswachter tegenkomen in een
document uit 1726, en anders een van
zijn voorgangers. Vingerhoedmaker Schot
stond buitenspel.
Schout Keppel kocht in 1715 het gerecht
Oostbroek en De Bilt c.s. van de provincie. Daarmee werd hij ambachtsheer van
het gerecht, met alle rechten en plichten
van dien. Zes jaar later beklaagde hij zich
er bij de provincie over dat er mensen
waren die passagegeld vroegen aan de
Biltse sluis, zonder dat aan hem af te
dragen. Keppel dacht dat hij door de aankoop van het gerecht ook recht had op de
binnenkomende sluisgelden. De provincie
liet hem echter weten dat de Biltse sluis
geen onderdeel uitmaakte van het door
hem gekochte gerecht.
Een vierde paard?
Johan Schot moest, nadat de sluisgelden
vanaf 1712 niet langer werden gepacht
door hemzelf of door iemand anders van
de vingerhoedmakerij, aan het gerecht
Oostbroek en De Bilt c.s. nog wel vijftig
gulden per jaar betalen voor het gebruik
van het water van de grift; de toestemming voor het gebruik van het water was
tot dan toe steeds bij de pachtsom van de
sluis inbegrepen. Daar voelde hij echter
weinig voor. Liever brak hij zijn watermolen, die naar eigen zeggen oud en
versleten was, af en kocht er een vierde
paard bij, dan dat hij zou betalen voor
het gebruik van het water. Het gerecht
vond dat prima, maar dan moest hij wel
het waterrad verwijderen en de buiten
de sluis om lopende watergang afsluiten.

Schot beloofde dat te zullen doen, maar
kwam daar een jaar later op terug. Hij
ging in onderhandeling met het gerecht
en kwam overeen voor het gebruik van
water voor een periode van 12 jaar 36
gulden per jaar te betalen onder voorwaarde dat het waterpeil op niveau bleef.
In 1727, toen het waterschap de beslommeringen rond de sluis weer onder zijn
hoede ging nemen, werd hij toch weer
pachter van het sluisgeld. Voortaan werd
de tol opnieuw gepacht door eigenaren,
bedrijfsleiders of knechten van de vingerhoedmakerij.
Johan Schot leidde de vingerhoedmakerij tot zijn dood in 1729. Vier jaar later
pachtte zijn weduwe Geertruyd van ’s
Heerencarspel de sluisgelden voor zes
jaar. Eveneens in 1733 verkocht ze de
zaak aan haar ongehuwde nichten Josina,
Johanna en Maria van Deventer. Ook
Johan Schots meesterknecht Hermannus Kock ging mee over. Hij verdiende bij
Schot zes gulden in de week en woonde
gratis, maar had enkele dagen voor
Schots dood bedongen dat hij bij verkoop van de vingerhoedmakerij 25 jaar in
dienst mocht blijven voor tien gulden per
week en dat hij dan nog steeds geen huishuur hoefde te betalen. Later zou Kock
nog enige tijd de sluis zelf pachten.
Regels 1740
In 1740 zetten provincie en waterschap
de regels voor de pachters en de schippers nog eens op een rij. Volgens een
aanplakbiljet uit die tijd (figuur 5) was
er weinig veranderd. De openingstijden
hadden weliswaar een kleine aanpassing

ondergaan, maar de regels en tarieven
voor doorvaart waren in 1740 nog dezelfde als die in 1668. De boetes bedroegen
twaalf of dertig stuivers; de opbrengst
werd voortaan gelijkelijk verdeeld tussen de sluiswachter en het waterschap.
Bij problemen kon de sluiswachter de
hulp inroepen van de schout van De Bilt.
Overigens zou sluiswachter Casius in 1786
in voorkomende gevallen niet kunnen
terugvallen op assistentie door de schout,
doordat hij die functie toen zelf zou gaan
bekleden.
Overstroming
De dames Van Deventer kregen in 1747
een flinke tegenslag te verwerken. Door
een dijkdoorbraak van de Lek bij Wijk bij
Duurstede overstroomden grote delen
van de provincie Utrecht. Het water liep
over de Steenstraat en stond in de eerste
helft van maart in de vingerhoedsmolen
80 centimeter hoog. De Biltse sluis werd
gesloten gehouden om het water tegen
te houden, maar dat zocht zich een uitweg eromheen. Twee buitenmuren van
het woonhuis werden grotendeels weggespoeld. Slechts door de sluisdeuren alsnog open te zetten, kon worden voorkomen dat het huis instortte. De Steenstraat
was lange tijd onbegaanbaar, zodat de
bereikbaarheid van de vingerhoedmakerij
te wensen overliet.
Onderhoud en stremming
In 1756 kocht Cornelis Casius de vingerhoedmakerij van de gezusters Van Deventer; de verhuizing van zijn bedrijf van
Utrecht naar De Bilt betekende het eind
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van de vingerhoedindustrie in de stad.
Twee jaar later werd hij pachter van de
sluis. Hij betaalde een jaarlijkse pachtsom
van 409 gulden en tien stuivers. In dat
bedrag was inbegrepen het gebruik van
het water van de grift om het rad te laten draaien en verder de huur van een
sluiswachterswoning. De sluis verkeerde
destijds echter in zo slechte staat dat in
de jaren zestig het aan de bovenzijde van
de sluis vereiste waterpeil niet langer gegarandeerd kon worden en
het waterrad niet op volle
toeren kon draaien. In 1767
werd het herstel van de
sluis aangepakt, waardoor
hij was gestremd en Casius
vijf weken lang geen gebruik
kon maken van waterkracht.
Doordat tegelijkertijd geen
schepen de sluis konden
passeren, derfde hij ook de
inkomsten aan sluisgelden.
Hij vroeg dan ook vijftig gulden korting op de pachtsom
voor dat jaar. Daarvan werd
hem uiteindelijk 42 gulden
toegekend.
Krijgshandelingen
In 1782 trok Casius zich terug uit de vingerhoedmakerij, maar hij bleef eigenaar.
Zijn schoonzoon Lodewijk
van Putten, die hem al enige
tijd had vervangen, kreeg
de dagelijkse leiding van het
bedrijf en werd pachter van
de sluisgelden. De bloeipe-

122

riode van de vingerhoedmakerijen was
echter reeds lang voorbij en de zaken
waren minder winstgevend. Ook niet bevorderlijk was dat er steeds meer pacht
moest worden betaald. In 1800 was dat
498 gulden. Het onderhoud van de sluis
was dan ook duur; in 1786 was hij nog
geheel vernieuwd.
Tot overmaat van ramp verslechterde het
politieke klimaat. De tegenstellingen tussen de patriotten uit de stad Utrecht en

Fig. 5. Regels voor de tolgaarder van de Biltse sluis, 1740. Bron: Het
Utrechts Archief, toeg. 29-31, inv.nr 12.
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prinsgezinden uit het oosten van het land
ontaardden in gevechten. Daarbij bevond
De Bilt zich vaak in de vuurlinie. Er konden onder die omstandigheden weinig
goederen worden vervoerd over de Biltse
grift, waardoor de opbrengst aan sluisgelden en boetes kelderde. Verder brachten
beschietingen door de patriotten eind
augustus 1787 grote schade toe aan de
vingerhoedmakerij en bijbehorende gebouwen. Diverse huizen ‘aan de Bilt’ raakten gehavend en de korenmolen aan de
overzijde van de Steenstraat werd omver
geschoten. Alleen bij Sandwijck bedroeg
de schade meer dan bij de vingerhoedmolen. De teruglopende inkomsten van
de tol konden niet opgevangen worden
door een vergroting van de winstgevendheid van het bedrijf. Gelukkig kreeg Van
Putten een korting van 300 gulden op de
pachtsom van de sluis over dat jaar wegens gederfde inkomsten.
Van 1788 tot 1800 pachtte Cornelis van
Beek, een van de medewerkers van de
vingerhoedmakerij, het sluisgeld.
Het einde van de vingerhoedmakerij
Aan het eind van de 18e eeuw was Van
Puttens vingerhoedmakerij de laatste die
in ons land nog operationeel was. In 1800
of kort daarna zag Van Putten er echter
geen brood meer in. Hij sloot het ooit zo
winstgevende bedrijf dat meer dan 150
jaar productie had gedraaid. Eigenaar
en medewerkers waren niet langer de
voor de hand liggende pachters van het
sluisgeld. Toch hield het waterschap de
mogelijkheid van een doorstart geruime
tijd open. Bij Johannes Leeners, die pach-

ter werd in 1800, en Dirk Karels, die de
pacht in 1806 overnam, was het recht
tot gebruik van het water voor de vingerhoedsmolen in de pachtsom inbegrepen.
Karels mocht dit recht aan een eventuele
nieuwe eigenaar van de vingerhoedsmolen overdragen, maar daarvoor maximaal
veertig gulden in rekening brengen. Eenzelfde bepaling vinden we nog terug in de
pachtvoorwaarden van Gerard Lebbing
uit 1813 en van Willem Pastoor uit 1819.
Vanaf 1825 bevatten de pachtvoorwaarden geen verwijzingen meer naar de vingerhoedsmolen of het gebruik van water
voor industriële toepassingen.
Geraadpleegde literatuur:
1. H. Boon en C. A. Langedijk, Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de
Republiek. Amsterdam 2008. Diss. UvA.
2. J. v.d Water, Groot Placaatboek
[Utrecht]. Dl. 2 (Utrecht 1729), p. 243246 (a) en p. 378-379 (b).
3. Leydse courant, 3 september 1787, p. 1.
Geraadpleegde archieven
1. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.
2. Het Utrechts Archief.

Auteur:
Kees Floor (1947) werkte als meteoroloog bij het KNMI in De Bilt. Hij schreef
talrijke artikelen voor de Volkskrant,
diverse weerbladen en periodieken van
historische verenigingen.
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H.A. L´Honoré Naber

Dingen die voorbijgaan
Botol Tjèbok
Vroeger, in mijn jonge jaren hoorde ik
wel eens als uiting van verbazing: ‘Nou
dondert me de fles in de plee’. Ik vond die
uitdrukking wel grappig, maar heb me er
nooit verder in verdiept. Ook heb ik hem
niet in verband gebracht met de groene
fles, gevuld met water, die in het ouderlijk
huis altijd naast de WC pot stond. Ik had
geen heimelijke alcoholist in de familie
en er zat ook alleen maar water in. Ik wist
dat mijn vader voor de oorlog jarenlang
in Indië had doorgebracht en ik had zo’n
vaag vermoeden dat het daar iets mee te
maken had.
Jaren later kwam ik zélf in Indonesië, leerde de cultuur een beetje kennen en een
paar woordjes Bahasa Indonesia. Daar
hoorde ik ook het woord ‘Botol Tjèbok’.
Botol is fles en Tjèbok is klapperdop, een
stuk harde schil van de kokosnoot dus.
En op mijn zwerftochten langs kampongs
(dorpjes) en pasars (markten) zag ik het
gebruik ervan: straatjes werden keurig
schoon geveegd en met een klapperdop
besprenkeld met water om het stof tegen te gaan. Op markten werd hetzelfde
gedaan over de groenten. In het warme
klimaat zag het er dan weer heerlijk fris
uit. In kleine dorpjes en in oude huizen
zie je in WC´s geen WC papier zoals wij
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dat zijn gewend. Maar wel een fles, die je
kunt vullen met water (of erger nog: een
plastic melkpannetje, een gajong). Het is
dan de bedoeling dat je, als afsluiting van
de stoelgang, met botol of gajong in de
rechterhand het te reinigen lichaamsdeel
besprenkelt en met de linkerhand de reinigende handelingen verricht.

Daarna kun je onder het aanwezige kraantje de handen met zeep reinigen.
De uitdrukking en de mysterieuze fles waren me toen duidelijk.
Wilt u meer weten? Kijk dan op:
https://indowillem.wordpress.com/2014/02/16/
een-intiem-probleem/
https://www.youtube.com/watch?v=629Hndybo4I
https://www.woutermuller.com/video/botol-cebok-rock/

Auteur:
Henri A. L’Honoré Naber (1946) is opgegroeid in Bilthoven. Volgde onderwijs
aan 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, .
Publiceert artikelen over maritieme veiligheid in nationale en internationale bladen en geeft presentaties over dat onderwerp. Door een rijke familiegeschiedenis
is historische belangstelling hem met de
paplepel ingegoten

Burgemeester H.P. van der Borch tot Verwolde van Vorden, geflankeerd door twee vrolijke
dames, viert op 5 mei 1945 de bevrijding van De Bilt en Bilthoven. Wie zijn deze twee
dames? Weet u dat of heeft u suggesties, laat dit dan Leo van Vlodorp weten ( l.van.vlodorp@wxs.nl of 030 2257978).

De Biltse Grift december 2019

125

Wim Krommenhoek

Kunst in De Bilt: een reis
langs beelden in onze
gemeente 4b
ENKELE PLAATSELIJKE KUNSTENAARS
Een beeldhouwer met een groot aantal
objecten in onze gemeente was Petrus
Hendrikus Joseph (Piet) Jungblut (1909
- 1988). Jungblut, geboren in Utrecht en
overleden in Zeist, was sinds 1940 werkzaam in Bilthoven. Zijn vader, de beeldhouwer Hubert Ludwig Jungblut, was
vanuit Koblenz naar Utrecht gekomen.

Franciscus van Assisi van Piet Jungblut.

Sint Franciscus van Piet Jungblut
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Veel van zijn werken is van religieuze
aard en te vinden rond R.K. kerken. Ook
maakte hij diverse oorlogs- en verzetsmonumenten. Van 1949 tot 1971 was hij als
docent verbonden aan Artibus in Utrecht.
In onze gemeente vinden we zijn werk
op het terrein van het voormalige sanatorium en ziekenhuis Berg en Bosch waar
hij zich in de oorlogsjaren schuil kon houden. Zijn bekendste werk is een piëta in
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Pieta van Piet Jungblut

een kapelletje naast de voormalige kapel
van de zusters Dominicanessen. Het werk
dateert uit de periode 1945 - 1947 en is
van zodanige cultuurhistorische waarde
dat het in 2001 tot rijksmonument is
verklaard. Op een grasveldje dichtbij de
vroegere hoofdingang van Berg en Bosch
staat het beeld van een monnik met een
lammetje op schoot, vermoedelijk St.
Franciscus voorstellend. Niet ver daarvandaan vinden we een beeld van Franciscus
van Assisi, de stichter van de orde der
Franciscanen. Jungblut heeft hem uitgebeeld zoals zijn biografen hem hebben
beschreven: klein en schriel en met een
slordige baard. De lelie in zijn linkerfhand
verwijst naar de gelofte van kuisheid.
Op het terrein vinden we ook het beeld
Jongen met teckel dat uit 1980 stamt.
Het knielende jongetje houdt met twee
handen de hond vast. Het beeld heeft

iets vertederends en
persoonlijks. Jammer
dat het beeld door zijn
afgelegen plaats op
het uitgestrekte terrein weinig in het oog
springt.
De liggende Vrouwenfiguur van de Bilthovense beeldhouwer
Piet Pijn is ongetwijfeld een van de minst
bekende beelden in
de gemeente. Pijn
(1926 - 2002) kreeg
zijn opleiding aan de
Koninklijke Academie
in den Haag, de plaats
waar hij geboren was. Hij werkte vooral in
opdracht van kerken en kloosters. Daarnaast was hij actief als schilder waarbij hij
geboeid was door licht en de schoonheid
van het lichaam. In de vrouwenfiguur,
die zijn graf op Den en Rust siert, komt
dit fraai tot uiting; de liggende vrouwenfiguur met één opgetrokken been lijkt
te slapen. Van 1963 tot 1984 was Pijn

Jongen met teckel van Piet Jungblut
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Vrouwenfiguur op het graf van Piet Pijn

verbonden aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen. Hij
wordt beschouwd als de ‘aartsvader’ van
de noordelijke realisten, de figuratieve
stroming waardoor Minerva bekend is
geworden. Tijdens zijn leven stelde Pijn
zijn werk niet tentoon. Pas na zijn dood
werd een stichting die zijn naam draagt
opgericht met het doel zijn werk te beheren en tentoon te stellen.

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.
Na zijn pensionering hield hij zich actief
bezig met de lokale geschiedenis hetgeen resulteerde in een aantal publicaties in de Biltse Grift.

https://onlinemuseumdebilt.nl/
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