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De Biltse Grift

Van de redactie
Een nieuw nummer van de Biltse Grift ligt voor u. U leest erin over barbaarse 
gewoonten in een niet eens zo ver verleden. Over Herbertskop  en de dertig 
hoeven. Over een smederij in het oude De Bilt. En over een markante bewoner 
van Sandwijck. U treft een korte boekbespreking aan van een recent verschenen 
citatenboek. En natuurlijk vindt u wederom het vertrouwde Toen en Nu. Nieuw is 
de rubriek De dingen die voorbij gaan. Een rubriek waarin met weemoed en ver-
langen wordt teruggeblikt naar de dingen die verloren zijn gegaan. Een rubriek 
voor iedereen met herinneringen, en wie is dat niet? Graaf in uw herinneringen, 
korter of langer, schrijf ze op! En stuur  ons uw bijdrage aan deze rubriek.
Steven Hagers heeft als hoofdredacteur afscheid genomen van De Biltse Grift. Na 
dat tien jaar te zijn geweest! Een bijna niet te evenaren prestatie. Bernard Schut 
is zijn opvolger. Toegetreden tot de redactie zijn verder Joke van der Wiel en 
Henri ‘L’Honoré Naber (redactie-secretaris). 
De nieuwe samenstelling van de redactie en het nieuwe adres van het redactie
secretariaat treft u aan op de binnenzijde van de achterkaft.
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Kees Floor  

Barbaarse Biltse bekkesnijers

In 1841 verscheen het boek Beschrijving 
der Nederlanden (1). Alle provincies 
kwamen aan bod. In het hoofdstuk 
over de provincie Utrecht mocht De Bilt 
natuurlijk niet ontbreken. Het ‘bekoorlijk 
gelegen dorpje’ bevond zich op slechts 
een uur gaans van Utrecht. Alleen al 
het afleggen van de weg ernaartoe was 
een feest: ‘Verstand en hart genieten 
beide als men de bloeiende velden, het 
grazende vee, het hooge geboomte, de 
aaneengeschakelde rij van lustplaatsen 
ter wederzijde van de straatweg [thans 
Utrechtseweg en Biltsestraatweg] ziet 
en het oog met welgevallen op den 
rijkdom van natuurschoonheden rust’. 
Schitterend. Maar er was wel een 
minpuntje. 

Hoofdvechters
Tot in de achttiende eeuw bestond 
er namelijk, zo lezen we, in De Bilt 
onder jongere, ongetrouwde boeren 
een barbaarse gewoonte. Tijdens de 
kermis daagde men elkaar uit en ging 
men elkaar met messen te lijf. Doel was 
volgens bepaalde regels het gezicht van 
de ander met zo’n mes zonder punt te 
verminken. Degene die in het gevecht 

het onderspit delfde, hield er dan veelal 
een snee aan over in z’n wang van zijn 
mond tot aan z’n oor. De jonge boeren 
konden zo hun dapperheid bewijzen; 
het idee was verder dat boerinnen 
toekomstige partners prefereerden die 
hun heldenmoed aantoonbaar, want 
zichtbaar aan de littekens, hadden 
bewezen. De hoofdvechters, zoals ze 
in het boek worden genoemd, hingen 
hun messen op bij hun voordeur of in 
de herberg . Als iemand, per ongeluk of 
met opzet en al dan niet op de hoogte 
van de symbolische betekenis, zo’n mes 
aanraakte of er zelfs maar naar keek, was 
dat voor de uitdager al het sein voor een 
onontkoombaar gevecht.
Waren de praktijken waaraan onze 
voorouders of vroegere plaatsgenoten 
zich overgaven of schuldig maakten, 
inderdaad specifiek voor De Bilt en zo 
uitzonderlijk barbaars? Doordat De Bilt 
een van de weinige, zo niet de enige 
plaats was, die in Beschrijving der 
Nederlanden in verband werd gebracht 
met het hoofdvechten, zou je haast 
gaan denken van wel. Maar uiteindelijk 
blijkt het allemaal wel mee te vallen. Of 
misschien ook juist niet.
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Bekkesnijders op een gravure van Jacob Marcus te Leiden. Datering: 1616-1618. Bron: Atlas Van Stolk. 

Wijdverbreid
Volgens Beschrijving der Nederlanden 
werd het hoofdvechten, soms 
ook ‘gezigtkerven’ maar meestal 
bekkesnijden genoemd, ook elders in de 
provincie Utrecht en in Noord- en Zuid-
Holland beoefend. Hoofdonderwijzer en 
geschiedschrijver Jan ter Gouw meldt 
in zijn boek De Volksvermaken uit 1871 
(2) zelfs dat het gebruik voorkwam in 
het hele land, slechts met uitzondering 
van Drenthe en Twente. Nog weer 
andere bronnen maken ook melding 
van gevallen van bekkesnijden in de 
beide regio’s waarvoor Ter Gouw een 

uitzondering meende te moeten maken; 
het was dus kennelijk een algemeen 
verbreid gebruik. 
De Bilt is gelukkig dan ook niet de 
enige plaats die door auteurs die in de 
negentiende en twintigste eeuw over 
volksgebruiken schreven, in verband 
werd gebracht met het bekkesnijden 
op boerenkermissen en -bruiloften. Zo 
stonden bijvoorbeeld de inwoners van 
Soest, Oud Gastel (4) en  Jaarsveld (4) 
bekend als bekkesnijders. Ook de Gooiers 
waren erom berucht. In Noord-Holland 
wordt Wervershoof genoemd als een van 
de dorpen waar het gebruik in zwang 
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was en in ere werd gehouden (5). Bij 
een variant van het bekkesnijden werkte 
men niet met messen, maar met de 
vlijmscherpe rand van oude, afgesleten 
dubbeltjes. Dat was bijvoorbeeld het 
geval in Oss; de inwoners daar werden 
daarom dubbeltjessnijers genoemd. In 
andere plaatsen bestond de wond niet 
uit een ‘jaap’ van mond tot oor, maar 
uit een kruis op de wang. Zo ging men 
te werk in Princenhage, waarvan de 

inwoners de scheldnaam kruiskoppen 
kregen (3). Kennelijk gaat het dus niet 
om een alleen maar Bilts gebruik.

Barbaars?
Over of het hier een barbaarse gewoonte 
betreft, lopen de, veelal tijdgebonden, 
meningen uiteen. Aanvankelijk vatten 
sommigen het bekkesnijden op als een 
vorm van volksvermaak en een spel, 
omdat het verliep volgens vaststaande 

De drempel voor het gebruik van messen bij het beslechten van ruzies in de herberg, op de kermis of bij 
bruiloften lag vroeger aanzienlijk lager dan tegenwoordig. We vinden dat onder andere terug op dit 
schilderij van Jan Steen: Ruzie over een kaartspel. Bron: Staatliche Museen zu Berlin.

Barbaarse Biltse bekkesnijers
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regels, er niet noodzakelijkerwijs 
drank aan te pas kwam en de schade 
meestal beperkt bleef tot een ‘jaap’ in 
het gezicht. Het ‘volksvermaak’ paste 
naadloos in de vroegere samenlevingen 
waarin geweld en het trekken van 
messen gebruikelijker en meer 
geaccepteerd waren dan tegenwoordig. 
Je kon het zien als de recentere 
tegenhanger binnen de boerenstand van 
de vroegere toernooien van de edelen.
In de loop van de tijd nam de weerstand 
tegen het volkse gebruik echter 
hand over hand toe. Men ging het 
bekkesnijden meer en meer zien als een 
barbaarse activiteit, uitgeoefend door 
mensen uit de lagere standen van de 
maatschappij met een tekort of gebrek 
aan beschaving. Steeds vaker probeerde 
de overheid het vechtspel te verbieden, 
veelal echter zonder succes. In de 
Franse tijd werd het optreden ertegen 
krachtiger. In de loop van de negentiende 
eeuw stierf het inmiddels door nagenoeg 
iedereen barbaars geachte volksgebruik 
een zachte dood.

Conclusies
De koppeling tussen het hoofdvechten 
of bekkesnijden en De Bilt, zoals die 
wordt gelegd in het boek Beschrijving 
der Nederlanden uit 1841, zet ons dorp 
ten onrechte in een aparte positie en 
onnodig in een kwaad daglicht. Het 
ging om een aanvankelijk min of meer 

geaccepteerde, maar later door overheid 
en burgerij als barbaars beschouwde 
gewoonte die zich had verbreid over heel 
ons land.

Verwijzingen
1. Beschrijving der Nederlanden. 

Amsterdam 1841, p. 245. (op books.
google.com).

2. Gouw, J. ter: de Volksvermaken. Haarlem 
1871, p. 564. (op dbnl.org).

3. Cornelissen, J.: Nederlandse volkshumor 
op stad en dorp, land en volk, deel 3. 
Antwerpen 1930, p. 116, 193, 195, 196. 
(op dbnl.org).

4. de-krimpenerwaard.nl
5. Oldenrode, G. van: Een uitstapje naar 

Noord-Holland. Het Leeskabinet 1851,  
p. 151. (via delpher.nl).

Auteur: 
Kees Floor (1947) verzorgt weercur-
sussen en weerlezingen. Hij schreef 
talrijke artikelen voor dagbladen en 
tijdschriften, waaronder de Volks-
krant, Utrechts Nieuwsblad en De 
Biltse Grift. Hij werkte  bij het KNMI 
en bij de lerarenopleidingen van 
Universiteit Utrecht en Hogeschool 
Utrecht. www.keesfloor.nl. 
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Ellen Drees

De grens met AbstedeUit de Biltse kranten 

Uit de Biltse kranten                     
De hoefstal van de smederij van Takken

Voor de vroegere smederij van Takken 
ter plaatse van Dorpsstraat nrs. 20-24 
stond een hoefstal, ook wel een travalje 
genoemd. De travalje was een houten 
constructie met een dakje. In de houten 
constructie werd het paard vastgezet, zo-
wel aan de zijkanten als aan de voor- en 
achterzijde. Het paard kon zo geen kant 
uit en makkelijk beslagen worden. Door 
middel van ijzeren kettingen of touwen 
konden de hoeven eenvoudiger opgetild 
worden. De kettingen of touwen gingen 
eenmaal om het been en werden dan op 
de houten balk getild om dan de ketting 
nogmaals om het been en de houten 
balk te draaien. 
Bijna iedere hoefsmid had wel zo’n 
travalje. Op een oude prent van de 
Dorpsstraat is er ook een te zien voor 
de smederij van Staal ter plaatse van de 
Dorpsstraat nrs. 25-29.  De smederij van 
Staal was echter al omstreeks 1862 ver-
dwenen. 
De in Odijk geboren smid Jan Takken 
(1753-1836) kocht op 29 april 1797 
voor fl. 1500,- een ‘Huijsinge, zijnde een 
smederij met erve en grond [..] mede de 

twee ooijstallen staande voor deselve 
huisinge¹. Verkoper Jacobus Toelaer (ook 
wel Toelaar) woonde zelf in Utrecht, 
waar hij verschillende huizen bezat². In 
1758 was hij eigenaar van de woning en 
smederij in De Bilt geworden inclusief 
het gereedschap. Van beroep is Toelaar 
koopman in ijzer. De smederij werd vóór 
de verkoop al aan Jan Takken verhuurd, 
want bij de verkoop is hij al bewoner en 
huurder van de smederij. Hij komt in de 
Dorpsgerechten al in 1787 als smid voor. 
Toelaar leende Takken het geld om de 
smederij aan te kopen.³
De smederij bleef gedurende een aantal 
generaties in handen van de familie 
Takken. Uiteindelijk werd omstreeks 
1888 Gijsbert Takken (1859-1920) de 
nieuwe smid. Het woonhuis en de sme-
derij blijven van de gezamenlijke erfge-
namen. Gijsbert krijgt uiteindelijk 5/12 
deel in zijn bezit. Het huis ter plaatse van 
Dorpsstraat 20-24 wordt, behalve door 
Gijsbert, bewoond door zijn twee onge-
huwde zussen, een aantal smidsknech-
ten en kostgangers. Zijn moeder overlijdt 
in 1907, vijf jaar later ook zus Arida. 
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Gijsbert blijft ongehuwd en als hij op 11 
maart 1920 overlijdt, vervalt zijn deel 
aan zijn broer Dirk Gijsbert en zijn nog 
levende zussen Jannetje en Willemina. 
Als het huis en de smederij gesloopt wor-
den, trekt zijn zus Jannetje in bij haar zus 
Willemina en zwager Hendrik van Santen 
waar zij tot haar dood op 20 november 
1923 blijft wonen.
Op Zaterdag 11 September 1920 bericht 
de Biltsche Courant het volgende: 

geheel meer dan 100 jaren ter plaatse 
tegenover Hotel Poll is gevestigd, zal 
binnen kort verdwijnen. De hoefstal 
mogelijk nog deze week. De smederij 
gedurende al die jaren gedreven door 
de familie 
Takken is door verkoop overgegaan 
in handen van de heer C. Wammes te 
Tuil en ‘t Waal, die plannen van meer 
modernen aard in zich omdraagt, nl. 
de smederij wordt afgebroken, doch 
onmiddellijk zal een aanvang worden 
gemaakt met den bouw van een naar 
de eischen des tijds ingerichte auto 

De travalje rond 1915. Gijsbert Takken is waarschijnlijk de aan de rechterkant man met het schort.

Een oude en wel de oudste smederij in 
de Dorpsstraat dezer gemeente, met 
het eigenaardige hoefstalletje, welks
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garage, met daaraan verbonden han-
del van motoren.

Zaterdagmiddag 11 September 1920. 
Hamerslagen weerklinken in de 
Dorpsstraat De buren snellen naar 
buiten en blijven buiten tot het droeve 

werk volbracht is. De jeugd schoolt 
samen om een laatsten keer „kop-
peltje te duiken” aan de balken van 
den vriend, die zoovele jaren gelegen-
heid voor sportieve uitingen bood. 
De vreemdeling blijft staan voor een 
afscheidsgroet aan de schuilplaats bij 
regen. De werkman zat den volgenden 
Maandag weemoedig te blikken op 
de plaats, waar hij en reeds zoovele 

Het huis en de smederij van Takken vermoedelijk kort voor de sloop in 1920. Rechts de opslagplaats van 
bakker Wernsen.

Uit de Biltse kranten 

Inderdaad werd de travalje snel afgebro-
ken, want een week later meldt de krant.
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voorgangers gewend waren, hun 
zitplaatsen te vinden tot het klokje 
van één, hen tot het werk riep. En ook 
menig oud Biltenaar zal des Zondags 
de verzuchting geslaakt hebben: Och 
is die hoefstal dan toch werkelijk ver-
dwenen. Geen uwer zal zich de Dorps-
straat zonder hoefstal voor kunnen 
stellen, voor het noodlottige oogen-
blik op den bewusten Zaterdagmid-
dag en al moge ook een gevoel van 
weemoed zijn opgewekt bij hen, die 
getuige waren van de afbraak van dit, 
wij zouden haast zeggen, historisch 
monument, niemand zal het betreu-
ren, dat het bouwvallige ding ver-
dwenen is, om plaats te maken voor 
een inrichting van meer moderner 
strekking. Het is te hopen, dat weldra 
meerdere van dergelijke oudheidkun-
dige merkwaardigheden worden op-
geruimd, waardoor het aanzien van 
ons dorp heel veel zal winnen.

Bronnen:
 1 RHC Vecht en Venen, Gerechtelijke Archieven 
Oostbroek en De Bilt c.s., Protocollen van akten, 
voornamelijk van overdracht en hypotheek, met 
aantekeningen betreffende bestuurlijke zaken, inv.
nr. 1602, d.d. 21-11-1797
2 Zie online notarieel archief in Het Utrechts Ar-
chief, 1776 ook smederij in Utrecht U230a013 B. 
SLUYTERMAN, akte 73
3 RHC Vecht en Venen, , Gerechtelijke Archieven 
Oostbroek en De Bilt c.s., Protocollen van akten 
etc, inv.nr. 1602 d.d. 22-3-1758; ibidem inv,nr. 
1600 d.d. 23-11-1787.  In 1784 trouwde hij in De 
Bilt met Gijsje Bos. Hypotheek ibidem inv.nr. 1603, 
d.d. 8-11-1804 (kopie van de boedelscheiding van 
de zoons van Jacobus Toelaer). De schuld bedroeg 
toen nog fl. 600,-.

Auteur: 
Ellen Drees heeft geschiedenis gestu-
deerd aan de Universiteit van Utrecht 
en is sinds de oprichting actief bij de 
historische kring. Zij werkt bij het 
RHC Vecht en Venen en is auteur van 
enkele boeken over De BiltIn het Regionaal Historisch Centrum be-

vinden zich de oude kranten van de ge-
meente De Bilt. De kranten zijn op fiche 
en als digitale kopie op de studiezaal van 
het streekarchief in Breukelen te bekij-
ken. Vanwege auteursrechten zijn de 
kranten niet via de website in te zien.
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Weia Reinboud 

Herbertskop en de dertig hoeven

Herbertskop en de dertig 
hoeven 

Bijna een kwart eeuw geleden verhuisde 
ik van de Utrechtse binnenstad naar 
nieuwbouw in Voordorp. Zoekend 
naar de voorgeschiedenis van onze 
plek kwam ik een drietal artikelen [1, 
2, 3] tegen over ‘de dertig hoeven’ in 
Oostveen. Oostveen is later de gemeente 
Maartensdijk geworden en behoort nu 
grotendeels tot de gemeente De Bilt.
In 1276 en 1300 is er sprake van ‘dertig 
hoeven’ in het zuidelijkste deel van 
Oostveen, een gebied dat nu grotendeels 
door Utrecht opgeslokt is (Overvecht, 
Tuindorp, Tuindorp-oost en Voordorp). 
Tuindorp heeft net het 85-jarig bestaan 
gevierd, dat was de eerste wijk in een 
verkaveling die in wezen identiek was 
aan de situatie na de ontginning een 
eeuw of zeven eerder. 
Wat tot de ‘dertig hoeven’ behoort, 
is een vraag waar men in genoemde 
artikelen niet helemaal uitkomt. En waar 
ze precies liggen dus ook niet. Omdat het 
slotenpatroon van deze ontginningen tot 
aan de nieuwbouw zo regelmatig oogt, 
moet een gedeeltelijke beantwoording 
van deze kwesties mogelijk zijn. Ik ben 

daarmee aan de slag gegaan aan de hand 
van een topografische kaart uit 1959, 
waar slechts Tuindorp het slootpatroon 
verstoort, en ben er met de huidige 
digitale middelen opnieuw mee gaan 
stoeien.   
Heel mooi is dat de oudste kadastrale 
kaarten tegenwoordig digitaal 
beschikbaar zijn, mét zelfs een deel 
van de eigendomsgeschiedenis.[4] De 
nauwkeurigheid van die oudste kaarten 
is echter niet perfect, beter bruikbaar 
zijn de eerste fotogrammetrische 
topografische kaarten, die ook digitaal 
beschikbaar zijn.[5] De uitgaven van 
1948 tot en met 1969 zijn aan de hand 
van luchtfoto’s gemaakt en tonen heel 
goed het middeleeuwse slootpatroon.
Afbeelding 1 toont de middeleeuwse 
gerechten die een rol spelen in het 
verhaal. Lichtgeel is de binnenstad 
van Utrecht, de vier waar het om 
gaat zijn, van links naar rechts: oranje 
is ontginning Loevenhout (later 
Roosendael) in gerecht Achttienhoven, 
blauw zijn Twaalfhoeven in Oostveen, 
Dijkhoeven (later Voorveldsche polder) 
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in Oostveen en paars is Herbertskop (ook 
wel Herverscop).[6] Dit laatste kleine 
gerecht hoort al heel lang bij De Bilt.

Breedte
‘Hoeve’ was de aanduiding voor een 

stuk grond met een standaardbreedte 
en een standaardlengte. Van Winter en 
Buitelaar [3] noemen als standaardhoeve 
ten tijde van de ontginning van Oostveen 
de ‘zesvoorlinghoeve’ van 30 roeden (à 
3.767 m -> 113.01m) breed en 330 à 360 

Gerechten ten noorden van de stad Utrecht; 1 is Loevenhout (Roosendael) in gerecht Achttienhoven, 2 is 
Twaalfhoeven in gerecht Oostveen, 3 is Dijkhoeven in gerecht Oostveen, 4 is gerecht Herbertskop.
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roeden lang (1243.11 à 1356.12m; een 
voorling meet 55 à 60 roeden). Leg je 
hoeven van 30 roeden breed op de kaart 
dan past dat helaas helemaal niet. 
In Dijkhoeven (gebied 3) is het patroon 
erg regelmatig. Er zijn weliswaar smalle 
en brede kavels, maar de brede zijn 
meestal nauwkeurig een veelvoud van 
de smalle – het dempen van sloten om 
tot bredere kavels te komen dateert 
overigens vooral van na de oorlog. De 
smalle kavels stellen kwarthoeven voor, 
dubbelbrede kavels zijn halve hoeven. 
Als de hoevebreedte een geheel aantal 
roeden moet zijn, dan past uitsluitend 
een standaardbreedte van 25 roeden 
op dit slootpatroon. De vele sloten in 

deze ontginning vallen namelijk vrijwel 
allemaal samen met kwarthoeven 
in een regelmatig grid op 25 roeden 
afstand. Van die breedte passen achttien 
hoeven in Dijkhoeven (waarvan de 
meest oostelijke halve hoeve nogal 
onregelmatig van vorm is). 
Gerecht Achttienhoven (aangeduid 
met 1 in afbeelding 1) blijkt eveneens 
heel nauwkeurig achttien hoeven van 
25 roeden breed te zijn. Slechts bij een 
paar hoeven middenin de polder vallen 
enkele sloten niet goed samen met een 
gelijkmatig grid. 
Afbeelding 2 toont Herbertscop zoals het 
er nu uitziet (Google Earth, geroteerd). 
Het zou volgens de bronnen vier hoeven 

Gerecht Herberstkop huidige situatie. Onderaan het viaduct van de A27 over de Biltse Straatweg, bovenaan de Biltse Rading.

Herbertskop en de dertig hoeven
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breed moeten zijn, en het is ook op de 
luchtfoto eenvoudig te zien waar de vier 
hoeven liggen. De evenwijdigheid van de 
sloten is echter niet perfect, de breedte 
van de kavels varieert en ook is de 
breedte niet 25 roeden. Een aantal van 
27 zou beter passen. 
Ontginning Twaalfhoeven is nog niet 
genoemd omdat daar helemaal niet 
duidelijk is hoeveel hoeven erin passen. 
Je kunt er vanuit het oosten tien hoeven 
van 25 roeden breed in leggen, maar 
westelijker worden de kavels plotseling 
breder. Je kunt daar goed passend 
twee hoeven van 32 breed in leggen, 
maar dan blijft er nog een onregelmatig 
gevormde kavel van 39 breed over. Dat 

maakt samen dertien hoeven… Wilde 
speculatie: door de afwijkende vorm 
telde die onregelmatige gewoon niet 
mee.
De vraag in de artikelen uit 1988-92 of 
Herbertskop wel of niet bij de dertig 
hoeven hoorde valt, lijkt me, wel te 
beantwoorden met ‘neen’. Want dertien 
plus achttien is al meer dan dertig, met 
de vier hoeven van Herbertskop erbij 
komt de optelling veel te hoog uit.
Eén complicatie heb ik niet genoemd: 
tellen de kavels waarop een weg ligt of 
waar een vaart loopt wel of niet mee? 
De sloten lijken er meestal op te wijzen 
dat ze niet meetellen, maar als ze wel 
meetellen, dán is de Twaalfhoevense 

Gerecht Herberstkop huidige situatie. Onderaan het viaduct van de A27 over de Biltse Straatweg, bovenaan de Biltse Rading.
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Lengte van alle 53 veronderstelde hoeven.

Oppervlak van alle 53 veronderstelde hoeven.

Herbertskop en de dertig hoeven
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polder precies 12 maal 30 roeden breed. 
Alleen passen de meeste sloten niet op 
een grid van 30 hoeven. 
Het zou trouwens interessant zijn 
om bij alle andere ontginningen rond 
Utrecht ook te kijken wat de gebruikte 
standaardhoeve geweest zou kunnen 
zijn.

Lengte
Met een breedte van 25 roeden zijn de 
hoeven smaller dan de in de literatuur 
genoemde standaardhoeve, ze zijn 
echter wel langer. Een rond getal qua 
aantal roeden? Of een mooi aantal 
voorlingen? Afbeelding 3 toont de 
lengte van alle kavels (verticaal: aantal 
voorlingen van 60 roeden). Van west 
naar oost zijn het 18 plus 13 plus 18 
plus 4 kavels. Een deel van de kavels in 
Achttienhoven is exact zeven voorlingen 
lang, maar verder vallen er geen ronde 
getallen te bespeuren. De horizontale 
groene lijn staat voor een lengte van 
precies 400 roeden, ook dat past niet 
geweldig.
Kijken naar het oppervlak levert ook 
geen duidelijkheid. Afbeelding 4 toont 
het aantal vierkante roeden van alle 
kavels. De groene lijn is het oppervlak 
dat een standaardhoeve van 30 roeden 
breed en 6 voorlingen (van 60 roeden) 
lang zou moeten zijn. In Herverskop komt 
het redelijk overeen, maar elders is het 
oppervlak meestal kleiner, uitgezonderd 

de drie brede kavels in het westen van 
Twaalfhoeven. Het oppervlak is zo’n acht 
procent kleiner dan de standaard uit de 
literatuur, wat ook weer geen dramatisch 
groot verschil is.

Middeleeuws landmeten 
Hoe langer ik naar de kaarten tuur, 
hoe meer ik me ga afvragen hoe ze het 
destijds precies gedaan hebben. Hoe 
kregen ze zicht op de maten van zo’n 
groot moeras? Waar komt de slinger in 
de Voordorpse Dijk vandaan? Waardoor 
sluiten sommige wegen wel en andere 
niet goed op elkaar aan? Van waaruit is 
men gaan meten?
Haakse hoeken konden in die tijd goed 
uitgezet worden, zichtlijnen kunnen 
ook gebruikt zijn. Er is nergens een 
zichtlijn naar de Domtoren, wat je zou 
verwachten. Wel loopt er een rechte lijn 
vanuit Blauwkapel naar de stadspoort 
aan het begin van de Biltstraat, de 
Wittevrouwenpoort, die rond 1230 
gebouwd is. Die lijn is bij de iets latere 
noordelijker ontginning kaarsrecht tot in 
Groenekan doorgetrokken. De huidige 
Professor Jordanlaan volgt die lijn.  
Misschien was het deze lijn van 
waaruit de kavels van Twaalfhoeven 
en Dijkhoeven zijn uitgezet? De verste 
kavels, vanuit die lijn gezien, zijn 
onregelmatig van vorm en lijken niet als 
uitvalsbasis te kunnen zijn gebruikt. 
Herbertscop kan goed vanuit het 
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oosten uitgezet zijn 
(de westelijkste 
kavels zijn de minst 
evenwijdige). 
Achttienhoven is 
heel regelmatig van 
vorm, daar kan je aan 
de kavels niets zien 
waaruit iets over de 
ontginningsvolgorde 
geconcludeerd kan 
worden.

Wat rest
Er is niet veel 
over van de 
middeleeuwse 
slootpatronen. In 
Tuindorp Oost, uit de 
jaren dertig dus, is 
de bebouwing langs 
oude kavellijnen 
uitgezet, maar bij alle 
andere nieuwbouw 
van Utrecht is feitelijk 
alles weggevaagd. 
Wat in Dijkhoeven en Herbertskop 
aan sloten over is, is met dikke blauwe 
lijnen aangegeven op afbeelding 5. Het 
is minder dan de helft van de sloten, 
geen enkele is geheel intact. Tussen 
de Voordorspe Dijk en de A27 zijn de 
meeste sloten stokoud. Langs de Biltse 
Rading kan je ze aan beide zijden zien 
liggen. Verder zijn er wat restjes in de 

volkstuinen aan de rand van Utrecht, 
maar dat zie je er niet direct aan af. Een 
romantisch plaatje levert het restantje in 
Park de Berekuil, zie afbeelding 6. Of er 
vroeger knotwilgen hebben gestaan?

Resterende sloten van de eerste ontginning in Oostveen/Herbertskop.

Herbertskop en de dertig hoeven
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Er zijn in het Utrechts archief luchtfoto’s uit de 
oorlog aanwezig, vrijwel alle kwarthoeven zijn 
daarop nog te onderscheiden.  

Een klein restantje van de hoeven in den biesen ligt in park De Berenkuil. Hier lag de op 
één na oostelijkste hoeve van Dijkhoeven.

Auteur:
Weia Reinboud (1950) studeerde so-
ciologie, plus deels filosofie,
bankwerken, componeren, letteront-
werpen en biomechanica. Bezigheden
ondermeer schrijven, fotograferen, 
vormgeven en fotobewerken. Dat
laatste kwam bij dit project erg van 
pas.
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Abe Postema

18 De Bilt toen en nu

De Bilt toen en nu 
De Akker .

Foto: Beeldbank Historische kring D’Oude School

Buiten de landgoederen en het Oude 
Dorp om, had het dorp De Bilt vroeger 
een overwegend agrarisch karakter. Wie 
de Hessenweg naar het noorden volgde, 
zag in het begin van de twintigste eeuw, 

vooral arbeidershuisjes met daarachter 
akkers en grasland. De naam “De 
Akker”is daarmee verklaard.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
veranderde dat beeld drastisch. De 
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Foto: Leo Janssen 

arbeidershuisjes verdwenen om plaats 
te maken voor een woonwijk met 
eengezinswoningen en flatbouw. Op de 
foto links zijn de woninkjes aan de Akker 
14 en 16 te zien vlak voor de afbraak. 

Tegenwoordig ligt daar een groenstrook. 
De flats op de achtergrond zijn klaar voor 
bewoning.
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Wim Krommenhoek

Een heer van stand 

In de serie Trajecten door Utrecht van 
het Utrechts Archief verscheen in 2000 
als vierde deel de uitgave Levensver-
halen, Gids voor biografisch onder-
zoek in de provincie Utrecht. Hierin 
worden als voorbeeld fragmenten 
uit het leven van Willem Jan Both 
Hendriksen genoemd, de rentenier 
die twee eeuwen geleden Sandwijck 
bewoonde. Daarnaast verscheen in 
de serie Utrechtse biografieën infor-
matie over zijn dochter Elisabeth, 
en uit beide bronnen kunnen we ons 
een aardige voorstelling maken van 
het leven van deze “man van stand” 
en zijn dochter in het de Bilt van het 
begin van de 19e eeuw. Ik wil u graag 
terugvoeren naar deze mensen in die 
tijd. 

Achtergrond
Willem Jan Both Hendriksen werd op 
11 juni 1780 in Amersfoort geboren als 
zoon van Jan Hendriksen en Hendrika 
Ameshof. Vader Jan was secretaris van 
Amersfoort en later schout van Eemnes 
en Bunschoten. Toen in 1785 de patriot-
ten de macht dreigden te grijpen  riep hij 
het stadhouderlijk leger te hulp dat ver-
volgens Amersfoort bezette. Na het bin-
nenvallen van de Fransen stagneert de 
carriëre van Jan. Pas in 1802, na de revo-
lutie, doet vader weer van zich spreken, 
nu als raadsheer van het Gerechtshof 
van het departement Utrecht. In 1807 
werd hij president van het hof en kocht 
in datzelfde jaar het landgoed Sandwijck 
in de Bilt. Vanaf 1815 had hij zitting in 
de Provinciale Staten en in 1817 werd 
hij curator van de Utrechtse Universiteit. 
Hij stierf in hetzelfde jaar. Vader Jan was 
bevriend met Hieronymus van Alphen 
die in 1780 zijn eerste kinderversjes had 
geschreven, die Willem Jan zeker ge-
kend zal hebben. In 1813 maakte vader 

Een heer van stand                     
Willem Jan Both Hendriksen,           
bewoner van Sandwijck
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en zoon de bevrijding van Utrecht mee 
door de kozakken die de Fransen na het 
debacle uit Rusland hadden verdreven. 
Een aantal kozakken is zelfs op Sandwijck 
ingekwartierd geweest, hetgeen nogal 
wat problemen moet hebben gegeven, 
want jaren later was Willem Jan nog 
bezig schadevergoeding te krijgen. Tot 
zover iets over het milieu waarin onze 
hoofdpersoon zijn jeugdjaren heeft door-
gebracht. Laten we kijken hoe het hem 
verging.

Willem Jan is vanaf 1797 in-
geschreven aan de Utrechtse 
Universiteit en heeft daar 
de studie rechten met goed 
gevolg afgelegd. Het beroep 
van advocaat heeft hij echter 
nooit uitgeoefend, want hij 
had voldoende geld om te 
kunnen rentenieren. Ook is 
hij nooit in militaire dienst 
geweest, want zoals veel 
ingelote rijke jongelui werd 
hij hiervan ontslagen door 
het inhuren van een rempla-
cant. Wel nam hij in 1812 de 
functie van “repartiteur der 
directe contributiën” aan 
voor de gemeente de Bilt. In 
deze functie stelde hij de be-
lastingaanslagen vast. In 1804 
trouwde hij met de zes jaar 
jongere Elisabeth 
Charlotte Winter. In datzelfde 

jaar werd dochter 
Hendrika Johanna 
geboren en in 1809 
de tweede dochter, 
Elisabeth Charlotte 
Petronella (Betsy voor 
ingewijden). Maar dan 
slaat het noodlot toe. 
Kort na de geboorte 
van de tweede dochter 
sterft Elisabeth Winter, 
25 jaar oud. 

Willem Jan Both Hendriksen. Geschilderd portret van omstreeks 
1840 .

 Elisabeth Both 
Hendriksen 
(Betsy), dochter 
van Willem Jan 
Both Hendriksen..
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Willem Jan zal nooit meer hertrouwen. 
Ook de oudste dochter is geen lang leven 
beschoren. Na haar huwelijk met 
Herman Johan Royaards, met wie ze 
twee zonen krijgt, sterft ze in 1832 op 
nog geen 28-jarige leeftijd.
Both Hendriksen was inmiddels een zeer 
vermogend man, een van de rijksten uit 
de regio. Hij bezat niet alleen Sandwijck, 
maar had na het overlijden van zijn vader  
een grote som geld geërfd en meerdere 
malen grond aangekocht en na 1826 di-
verse hofsteden en landhuizen. Ook bui-

ten de Bilt had hij bezittingen, zoals bos-
percelen bij Amerongen, een hofstede in 
Linschoten en een landhuis in Woerden. 
Bovendien bezat Both 
Hendriksen veel aandelen en andere 
waardepapieren. Vanaf 1820 bewoonde 
hij ‘s winters een groot huis aan het Jans-
kerkhof te Utrecht, op de hoek met de 
Drift. ‘s Zomers bewoonde hij Sandwijck, 
waar een stoet aan personeel hem ten 
dienste stond, zoals kamermeisjes, tuin-
bazen, koks, koetsiers e.d.

Sandwijck, het zomerverblijf van Willem Jan Both Hendriksen van 1807 tot 1853.

Een heer van stand 
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Levenswandel
Als rentenier kon Both Hendriksen zich 
de luxe veroorloven uitsluitend werk-
zaamheden te verrichten die zijn inte-
resse hadden. Zoals gebruikelijk in die 
kringen had men uitsluitend  omgang 
met leden van de eigen stand waarmee 
men vaak door familierelaties verbonden 
was. Met de plaatselijke bevolking was 
geen enkel contact, tenzij men tot het 
personeel behoorde, en dan nog was 
er van contact eigenlijk geen sprake. In 
1827 werd hij voor het leven benoemd 
als lid van de Utrechtse Raad, en in 1843 
werd hij door de koning benoemd tot lid 
van de Provinciale Staten, een functie die 
hij tot 1849 zou vervullen. Both Hendrik-
sen was Oranjegezind, zoals blijkt uit het 
feit dat hij te gast was bij een diner ter 
ere van het bezoek van koning Willem III 
in 1853.
Als vader trad Both Hendriksen zeer 
behoedzaam  op, maar waarschijnlijk is 
deze voorzichtigheid ingegeven door de 
vroege dood van zijn vrouw en zijn oud-
ste dochter. In 1831 schrijft hij dochter 
Elisabeth een brief. Zij is dan 22 jaar en 
vader acht haar oud genoeg om te weten 
wie er de laatste jaren naar haar hand 
hebben gedongen. Uitvoerig legt hij uit 
waarom hij niet is ingegaan op de aan-
zoeken van deze heren, waarvan sommi-
ge al op leeftijd zijn. Hij besluit de brief 
met de opmerking dat het wel niet zo 
diep zal hebben gezeten, want geen van 

alleen heeft een tweede poging gedaan. 
In 1835, Elisabeth is dan 26 jaar, trouwt 
zij met Christiaan Willem van Boetzelaer, 
een partij die de goedkeuring van vader 
kan wegdragen.

Met zijn buurman van Sluishoef had 
Both Hendriksen meer problemen.  We 
hebben met deze buurman  in het maart 
2011 nummer van de Biltse Grift kennis 
kunnen maken. Het betrof Willem Hen-
drik de Heus die een rosmolen op zijn 
terrein had geplaatst. De herrie van deze 
rosmolen stoorde Both Hendriksen tij-
dens zijn wandelingen over zijn landgoed 
en hij voelde zich bovendien aangetast in 
zijn privacy door het raam in het gebouw 
van de molen. De Biltse raad besloot ten-
slotte dat de molen mocht blijven, maar 
dat het raam dichtgemaakt diende te 
worden. Zulks geschiedde.

In een tijd dat de media nog zeer beperkt 
waren, was het gebruikelijk dat heren uit 
de bovenklasse van de maatschappij lid 
waren van diverse clubs en genootschap-
pen, zo ook Both Hendriksen.  Zowel in 
zijn huis op het Janskerkhof als op Sand-
wijck werden regelmatig soirees gehou-
den waar bekende mensen lezingen 
hielden en men over allerlei zaken van 
gedachten kon wisselen. Ook had hij veel 
belangstelling voor de kunsten, waarbij 
zijn belangstelling vooral uitging naar 
spirituele zaken. Dit wordt nog eens be-
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nadrukt door zijn bestuurslidmaatschap 
van het Utrechts Bijbelgenootschap en 
de Maatschappij ter bevordering van het 
godsdienstig onderwijs onder slaven en 
andere heidense volkeren in de kolonie 
Suriname. En toen hij in 1824 met zijn 
dochter Elisabeth op hun eerste reis de 
gevangenis in Woerden bezocht, was dit 
geen toeval, want Both Hendriksen was 
ook bestuurslid van het Genootschap ter 
zedelijke verbetering van gevangenen. 

Dat hij een gelovig man was blijkt ook 
uit de tientallen aantekeningen op de 
achterkant van brieven. Hier lezen we 
hoe hij spijt heeft van niet meer bezig 
geweest te zijn met God. Op 60-jarige 
leeftijd schrijft hij: “niet lang zal ik meer 
in deze wereld zijn, meer leven, dan 
komt de dood, die alles besluit. Treurig 
wel, of eeuwig kwalijk zal het dan met 
mij zijn. Zoo het nog 10 jaren duurt dan 
ben ik 70 jaren. Ik heb mijn tijd gehad, de 
genietingen beginnen in te korten, mijne 
vatbaarheid daarvoor op te houden. De 
ouderdom en deszelfs gebreken nadert”. 
Toch heeft Both Hendriksen lange tijd in 
goede gezondheid geleefd. Pas in 1853, 
toen hij 73 jaar was, werd hij opeens ziek 
en stierf binnen enkele maanden. Zijn 
schoonzoons Hermann Johan Royaards 
en Christiaan Willem baron van 
Boetzelaer van Dubbeldam waren bij 
zijn sterfbed op 30 december aanwezig, 
evenals zijn dochter Elisabeth. Zij be-

schrijft het einde als volgt:  ‘s  morgens 
vond S. (de hoogleraar geneeskunde 
Seurman) de krachten zeer verminderd, 
wij konden hem moeilijk meer verstaan, 
nu moest hij water en melk drinken, en  
tweederlei poeders  nemen. Om 11 uur 
nam hij de laatste, om half 12 ging het 
drinken al niet meer en begon hij stil 
te liggen op de rug, de handen werden 
koud. Wij gaven een kruikje aan de voe-
ten....om 12 uur kwam Seurman die al 
geen pols meer voelde. Tweemaal hief 
hij beide armen naar boven alsof hij 
wilde zeggen, kom Heere Jezus, ja, kom 
haastiglijk. En zo ontsliep hij om 10 mi-
nuten voor half één. Op 4 januari 1854 
werd hij bijgezet in het familiegraf op de 
begraafplaats Soestbergen in Utrecht, 
in de rotonde van Zocher, de grafheuvel 
waar vele notabelen hun laatste rust-
plaats vonden.  Tijdens de begrafenis 
sprak zijn goede vriend Nicolaas Beets 
bij het open graf. Op het graf dat oogt als 
een altaar, vinden we tekst ´hebbende 
begeerte om ontbonden --te worden 
en met Christus te zijn - want dat is zeer 
verre het beste´.   Schoonzoon Herman 
Johan erfde het huis op het Janskerkhof, 
schoonzoon Christiaan Willem erfde 
Sandwijck.  Later zouden ook zijn doch-
ters en schoonzonen hier hun laatste 
rustplaats vinden. 

Reizen met dochter Elisabeth
Als vader was Willem Jan Both 

Een heer van stand 
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Hendriksen nauw betrokken met de in-
tellectuele ontwikkeling van zijn jongste 
dochter Elisabeth. Dit deed hij met name 
door haar mee op reis te nemen. De 
eerste reis in 1824, Elisabeth was toen 
15 jaar, ging naar de noordelijke provin-
cies van ons land. Ze bezochten zowel 
buitenplaatsen van bevriende families 
als ook werkplaatsen, kunstcollecties, 
armen- en weeshuizen in de steden die 
werden bezocht. In Apeldoorn werd uit-

gebreid een papiermolen bezocht, in het 
Friese Wieuwerd bezocht ze de bekende 
gemummificeerde lichamen, in Franeker 
het planetarium van Eysenga, en in de 
veenkoloniën sprak zij met arbeiders. 
Had men ergens een kerkdienst bezocht, 
dan werd de preek uigebreid besproken. 
Het jaar daarop werd het westen van 
het land bezocht. In Woerden bezocht 
ze de gevangenis en sprak daar met ge-
vangenen, in Den Haag woonde zij een 

Grafkelder van de familie Both Hendriksen in de rotonde van Zocher op de Utrechtse begraafplaats 
Soestbergen.
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vergadering van de Staten Generaal bij 
en bezocht ze het Mauritshuis waar ze 
en passant prins Frederik ontmoette. Via 
Leiden en Dordrecht keerde ze met de 
stoomboot terug.

In 1829 volgt een reis naar het buiten-
land. Via Brabant eerst naar Antwerpen 
waar de schilderijen van Rubens haar 
zeer boeiden, dan naar Brussel waar ze 
kennis maakt met manneke Pis en de 
vervaardiging van Brusselse kant. Ver-
volgens gaat de reis naar Waterloo waar 
Willem II mede had bijgedragen aan de 
val van Napoleon, en Dinant dat vooral 

“schilderachtig” en “pittoresk” wordt be-
vonden. Dan naar Aken waar het graf van 
Karel de Grote wordt bezocht. Via Keulen 
gaat het weer richting de Bilt, waar ze na 
zes weken weer terugkeren.

Elisabeth volwassen
Nu was Elisabeth voldoende gevormd 
om een man te vinden die is “geoefend 
in nuttige en aangename wetenschap-
pen, maar vooral godsdienst bovenal 
stelt”. Vader hoopte dat haar opvoeding 
een sterk bastion tegen slechte invloe-
den was geweest, en hij was bovendien 
dubbel voorzichtig na het overlijden van 

Tekst op het graf van Willem Jan Both Hendriksen, zijn dochter Elisabeth en zijn schoonzoon.

Een heer van stand 
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haar oudere zus Hendrika Johanna  in 
1832, nog geen 28 jaar oud. Maar het lot 
was hun welgezind. In 1835 huwt 
Elisabeth met Willem van Boetzelaer uit 
een bevriende familie met dezelfde re-
ligieuze opvattingen. Bovendien beleed 
deze Willem zijn geloof in de praktijk. Zo 
was hij oprichter en uitvoerder van de 
Marnixstichting die scholen voor arm-
lastige kinderen beheerde waar pupil-
len werden opgeleid tot onderwijzer of 
zendeling. Ook de zonen van Elisabeth´s 
vroeg gestorven zuster zouden zich later 
inzetten voor deze stichting die genoemd 
was naar een voorvader van Willem, 
Philips van Marnix, heer van 
St. Aldegonde.

Uit het huwelijk werden zes kinderen 
geboren die regelmatig bij grootvader 
Willem Jan kwamen logeren tot daar in 
1853 door diens overlijden een einde 
aan kwam. Maar ook ziekte nam soms 
een prominente plaats in in het leven 
van de familie. Toen Mina, de oudste 
dochter van Elisabeth en Willem tien jaar 
was, werd zij ernstig ziek en zat moeder 
wekenlang machteloos aan haar bed. Tot 
overmaat van ramp werd ook zoon 
Willem ziek, maar wonder boven wonder 
herstelden de kinderen. In 1872 werd 
Willem ziek en overleed na enkele maan-
den op 66-jarige leeftijd. Mina werd toen 
de steun en toeverlaat van haar moeder 
die de uitgebreide goederen, waaronder 

in onze gemeente behalve Sandwijck ook 
de buitenplaatsen Het Klooster, Arenberg 
en Eyckenstein behoorden en  die ze van 
haar vader en echtgenoot had geërfd, 
efficiënt beheerde.

Begin 1880 voelde Elisabeth dat het ein-
de in zicht was. Op 11 april stierf ze, 71 
jaar oud, en aan het graf sprak opnieuw 
Nicolaas Beets, zoals hij dat ook gedaan 
had bij de dood van haar vader en man, 
resp. 27 en 8 jaar eerder. Maar Beets was 
tenslotte bijna 90 jaar toen hij in 1903 
stierf.

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

De  dingen die voorbij gaan 

De dingen die voorbij gaan

Nieuwe rubriek bestemd voor alle 
leden van de Historische Kring. 
Schrijf mee, stuur uw herinneringen 
naar de redactie van De Biltse Grift, 
uw tijdschrift!

Die goede oude koffiemolen
In een gesprek over de oorlog met Ton 
de Wit, een oud-Biltenaar, vertelde hij 
over de koekjes die zijn moeder bakte tij-
dens de hongerwinter. Ton organiseerde 
bij de bakker lege meelzakken, waar al-
tijd nog wel een restje meel in te vinden 
was, en beukennootjes. De beukennoot-
jes werden gemalen in de koffiemolen. 

Of ik die koffiemolen nog kende?
Ik zag hem weer voor me. Aan de wand 
van de keuken naast de deur naar de 
achterkamer. Talloze malen had ik de 
koffiebomen moeten malen. Bovenop 
zat een blikken dekseltje, daar gingen 
de bonen in. Rechts zat de slinger. En 
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onderop was een glazen bakje waar de 
fijngemalen koffie in viel. Door aan de 
slinger te draaien werden de koffiebonen 
vermalen. Stond er DE op de molen? Het 
kan zijn, dat weet ik niet meer zeker.
Maar met het malen was mijn taak niet 
afgelopen. De fijngemalen koffie werd 
in een koffiepot gedaan. Driedelig. Bruin 
van buiten, roomkleurig van binnen. 

Met een dekseltje, bakje voor de gema-
len koffie met onderin gaatjes. Met het 
dekseltje werd de koffie aangedrukt, een 
schepje Buisman werd toegevoegd om 
de koffie pittiger te laten smaken. Inmid-
dels was het water gekookt en heel voor-
zichtig werd nu bovenop de koffie een 
laagje water geschonken. Dekseltje erop 
en wachten tot het scheutje water door 
de koffie in de pot was gedrupt. Dat pro-
ces moest worden herhaald tot de pot 
vol was, terwijl de waterketel al die tijd 
op het fornuis stond te pruttelen. En dan 
pas kon je eindelijk genieten van je kopje 

koffie!
Een enkele 
keer, wan-
neer je de 
koffielaag 
te hard had 
aangedrukt, 
wilde het 
water er niet 
doorheen en 
moest je ein-
deloos wach-
ten. Ook het omgekeerde deed zich voor. 
Wanneer je het water te snel opgoot, 
maakte je een gat in de koffielaag en liep 
het water er te snel doorheen en kreeg 
je te slappe koffie. Het was een oefening 
in geduld. Maar het loonde, je kreeg er 
heerlijke koffie door.
Heel soms, denk ik nog wel eens, zal ik 
niet weer … De pot heb ik nog, maar dat 
geduld, dat heb ik niet meer.

Auteur:
Bernard Schut. Hoofdredacteur van 
de Biltse Grift en schrijver van 
‘Bilthoven en De Bilt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ’(2015) en ‘Bilt-
hoven en De Bilt de eerste jaren na de 
bevrijding’ (2018).
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Bernard Schut 

Een gezegd blijft gezegd 

Meer dan 3600 uitspraken en citaten 
bevat de nieuwste bundel citaten van 
Karel Beesemer. Ik zal hieronder de 
inhoud kort beschrijven en vervolgens 
enkele opmerkingen maken over het 
nutttig en (on)aangenaam gebruik van 
citaten.

Beschrijving van de bundel 
Deze vuistdikke uitgave, inmiddels de 
derde op rij, bevat op meer dan 350 
bladzijden een keur aan opmerkelijke 
citaten en uitspraken, ten dele geput 
uit de twee voorafgaande bundels. Er 
staan nieuwe citaten in, er zijn citaten 
gehandhaafd, achterhaalde citaten zijn 
verwijderd. Aldus de schrijver. Er is ook 
een zekere rangschikking aangebracht: 
citaten over de Politiek; het Zakendoen, 
Adviesbureaus en Deskundologen; Rela-
tiveren en Logica; Ouder worden, Leven 
en Dood; Samenleven en Levenswijshe-
den; Oorlog en Vrede; Allerlei.  
Binnen genoemde categorieën ontbreekt 

Eens gezegd blijft gezegd       
Het groot citatenboek van                  
Karel Beesemer

Als jij de bal hebt 
dan kunnen hun 
geen goal maken 

(Cruijff) 
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een verdere ordening. Wat mij bij het 
doorbladeren opvalt is de brede belang-
stelling van de samensteller. Zo werd 
tot mijn genoegen bijvoorbeeld  Johan 
Cruijff niet vergeten, bekend om zijn hel-
dere uitspraken over voetbal en andere 
levenswijsheden. Voetbal blijkt sowieso 
een onuitputtelijke bron van wijsheid. 
Een mooi tegenwicht voor twee bladzij-
den Pythagoras. Ook Femke  Halsema 
komt ruim aan bod met soms anderhalve 
pagina. De Amerikaanse president 
John F. Kennedy is met 3 bladzijden 
eveneens ruim vertegenwoordigd. En 
wie had ooit van David Flud van Giffen 
gehoord? Kortom voor elk wat wils. 
Jammer vind ik dat er geen index bijvoor-
beeld van namen is opgenomen. Dan zou 

je wat makkelijker iets terug kunnen vin-
den. En ook iets kunnen zeggen over de 
voorkeuren van de samensteller. 

Het gebruik van citaten 
Allereerst kan het lezen van een boek 
met citaten voor sommige mensen een 
groot genoegen betekenen. Een goed 
citaat bevat een kernachtige, puntige uit-
spraak over een bepaald onderwerp. Je 
had het zelf niet zo bondig kunnen zeg-
gen, maar op deze wijze geformuleerd 
drukt het citaat precies uit wat je er zelf 
wel of juist niet van vindt, je hoeft het 
er namelijk niet altijd mee eens te zijn. 
Twee voorbeelden uit dit boek: 
Als jij de bal hebt dan kunnen hun geen 
goal maken (Cruijff) 
Een land zonder rijken is een arm land 
(Flud van Giffen).
Al bladerend door de bundel stuit je van 
verrassing op verrassing. 
Bijzonder leuk kunnen ook uitglijders 
zijn. Wie regelmatig naar politieke debat-
ten luistert, weet precies waar het hier 
om gaat: de missers die hoongelach op-

Een land zonder 
rijken is een arm 

land 
(Flud van Giffen) David Flud van Giffen, predikant te Dordrecht - 

1653-1701.
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roepen. In zijn vorig leven als wethouder 
heeft Karel Beesemer menig politiek de-
bat meegemaakt, hij moet ze regelmatig 
gehoord hebben in de raadzaal, jammer 
daarom dat hij daar geen voorbeelden 
van opneemt. Ik vond ze in ieder geval 
niet. 
 
Maar je kunt van citaten niet alleen ge-
nieten, je kunt er ook een zeer nuttig 
gebruik maken. Bijvoorbeeld wanneer 
je een lezing voorbereidt. Juist omdat 
citaten vaak bondige uitspraken bevat-
ten, zijn ze bijzonder geschikt om een 
ingewikkelde gedachte  kort en simpel 
samen te vatten. Om maar weer naar 

Een gezegd blijft gezegd 

de politiek te verwijzen, het gebruik van 
oneliners maakt ingewikkelde redenaties 
misschien niet overbodig maar wel toe-
gankelijker.
Tenslotte nog een anecdote. In 1933 
verbrandde op de Opernplatz in Berlijn 
Duitse studenten boeken van bekende 
auteurs als Freud of Remarque, de schrij-
ver van de anti-oorlogsroman ‘Im Wes-
ten nichts Neues’. Vóór het Horst Wessel-
lied klinkt, houdt de propagandaminister 
Goebbels een toespraak, die hij afsluit 
met de woorden “O mijn eeuw, het is 
een vreugde om te leven.”  Cynischer kan 
het eigenlijk niet, al zal het velen ontgaan 
zijn. Hij persifleert namelijk opzettelijk de 
uitspraak van een Renaissance schrijver 
en humanist uit de 16e eeuw, de Duitser 
Ulrich von Hutten: “O eeuw, o literatuur, 
het is een vreugde om te leven.” 
Voor Von Hutten betekende de literatuur 
in diens eeuw een genot om te leven, 
voor Goebbels een genot om te verbran-
den. Ook zo kan je gebruik maken van 
citaten.

Voor verdere informatie: 
030-220 5478 of 
karel@studiobezem.nl 
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