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Van de redactie
Wellicht was u verbaasd toen u dit nummer van De Biltse Grift uit de envelop haalde, die 
kleiner was dan u gewend bent. Niet alleen de envelop is anders, maar ook de vertrouwde 
bruine kleur van de omslag is na twintig jaar vervangen door rood. En daar blijft het niet bij; 
het bekende omslagontwerp dat eveneens twintig jaar én twee formaten lang, het gezicht van 
ons blad heeft bepaald, is verdwenen. Dit jaar viert de Historische Kring D’Oude School zijn 
twintigjarig bestaan. Een mooie gelegenheid vond de redactie voor een “restyling” van ons 
blad.
Een nieuw formaat dus, en een nieuw ontwerp. Een andere kleur en een ander lettertype. Het 
zal voor u als lezer even wennen zijn. Dat begrijpen we, dat was het voor ons, de leden van de 
redactie, ook. Toch zijn wij heel blij met deze verandering. Het ontwerp is met veel toewijding 
en zorg gemaakt door studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht. Ze hebben goed geluisterd 
naar onze wensen omtrent leesbaarheid, want de ogen van veel van onze lezers zijn al wat 
ouder. En het resultaat mag er, wat ons betreft, zijn: een eigentijdse vormgeving met begrip 
voor traditie.
Wat niet veranderd is, is de kwaliteit van onze artikelen. We hopen dan ook dat u met 
evenveel plezier De Biltse Grift in zijn nieuwe vormgeving zult lezen, als u altijd al deed.
Een verandering die ons wel spijt, rest ons nog te vermelden. Met ingang van dit jaar heeft 
Frieda Heijkoop besloten uit de redactie terug te treden vanwege te drukke werkzaamheden. 
De redactie betreurt haar besluit, want hierdoor missen we nu een consciëntieuze en 
zorgvuldige redacteur.
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Karel Beesemer & Marcel Beesemer

i

Het waren nogal bijzondere omstan-
digheden die vader en zoon Beesemer 
in  staat stelden een wel heel bijzonder 
boek samen te stellen over het voor-
malige Natuurbad ‘De Biltsche Dui-
nen’ in Bilthoven. 
De kwalificatie ‘heel bijzonder’ menen 
zij zonder enige overdrijving te mo-
gen hanteren. Waar stoelt die nogal 
boude bewering op? Om een tipje van 
de sluier op te lichten, citeren we eerst 
even zoon Marcel.

Natuurbad                            
’De Biltse Duinen’

”In 1982 liep ik rond op het verbo-
den terrein van het toen al twee jaar 
gesloten natuurbad. Een nieuwe 
bestemming had het gebied op dat 
moment nog niet en de verleiding 
was voor mij als 14 jarig jochie té 
groot om deze ‘ontdekkingstocht’ 
niet te ondernemen.
Op het terrein lag her en der allerlei 
correspondentie verspreid. Tot mijn 
verbazing zag ik dat de datering van 
het spul het oorlogsjaar 1940 was. 
Vrij bijzonder dacht ik en besloot 
het te verzamelen. Die verzameling 
bewaarde ik dertig jaren in een map. 
Totdat mijn vader er begin 2011 
eens over begon. Zo is eigenlijk het 
idee ontstaan voor dit boek.” 
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De opbouw van het boek is in hoofdlij-
nen als volgt:
1. Historisch beeldmateriaal, vooral van 

de Historische Kring D’ Oude School 
te De Bilt. De foto’s worden afgebeeld 
met verklarende teksten. 

2. Herinneringen aan en belevenissen in 
het Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’ 
van voormalige recreanten. Het zijn 
veelal verhalen vol heimwee en hun-
kering naar voorbije tijden. Het is een 
mix van nostalgische gevoelens en 
bijzondere belevenissen in het na-
tuurbad. 

3. De unieke correspondentie uit het 
eerste oorlogsjaar 1940, teruggevon-
den in 1982 op het terrein van het 
voormalige natuurbad. Dit zijn circa 
tachtig brieven. 

Het Natuurbad in relatie tot het negen-
honderd jarig bestaan van De Bilt
Het geheel van de punten 1 tot en met 3 
maakt het boek tot een uniek tijdsdocu-
ment uit de periode dat het natuurbad 
tientallen jaren een niet weg te denken 
begrip was, voor niet alleen de inwoners 
van de gemeente De Bilt, maar voor ge-
heel Nederland. In dit artikel kunnen we 
uiteraard slechts fragmentarisch uit het 
boek citeren. We volgen hier de aange-
geven opbouw. 
  
In het jaar 2013 wordt het heugelijke feit 
gevierd dat de gemeente De Bilt 900 jaar 

bestaat. Nog nadrukkelijker dan in ánde-
re jaren wordt teruggeblikt naar de histo-
rie van de gemeente. Daarbij behoort na-
drukkelijk ook het voormalige natuurbad 
met zijn gemeentegrensoverstijgende 
betekenis voor velen. Ook tegen die 
achtergrond is dit boek en het moment 
waarop het wordt uitgegeven juist ge-
kozen. Het is een moment in historisch 
perspectief. Tijdens het eeuwfeest van 
De Bilt in 2013 zou het natuurbad 80 jaar 
zijn geweest.

19 mei 1933: Het natuurbad werd 
officieel geopend
Toen het bad ‘met alles erop en eraan’ in 
1933 werd geopend was het een juweel-
tje. 
Van heinde en verre kwam men naar 
Bilthoven om zich te verpozen. Uit Am-
sterdam en Rotterdam kwamen school-
kinderen met treinenvol voor een dagje 
zwemplezier, er was ‘voor elk wat wils’. 
De ontwerper van het wonderschone 
en unieke natuurbad was Louis Copijn /
fa. H. Copijn & Zn. uit Groenekan. Het 
restaurant was een uitgebalanceerd ont-
werp van architect Jan Wilkes uit Biltho-
ven. Het totale concept, in het jaar 1933 
tastbaar geworden, garandeerde groot 
plezier voor iedereen. 
Op zomerse hoogtijdagen kwamen er 
wel 9000 recreanten verpozing zoeken. 
Er werden ook regelmatig nationale 
zwemwedstrijden gehouden; bijna ge-
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lijktijdig met de opening van het bad 
werd de Zwem- en Polovereniging Biltho-
ven opgericht.   
Wat zal de toenmalige burgemeester, 
H.P. baron van der Borch tot Verwolde 
van Vorden, trots zijn geweest toen hij 
op zaterdag 19 mei 1933 het Natuur- en 
Sportpark ‘De Biltsche Duinen’ mocht 
openen!      

Het natuurbad
Maar liefst 27 hectare bosrijk en heuvel-
achtig terrein
Doel en opzet van de plannenmakers was 
dat de stoutste verwachtingen van de 
bezoekers zouden worden overtroffen. 
Het moest het grootste en meest mo-
derne natuurbad van Nederland worden, 
van ongekende schaal en luxe. Daarin 
slaagde men voortreffelijk.
De plattegrond volgens het overzicht 
geeft een beeld van de immensiteit van 
het natuurbad met de diverse facilitei-
ten. De aanleg van het natuurbad was 
een project in het kader van de ‘Werk-
verschaffing’ (crisisjaren 1930 – 1940), 
om werklozen een nuttige tijdsbesteding 
te geven. 

Wat feiten en cijfers:
•	 Het paviljoen was maar liefst 86 

meter lang en herbergde maar 
liefst 300 kleedkamers en bood

•	 plaats aan circa 10.000 bezoe-
kers per dag.

•	 Voor het paviljoen bevond zich 
een strand van 7.000 m2. 

•	 Het ondiepe bad had een opper-
vlakte van plm. 5.000 m2. 

•	 Het speciale kinderbad had een 
oppervlakte van 1.000 m2.

•	 Het diepe bad had een op-
pervlakte van 1.500 m2 en een 
diepte van 3 meter.

•	 Het speel- en sportterrein had 
een oppervlakte van 5.000 m2.

•	 Volwassenen betaalden 55 cent 
en kinderen 30 cent voor ‘een 
heelen dag genot’, inclusief ver-
makelijkheidsbelasting. 

•	 De bus van het station Bilthoven 
naar het natuurbad kostte 5 cent 
per rit.  

Het café-restaurant had onder meer de 
beschikking over een bovenzaal. Het res-
taurant werd gelijktijdig met het natuur-
bad in de jaren 1932 – 1933 gebouwd. 
De foto toont het bedienend personeel 

Restaurant met personeel.Ansichtkaart  uit de col-
lectie van de Historische Kring  D’Oude School. 
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dat in vol ornaat klaar staat om de gas-
ten te ontvangen. Men moest altijd on-
berispelijk gekleed zijn in een donkere 
broek en een licht jasje, als was het nog 
zo warm.
Het restaurant was aan drie zijden om-
ringd door forse terrassen. Die royale 
opzet was zeker nodig, want zoveel hon-
gerige magen voeden en dorstige kelen 
laven was een hele opgave en daar was 
de accommodatie volledig op afgestemd.

De loopbrug vormde de scheiding tussen 
het wedstrijdbad en het ondiepe bassin
In het ondiepe bad werd druk gebruik 
gemaakt van de toren met maar liefst 
drie glijbanen. Rechts op de loopbrug is 
een wel erg blote heer te zien met alleen 
maar een zwembroek.
Overigens mochten in het natuurbad 
de mannen en de vrouwen gelijktijdig 
sámen zwemmen en zonnen. Dit was 

tamelijk uniek, want in die jaren was dit 
elders wel anders. 
In het zwembad ‘Brandenburg’ in 
Bilthoven bijvoorbeeld zwommen de 
mannen en de vrouwen in die tijd nog 
gescheiden. Wél behoorde tot het na-
tuurbad een apart damesbad waar de 
mannen taboe waren.

Zonneheuvel, Vleesheuvel of 
Venusheuvel’ ? (Foto voorblad).
De foto toont het gezicht op het ondiepe 
bad met links boven een zandheuvel met 
dennen. Deze heuvel was vooral populair 
bij de jeugd. Een enkele bezoeker vond 
de stekelige dennennaalden maar niets, 
omdat het lopen daardoor wat werd be-
moeilijkt.
Een interessant gegeven dat naar boven 
kwam is dat deze plek diverse benamin-
gen toebedacht heeft gekregen. Zo heeft 
de schrijver Peter Hoefnagels de plek 
bijvoorbeeld bestempeld als: De vlees-

De loopbrug.Ansichtkaart uit de  collectie van de 
Historische Kring  D’Oude School. 

          Bonnetjes voor het restaurant.
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heuvel, tevens de titel van het boek dat 
handelt over zijn jeugdherinneringen en 
uitgebreid besproken in het juninummer 
van De Biltse Grift van 2011, onder de 
titel Een Bilthovense jeugd (Uitgave: Ad 
Donker, Rotterdam 1982).
Ook namen als ‘zonneheuvel’ en ‘venus-
heuvel’ worden genoemd. Afgaande op 
de oude plattegrond (afbeelding 1) zijn 
geen van deze namen echter officiële be-
namingen, maar zijn ze ontsproten uit de 
volksmond, refererend aan het vele vrou-
welijk schoon dat daar lag te zonnen … 

Varen met de kano door een prachtig 
natuurgebied  
Prachtig waren de bomen die de kanovij-
ver leken te omkransen. Het woord kano-
vijver gaf eigenlijk niet de wérkelijkheid 
weer, want feitelijk was het een door het 

bos slingerende uitgegraven parcours. 
Een tochtje maken met een kano moest 
afzonderlijk worden afgerekend en was 
met 35 cent relatief prijzig. Lang niet 
iedereen kon zich dat veroorloven. Maar 
wie dit wel kon betalen kon genieten, 
had ook wat. Het parcours was wonder-
schoon! Er waren maar liefst 32 kano’s te 
huur. Behalve de gewone kano’s kon men 
ook de ‘Ark van Noach’ huren, met plaats 
voor meerdere personen.

Herinneringen aan vervlogen tijden 
Veel mensen hebben nog levendige her-
inneringen – vaak vol sentiment – aan 
de gloriedagen van het natuurbad en 
hun belevenissen daar. Enkele oproepen 
onder andere via RTV Utrecht en in De 
Biltsche Courant en De Vierklank leverde 
een rijke oogst aan leuke verhalen op. 

Plattegrond Natuurbad ‘De Biltse Duinen’.
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Per saldo vormen deze inzendingen een 
waardevolle extra dimensie van het 
boek.
Sterk ingekort volgen hier een paar van 
de vele ingezonden verhalen. Vanzelf-
sprekend worden in het boek alle verha-
len opgenomen en in de volledige versie.

“Vroeger stond er aan het begin van de 
Van de Borghlaan, toen nog Julianalaan 
genoemd, een houten poort. Deze poort 
werd door de Duitsers gebruikt als af-
sluiting van het laantje naar het bad. Als 
ik uit school kwam, moest ik mij als kind 
zelfs legitimeren en kunnen aantonen dat 
ik op de laan woonde. Rondom de Juli-
analaan waren de huizen gevorderd en 
bezet door Duitse militairen. Zo ook het 
padvindershuisje. Dat had niets met het 
zwembad te maken. Het huisje werd ook 
bemand door Duitse militairen, daar was 
de bevoorrading. 

Vlak voor de bevrijding kwam de com-
mandant bij ons thuis mijn vader halen, 
hij moest meekomen en een handkar 
meenemen. Mijn vader kreeg hem vol-
gestouwd met aardappelen mee terug. 
Toen mijn vader terugliep hoorde hij een 
schot en had die commandant zich van 
het leven beroofd.
Het bombardement op Soesterberg heeft 
plaatsgevonden op 15 augustus. Het was 
een stralende zomerdag met strakblau-
we hemel, toen er jagers overkwamen en 
lange zilverpapiertjes werden uitgegooid 
om de radar te misleiden. Ze waren nog 
niet voorbij, of een bombardement barst-
te los. Onbegrijpelijk dat zoveel mensen, 
met alleen badkleding aan over het hoge 
hek met prikkeldraad aan onze kant kon-
den klimmen. Wij hadden een kelder on-
der ons huis, die zat in no time mudvol. 
Toen we na het bombardement, wat 
ongelooflijk veel lawaai produceerde, 
na een poos van enge stilte weer buiten 
kwamen was het zo donker als de nacht. 
Hierna is het bad gesloten geweest.
De pastoor preekte met verheven stem 
over het slechte van het natuurbad. Ech-
ter, eenmaal heb ik een groep meisjes 
voorbij zien lopen met een non aan het 
hoofd. Zij heeft vast heerlijk genoten 
van de spelende kinderen. Blonde jonge 
badgasten kon je herkennen aan groen 
haar. Dat kwam door aan het water toe-
gevoegd kopersulfaat.”

De kanovijver. Foto Beeldbank van de Historische 
Kring  D’Oude School. 
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“Ik weet nog goed dat er geregeld een 
heel mooie en sportieve vrouw tot de 
badgasten behoorde. Het verhaal ging 
dat haar man in Engeland als piloot van 
een Engelse ‘Hurricane’, een gevechts-
vliegtuig, de Duitsers bestreed. De Duit-
sers in het bad wilden tijdens het zwem-
men best graag ‘aanpappen’ met zo’n 
mooie vrouw. Zij was totaal niet gediend 
van dergelijke avances van die gasten. 
Dus elke aantasting werd door haar di-
rect afgestraft door het langdurig kopje 
onder duwen van die soldaten. Zij was 
niet alleen mooi, maar als gezegd ook 
sterk en sportief en daar was geen van 
die soldaten tegenop gewassen. 
Wij als jonge jongens, dat kun je begrij-
pen, volgden die schermutselingen vanaf 
de kant met bijzondere interesse en wij 
moedigden haar uitbundig aan! Ze kreeg 
als snel de naam ‘De Hurricane’. De be-
tekenis van die naam is ‘orkaan’, nou die 
naam had voor die dame ook voortref-
felijk gekund!  
Een van mijn vrienden was John Weimar. 
Je kunt het geloven of niet, maar hij was 
een onecht kind van Prins Hendrik. Daar 
werd niet geheimzinnig over gedaan, niet 
door John en ook niet door Prins Hendrik. 
John verbeeldde zich totaal niets on-
danks zijn afkomst. Hij kreeg een ruime 
toelage van zijn vader en liet ons daarin 
meedelen door geregeld rondjes te ge-
ven. Dat lieten wij ons graag aanleunen, 
want rijk waren wij geen van allen! John 

was een fijne jongen. Op een gegeven 
moment vertrok hij naar Apeldoorn om 
een manege met 12 paarden te gaan 
runnen. Manege en paarden had hij ca-
deau gekregen van zijn vader. Over wie 
zijn moeder was werd nooit gesproken.”

Unieke correspondentie uit het eerste 
oorlogsjaar 1940
Zoals hierboven al vermeld vond Marcel 
in 1982 op het terrein van het voorma-
lige natuurbad correspondentie uit het 
eerste oorlogsjaar. Het bleek uitermate 

Brief van 10 mei 1940.
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boeiende lectuur te zijn. Alle circa 70 
brieven dateren uit het jaar 1940. De 
brieven vormen samen een uniek tijds-
document van het leven van alledag in 
1940.
Zo bleef ook gedurende de oorlogsjaren 
de belangstelling voor het natuurbad 
onverminderd groot. Veel brieven bleken 
door de weersinvloeden zwaar gehavend 
en door de scheuren en kreukels vaak 
nauwelijks leesbaar. De brieven vertellen 
hun eigen verhaal en zullen regelmatig 
herinneringen oproepen aan de tijden 
van weleer. Uiteraard worden de brieven 
met fouten en al afgedrukt. Wij heb-
ben volstrekt niet de pretentie om te 
veronderstellen dat een volledig beeld 
is geschetst over het jaar 1940 van het 
openluchtbad. Het is fragmentarisch, 
zo troffen we over de maand december 
geen correspondentie aan, maar dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat toen niets 
gebeurde. Wél is een duidelijk beeld 
ontstaan van het management van het 
Natuur- en Sportpark ‘De Biltsche Dui-
nen’ en van de toen daarbij betrokken 
mensen. 

In het boek worden álle paperassen op-
genomen en op ware grootte afgebeeld. 
De schrijfwijze zoals die in 1940 gehan-
teerd werd, is uiteraard onverkort gehan-
teerd. Hier tonen wij er slechts twee.

Tenslotte
In de jaren zeventig was er sprake van 
oplopende verliescijfers en in 1979 werd 
uiteindelijk besloten tot sluiting over te 
gaan. In het seizoen van 1980 bleven de 
hekken voor het eerst gesloten. Dat was 
het einde van het Natuurbad ‘De Biltsche 
Duinen’.

Op 29 september 1983 besloten de 
aandeelhouders van de N.V. tot verkoop 
van het zwembadcomplex aan de ge-
meente De Bilt voor een bedrag van 

Brief van Galeries Modernes van 27 juli 1940.
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fl. 450.000,--. In september 1984 werd 
het besluit tot liquidatie van de vennoot-
schap genomen, en wel per 31 december 
1984. 
In 1985/1986 werd overeenstemming 
bereikt tussen particulieren en de ge-
meente over een andere bestemming 
van het terrein: de huidige golfbaan. 

Naar verwachting wordt het boek medio 
2012 gepresenteerd. Bij het ter perse 
gaan van dit nummer is de prijs nog niet 
bekend. Bij voorintekening zal de prijs 
beduidend lager zijn dan de uiteindelijke 

winkelprijs.
Wilt u op de hoogte gehouden worden 
over voortgang van de publicatie van 
het boek, dan kan dit via: info@rmbee-
semer.nl. Zie ook: www.rmbeesemer.nl/
boeknatuurbad.
 

Brief van de Nederl. Speciaal Drukkerijen.
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Dr. Gert M. Landman

In het vorige artikel over de abdij van 
Oostbroek haalde ik de kroniek van 
Hendrik van Thabor uit 1522 aan, die 
melding maakt van een pelgrimage naar 
Ierland van een van de stichters van 
Oostbroek: 

Bisschop Godebald, Fries van geboorte, 
heeft een klooster gebouwd van de orde 
van St. Benedictus, in Oostbroek buiten 
de muren van de stad Utrecht, met de 
hulp van een zekere ridder, die in de 
louteringsgrot van St. Patrick was ge-
weest, en die - met toestemming van zijn 
geliefde (rijke?) vrouw - daar met deze 
bisschop het religieuze kleed heeft aan-
getrokken, waarin beiden zijn gestorven 
en begraven.

Een andere bron (een fragment van een 
gedenkkalender uit Oostbroek) duidt 
deze ridder aan als Theoderik de Algo. 
Hij, of zijn vrouw, had een landgoed nabij 
Werkhoven, dat Scherpenburg heette en 

bij de bezittingen van de St. Laurensabdij 
en het Vrouwenklooster is gaan behoren.

Intussen heb ik hierover nadere gege-
vens ontvangen uit Werkhoven. Iemand 
van de Historische Kring aldaar, de heer 
Johan van Impelen, kon bevestigen dat 
het kalenderfragment met de naam van 
Theodericus de Algo waarop zijn afkomst 
vermeld wordt als ‘Werc….’ (het is een 
half blaadje, de rest is afgesneden) zeker 
op Werkhoven kan slaan. In de middel-
eeuwen schreef men die plaatsnaam op 
allerlei manieren, o.a. als Warcondia; 
Werconden; Wercunde; en Werckhoven.

C.J.C. Broer (Monniken in het Moeras, 
2011, p. 131vv) vermeldt de uithof 
Scherpenburg, ten noorden van Werkho-
ven. Een oorkonde uit 1356 noemt zowel 
bisschop Godebald (1114-1127) als Hart-
bert (1139-1150) als schenkers ervan 
(Broer, noot 365). Uiteindelijk kwam 
deze uithof, met 56 morgen (47,7 ha) 

Nogmaals Oostbroek: 
datering in het licht van de 
Ierse connectie
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land, in het bezit van het Vrouwenkloos-
ter en bleef 24 morgen (20,4 ha) land in 
het bezit van de St. Laurensabdij. In de 
uitleg van Broer was Godebald de eerste 
schenker en kwam er onder Hartbert 
een nadere verdeling tot stand. Ik zocht 
daarbij een nadere verklaring voor het 
feit dat deze uithof tweemaal geschon-
ken werd en bij de tweede maal vooral 
de vrouwen goed werden bedacht, en 
vroeg mij af of dit te maken kon hebben 
met de vrouw van de pelgrim die volgens 
Hendrik van Thabors kroniek niet mee-

ging het klooster in, maar wel instemde 
met zijn intrede. Door de informatie van-
uit de Historische Kring van Werkhoven 
wordt deze gedachte nog aannemelijker. 
De heer Van Impelen stuurde mij enkele 
oude kaarten. Eén is afkomstig uit C. 
Dekker, Het Kromme Rijngebied in de 
Middeleeuwen (1983). 
Links bovenin is Scherpenburg te zien, 
bijna tegen het huidige Odijk aan, be-
grensd door de Kromme Steeg; dat land 
is 56 morgen groot en betreft de grond 
die in tweede instantie bij het Vrouwen-
klooster ging horen; de 24 morgen die 
eigendom bleven van Oostbroek, lig-
gen aan de andere kant van de Kromme 
Steeg, grenzend aan het Schoonovers-
veld. Dat kleinere land is na de ophef-
fing van de kloosters bij het landgoed 
Beverweerd gekomen, zoals te zien is 
op een kaart die tussen 1710 en 1714 is 
gemaakt door de rentmeester van Bever-
weerd.

Geheel links vinden we het Oostbroekse 
land. De tekst luidt: ‘Oostbroecks lant 
ende de heer van Beverweert gemeten 
tot den wegh van Harmen Damen, en 
tezamen groot zesendertigh mergen en 
dartien roeden, waarvan Oostbroeck 
compenteert vier en twintigh mergen.’ 
De linkerrand van de kaart is de zigzaglijn 
van de Kromme Steeg, de grens met het 
grotere land dat Scherpenburg is blij-
ven heten (buiten deze kaart, zie vorige Scherpenburg op kaart.
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kaart) en waar de huidige hofstede nog 
staat. 

De vorige keer kwam ik tot deze re-
constructie: de ridder die voorafgaand 
aan de bouw van een kloosterkerk op 
Oostbroek als pelgrim naar Ierland ging, 
was Theodericus de Algo, afkomstig uit 
Werkhoven, waar hij met zijn vrouw op 
de uithof Scherpenburg woonde. Na zijn 
pelgrimage deed hij de riddergordel af 
en het monnikskleed aan, met haar in-
stemming. Zelf bleef zij als landvrouwe 
op de uithof, die door bisschop Godebald 
alvast aan de Laurensabdij werd toebe-
deeld. 
Met de locatie nog beter voor ogen, 
voeg ik hier nu aan toe: haar sympathie 

voor de keuze van haar man zal betekend 
hebben, dat zij hem regelmatig bezocht 
en vieringen in het klooster bijwoonde. 
Daarbij zal zij ook steeds meer contact 
hebben gekregen met het Vrouwenkloos-
ter. Is zij hier uiteindelijk zelf ingetreden? 
Intreden als oudedagsvoorziening was 
toen niet ongebruikelijk, zo leerde ik van 
de Ierse historicus John B. Cunningham. 
Toen zij stierf – of bij haar late intrede – 
werd de grond door de bisschop (inmid-
dels Hartbert) definitief verdeeld: het 
deel waar het landhuis op stond viel aan 
het Vrouwenklooster toe, en het verder 
gelegen deel (gezien vanuit haar huis) 
aan de overkant van de Kromme Steeg 
bleef aan de abdij. Als zij de eigenares 
van Scherpenburg is geweest, dan pleit 

Beverweerd met land van Oostbroek.
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dat in de tekst van Henricus van Thabor 
voor de weergave ‘ditissima uxore eius 
consenciente’ (met instemming van zijn 
rijke echtgenote).
Tot zover de aanvulling op mijn eerdere 
tekst. Kijken we nu naar de datering van 
dit alles.

Hoe oud is De Bilt precies?
Ons grondgebied was ooit moeras. Er 
konden pas mensen gaan wonen nadat 
dit veengebied was ontgonnen vanuit 
de St. Laurensabdij in Oostbroek. Als je 
weet wanneer dat begon, weet je hoe 
oud de Bilt is. Maar de publicaties over 
het begin van Oostbroek zijn niet eens-
luidend als het om de datering gaat. Dit 
heeft te maken met een geschrift over de 
splitsing van het dubbelklooster in een 
mannen- en een vrouwenklooster, met 
de naam van abt Ludolf eronder, geda-
teerd 1113. Dat jaartal is uitgangspunt 
geweest voor het kiezen van 2013 als het 
jubileumjaar: 900 jaar De Bilt!

Maar het geschrift met dat jaartal is 
verloren gegaan. Van die tekst kennen 
we alleen een vervalste versie uit 1231. 
Daarin zegt ‘abt Ludolf’ niet alleen dat 
de vrouwen zo talrijk worden dat ze 
een eigen onderkomen moeten krijgen, 
maar ook dat ze aan de abt gehoorzaam 
moeten blijven, geen eigen bezit mogen 
hebben enz. Deze beperkingen voor de 
vrouwen (die blijkbaar te veel vrijheden 

wilden in de ogen van de mannen) zijn 
in 1231 toegevoegd aan abt Ludolfs do-
cument, om zijn gezag tegen hen te ge-
bruiken. De vervalsers hadden overigens 
geen enkele reden om het jaartal te wij-
zigen. Toch zouden ze dit volgens sommi-
ge auteurs fout overgeschreven kunnen 
hebben. Zo komt C.J.C. Broer (Monniken 
in het moeras, p. 164, noot 483, in navol-
ging van Huyghebaert, Van Moolenbroek 
en Hascher-Burger) uit op 1142, oftewel 
MCXLII. De L in dit getal zou per abuis 
voor een I zijn aangezien, en zo werd het 
MCXIII, 1113. Op die manier kan Broer 
haar tijdrekening aannemelijk maken, 
waarin vóór 1122 (de afdamming van 
de Kromme Rijn) nog nauwelijks ontgin-
ningen vanuit Oostbroek plaatsgevonden 
kunnen hebben.

Andere historici (zoals A. Doedens, met 
een beroep op Van Buchel, Van Kalveen 
en Post) blijven bij 1113. Doedens wijst 
op de ontginningen in Achttienhoven, 
die al waren begonnen in 1085 – in het 
verlengde dáárvan moet het begin van 
Oostbroek gezien worden. Ergens tus-
sen die vroegste ontginningen te Acht-
tienhoven en de oorkonde van keizerin 
Mathilde van 1122 die hiermee de reeds 
gestarte ontginningen te Oostbroek be-
vestigde, moet de St. Laurensabdij zijn 
eerste begin gehad hebben. 1113 dus 
als een punt in een geleidelijke ontwik-
keling, als symbolisch beginjaar. Dat na 
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de afdamming van de Kromme Rijn in 
1122 de ontginningen een veel grotere 
omvang kregen, spreekt vanzelf, maar 
dat sluit eerdere ontginningen op kleine 
schaal niet uit. 

Kortom, we hebben een vroege en een 
late datering van het begin van Oost-
broek. Kunnen andere historische gege-
vens nieuw licht werpen op deze date-
ringskwestie? Ridder Theoderik die naar 
de louteringsgrot van St. Patrick ging en 
daarna bisschop Godebald een klooster 
hielp bouwen op Oostbroek en hier ook 
intrad – past dit beeld het best in een 
vroege of late datering?

a. Vroege datering (Ludolfs verklaring 
blijft op 1113 staan)
Abt Ludolf splitste de kloostergemeen-
schap omdat deze te talrijk werd. Dus de 
groei was er al vóór 1113. Dan moet de 
stichting hebben plaatsgevonden onder 
bisschop Burchard (1100-1112). Die had 
volgens Broer (p. 195) belangstelling 
voor de nieuwe vita apostolica, was be-
trokken bij een eerdere heremietenvesti-
ging in Rolduc, en had geprobeerd de abt 
ervan over te halen naar het Utrechtse te 
komen en hier een klooster te beginnen. 
Zouden we dan ervan uit kunnen gaan, 
dat toen deze abt hier geen gehoor aan 
gaf, Burchard wel gehoor vond bij de rid-
ders Hermannus en Theodericus waar 
Godebald in zijn oorkonde over spreekt? 

Theoderik was net terug uit Ierland en 
wilde graag een klooster helpen bouwen 
van deze spiritualiteit.

Van het klooster dat in 1100 te Brugge 
gesticht werd, zou Ludolf de eerste prior 
geweest zijn (zie hieronder de infor-
matie bij Moolenbroek/Huyghebaert); 
dateer je ‘ons’ klooster vroeg (splitsing 
al in 1113), dan is Ludolf ruim daarvóór 
naar Oostbroek gekomen, nog onder 
Burchard, op zijn laatst in 1111. Herman 
en Theoderik zijn dan minstens al in 
1109 of 1110 met de bouw begonnen, 
zodat we Theoderiks pelgrimsreis op + 
1108 kunnen dateren.

Maar nu ontstaat er een tegenstrijdig-
heid. Volgens Hendrik van Thabor hielp 
onze ridder na zijn pelgrimage niet 
Burchard maar Godebald een kerk te 
bouwen op Oostbroek; dat kan dus pas 
na 1114 zijn geweest. Of je moet zeggen 
dat Hendrik van Thabor met ‘de bis-
schop’ toch Godebald bedoelde. Deze 
was op dat moment nog geen bisschop, 
maar proost van de St. Janskerk, als zo-
danig verantwoordelijk voor de ontgin-
ningen bij Achttienhoven, en daarom 
mogelijk ook al betrokken bij ontgin-
ningen op Oostbroek, nog voordat hij 
Burchard opvolgde als bisschop. De kro-
niekschrijver zou Godebald dan als hulp-
bisschop hebben gezien en hem daarom 
alvast ‘bisschop’ genoemd hebben; of 
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hij zou niet precies op de hoogte zijn ge-
weest van Godebalds regeerperiode als 
bisschop (wat niet zo is: Hendrik van Tha-
bor wist de jaartallen precies). Kortom, je 
moet met onbewezen veronderstellingen 
komen om deze tegenstrijdigheid te ver-
klaren.

De kroniektekst lijkt ook strijdig met 
het feit, dat bisschop Godebald zich 
in zijn laatste levensjaar terugtrok op 
Oostbroek en daar stierf. Als onze rid-
der ‘mét de bisschop’ het monnikskleed 
aantrok en daarin stierf, dan speelt dit 
rond 1127. Maar dan zou de genoemde 
‘hulp van een zekere ridder’ bij de bouw 
jarenlang alleen financieel geweest zijn, 
pas op latere leeftijd gevolgd door zijn 
intrede. Dat klopt niet met het beeld dat 
Godebalds oorkonde schetst van de rid-
ders, waaronder Herman en Theoderik, 
die ‘door de kracht van de heilige Geest 
aangestoken, de ridderlijke gordel ver-
zaakt hebben en, zich in een beter leven 
voegend, een eenzame plaats hebben 
verkozen in het moeras dat vanouds 
Oostbroek wordt genoemd, en aldaar 
een kerk gesticht hebben…’. Godebalds 
tekst (uit 1125) plaatst de kerkstichting 
en het betere leven als monnik in de-
zelfde periode. Het aantrekken van het 
habijt kan dan slechts ‘met de bisschop’ 
zijn geweest in de zin van ‘met de bis-
schop erbij aanwezig’ (die hen van hun 

ridderplicht ontsloeg); pas aan het eind 
van Godebalds leven is het letterlijk ‘met 
de bisschop’ geworden – toen deze zelf 
intrad om daar te sterven. Zo hoeft er op 
dit punt geen tegenstrijdigheid te zijn.

b. Late datering (Ludolfs verklaring naar 
1142 geschoven)
Volgens onze kroniek bouwde Godebald 
de Oostbroekse kerk met de hulp van 
een ridder die terugkwam van zijn pel-
grimage naar Ierland. Omdat hij pas in 
1114 bisschop werd, vraag ook ik mij af 
of ‘1113’ (het jaartal van Ludolfs verkla-
ring over de kloostersplitsing) niet als 
een schrijffout beschouwd moet worden. 
Alleen kleven er mijns inziens bezwaren 
aan het voorstel dat Broer volgt (MCXIII 
zou in feite MCXLII geweest zijn, 1142 
dus); daarover gaat deze paragraaf.

Jaap van Moolenbroeks studie Vrouwen 
en visioenen in de abdij van Oostbroek 
(in de bundel ‘Wonderen van alledag’, 
2006) bevat het hoofdstuk ‘Een dub-
belklooster in ontwikkeling’. Hierin be-
spreekt hij Ludolfs geschrift uit ‘1113’. 
Hij onderscheidt (p. 40) tussen dispositio 
(uiteenzetting van de rechten van de 
vrouwen, vervalste tekst uit 1231) en de 
narratio die eraan voorafgaat en wèl uit 
de 12e eeuw kan zijn. 
Verder citeert hij de Vlaamse historicus 
Huyghebaert (een latere abt uit Ludolfs 
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abdij te Brugge), die de narratio uit an-
dere bronnen bevestigt. Daar wordt prior 
Adalardus uit 1118 genoemd, die vooraf-
gaand aan Ludolf prior zou zijn geweest 
(citaat p. 40-41): 
‘Omdat in 1118 Adalardus nog als prior 
van Sint-Andries wordt vermeld, kan 
Ludolfus dat ambt pas na 1118 hebben 
bekleed.’ De voetnoot vermeldt de bron, 
plus een interessante tegenstrijdigheid 
(hier cursief en deels ook vet gedrukt): 
Huyghebaert, ‘Abbé de Saint-André-
lez-Bruges’, 97, overigens in strijd met 
86 (‘Ludolfe, premier prieur de Saint-
André’) en voorts zijn ‘Les deux notices’. 
Huyghebaert ziet Ludolf dus pas na 1118 
als prior, na ene Adalardus. 

Moolenbroek denkt de late datering 
‘1142’ te kunnen ondersteunen met het 
feit dat Godebald in zijn oorkonde van 
1125 Ludolf nergens noemt: de abt moet 
toen nog in aantocht geweest zijn. Maar 
dat Ludolf ongenoemd blijft, kan ook 
anders geduid worden: volgens Broer (p. 
105) was Ludolf juist de ghost writer van 
deze oorkonde, die hij op naam van Go-
debald stelde; over zo’n dicteerpraktijk 
zie haar par. 3.3.1. ‘Een destinatarisdic-
taat’ p. 86vv.

In zijn narratio uit ‘1113’ vertelt de abt 
hoe hij uit Vlaanderen was gekomen, 
met zijn halfzuster. Rond haar heeft zich 

in Oostbroek een vrouwenconvent ge-
vormd. Moolenbroek dateert dit convent 
als volgt: indien niet omstreeks 1125, 
dan toch heel spoedig daarna, want in 
1132 waren er al zoveel monialen dat er 
een aantal overgeplaatst werd naar het 
Friese klooster in Staveren. 
De kloosterhervorming te Staveren 
wordt uitgebreid besproken door C.J.C. 
Broer (p. 150v); zij acht het zeer aan-
nemelijk dat Ludolf de hand had in deze 
reorganisatie en dat er zowel monniken 
als monialen naar Friesland zijn gestuurd 
om daar kloosterlingen te vervangen die 
zich hadden misdragen. Ook Staveren 
was dus een dubbelklooster, naar Oost-
broeks model.
Evenals Broer neemt Van Moolenbroek 
het jaartal 1139 over (uit het latere ar-
chief van de zusters, de kroniek van de 
16e-eeuwse abdis Henrica van Erp) voor 
de stichting van het vrouwenklooster, 
wat hij uitstekend vindt kloppen met het 
jaartal 1142, ‘in later tijd foutief geko-
pieerd als 1113, zoals Huyghebaert vin-
dingrijk opperde’ (p. 41). 

Maar dan zou Ludolf zijn narratio over 
de noodzaak tot splitsing pas geschre-
ven hebben toen het vrouwenklooster 
al drie jaar een feit was. Dat is vreemd. 
Verder zou vanuit het vrouwenconvent, 
dat daarvoor bestond, in 1132 al een 
overloop naar Staveren plaatsgevonden 
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hebben, terwijl pas tien jaar later (het 
geopperde jaar 1142) de zusters volgens 
Ludolf ‘te talrijk’ geworden zijn. Dit alles 
lijkt niet erg aannemelijk.

c. Andere datering? (een tussenweg)
Een mogelijk stichtingsjaar dat zowel 
Broer als Doedens vermelden, is 1121, 
genoemd door de 14e-eeuwse kroniek-
schrijver Jan Beke. Verder vond Doedens 
nog iets in Van Buchels Monumenta (17e 
eeuw): een plaquette in de slaapzaal van 
het vrouwenklooster, daar aangebracht 
bij de restauratie in 1536 (nadat de inge-
storte slaapzaal was herbouwd). 

Hierop (in de rechterkolom) wordt Go-
debald geëerd als bouwer of begunstiger 
van het klooster gewijd aan Maria en 
Laurentius, anno MCXXI (1121). Zou dan 
de opsplitsing in twee kloosters ergens 
daarna gedacht kunnen worden?

De dateringskwestie heb ik voorgelegd 
aan de mediëvist dr. Michael Haren uit 
Ierland. Hij schreef een boek over allerlei 
pelgrims die vanuit Europa naar de loute-
ringsgrot van St.  Patrick kwamen. Onze 
Biltse ridder is voor hem een ontdekking 
van belang: een zo vroege pelgrim was 
hem nog niet bekend! 
Dr. Haren ziet wel een punt in een latere 
datering dan 1113. Want hoe lang noem 
je een klooster ‘nieuw’ (Mathilde in 
1122) of ‘pril’ (Godebald in 1125)? Ook 

Broer (p. 19) wees hier al op. Maar als 
‘1113’ inderdaad een schrijffout zou zijn, 
aan welk jaartal zou hij dan denken? 

In reactie op de suggestie ‘1142’ zegt hij:
‘One could not a priori exclude confu-
sion in copying of ‘l’ to ‘i’ if the ‘l’ were 
envisaged as written minuscule. On the 
other hand, a relatively easy error to 
suppose in copying is the omission of an 
‘x’: so, from a date of ‘mcxxiii’ to ‘mcxiii’. 
Plausibility would depend on general 
argument from other considerations.’

Zijn suggestie is dus MCXXIII (1123), per 
abuis overgeschreven met een X minder, 

     Bladzijde.
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waardoor het MCXIII (1113) werd. Als 
we op de veronderstelling ‘1123’ door-
borduren, kan de volgende reconstructie 
gemaakt worden (en kunnen we zien hoe 
plausibel dat is):

Ludolf verklaart dat, vanwege het ge-
groeide getal der zusters ‘op grond van 
beraadslaging van het kapittel, wij aan 
de zusters het bouwen van een apart 
onderkomen hebben toegestaan’. Als hij 
dat zegt in 1123, dan is dat twee jaar na 
de stichting in 1121. En één jaar na 1122, 
met de afdamming van de Kromme Rijn, 
in opdracht van bisschop Godebald, en 
de erkenning van het klooster door keize-
rin Mathilde – gebeurtenissen die zowel 
de ontginningen als de kloosterbevolking 
zeker hebben doen toenemen. Als Ludolf 
ook na de splitsing abt is gebleven van de 
monialen, dan klopt dat met 1132, toen 
monniken èn monialen door hem over-
geplaatst werden naar Staveren. 

Vier eeuwen later noemt Henrica van 
Erp 1139 als beginjaar van het Vrouwen-
klooster. Zou er in 1123 een voorlopig 
onderkomen zijn gekomen, dat pas in 
1139 een volwaardig klooster was ge-
worden? Tussen officieus begin en of-
ficiële stichting kunnen meerdere jaren 
liggen, zo zal blijken uit het Vlaamse 
voorbeeld.

Komen we eerst nog terug op de ge-
noemde tegenstrijdigheid bij Huyg-
hebaert (zijn p. 86 en 97). Het St. An-
driesklooster te Brugge werd gesticht 
omstreeks 1100. Als Ludolf daar prior 
werd ná Adalardus (die dat in 1118 
was), was dat op zijn vroegst in 1119. 
Maar met een stichting van Oostbroek 
in 1121 en een opsplitsing door Ludolf 
zelf in 1123 - dan moet hij zeer kort prior 
geweest zijn in Brugge. Zo’n tijdschema 
wordt wel erg krap. 
Maar als (volgens de andere melding van 
Huyghebaert) Ludolf de eerste prior van 
St. Andries was, dan kon zijn opvolger 
Adalardus daar in 1118 prior zijn, omdat 
Ludolf toen al hier zat, minstens vanaf 
1117. Aan een officiële stichting in 1121, 
bekrachtigd door Mathilde (1122) en 
Godebald (1125) moet dan een officieus 
begin voorafgegaan zijn. 

Bijna alle auteurs gaan daar ook van uit. 
Broer, die de schenking van Mathilde als 
begindatum neemt, zegt: Hoe lang daar-
voor al de voornoemde ridders zich als 
heremieten, strevend naar een sober en 
vroom leven in de relatieve eenzaamheid 
van het Oostbroek hebben teruggetrok-
ken, weten we echter niet (p. 17). Later 
beschrijft zij het klooster Affligem, waar 
Ludolf opgeleid werd voor hij prior werd 
in Brugge (p. 80v): rond 1062 trokken en-
kele ridders zich terug in de wildernis van 
Affligem. Toen de heremietengemeen-
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schap groeide, wilde men een meer 
monastiek geordend leven en werd vanaf 
1083 een kerk gebouwd, waarop in 1084 
en 1086 de nodige schenkingen volgden, 
door keizer en bisschop. Tussen het offi-
cieuze begin en de officiële erkenning zat 
daar meer dan twintig jaar.
Ook Doedens wijst erop, dat een initi-
atief van onderaf wel gesteund wordt 
door het gezag - toen en nu - maar altijd 
pas nadat het zich eerst ruim bewezen 
heeft. 

Deze gedachte vinden we eveneens bij 
J.W.H. Meijer. Hij schreef in 1995 zijn 
Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven, 
na jaren grondonderzoek bij de Biltse 
Dienst Publieke Werken, waarbij hij de 
ontginningen vanuit Oostbroek in kaart 
bracht en ook sporen tegenkwam van 
het Vrouwenklooster (p. 26-28), en zelfs 
van daarvoor (p. 12-13): met leem be
smeerde vlechtwerkresten van wilgete-
nen, ten oosten van het huidige KNMI-
gebouw. Daar, op iets hoger gelegen 
gronden dan Oostbroek zelf, kon men 
voorlopige onderkomens neerzetten 
voor mens en dier, vee laten weiden en 
akkers aanleggen voor de voedselvoor
ziening tijdens de bouw op Oostbroek, 
dat de eerste jaren nog te drassig zou zijn 
om er al te wonen. Meijer noemt dit de 
‘stamvestiging’.
Hij kiest dan voor 1115 als beginjaar van 
de graafwerkzaamheden, het bouwen 

van een klooster en een kapel. Waarbij 
hij toegeeft dat dit jaartal nergens is 
vastgelegd, maar zijn argument is: bij de 
schenking van 1122 zal reeds heel wat 
werk verzet zijn om dat besluit te recht-
vaardigen en het nog jonge klooster te 
ondersteunen (p. 12, noot 8). Het kloos-
ter had zich dus bewezen in de jaren 
vóór 1122. Hoeveel jaren? Meijer bere-
kent (p. 13) dat het graven van de beno-
digde grachten en sloten zeker 5 jaren 
zwoegen in de zware klei betekende voor 
een groep van 25 mannen. 

De timing van Meijer kan kloppen met de 
hierboven geopperde komst van abt Lu-
dolf in of voor 1117. Dan zouden Herman 
en Theoderik rond 1115 zijn begonnen 
met de bouw op Oostbroek (en de on-
derkomens op de ‘stamvestiging’ moge-
lijk al in 1114), gesteund door Godebald 
(die vanaf 1114 bisschop was). En omdat 
Theoderik dáárvoor als pelgrim naar 
Ierland was geweest, zou je deze pelgri-
mage ongeveer kunnen dateren op 1113. 

Dr. Michael Haren had het over ‘plausibi-
lity’. Bij historische reconstructies zal het 
zelden om waterdichte bewijzen gaan, 
eerder om wat het meest aannemelijk is. 
In welke schets zijn de tot nu toe beken-
de feiten het best gecombineerd, welk 
plaatje ziet er het meest logisch uit? De 
lezer mag het zeggen.
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Wim Krommenhoek

De Biltse bodem als archief,   
een kijkje in het 18e eeuwse dagelijks leven aan de 

hand van hielmerken op goudse kleipijpen . Deel 1 .     

Inleiding
Vrijwel iedereen is bekend met in de bodem 
gevonden pijpenkoppen die vooral te voor-
schijn komen bij het jaarlijkse omploegen van 
akkerland. Ook bij het spitten in de tuin en 
bij graafwerkzaamheden komen ze dikwijls 
te voorschijn. De uiterst breekbare pijpen 
werden vooral in de eerste helft van de 18e 
eeuw op de meest uiteenlopende plaatsen en 
meestal na een korte tijd van gebruik, weg-
gegooid. Veel kapotte pijpen belandden in de 
beerput. Al in de 17e eeuw kregen de boeren 
in de omtrek van de stad belangstelling voor 
de geleegde beerputten en het huisvuil van 
de stad, en met deze Utrechtse stadscompost 
kwamen grote aantallen gebroken pijpen mee. 
Per schip bereikte men via de Biltse Grift het 
voormalige haventje aan de Visserssteeg en 
van daaruit werd de stadscompost gedistri-
bueerd.

Het merendeel van de restanten be
treft pijpen die in Gouda zijn vervaardigd, 
aangevuld met exemplaren van Utrechtse 

makers en in mindere mate uit Schoonhoven. 
Het was gebruikelijk bij de Goudse pijpen-
makers een eigen merkteken op de pijp te 
plaatsen, meestal in de vorm van een 4-5 
mm groot stempel in de hiel van de pijp. De 
Utrechtse pijpenmakers plaatsen hun merk-
teken aan de zijkant van de pijp. Hierdoor, 
en door het bewaard gebleven zijn van een 
deel van de gildeboeken, is het mogelijk van 
de meeste pijpen te achterhalen wie de pijp 
gemaakt heeft, wanneer en waar. En behalve 
de gewone gebruikspijpen, die vanwege de 
lange dunne steel meestal maar een kort leven 
beschoren waren, zijn er vooral in Gouda veel 
gelegenheidspijpen vervaardigd met afbeel-
dingen van voorwerpen en personen, vooral 
van stadhouders en andere leden van Oranje, 
de zogenoemde Oranjepijpen. 
Het zijn vooral de Goudse pijpen die door de 
aanwezigheid van een grote verscheidenheid 
aan hielmerken ons een inkijkje gunnen in het 
dagelijks leven uit vooral de eerste helft en mid-
den van de 18e eeuw. Daarom eerst iets over 
hielmerken.
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Hielmerken
De hiel van de pijp is het vlakje aan de 
onderzijde, met een doorsnede van 4-5 
mm, zie fig. 1. Met een ijzeren stem-
peltje werden de merken in de hiel 
gedrukt. Deze merken kunnen in drie 
hoofdgroepen worden onderscheiden: 
de cijfer- , letter- en figuurmerken. In de 
gildeboeken staan ruim honderd cijfer-
merken beschreven. Het zijn de cijfers 
2 tot en met 99 m.u.v. de 8 en de 11 en 
aangevuld met de combinaties 222, 333, 
444, 666 en 999. De meesten van deze 
merken zijn ingeschreven rond 1730. 
Van de lettermerken zijn er 222 bekend, 
de oudste inschrijving dateert van 1660 
(het merk WS), de jongste van 1769 (het 
merk GML). 
Van de figuurmerken, die voor ons van 
veel meer belang zijn, kennen we er circa 

driehonderd. Tussen 1620 en 1640 
ontstaat een eerste verscheidenheid 
aan deze merken, gevolgd door een 
achteruitgang tijdens het Stadhouder-
loze tijdperk (1650-1672). Daarna vindt 
pas tussen 1740 en 1760 een opbloei 
plaats en worden vele nieuwe merken 
ingeschreven. De hieltjes blijven klein, 
4-5 mm, maar de kwaliteit van de af-
beeldingen neemt toe. Uit deze periode 
zijn voor een deel ook de namen van de 
makers bewaard gebleven. Het is vooral 
deze groep van hielmerken die ons inte-
ressante informatie verschaft.
Het op naam brengen van de figuurmer-
ken is niet altijd eenvoudig. Niet alleen is 
het soms niet duidelijk wat de afbeelding 
voorstelt, en als dat wel het geval is, is 
niet duidelijk hoe zoiets werd genoemd. 
Ook kon een merk bij vererving een an-
dere naam krijgen. Door veel speurwerk 
is men er toch in geslaagd van een groot 
aantal merken de naam en de maker te 
achterhalen, mede dankzij de gildebor-
den.

Gildeborden
In het museum De Moriaan te Gouda be-
vindt zich een groot pijpmakersgildebord 
met daarop geschilderd 28 figuurmerken 
en op de achterzijde nog een even groot 
aantal. Iedere afbeelding is cirkelvormig 
met een doorsnede van 2,5 cm. Van 
groter belang is echter het zogenoemde 
draaggildebord van 71 x 56 cm dat aan 

Fig. 1 Kop van een Goudse pijp met hiel. 
Op de hiel werd het hielmerk aangebracht.
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iedere zijde 252 afbeeldingen telt in de 
vorm van kleine ronde schilderijtjes. 
Helaas is een aantal hiervan overgeschil-
derd en niet meer zichtbaar. Het bord is 
in bezit van de Plateelbakkerij en Pijpen-
fabriek Zenith te Gouda, en bij de laatste 
van zeven generaties pijpmakers sinds de 
gilde-inschrijving in 1749 van Pieter van 
der Want, berust thans dit bord. Na zorg-
vuldige analyse in de jaren ’80 lukte het 
185 figuurmerken op naam te brengen. 
Fig. 2 en 3 geven een aantal van deze 
geschilderde hielmerken weer. Er was nu 
een redelijk compleet overzicht ontstaan 
van enkele honderden hielmerken en de 
naam waaronder deze waren ingeschre-
ven, terwijl van een bescheiden deel de 
naam van de pijpmaker bekend was. 
Omdat de meeste bodemvondsten van 

kleipijpen 18e eeuwse Goudse pijpen 
betreft, deze zijn namelijk in de grootste 
hoeveelheden geproduceerd en ver-
spreid, zal ik mij in dit artikel tot deze 
groep beperken. De hielmerken tonen 
ons op miniatuurschaal van rondjes met 
een doorsnede van 4-5 mm, taferelen 
uit het dagelijks leven in de 18e eeuw. 
Door deze afbeeldingen te fotograferen 
en een aantal malen te vergroten, opent 
zich een wereld met vele verrassingen 
waarvan ik de lezer graag deelachtig wil 
laten worden.

Overzicht van de hielmerken
Afbeeldingen van menselijke figuren
Wat er zoal werd afgebeeld op deze 
hielmerken is feitelijk het interessantste 
aspect van deze bodemvondsten. Het 

Fig. 2  Afbeeldingen van het draaggildebord met 
BBW, 60, schaatsenrijder, visser, trompetter, 
ruiter, scheepje, man, enz.

Fig. 3 Afbeeldingen van het draaggildebord met 
zittende vos, windhond, kievit, both, trekpot, kof-
fieketel, hoed, ijssel, enz.
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laat niet alleen zien hoe dingen eruit za-
gen, maar geeft bovendien inzicht in wat 
de mensen bezig hield. Aan de hand van 
ruim honderd afgebeelde hielmerken 
in de figuren 4 tot en met 11 wil ik pro-
beren een indruk te geven van wat het 
Biltse bodemarchief op dit punt bevat. 
Om te beginnen zijn er de taferelen uit 
de Bijbelse geschiedenis en de mytholo-
gie met merknamen als: koning David, 
Job op de mesthoop, offer van Abraham, 
engel, Atlas, en Bacchus op het vat. Men-
sen in hun bezigheden zijn uitgebreid 
vertegenwoordigd, zo zien we: de bout-
vrouw (verkoopster van kippen), melk-
meid, koorddanser, musketier, boer aan 
de karn, krijgsman, landman met een 
schop, schildwacht, ruiter, schaatsenrij-
der, schermmeester, speelman, tamboer, 
trompetter, smid, en visser. Daarnaast 

zijn er afbeeldingen van mensen met als 
merknaam: kind in de wieg, man in de 
kan, man op de kwakel (bruggetje), man 
op de olifant, man op de sjees, man op 
de stoel, man op de zwaan, man met een 
helm, prins en prinses (of man en vrouw) 
en twee gezichten. Ook zijn er perso-
nen zichtbaar op de merken: Dortsche 
Maagd, Hoop, Justitia, Fortuin, Zeeuwse 
rijksdaalder en zeemeermin. Tenslotte 
zijn er lichaamsdelen als merk gebruikt, 
zoals: de hand, schrijvende hand, en 
twee handen. Let eens op de details en 
bedenk wel dat de hele afbeelding niet 
groter is dan een rondje met een door-
snede van enkele millimeters. De meeste 
van deze merken zijn afgebeeld in de 
figuren 4 tot en met 11 en kunnen nog 
altijd gevonden worden. De kans om een 
bepaald merk te vinden is echter niet 

Fig. 4 Goudse hielmerken met Job op de mest-
hoop, Bachus op het vat, koorddanser, musketier, 
schildwacht, man in de boot enz.

Fig. 5 Goudse hielmerken met engel, hoop, 
fortuin, Zeeuwse rijksdaalder, man op de zwaan, 
ranshoofd, kikker, duifje,  enz. 

De Biltse bodem als archief 
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even groot voor de verschillende mer-
ken, maar wordt bepaald door de tijd 
gedurende welke een merk is gebruikt. 
Deze tijdsduur kon variëren van enkele 
jaren tot verscheidene decennia.

Afbeeldingen van dieren en planten 
Dieren worden op hielmerken onder-
scheiden in echte dieren en fantasiedie-
ren. Om met de laatste groep te begin-
nen, hier vinden we: draak, eenhoorn en 
zeepaard. De echte dieren kunnen we 
verder verdelen in enerzijds boerderij- 
en huisdieren en anderzijds wilde dieren. 
De eerste categorie omvat: haan, konijn, 
bok, os, zwijn en zwijnshoofd, lam, rams-
hoofd, kat, windhond en keeshond. In de 
tweede groep vinden we: dolfijn, kikvors, 
baars, bot, drie haringen, duifjes, zwaan, 

ooievaar, uil, papegaai in de ring, zit-
tende beer, springend hert en springend 
paard, zittende vos, en een verscheiden-
heid aan leeuwen, zowel liggend, klim-
mend als staand en in diverse stads- en 
provinciewapens. 
Van de bloemen en planten komen voor-
al de roos en de lelie veel voor, de roos 
in zowel vier- als vijfbladige uitvoeringen, 
de lelie alleen of met drie of vier tegelijk. 
Ook klaverbladen zijn populair, zowel 
enkelvoudig als met twee of drie tegelijk 
op een merk. Verder vinden we nog de 
druiventros, aker (eikel), hyacint en tulp, 
boom, drie boompjes, fruit, en het won-
derlijke merk knol tussen twee messen.

Drie afbeeldingen van hielmerken uit 
de groep mensen en dieren hebben een 

Fig. 6 Goudse hielmerken met  turfmand, zand-
loper, trompet, kartouw (kanon), molen, schip met 
3 masten, wapen van Utrecht enz.

Fig. 7 Goudse hielmerken met man op de kwakel, 
offer van Abraham, prins en prinses, zeepaardje, 
3 haringen, haan, enz.
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speciale historische betekenis. Het merk 
“Leeuw in Hollandse tuin” dankt zijn 
ontstaan aan Prins Willem van Oranje, 
die na het ontzet van Leiden in 1574 
opdracht gaf het oude embleem van de 
overwinning, namelijk de klimmende 
Hollandse leeuw binnen zijn eigen tuin 
(d.w.z. de geslotenheid van de Neder-
landen) op duiten en dubbele duiten 
te slaan. De “Hollandse Tuin” werd het 
zinnebeeld van de vrijheid van Holland. 
Later werd dit zinnebeeld ook gebruikt 
op uithangborden en zoals gebleken is, in 
de pijpenmakerij. De “Dortsche Maagd” 
is de personificatie van de vrijheid. Ze is 
mogelijk ontleend aan de stedenmaagd 
van Dordrecht, de oudste stad van Hol-
land, waar de Staten voor het eerst in 
vrije vergadering bijeen kwamen.
De “Pijlenbundel” werd het symbool van 
de zeven gewesten Holland, Zeeland, 

Utrecht, Gelre, Overijssel, Groningen en 
Friesland verenigd in de Unie van Utrecht 
(1579).

Huisraad en gereedschap
Deze categorie van afbeeldingen geeft 
een aardige inkijk in het dagelijks leven 
van de pijpenmakers uit het midden van 
de 18e eeuw. Zij kozen immers veelal 
de objecten uit hun directe omgeving 
als hun merk. Als we tot deze groep ook 
persoonlijke voorwerpen rekenen, dan 
zien we hier merken als: schoen, muil, 
beugeltas, hoed, bril, pijp, twee schaat-
sen en spaarpot. Wie een gewone hoed 
niet genoeg vond, koos voor minder al-
gemene hoofddeksels als bisschopsmuts, 
keizerskroon, kardinaalsmuts of kroon.
Tot het afgebeelde huisraad behoren de 
merken bel (klok), bezem, boogkooi (vin-
kenkorf), brandemmer, eierkorf (hengsel-

Fig. 9 Goudse hielmerken met rijksappel, 
patel, pentagram. trouw, 3 torens, trom, ijsslee,          
gekruiste degens, stoel, enz.  

Fig. 8 Goudse hielmerken met meermin, koning 
David, boutvrouw, melkmeid, boer aan de karn, 
visser, ruiter, schaatsenrijder enz.  
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mand), kandelaar, lamp, komfoor, kraan, 
theetafel, stoel, sjees, sleutel, turfmand, 
zandloper, ijsslee, vaas, koffiekan, lam-
petkan, oliekruik, drie potjes, schenkkan, 
koffieketel, trekpot, kwispedoor, kop en 
schotel, en wijnroemer en wijnvat. 
Tot de gereedschappen die als onder-
werp van een hielmerk zijn gekozen 
behoren zaken als: hamer, bijl, dissel, 
zeis, truweel, handschroef, tang, passer, 
schaar, trekzaag, rad (wiel), riek, roskam, 
spinnenwiel, weegschaal en vijzel.
Wie goed deze afbeeldingen bekijkt, 
wordt haast als vanzelf bekoord door 
de sfeer die ervan uitgaat en met enige 
fantasie kan men zich zonder al te veel 
moeite in die tijd verplaatsen.

Muziekinstrumenten, wapens, gebouwen 
en scheepvaart 
In deze groep vinden we: viool, trompet, 
trommel, drie schalmeien en posthoorn, 
evenals de al eerder genoemde trompet-
ter en speelman. Aan wapens treffen we 
aan: sabel, drie degens, kruisdegens, pijl 
en kruispijl, musket en kartouw en de al 
eerder besproken schermmeesters en 
musketier. Aan gebouwen zijn er: burcht, 
drie torens, Goudse toren, gevel, molen 
en kerk. Vooral de molen wordt regel-
matig in de bodem van onze gemeente 
gevonden. De scheepvaart is vertegen-
woordigd door: anker en dubbele anker, 
scheepje, en schip met drie masten.

Stads- en Provinciewapens en diversen
Het afbeelden van stads- en provinciewa-
pens was een veelvoorkomend gebruik, 

Fig. 11 Goudse hielmerken met Dortsche maagd, 
zeven pijlen (pijlenbundel), wijnton, kraan, knol 
tussen twee messen,  enz.

Fig. 10 Goudse hielmerken met schoen, hoed, bril, 
twee liggende pijpen, kwispedoor, schenkkan, 
trekpot, zeis, schaar,  enz.
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ook als hielmerk in de pijpenmakerij. Zo 
kunnen we aantreffen: het wapen van 
Amsterdam, Batavia, Delft, Gelderland, 
Gorinchem, Gouda, ’s-Gravenhage, Haar-
lem, Ierland, Leiden, Utrecht, Zutphen, 
West Friesland, Zeeland en de V.O.C. 
(compagnieswapen).
De laatste groep diversen omvat zeer 
uiteenlopende onderwerpen, van: zon, 
maan en sterren, één, twee en drie 
ruiten en hartenaas, één, twee en drie 
kruizen, cinq (5 schijven), dubbele strik 
(knoop), doodshoofd met schenkels, en 
parel, tot symbolische voorstellingen als 
pentagram, rijksappel, hoorn des over-
vloeds.
Met deze informatie zult u hopelijk 
met andere ogen naar een opgegraven 
pijpenkop kijken. Borstel het hielmerk 
schoon en geniet met een vergrootglas 
van een afbeelding die globaal genomen 
250 jaar geleden is ontstaan. 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen 
van deze korte rondgang door een pe-
riode die zo’n twee en een halve eeuw 
achter ons ligt. In een volgend nummer 
wil ik U de Utrechtse pijpen en hun ma-
kers voorstellen. Voor dit artikel heb ik 
voornamelijk geput uit het boek Kleipij-
pen. Drie eeuwen Nederlandse kleipijpen 
in foto’s  uit 1986, dat ik samen met de 
heer A. Vrij heb geschreven. Wie meer 
wil weten over merken en afbeeldingen 
op Goudse pijpen en geïnteresseerd is 

in de naam van de maker en de periode 
waarin een pijp is vervaardigd, verwijs ik 
naar internet. Wie zoekt op “de Neder-
landse kleipijp” vindt zeer uitgebreide 
informatie over onder andere merken en 
publicaties. Zeer aan te bevelen.
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Mevrouw  Van Bodegraven

De oorlogsdagboeken van 
mevrouw Van Bodegraven      

Deel 2: 28 april tot en met 30 juni 1941.

28 april:
Grote consternatie, de aardappelen gaan 
op de bon. 1½ kilogram per week, per 
persoon. Je begrijpt een ieder komt er 
aan te kort. Het is het algemene gesprek 
van de dag. Brood is ook niet voldoende 
en grutterswaren  om de 2 maanden, 
heel schaars wat je er van kan kopen. 
Voor de slanke lijn is geen zorg meer. Alle 
Hollanders worden het nu vanzelf wel.
’s Morgens voor 8 uur marcheren de 
Duitsers al zingende door de straten.
 Alles komt in vuur en vlam te staan van 
nijd.

30 april:
Vandaag 3 bommen.
Vanmiddag Jopie Linnebank met haar 
dochtertje op de thee gehad. Het is een 
heel lief kindje, ziet er best uit. Wel zielig 
steeds zo alleen te zijn en heel weinig 
van je man te horen.

1 mei:
Kalme dag. De 1 mei-vierders nog niets 
geen bijzonders van gehoord. Ze zijn erg 
rustig.

9 mei:
Voor het eerst weer vermindering van 
vlees. Wij krijgen nu per persoon 1 ons in 
de week zonder vet.

10 mei:
Herinneringsdag begin oorlog.
13 Mei 1940 liepen Pa, Kees, Jan en ik 
’s morgens kwart voor 5 al in Bilthoven, 
bepakt en bezakt. Dikwijls hadden wij 
zulke plaatjes in tijdschriften gezien van 
vluchtelingen, toen liepen wij zelf zo. 
De Bilt was geheel onbewoond. Hele 
massa’s mensen en kinderen, allen zwaar 
beladen, volle fietsen, kinderwagens, 
bakfietsen, vrachtwagens, het gekste 
kwam je te zien.

11 mei:
In Utrecht een defilé van Mussert. Veel 
uitgenodigde mensen van zijn partij wa-
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ren aanwezig. Wij hebben er gelukkig 
niets van gezien. Het optreden van die 
zwarthemden en al die Duitse militairen 
maken je stemming geheel in de war. Het 
beste is thuis te blijven.

12 mei:
Vandaag ben ik per tram naar Wagenin-
gen geweest op bezoek bij Tante Antje 
en Oom Piet in het rusthuis. Ze maakten 
het heel best en vonden het prettig dat 
ik was gekomen.
Aan de Grebbe kom je ook het militaire 
kerkhof voorbij, daar liggen de gesneu-
velden uit de omgeving van de Greb-
beberg. Het is een plek midden in het 
bos aan de weg. Er waren veel mensen 
op, het leek wel een bloemenhof zoveel 
bloemen de nabestaanden en militairen 
er gebracht hadden. Als je er voorbij 
rijdt, herinnert het je aan vreselijke da-
gen die er zijn doorgebracht, je wordt er 
koud van. 
Vooral in Leersum, Rhenen en Wagenin-
gen is veel plat geschoten en vernield. 
Het is nu al een jaar geleden, er moet 
nog heel wat gebeuren voor het weer 
een behoorlijk aanzien krijgt. Er stonden 
veel houten noodwoningen.

13 mei:
Waarschijnlijk hadden jullie het ook 
wel door de radio gehoord, dat Hess uit 
Duitsland per vliegmachine in Engeland 
met een gebroken enkel is aangekomen. 

Wat een vreugde voor heel veel Neder-
landers. Een ieder is nieuwsgierig wat 
daar achter zit. De NSB’ers zullen het 
minder aangenaam vinden. Weet je hoe 
ze vandaag de Hessenweg gedoopt heb-
ben: Hess-is-weg.
Gisteren is Wim Brouwer van Beerscho-
ten in een vliegmachine verbrand. Het 
was een Duits vliegtuig dat op Soester-
berg brandend neerstortte. Het is vrese-
lijk zoveel mensen er gemaaid worden.

14 mei:
Een Duitse militair heeft zich in het bos 
bij de Spinneweb opgehangen, erg hè?

16 mei:
Nog erg koud weer, de kachel kan geen 
dag gemist worden en alles loopt nog 
met winterkleren.

17 t/m 20 mei:
Steeds veel doortrekken van Duitse mi-
litairen, geheel uitgerust. Ze gaan weer 
naar een onbekend oord.
Wat wij eten of drinken moeten is 
schaars. Wij gebruiken volop surrogaat, 
16 dagen met 2 pond boter voor 4 perso-
nen. Vet is allang niet meer te koop. Als 
het nog een winter zou duren, was het 
ondoenlijk.

21 t/m 23 mei:
Vandaag Hemelvaartsdag. 
Tamelijk goed weer, iets zachter.
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Ik ben vanmiddag naar Zeist geweest op 
ziekenbezoek.
Pa is met Jo van Rheenen naar het aard-
appelland achter Houdringe wezen kijken 
of er al plantjes te voorschijn komen 
(daar hebben wij land gehuurd). De plan-
ten kwamen al te voorschijn. Als er nu 
maar aardappelen aankomen, dan gaat 
het goed.
Nel komt morgen voor 4 dagen thuis.

27 mei:
Ben ik naar Nieuwe Niedorp gegaan. 
Moeder was jarig.

28 mei:
De reis terug.  Alles is nogal goed van sta-
pel gelopen. De familie maakte het best 
en moe zag er nog patent uit. Het waren 
gezellige dagen.

29 mei:
Op het vliegveld Soesterberg moeten 
elke nacht 50 personen wacht lopen van 
10 tot 2 uur en van ’s nachts 2 uur tot ’s 
morgens 6 uur. Kees moest wacht lopen 
van ’s avonds 10 tot 2 uur. De personen 
uit de Burgemeester De Withstraat wa-
ren aan de beurt vanaf 23 jaar tot 50 
jaar. Er wordt nogal sabotage gepleegd 
volgens de Duitsers. Of dat waar is weet 
ik niet.

2 juni:
Pa en ik zijn vanmiddag naar Zeist  ge-
weest op ziekenbezoek. Tante Fie ligt 
in het ziekenhuis, zij was nogal ziek, is 
geopereerd. Hedenmiddag was zij naar 
omstandigheden aardig. 
Jannie v.d. Bijl met een vriendin kwamen 
een paar uur bij ons per fiets. Ze zijn 
doorgegaan naar Driebergen.

3 juni:
Jan zijn verjaardag. 21 Jaar, dus moet hij 
voortaan op zichzelf passen. ’s Avonds 
bezoek van zijn vrienden H. Greve, B. 
Kok en W. Greve, dan waren Oom Piet, 
Tante Nel en Jannie er. Pastunink kwam 
ook nog even feliciteren en de volgende 
dag zou je moe komen. Jan voelde zich 
geweldig.

4 t/m 10 juni:
Alles gaat zijn gewone gang. Steeds met 
de gedachten, wat zullen we vandaag 
weer van het eten maken, dat komt alle 
dagen weerom.

11 juni:
Ongeveer half 10 stapte Tante Nel bin-
nen, zij is tot half 12 gebleven, toen 
moest zij in Zeist zijn.
’s Middags ben ik naar Utrecht geweest 
voor boodschappen, niet geslaagd. Er 
is weinig te koop en schreeuwend duur 
en alles op bonnen, dus uitkijken is de 
boodschap.
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Ongeveer half 6 kwam Loos met Tante Jo 
tot 8 uur. Ze maakten het allen best.
13 juni:
12 Uur ging de telefoon. Kees luisteren. 
Nel vertelde dat zij geslaagd was, tweede 
gedeelte zwarte kruis (diploma ver-
pleegkundige psychiatrie). Dat was een 
blijdschap. Wij zijn blij voor haar, dat het 
weer tot zover achter de rug is. Nog een 
examen, dan zit dat er ook weer op.

14 juni:
Steeds koud en donker ongezellig weer. 
Geen enkele dag dat je met de boel open 
kan zitten of buiten kan zijn. Wij kunnen 
ons wolletje nog niet uit doen.

15 t/m 18 juni:
Erg warm weer, zitten fijn buiten.

23 juni:
Met de vrouwenclub naar Zeist. Landdag. 
Het was een gezellige dag en erg warm.

24 juni:
Een groot bericht in de Courant dat het 
koper, tin en nikkel door een ieder inge-
leverd moet worden voor 10 augustus. 
Ben benieuwd wat er van terecht zal 
komen.

28 juni:
Om half 4 zijn Pa en ik naar de 40-jarige 
partij gegaan van de fam. Pastunink, Er 
was een hele visite. Het was een echte 

gezellige dag. Om half 12 waren wij weer 
thuis. We hebben van alles geprofiteerd. 
Je moe en pa hebben mooie cadeaus en 
heel wat bloemen gehad.

29 juni:
Kees en Jan hadden een zwemwedstrijd 
in Utrecht. 
Pa en ik zijn vanmiddag naar het zieken-
huis in Zeist geweest. Tante Fie heeft 
daar 7 weken gelegen, nu morgen gaat 
zij weer naar huis. Zij is nog wel zwak. 
Overigens weer hersteld.
Net is Nel weer voor een paar uur thuis 
geweest. Dat is erg gemakkelijk, nu zij zo 
dicht bij is.

30 juni:
De melk 18 cent per liter, karnemelk 
11 cent per liter en nog dun en slecht. 
Meer melk kun je niet kopen dan 1 liter 
per dag, wat natuurlijk erg lastig is. De 
groente is schreeuwend duur, elk maal 
groenten voor ons vieren komt ongeveer 
per dag op 50 of 60 cent. Alles wat je 
koopt is erg duur. Over kleding niet te 
praten. Voorheen had je een extra mooie 
lap goed voor een zomerjapon voor 
ƒ 5,00, nu is het nog maar zo, zo en je 
betaalt ƒ 14,00 à ƒ 15,00. 
De boter kost ƒ 2,60 per kilo, de kaas 85 
cent per pond.  

Vervolg van het dagboek in de volgende 
Biltse Grift.
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