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De Biltse Grift  september 2020

Van de redactie

Allereerst wil de redactie haar excuses uitspreken ten aanzien van het artikel ‘Een bordeel 
in Bilthoven’. Auteur Gerrit Bloothooft had een nieuwere versie geschreven, met nóg meer 
informatie over de geschiedenis van Villa Nimmerdor. Per abuis is de oudere versie in het blad 
verschenen. De nieuwe versie van het artikel zal zo spoedig mogelijk op onze website worden 
gezet. 
In dit nummer gaat Dick Berents in op de relatie die keizerin Mathilde had met de gemeente 
De Bilt. Wie was zij en hoe kwam het dat haar naam altijd met onze gemeente was verbonden? 
In een boeiend levensverhaal vertelt de auteur hoe de 19-jarige keizerin landgoed Oostbroek 
schonk aan het klooster van Sint Laurens. Door de toen gestichte Sint Laurensabdij kwamen er 
ook andere mensen in het gebied wonen, waaruit later De Bilt ontstond. 
Kees Floor laat in deel twee van zijn tweeluik over de Biltse sluiswachters zien, hoe door 
afnemend zandtransport met lichters ten gevolge van toenemend vrachtverkeer over de weg 
de sluisgelden in de 20e eeuw steeds minder opleverden. De sluiswachters moesten regelmatig 
onderhandelen over de hoogte van de pachtsom en nevenactiviteiten ontplooien om rond te 
kunnen komen. Hoe zij dat deden zet de auteur ons uiteen  in zijn interessante artikel.
Door onze Bevrijdingsspecial hadden we geen ruimte om de Kroniek van De Bilt, die Leo van 
Vlodorp al eind 2019 had geschreven, te plaatsen en ook in het juni nummer lukte dat niet. 
Daarom in dit septembernummer ‘de Kroniek van De Bilt van het jaar 2019’ die toch weer een 
aardige herinnering geeft van wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. 
Abe Postema ontdekte een interessante structuur in de bebouwing van het oude dorp van De 
Bilt: de ‘zaagtandbebouwing’. Hij legt uit hoe dat is ontstaan.  
De heer Krommenhoek neemt u verder mee langs de kunst die onze gemeente rijk is. Verborgen 
achter Huize Houderinge staat het beeld ‘De Grondwerker’ van Pieter d’Hont.  D’Hont werkte 
samen met Arie Teeuwisse en ook van hem worden in deze column beelden besproken.
Herinnert u zich het nog? In de rubriek ‘Dingen die voorbijgaan’ belicht Loes Meijer ditmaal 
spelletjes van vroeger. De tijd gaat snel, maar ook veranderingen  en voordat je het je realiseert, 
ziet ons dorp er anders uit. Daarom is het zo leuk, dat er lezers zijn, die iets hebben ontdekt, 
of iets willen delen met mede-lezers over onze gemeente van weleer. We moedigen daarom 
iedereen die iets op schrift wil stellen in een leuk, aardig of interessant artikel aan om ons dat te 
sturen. 
H.A.  L’Honoré Naber 
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Dick Berents

Keizerin Mathilde en De Bilt

Keizerin Mathilde en De Bilt 

Keizerin van het Duitse Rijk
Men noemde haar meestal Matilda of Mathilde, maar in oorkonden heette ze Machteldis 
en in Engeland ook wel Maud. Mathilde was de dochter van koning Henrik I van Engeland 
(1100 – 1135), een zoon van Willem de Veroveraar. Ze is waarschijnlijk geboren op 
7 februari 1102 in Sutton Courtenay.1 Haar moeder was Mathilde van Schotland. Hendrik I 
was ook hertog van Normandië en tot in de veertiende eeuw sprak de Engelse koninklijke 

familie Frans, net als de Engelse 
adel. Tijdgenoten noemden haar 
mooi, maar we hebben geen idee 
of dat echt zo was; prinsessen 
hoorden nu eenmaal mooi te zijn. 
In 1110 werd Mathilde verloofd 
met Hendrik V, die toen Rooms ko-
ning was van het Duitse Rijk, waar 
ook het Sticht Utrecht deel van uit-
maakte. Haar aanstaande wachtte 
haar op in Luik en samen gingen zij 
naar Utrecht, waar de verloving op 
10 april plaatsvond. Hendrik was 
toen vierentwintig; het meisje was 
net acht geworden. Nadat ze later 
in het jaar tot koningin gekroond 
was, moest de aartsbisschop van 
Trier, die overigens geëxcommuni-

In De Bilt eert men keizerin Mathilde met een Mathildezaal in Jagtlust en een 
Mathildebrug op het landgoed Oostbroek. Op 14 maart is het Mathildedag. Als 
personage treedt ze op in verschillende romans en tv-series, zoals The pillars of the 
earth van Ken Follett en de ‘Brother Cadfael’-boeken van Ellis Peters. Zij was een 
bijzondere vrouw. Als hertogin van Normandië was zij een Franse prinses en be-
halve als Rooms koningin en keizerin van het Duitse Rijk trad zij later ook op als 
koningin van Engeland. 

Het huwelijksdiner van Mathilde en Hendrik V in de Kroniek 
van Ekkehard van Aura, Corpus Christi College Cambridge.
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ceerd was door de paus, haar opvoeden in de Duitse cultuur en in het omgaan met staats-
zaken. Het paar trouwde in Worms in januari 1114. Ze was toen elf. 
Mathilde was al vroeg betrokken bij het regeren. In 1118 trad zij in Noord-Italië op als re-
gentes namens haar man en zat ze het hofgerecht voor. Als keizerin deed ze vier jaar later 
een belangrijke schenking aan het klooster dat wij kennen als Oostbroek.
Keizer Hendrik V stierf op 23 mei 1125 aan kanker toen hij opnieuw in Utrecht was. Hij 
werd in afleveringen begraven: zijn hart en ingewanden in de kathedrale kerk van Sint 
Maarten in Utrecht, zijn gebeente in de Dom van Spiers. Mathilde, 23 jaar oud, was nu 
weduwe. Haar rol in het Duitse Rijk was uitgespeeld en ze ging naar Normandië waar haar 
vader hof hield, maar ze nam wel de twee keizerlijke kronen mee. 

Heerseres van Engeland
Hendrik I van Engeland had een wettige zoon William Adelin, maar deze was in 1120 ver-
dronken bij een schipbreuk. Hendrik had ook ongeveer 22 buitenechtelijke kinderen bij 
zes verschillende maîtressen; in de middeleeuwen, een tijdperk van bijnamen, had men 
hem Hendrik de Kruisbestuiver kunnen noemen. De kroniekschrijver William van 
Malmesbury schreef braaf dat hij dat niet uit vleselijke lust had gedaan maar omdat 
hij kinderen wilde2; het leverde hem echter geen wettige mannelijke erfgenaam op. De 
koning verklaarde nu dat Mathilde hem moest opvolgen, tenzij hij voor zijn dood een 
mannelijke opvolger zou hebben verwekt. Dat bleef hij trouwens enthousiast proberen. 
De Engelse baronnen beloofden tijdens de kerstviering van 1126 dat ze Mathilde en haar 
eventuele erfgenamen zouden erkennen. 
Mede met het oog op nakomelingen regelde men nu een huwelijk tussen Mathilde en 
Geoffroy (voor de Engelsen Geoffrey) de graaf van Anjou, Touraine en Maine. Door dit 
huwelijk zou het bezit van het Engelse koningshuis in Frankrijk veel groter worden. Bij het 
huwelijk was zij 25 en hij 13. Hij was een knappe jongen, die Geoffrey le Bel (de mooie) 
werd genoemd. Hij droeg later de bijnaam Plantagenet vanwege de tak brem of planta 
genista die hij op zijn hoed droeg. Mathilde was dus de oermoeder van de Engelse dynas-
tie van de Plantagenets. 
De twee knappe echtelieden hadden behoorlijk de pest aan elkaar, maar in 1133 werd er 
toch een zoon geboren, die net als de meeste spelers in dit verhaal Hendrik zou heten. Hij 
was de toekomstige koning Hendrik II van Engeland. 
Toen Mathilde’s vader in 1135 onverwacht overleed na het eten van te veel vis (lamprei-
en om precies te zijn), zou zij hem moeten opvolgen, maar er was een kaper op de kust. 
Mathilde’s neef Steven van Blois, ook een kleinkind van Willem de Veroveraar, kreeg steun 
van vooraanstaande edelen en geestelijken en eiste de Engelse troon en het hertogdom 
Normandië op. Hij was trouwens ook met een Mathilde getrouwd, de derde al in dit ver-
haal. Men rekent zijn koningschap van 1135 tot zijn dood in 1154. Dat is ongeveer ook de 
tijd van een burgeroorlog in Normandië en Engeland die bekend staat als The Anarchy. 
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Tijdens deze partijtwisten probeerden Geoffrey 
en Mathilde Normandië en Engeland te verove-
ren, terwijl overal opstanden uitbraken en ook 
nog buitenlandse oorlogen werden gevoerd 
met de koningen van Schotland en Frankrijk. 
Het was dus inderdaad een chaos.
Mathilde stak in 1139 met een leger het Ka-
naal over en in 1141 nam ze Steven van Blois 
gevangen, maar ze liet hem ook weer vrij. Zij 
wilde zich in Westminster laten kronen, maar 
het volk van Londen verhinderde dat. Hoewel 
het nooit tot een formele kroning is gekomen, 
werd Mathilde wel door de geestelijkheid uit-
geroepen tot heerseres van Engeland en 
Normandië en in sommige bronnen wordt ze 
ook koningin genoemd. 
Tijdens die binnenlandse oorlog wist Mathilde 
in de winter uit Oxford Castle te ontsnappen, 
geheel in het wit gekleed om niet op te vallen 
in de sneeuw; althans dat wordt verteld. Er is 

een nog sterker verhaal dat ze bij een andere gelegenheid uit Devizes ontsnapte op een 
lijkbaar, vermomd als een dode. 
Door de lange duur van deze oorlogen nam het enthousiasme van de deelnemende edelen 
wel af. Uiteindelijk sloten de partijen in 1153 een wapenstilstand, waarbij Mathilde’s zoon 
Hendrik zijn verwant Steven erkende als koning, terwijl Steven hem adopteerde als zoon en 
troonopvolger. Steven stierf het jaar daarop en Hendrik werd gekroond tot koning Hendrik 
II met de mooiste van de twee meegenomen keizerlijke kronen.
Mathilde woonde daarna in Normandië, waar zij namens haar zoon bestuurswerkzaam-
heden uitvoerde. Zij overleed op 10 september 1167 en zij werd begraven onder het 
hoogaltaar in het klooster van Bec-Hellouin. 

De schenking van Oostbroek
Maar wat betekende Mathilde voor De Bilt? In 1122 deed zij een schenking aan het kloos-
ter van Sint Laurens en door deze Sint Laurensabdij van Oostbroek kwamen later ook ande-
re mensen in dit gebied wonen, zodat De Bilt ontstond. 
Laten we eens naar die schenking kijken.3 In de oorkonde staat dat Mathilde, toen de echt-
genote van de Duitse keizer Hendrik V, aan het nieuwe klooster (‘novellum 
monasterium’) in Oostbroek schenkt het gehele moerasgebied Oestbroeck en het aangren-
zende grondgebied, dat in het spraakgebruik ‘vene’ wordt genoemd, met het recht van 
cijnsheffing, tienden en overheidsgezag, ‘als gift van de keizerlijke landheer en van ons’. 

Mathilde geeft een oorkonde aan een knielende 
monnik. Parker Library, Corpus Christi College 
Cambridge.
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Grondbezit was voor een kloostergemeenschap een voorwaarde om te bestaan. Men be-
schouwt deze schenking, die het klooster mogelijk maakte, dan ook als het officiële 
moment van de stichting van de abdij.4

In de kroniek van Johannes de Beka uit de veertiende eeuw wordt de stichting geplaatst 
in het jaar 1121.5 Het is mogelijk dat de gemeenschap van kloosterlingen al een zeer korte 
tijd bestond omdat er in de oorkonde staat dat hij door enkele bekeerde ridders was ge-
sticht (‘inchoatum’). Het kan ook een vergissing zijn van Beka, die een paar eeuwen later 
leefde. Een echt klooster kan er vóór 1122 niet zijn geweest omdat er geen bezittingen 
waren waarvan het kon bestaan. 
Geen enkele historicus twijfelt aan de echtheid van deze akte, maar de datering ziet er 
vreemd uit. Hij is gegeven in het twaalfde jaar van de regering van Hendrik als keizer. Dat 
twaalfde jaar begon op 13 april 1122 en eindigde een jaar later. De oorkonde is echter ge-
dateerd op 14 maart 1122.  C. Broer heeft aangetoond dat het logischer is om de oorkon-
de te dateren op 14 mei 1122, binnen het twaalfde jaar van het keizerschap.6 We hebben 
de oorkonde alleen in afschriften, die wat dit betreft dezelfde tekst bevatten. Tijdens het 
kopiëren of zelfs tijdens het opstellen kan er een fout gemaakt zijn: door een verschrijving 
zou de datering Secundo Ydus Maii zijn geworden in plaats van Secundo Ydus Marcii.7

De redenering van Broer is overtuigend, want op 14 maart 1122 was de keizer elders in 
Duitsland en er is geen enkele reden om aan te nemen dat zijn jonge vrouw niet bij hem 
was. De schenking door Mathilde vond dus 
plaats op pinksterdag 14 mei toen de keizer en 
de keizerin het pinksterfeest in Utrecht vier-
den. Ook uit andere bronnen weten we dat het 
echtpaar toen in Utrecht was, want in mei en 
juni vaardigde de keizer in de stad nog een paar 
oorkonden uit, waaronder de afzetting van graaf 
Willem van Goye en de bevestiging van het zo-
geheten Utrechtse stadsrecht op 2 juni. 
Dan is er ook een akte van bisschop Godebald 
uit 1125, waarin hij de schenking door Mathilde 
nog eens dunnetjes overdoet, overigens zonder 
de keizerin te noemen.8 Deze akte is waarschijn-
lijk opgesteld door de monniken zelf omdat zij 
zekerheid voor hun rechten wilden hebben. Het 
is niet zo heel vreemd dat die woeste grond 
twee keer werd geschonken, want wildernissen 
en rivieren en andere wateren behoorden tot 
de regalia, de rechten waarover een koning kon 
beschikken net als het muntrecht en het recht 

Mathilde geeft een oorkonde, in De 
Geschiedenis van Engeland, gemaakt door 
monniken van Sint Albans in de 15e eeuw, The 
British Library.  
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op de inkomsten uit boeten. In afwezigheid van de koning of de keizer oefenden graven en 
bisschoppen die rechten ook wel uit. 
Het is aannemelijk dat de schenking van 1122 in goed overleg tussen Mathilde, de keizer 
en Godebald heeft plaatsgevonden. Utrecht en zijn bisschoppen hadden een speciale 
plaats in het leven van Hendrik V. Hij was opgevoed door bisschop Koenraad van Utrecht, 
hij bezocht de stad meerdere keren, waaronder met Kerstmis in 1121 en met Pinksteren in 
1222 en 1125 en hij vierde er zijn verloving in 1108. Hendrik was er ook toen hij overleed 
en hij werd er begraven, althans zijn ingewanden. 
In 1165 bevestigde keizer Frederik Barbarossa de abdij van Oostbroek in haar goederen 
en rechten en daarbij zei hij dat Mathilde en Hendrik V en Godebald gezamenlijk hadden 
gehandeld.9 Hij noemde Hendrik en Mathilde de stichters (‘fundatores’) en Godebald de 
bouwer (‘constructor’). Aan het einde van zijn leven trok bisschop Godebald zich terug in 
het klooster van Oostbroek, waar hij in 1127 overleed. Het is mogelijk dat hij de stichting 
had gepland als oudedagsvoorziening.

En 1113 dan?
In 2013 vierde De Bilt dat de gemeente negenhonderd jaar bestond. Dat was gebaseerd 
op een oorkonde van 1113, waarin abt Ludolf van het klooster Oostbroek vastlegde, ‘wat 
de oorspronkelijke situatie betreffende de eerbiedwaardige zusters is geweest zoals die 
door oordeelkundige personen is vastgesteld en geregeld bij het eerste begin van dit 
klooster.’ 10 Bestond het klooster Oostbroek dan al in 1113, negen jaar voor de stichting? 
Deze oorkonde, die we alleen kennen uit afschriften uit de vijftiende en de zestiende 
eeuw, is vals. Hij is als een munt van 25 eurocent: het klinkt aannemelijk tot je erover na-
denkt. De valsheid is aangetoond door onder meer Pijnacker Hordijk, Opperman, 
Huyghebaert en Broer, zowel op grond van de vorm als van de inhoud.11 Er staan bijvoor-
beeld formuleringen in zoals ‘anno gratie’, die pas in de volgende eeuw gebruikelijk wer-
den. Historici twijfelen er ook niet aan dat de oorkonde vals is. 
Verschillende auteurs hebben geprobeerd, uit deze oorkonde af te leiden dat De Bilt in 
1113 ontstaan is. Hun redeneringen gebruiken vaak de woorden ‘kan’ en ‘misschien’ en 
‘mogelijk’. Zij gaan ervan uit dat een valse oorkonde soms ook betrouwbare gegevens kan 
bevatten.12 Het is natuurlijk curieus om een valse oorkonde te prefereren boven een 
echte. 
Nu is het waar dat men in de eerste helft van de twintigste eeuw menige oorkonde veel 
te makkelijk tot een falsum heeft verklaard. Verder kan er inderdaad wel eens iets waars 
in een valse oorkonde staan, bijvoorbeeld als hij is gemaakt om een verloren document te 
vervangen. Dat wil niet zeggen dat je die redenering kunt omkeren en dat je zonder be-
zwaar een vals stuk kunt gebruiken als een etalage waaruit je naar believen gegevens kunt 
kiezen die je als waar wilt aannemen.
Als argument gebruikt men dat er ook in latere bronnen over een stichting in 1113 wordt 
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gesproken. Zo noemt Aernout van Buchel in zijn Monumenta in templis een ‘Ludolf, eerste 
abt van Oostbroek 1113.’ Dat was echter wel vijfhonderd jaar later. Het is heel aanneme-
lijk dat dit gegeven teruggevoerd kan worden op diezelfde valse oorkonde. Niemand heeft 
in elk geval aangetoond dat de latere vermeldingen van het jaar 1113 onafhankelijk zijn 
van het afschrift van de valse oorkonde van dat jaar. Als ze berusten op die oorkonde, voe-
gen ze niets toe aan onze kennis.13 Bronnen en afschriften die niet uit de twaalfde eeuw 
komen, moeten in dit geval  met  de uiterste voorzichtigheid bekeken worden, want we 
weten allemaal welke slordigheden en vergissingen er al binnen het verloop van een week 
kunnen ontstaan. 
De oorkonde van 1113 vertelt ook over Ludolfs zuster die met hem meekwam uit Affligem 
om op dezelfde plek in het moeras een gemeenschap van religieuze vrouwen te beginnen. 
Het kwam echter verdacht veel voor dat de stichter van een kloostergemeenschap een 
zuster meebracht die de basis legde voor een vrouwenklooster; men denke aan de stich-
ters Pachomius, Benedictus en Franciscus. Volgens de valse oorkonde had zich al in 1113 
een gemeenschap van vrouwen ontwikkeld. Het werkelijke begin van het klooster zou dan 
nog veel eerder hebben plaatsgevonden. 
Het motief om deze valse oorkonde op te stellen, kan men afleiden uit de tekst. De opstel-
ler wilde het vrouwenklooster, dat vermoedelijk in 1139 werd afgesplitst van het gemeng-
de klooster, afhankelijk maken van de abt en van het mannenklooster en hij had er 
kennelijk een leugen-
tje voor over. 
De stichting heeft 
niet plaatsgevonden 
in 1113 om drie goe-
de redenen. Ten eer-
ste: er is in de echte 
oorkonden van 1122 
en 1125 sprake van 
een ‘nieuw klooster’ 
en een ‘heel jong 
klooster’. Dat is in 
tegenspraak met het 
bestaan van een 
abdij in 1113 en 
zeker met een stich-
ting geruime tijd vóór 
dat jaar. 
Ten tweede: een 
klooster zonder een 

Vidimus van de oorkonde van 1122, Het Utrechts Archief.
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economische basis kan niet bestaan. Ook al bijten ze veel op een houtje, zelfs monniken 
moeten eten. Bij stichtingsoorkonden van kloosters zien we altijd de noodzakelijke schen-
king van bezit, want een klooster zonder landerijen is als een bakkerij zonder meel. Die 
schenking vond pas plaats in 1122. In de echte oorkonde van dat jaar is nog sprake van 
moeras en veen, dus onontgonnen gebied en er is geen sprake van akkers, boerderijen en 
gebouwen.
Ten derde: Alle gebeurtenissen in het document van 1113 worden verteld in een voltooi-
de tijd, alsof ze geruime tijd geleden gebeurd zijn. Er is sprake van eigendommen die al 
tot ontwikkeling gebracht zijn en er zou zelfs al een deel van die ontgonnen grond zijn 
gereserveerd voor een afzonderlijke vrouwengemeenschap. De oorkonde van 1113 liet 
er geen twijfel over bestaan dat de ontginning al geruime tijd vóór dat jaar zou hebben 
plaatsgevonden. Al eerder had men verderop bij de Vecht woeste gronden drooggelegd, 
maar dat was op deze plek, het moeras van Oostbroek, niet mogelijk zolang de oude 
Rijnloop het land nog geregeld overstroomde. Pas toen bisschop Godebald bij Wijk een 
dam had gebouwd, daalde het waterpeil en kon men gaan ontginnen. Dat gebeurde in 
1122. 

Conclusie
Het is een ingewikkeld verhaal vol Mathildes en Hendrikken. ‘Onze’ Mathilde maakte met 
haar schenking van 1122 het ontstaan van het klooster van Sint Laurens in Oostbroek 
mogelijk. Ze deed dat echter op 14 mei en niet op 14 maart. Dat betekent dat men voor 
Mathildedag niet de beste datum heeft gekozen. En het klooster is niet in 1113 ontstaan 
maar in 1122, of misschien in 1121. Ook het vieren van de geboorte van de Bilt in 2013 is 
dus niet een gelukkige keuze.
Daarmee wil ik echter niet voorstellen om Mathildedag te verplaatsen of de viering van 
900 jaar De Bilt in 2022 nog eens dunnetjes over te doen. Veel tradities zijn nu eenmaal 
op een misvatting gebouwd, zoals het tekenen van de Amerikaanse Onafhankelijkheids-
verklaring op 4 juli, de Marseillaise als oproep voor de revolutie en de ondertekening van 
de Duitse capitulatie op 5 mei. Laten we tradities niet veranderen maar ervan genieten. 
Bovendien is het niet zo belangrijk want het dorp De Bilt is iets anders dan het klooster 
Oostbroek. Voor het ontstaan van een dorp kun je niet een duidelijk begin aanwijzen. 
Op de terreinen van het klooster vestigden zich boeren, daarna waarschijnlijk een paar 
ambachtslieden en zo ontstond er in de loop van de tijd een nederzetting, die pas later 
De Bilt werd genoemd. Dat was een proces van vele tientallen jaren, niet een stichting 
met een datum. Het is mooi dat men daarbij stilgestaan heeft met een viering, want de 
geschiedenis en het cultureel erfgoed van De Bilt verdienen aandacht. 
Verder is er wel een storende vergissing. Op de website van de gemeente De Bilt stond 
onder het opschrift ‘Mathildedag’ de volgende tekst: ‘In De Bilt wordt op 14 maart de 
Mathildedag gevierd. Deze dag herinnert aan de schenking op 14 maart 1113 van de gron-
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den van het huidige De Bilt aan het nieuwe klooster Oostbroek.’ Vanuit deze mededeling 
kwam dit gegeven terecht in diverse kranten zoals het AD en de Volkskrant. Daarbij zijn 
twee documenten, een valse en een echte oorkonde, door elkaar gehaald. Ook de voor-
standers van een stichting in 1113 hebben nooit een schenking in het jaar 1113 verdedigd. 
In het valse stuk van 1113 wordt Mathilde niet genoemd; zij was niet in Utrecht en is er 
geen sprake van een schenking. Ik heb gevraagd, deze vergissing recht te zetten.
Mathilde was een bijzondere vrouw. Zij was keizerin van het Duitse Rijk en trad op als 
koningin van Engeland, zij bemoeide zich al jong intensief met staatszaken, zij voerde oor-
log en legde de grondslag voor de dynastie van de Plantagenets. Een andere bijzondere 
vrouw was haar schoondochter, de bekende Eleonora van Aquitanië, ook een Franse 
prinses. Zij werd koningin van Frankrijk, scheidde van haar man en werd later aan de zijde 
van Mathilde’s zoon Hendrik II koningin van Engeland. 
Het grafschrift van Mathilde luidde: ‘Groot door haar geboorte, groter door haar huwelijk, 
het grootst door haar nageslacht: hier ligt Mathilde, dochter, vrouw en moeder van een 
Hendrik.’ 

Noten
¹ Voor biografische gegevens zie met name M. Chibnall, The empress Matilda, queen consort, queen mother 
and Lady of the English, London 1991.
2  William of Malmesbury, Chronicle of the kings of England from the earliest period to the reign of king 
Stephen ed. J.A. Giles p. 1015 bij het jaar 1119.
3 S. Muller Fz en A.C. Bouman, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, Utrecht 1920. Daarin nr. 302 p. 
277-278.
4 C.J.C. Broer, Monniken in het moeras, de vroegste geschiedenis van de abdij van Sint-Laurens in het Oost-
broek bij Utrecht, Utrecht 2011. Hierin staat de meest grondige en evenwichtige behandeling van de schen-
king. Op p.85 noemt zij deze ‘het officiële moment van de stichting van de kloostergemeenschap van Sint-Lau-
rens in het Oostbroek.’ 
⁵ J. de Beke, Chronographia ed. Bruch, ’s-Gravenhage 1973 dl 1 cap 51 p. 99.
6 Broer 2011, p. 20-33.
7 Er is overigens nog een fout gemaakt in de datering: de oorkonde zou zijn gegeven in het 23ste jaar van de 
regering van Hendrik V als koning. Dat jaar eindigde al op 5 januari 1122.
⁸ Oorkondenboek Sticht Utrecht I nr. 313 p. 286 – 288. Zie ook Broer p. 23-25, 88-92.
9 Oorkondenboek Sticht Utrecht I nr. 447 p. 399-400.
10 Oorkondenboek Sticht Utrecht I nr. 282 p. 259-260.
11 C. Pijnacker Hordijk, ‘Twaalf onuitgegeven oorkonden uit de twaalfde eeuw’. In: BMHG 30 (1909) p. 218; 
O. Oppermann, Untersuchungen zur Nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts.  Dl 2:Die 
Grafschaft Holland und das Reich bis 1256. Utrecht 1921 p. 137-149; N.N. Huyghebaert, Les deux notices de 
Ludolphe d’Affligem, premier prieur de Saint-André et premier abbé de Saint-Laurent d’ Oostbroek. In: 
Miscellania historica in honorem Alberti de Meyer (Leuven 1946 p. 450); Broer p. 19-20, 161-169. 
12 Bijvoorbeeld M. van de Vrugt, ‘Negenhonderd jaar De Bilt’. In: De Biltse Grift maart 2013. A. Doedens, ‘Over 
de “oudste oorkonde” De Bilts begin in 1113?’, in: De Biltse Grift (juni 2008), houdt een slag om de arm en 
zegt dat het ‘niet doorslaggevend bewezen’  is.
13 Zie daarvoor ook E. Drees, Het ontstaan van de Biltse kloosters, reactie op het artikel van Anne Doedens, in: 
De Biltse Grift (september 2008).
14 Broer 2011, p. 163. 
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Auteur: Dr. D. A. Berents is historicus gespecialiseerd in de middeleeuwen. Hij schreef on-
der meer Misdaad in de Middeleeuwen; Het werk van de vos; Stalin en Hitler komen in de 
hemel; Slachtbank - de kindermoorden van maarschalk Gilles de Rais; Pulp - gentleman-
inbrekers in de triviaalliteratuur; Adam at geen appel - de verhalen van het Oude Testament 
historisch onderzocht en Jan van Schaffelaar - tekst en uitleg. Hij is eindredacteur en voorzit-
ter van de redactie van het Online Museum De Bilt. 

De Mathildebrug op het landgoed Oostbroek ligt nog in een stuk moerasbos van vóór de 
ontginningen. Foto D.A. Berents.

https://onlinemuseumdebilt.nl/
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Kees Floor

Biltse sluiswachters in de 
twintigste eeuw

Ongeveer 150 jaar lang kende De Bilt een inwoner die het beroep van sluiswachter uitoe-
fende. De door hem bediende sluis lag in de Biltse en Zeister grift aan de zuidzijde van de 
Utrechtseweg tegenover de Kerklaan. De vaart werd gebruikt voor het vervoer van zand, 
landbouwproducten en stadsafval tussen Utrecht, De Bilt en Zeist. Vanaf de jaren twintig 
van de vorige eeuw ondervond het transport over water steeds meer concurrentie van 
het vrachtverkeer over de weg. Daardoor leverde de pacht van de sluisgelden het water-
schap gaandeweg minder op, terwijl de sluiswachters, net als hun voorgangers in de ne-
gentiende eeuw, nevenactiviteiten moesten ontplooien om rond te kunnen komen. Maar 
ook voor de vrachtauto’s de pramen, schuiten en andere vaartuigen van de weg drukten, 
hadden de sluiswachters al moeite het hoofd boven water te houden en zagen ze de toe-
komst somber in.

Tijdvak Van Grevengoed
Rond de eeuwwisseling zat Hendrik van Grevengoed op de post van sluiswachter. Hij 
pachtte de sluis sinds 1896  en zou een van de langstzittende sluiswachters worden in de 

geschiedenis van de Biltse 
sluis. Dit ondanks het feit 
dat er voortdurend beta-
lingsachterstanden waren, 
de borgstelling niet goed 
geregeld bleek en hij tal-
rijke verzoeken indiende 
tot vermindering van de 
pacht. 

 Fig. 1 Zandvaarders 
beladen hun praam bij een 
zandafgraving langs de Biltse 
grift. Datering ca. 1925. Bron: 
Collectie Het Utrechts Archief, 
cat.nr. 42134.
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Het tij zat dan ook niet mee. In die tijd raakten de zandvelden boven de sluis namelijk  
uitgeput, terwijl nieuwe zandvelden beneden de sluis in exploitatie werden genomen. De 
schippers van zandschuiten (figuur 1), die de belangrijkste gebruikersgroep van de sluis 
vormden, lieten zich daardoor steeds minder vaak zien. Van Grevengoed voelde de terug-
gang in het aantal te schutten schepen direct in zijn portemonnee.

Bierhuis, wachthuisje en onderhoud sluis
In de loop der jaren slaagde hij er verscheidene keren in de pachtsom verder naar bene-
den te praten. Het waterschap wilde hem niet kwijt. Toch waren er bedenkingen. Zo vond 
watergraaf J.E.W. Twiss in 1909 de 450 gulden die hij voor een periode van zes jaar jaar-
lijks nog maar zou gaan betalen, aan de lage kant, ‘temeer daar Van Grevengoed er nog 
een bierhuis bij heeft, wat hem ook nog enkele verdiensten oplevert’, maar hij ging niet 
dwarsliggen.

In 1908 vroeg Van Grevengoed of er een wachthuisje geplaatst kon worden bij de sluis, 
om hem te beschermen tegen regen, wind en kou. De bomen aan de zuidzijde van de 
Utrechtseweg (figuur 2), die hem vroeger als beschutting dienden, waren inmiddels ge-
kapt en hadden plaats gemaakt voor telegraafpalen, zodat er een nieuwe voorziening     

Fig. 2 De Biltse grift en de Biltse sluis. Rechts het landhuis Sluishoef, links de Utrechtseweg met aan 
weerszijden bomen. Datering 1903. Bron: Collectie Historische Kring D’Oude School.
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nodig was. De Biltse timmerman Van Santen mocht van het waterschap het huisje met 
een oppervlak van een vierkante meter neerzetten voor een bedrag van 130 gulden 
(figuur 3).
In 1909 bleken de deuren van de sluis tijdens een schouw in zeer bouwvallige toestand 
te verkeren. Besloten werd ze te vernieuwen. De aannemer had daarvoor meer tijd nodig 
dan aanvankelijk gedacht, waardoor Van Grevengoed verder moest inleveren op zijn toch 
al karig inkomen. Het bestuur keerde hem ter compensatie een bedrag uit van 20 gulden.

Eerste wereldoorlog
De jaren van de Eerste Wereldoorlog bleken een moeilijke tijd. ‘Wegens de tijdsomstan-
digheden ondervond de sluiswachter veel schade’, zo oordeelde ook het bestuur van het 
waterschap in 1914. Op de eerstvolgende betaling mocht 40 gulden in mindering worden 
gebracht.
Gezien de onzekere situatie besloot het waterschap de sluisgelden voortaan voor een 

Fig. 3 De Biltse grift en de Biltse sluis. De bomen aan de zuidzijde van de Utrechtseweg hebben 
plaatsgemaakt voor telegraafpalen. De sluiswachter heeft de beschikking gekregen over een wachthuisje. 
Datering: 1927. Bron: Collectie Historische Kring D’Oude School.
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periode van slechts een jaar te verpachten. Als de oorlog voorbij zou zijn en de economie 
weer opkrabbelde, kon daar sneller op ingespeeld worden. Dat gebeurde dan ook. In 1920 
was Van Grevengoed 500 gulden kwijt en in 1922 werd de sluis voor 650 gulden verpacht. 
Daar kwam nog eens 250 gulden bij voor de huur van de sluiswachterswoning. De pacht 
van de sluisgelden en de huur van de woning zouden voortaan namelijk via afzonderlijke 
contracten geregeld worden. Er diende zich een nieuwe sluiswachter aan: T. Joh. (Hannes) 
Cardol, een ruige bonk van een man, die in menige beleving altijd op tripklompen [klom-
pen met een leren bandje] liep.²

Tijdvak Cardol
Ook Cardol moest bijverdienen om 
het hoofd boven water te houden. 
Vooral in de beginperiode waren de 
bedragen die hij als pachtsom moest 
betalen aan de hoge kant. Van 1925 
tot en met 1930 ging het om 812,50 
gulden per jaar. Dat bedrag gaf overi-
gens geen indicatie voor de werkelijke 
drukte bij de sluis. Belangrijker was 
dat het waterschap begin jaren twin-
tig speelde met de gedachte de sluis-
gelden te verhogen van 10 cent per 
doorvaart naar het niveau dat is ver-
meld in figuur 4. In 1925 verkreeg het 
daarvoor toestemming bij Koninklijk 
Besluit, al is het niet ondenkbaar dat 
het waterschap de nieuwe tarieven al 
eerder zonder koninklijke goedkeuring 
had gehanteerd. Nadrukkelijk werd 
vermeld dat het geld bedoeld was 
voor het onderhoud van de eerder dat 
jaar geheel vernieuwde sluis.
Om ondanks de hoge kosten rond te 
kunnen komen, verhuurde Cardol in 
1923 een deel van de sluiswachters-
woning, het zogeheten bierhuis, aan 
zijn broer voor 2 gulden in de week. 
In 1932 werd de sluiswachterswoning 
afgebroken om plaats te maken voor 
een verbreding van de Utrechtseweg. 

Fig. 4 Tarief van de sluisgelden aan de Biltse sluis. Bron: 
RHC Rijstreek en Lopikerwaard, toeg. H002, inv.nr. 38.
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Het waterschap kreeg ter compensatie het perceel Kerklaan 1 aangeboden, waar een 
sluiswachterswoning werd neergezet. Cardol gebruikte de daarnaast aanwezige extra 
ruimten voor het starten van een garagebedrijf (figuur 5), eerst ‘Kerklaan Garage Bijlard 
en Cardol’, later ‘Cardol en Van Moerkerken, motorhandel en reparatie-inrichting’. Zelf 
had hij een motorfiets (rode Indian) met treeplanken waarop hij met zijn klompen aan 
rondreed. 
De werkzaamheden als sluiswachter kwamen steeds meer op het tweede plan. Hij hoefde 
ook steeds minder voor de pacht te betalen; vanaf 1934 was dat nog slechts 100 gulden 
per jaar. In 1936 moest Cardol de pacht en huishuur overigens per week betalen. Het 
bestuur had namelijk vernomen dat hij zich aan een strafbare handeling schuldig zou heb-
ben gemaakt en dat hem daarbij een gevangenisstraf zou zijn opgelegd; het wilde zo nodig 
snel van hem af kunnen als er zich opnieuw problemen zouden voordoen.

Fig. 5 Hannes Cardol (rechts) bij de sluiswachterswoning annex garage, Kerklaan 1, De Bilt. 
Foto: Hans Meerdink.
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Tweede Wereldoorlog
Eind jaren dertig van de twintigste eeuw nam de oorlogsdreiging toe. De minister van Wa-
terstaat wilde in 1939 weten of bombardementen op waterstaatswerken tot rampen zou-
den kunnen leiden. Eventuele vernieling van de Biltse sluis vormde volgens het bestuur 
van het waterschap echter geen probleem. Hooguit zou men in Utrecht wat wateroverlast 
kunnen krijgen. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou het vermoedelijk zelfs gunstig 
zijn. De weilanden aan de oostkant van de stad zouden sneller onder water gezet kunnen 
worden. Overigens bleven bombardementen op de Biltse sluis uit. Cardol kon zijn werk 
nog twee oorlogsjaren voortzetten. 
In de loop van 1941 kwamen er echter talrijke klachten. Cardol was als sluiswachter wei-
nig actief en hield zich niet aan de geldende instructies. Bij de sluis was het een vrijge-
vochten bende, waarbij de schippers zelf de sluis bedienden, veelal zonder te betalen. 
Het waterschap zegde Cardol dan ook de wacht aan; zijn aanstelling als sluiswachter werd 
niet verlengd.
In 1942 werd J.J. Spies zijn opvolger. Hij kon zijn baan als stoker in een wasserij niet per 
direct opzeggen, maar was per 1 mei volledig beschikbaar. Cardol moest de sluiswach-
terswoning, die volledig uitgewoond was en waaraan het waterschap veel achterstallig 
onderhoud moest verrichten, verlaten. Hij verhuisde met zijn motorhandel en reparatie-
inrichting naar Kloosterlaan 6, het pand dat hij van Spies had gekocht.
Laatstgenoemde kreeg als sluiswachter te maken met een aanvulling op de voorrangsre-
gels die sinds 1668 ongewijzigd van toepassing waren geweest. Moest tot dan toe ieder-
een op zijn beurt wachten, eind 1942 verordonneerde de Wasserstraszenbevollmächtigter 
van de Duitse Weermacht dat de Duitse Schlepptankleichter CEM 4. CEM5, Alsatia en 
Cornelis in 1943 op elk moment van de dag met absolute voorrang afgehandeld moesten 
worden. 

Na de oorlog
De sluis liep aan het eind van de oorlog aanzienlijke oorlogsschade op. De Duitsers had-
den een bom in de sluis geplaatst en deze tot ontploffing gebracht. Daarom moesten in 
1946 eerst de sluisdeuren vernieuwd worden. De schade was groter dan aanvankelijk 
werd gedacht, zodat in 1952 opnieuw onderhoudswerkzaamheden moesten worden uit-
gevoerd. 
Eind jaren veertig verhuurde Spies de garage naast de sluiswachterswoning voor een ho-
ger bedrag dan de totale huur die hij zelf moest betalen. Dat vond het waterschap een 
wat vreemde situatie; voortaan werd de garage afzonderlijk verhuurd. 
Eind 1950 aanvaardde Spies een betrekking als huisbewaarder van ‘Terre Neuve’ (later 
onder andere Sperwernest genoemd), op de hoek van de Dorpsstraat en de Bilthovense-
weg, waar het Bedrijfschap voor Eieren en Pluimvee was gevestigd. Zijn opvolger werd 
J.H. van Roosebeek, die al huurder was van de garage bij de sluiswachterswoning en net 
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 Tabel: Pachters van de sluisgelden van de Biltse sluis 

 1656  Jan Claeszn Schot (opziener)
 1670  Jan Claeszn Schot (sluiswachter)
 1691?  Hendrik Schot en Barent van Bekum
 1712  ??
 17 ??  Johannes Wiggerts
 1727  Johan Schot
 1733  Geertruyd van ’s Heerencarspel (wed. Johan Schot)
 1739  Josina van Deventer en compagnie
 1740  Hermannus Kock?
 1752  Hermannus Kock
 1753  Cornelis Verwey
 1775  Cornelis Casius
 1781  Lodewijk van Putten
 1788  Cornelis van Beek
 1800  Johannes Leeners 
 1806  Dirk Karels
 1813  Willem Lebbink
 1819  Willem Pastoor
 1831  Gerrit Aalten
 1843  Cornelis Staal
 1855   Jacobus Klaarmond (pachter) en
    Philippus Johannes Steenhuisen (sluiswachter)
 1861  Philippus Johannes Steenhuisen
 1867  Weduwe Philippus Johannes Steenhuisen (pacht   

   ster) en
    L. Martens (haar broer, sluiswachter)
 1867  P. de Graaf  (tijdelijk sluiswachter in dienst van het   

   waterschap)
 1868  Jacobus Spelt
 1871  Jacobus Spelt (pachter) en
    Gerrit Willem van Driel (sluiswachter)
 1875  Gerrit Willem van Driel 
 1880  Willem Jan van Doodewerth
 1884  Elbert Bloemheuvel
 1896   Hendrik van Grevengoed
 1922  T. Joh. (Hannes) Cardol 
 1942  J.J. Spies
 1951  J.H. van Roosebeek
 ca. 1958 S.H. Pommer
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als Cardol met een compagnon een garage runde voor auto’s en motoren (figuur 6). De 
pacht van de sluisgelden en de sluiswachterswoning stond op naam van Roosebeek privé, 
de garage werd gehuurd door het bedrijf. De pacht leverde  Van Roosebeek niets op of 
liep uit op verlies. Zo moest hij in 1952, het jaar waarin de firma Roosebeek en Witteveen 
werd ontbonden, 104 gulden aan pacht betalen, terwijl hij slechts 11,50 gulden aan sluis-
geld kon innen. De pachtsom in het jaar daarna werd vastgesteld op 25 gulden, terwijl 
van Roosebeek vanaf 1956 nog slechts het symbolische bedrag van een gulden aan pacht 
verschuldigd was.
Eind jaren vijftig trad S.W. Pommer aan als de laatste Biltse sluiswachter. Hij zal niet veel 
vaartuigen geschut hebben, want vrij snel na zijn indiensttreding werd de Biltse en Zeis-
ter grift afgevoerd van de lijst met vaarwateren en werd de Biltse sluis vervangen door 
een klepstuw. Pommer regelde op aanwijzing van het waterschap nog de waterstand in 
de grift met deze klepstuw. Verder haalde hij indien nodig drijvend vuil voor de klepstuw 
weg. Deze werkzaamheden bleef hij ook nog ‘om niet’ uitvoeren nadat hij in 1971 de 
sluiswachterswoning van het waterschap had mogen kopen. De overdracht van de woning 
bezegelde het definitieve einde van het Biltse  ‘sluiswachterstijdperk’, zodat de (bijna) 
complete lijst van pachters van de Biltse sluis (zie Tabel) kon worden opgemaakt.

Bronnen: 
¹ RHC Rijnstreek en  Lopikerwaard toegang H002.
² Website de Vierklank.

Fig. 6 Kop van het briefpapier van de reparatie-inrichting voor automobielen en motoren Van Roosebeek & 
Witteveen. Het bedrijf werd in 1952 ontbonden, waarna Van Roosebeek Witteveen doorhaalde.

Auteur: 
Kees Floor (1947) verzorgt weercursussen en weerlezingen. Hij schreef talrijke artikelen 
voor dagbladen en tijdschriften, waaronder de Volkskrant, 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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Leo van Vlodorp

Kroniek van De Bilt van het 
jaar 2019
Januari
2019: Jubileumjaar voor de Michaël-Laurensgemeenschap. Deze rooms-katholieke ge-
meenschap bestaat 125 jaar en viert dit feit met een aantal lezingen met als titel:
’Geloven in tijden van krimp’. 

17 januari: Viering van het 25-jarig bestaan van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. In 
die jaren zijn 900 personen begeleid door 150 vrijwilligers. Een jubileumboek wordt aan 
het college van burgemeester en wethouders, in de persoon van wethouder Mw. Brom-
mersma, overhandigd. Ook de cliënten van het Steunpunt krijgen een exemplaar. De heer 
Roy Chowdhury ontvangt de medaille van Verdienste in Zilver van de gemeente De Bilt 
voor zijn inzet gedurende 23 jaar als vrijwilliger.

Februari
11 februari: De Westbroekse Zodden worden officieel uitgeroepen tot het achtste aard-
kundig monument in de provincie Utrecht. De gedeputeerde van de provincie Utrecht, 
Mirjam Maasdam, onthult aan de Kerkdijk te Westbroek, de ingang van de zodden, een 
informatiepaneel en draagt dit over aan Staatsbosbeheer.

28 februari: Uniek moment van de presentatie door de Raad van Bestuur van de 
Nederlandse Spoorwegen van de jaarcijfers 2018 en wel te Bilthoven in de nieuwe en tot 
heden enige stationshuiskamer op regionale stations in Nederland. President-Directeur 
Roger van Boxtel vermeldt de uitstekende operationele resultaten over 2018. 

Maart:
9 maart: Een team van leerlingen van de Werkplaats  te Bilthoven wint de International 
Debate Tournament in Slovenië. Dit is één van de belangrijkste Europese debattournooien 
voor scholieren. Ook werd één van de leerlingen uitgeroepen tot één na beste debater 
tijdens het Dutch Schools Debate College (DSDC). Het was Dina Gijswijt, oud 16 jaar. 

14 maart: 50 jaar geleden werd het Neutraal Gemengd Zangkoor Maartensdijk opgericht. 
Al snel werd de naam gewijzigd in Algemeen Zangkoor Maartensdijk. Het 65 leden tel-
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lende koor viert in 2019 haar 50 jarig jubileum. Het koor ontvangt de oorkonde van de 
Koninklijke Bond van Zang- en Oratorium Verenigingen.

19 maart: Vindt de viering plaats van het 50 jarig bestaan van de Scouting Agger Martini 
Groep uit Maartensdijk. De viering omhelst een uitstapje voor alle leden naar de 
SuperFun in Amersfoort. Andere evenementen volgen nog in de loop van het jaar.

22 maart: Hairdressers & Beauty vieren hun 25 jarig bestaan. In 1994 opende Sandra de 
Rijk haar salon in De Bilt aan de Hessenhof. Vroeger stond daar de School met de Bijbel. 

29 maart: Op het terrein van de Kinderboerderij Schaapskooi gaan de eerste bomen en 
struiken de grond in voor de eerste ‘Nederlandse Plukdoolhof’, die vrij toegankelijk zal 
zijn. Vele vrijwilligers planten 2000 bomen en struiken in de komende maanden. 
Tijdens de Week van de Duurzaamheid zal op 12 oktober de officiële opening plaats 
vinden. 

April: 
13 april:  TV TOSS viert haar 50 jarig bestaan . Deze tennisvereniging heeft de naam TOSS 
(Tennis Our Special Sport). Zij is opgericht in 1969. Samen met de tennisvereniging Helios, 
die ook dit jaar haar 50 jarig bestaan zal vieren, heeft deze vereniging gedurende jaren 
banen gehuurd op tennispark Brandenburg. In 1990 verkreeg zij het erfpacht en opstal-
recht van het tennispark Brandenburg.   

17 april: Officiële opening van De Leijenburgh, een nieuwbouw project aan de 
Van Heukelomlaan. De stichting SSW liet het Bouwbedrijf De Vries en Verburg het 
complex van appartementen bouwen. GBS Architecten ontwierpen het en de heer 
Huisman bedacht de naam De Leijenburgh.  

24 april: Eind april houdt de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan (PKN) op te 
bestaan. Deze gemeente kon reeds lang zelf de kosten van ambtsdragers niet meer op-
brengen. Zij gaat verder als Hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan. 

Juni: 
15 juni: In 1969 werd door een aantal enthousiaste tennissers de tennisvereniging 
Hollandsche Rading opgericht. Op deze datum viert de vereniging haar 50 jarig bestaan. 
Zij telt nu 230 leden en zij kunnen spelen op de vier all weather banen.

16 juni: Jacomina Eijkelboom startte vanaf de Marble Arch in Londen de Enduroman, een 
monster triatlon. In een nieuwe recordtijd rent, zwemt en fietst zij van Londen naar Parijs. 
Op 12 juli reikt burgemeester S. Potters haar de ‘chapeaupenning’ uit.
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19 juni: Hoog op een blinde muur in Laan 1813 prijken sinds kort een paar zinnen uit een 
gedicht van kunstenares Iris van Haaren. Dit is de eerste schildering op een blinde muur in 
de gemeente De Bilt. ‘Ik heb nog nooit zo vaak - ik hou van jou mogen zeggen.’ 

24 t/m 29 juni: De bewoners en het personeelsteam van het Thomashuis in Maartensdijk 
vieren het 10 jarig bestaan. Het Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor 
mensen met een verstandelijke beperking. De zorgondernemers, Dennis en Nathalie van 
Middelkoop, runnen het huis via een franchise-constructie. 
Ook viert de Patioschool De Kleine Prins, opgericht in 1978, op deze dag samen met 
ouders en kinderen haar 50 jarig jubileum. In de beginjaren maakte de Patioschool 
samen met de Michaëlschool onderdeel uit van een Katholieke stichting. Ca. 2008 wordt 
de school onderdeel van de Stichting Delta De Bilt.

Juli 
6 juli: Buitenbioscoop in het Van Boetzelaerpark. Een uniek evenement georganiseerd 
door de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven. Het doel is tweeledig: een gezellige avond in de 
openlucht en opbrengst voor de Stichting Hartekind. Deze stichting komt op voor de 
kinderen met een aangeboren hartafwijking.

18 juli: vindt de plaatsing plaats door de directie en leerlingen van een tijdcapsule in de 
fundering van de nieuwe school van de Regenboog te De Bilt. De capsule bevat ook de 
inhoud van die van de afgebroken school. De capsule gaat weer voor tenminste 50 jaar de 
grond in.

Augustus 
31 augustus: 40 jaar Vereniging ‘Rading Spoor’. 60 leden houden zich bezig met het op 
schaal vervaardigen van werkende stoomwerktuigen, zoals stationaire machines, stoom-
trekkers, stoomboten en natuurlijk stoomlocomotieven. Zij beschikt over een heuse 
spoorbaan met miniatuur locomotief en wagons. Voor de 40e keer wordt een open dag 
georganiseerd en 965 personen genieten ervan.

September
60 jaar Winkelcentrum Planetenbaan. De maanden september en oktober worden benut 
om diverse feestelijkheden te organiseren en de bewoners van de wijk te verrassen.

7 september: Het 45-jarige bestaan van de Belangenvereniging Weltevreden wordt 
gevierd met een gezellige activiteitenmiddag voor jong en oud. Wethouder Anne 
Brommersma biedt namens de gemeente, als waardering een boom aan voor het plein.
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11 september: 50 jarig bestaat de afdeling De Bilt/Bilthoven van de Zonnebloem. Samen 
met de vrijwilligers en oudgedienden wordt dit feit feestelijk herdacht.

11 september: Ook de afdeling De Bilt/Bilthoven van de Vrouwen van Nu viert met veel 
enthousiasme haar 40 jarig jubileum. Zij werd in 1979 opgericht als een afdeling van de 
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. In 2012 veranderde de afdeling van naam. 

ca. 15 september: Viering van het 35 jarig bestaan van het vrouwenkoor Ludi Cantare. 
Dit wordt gezamenlijk gevierd in Wierden in Drenthe. In de maand december wordt het 
jubileumjaar afgesloten met een winterconcert.

26 september: Eerste Biltse kinderburgemeester wordt geïnstalleerd door burgemeester 
Sjoerd Potters. Het is Carmen Braak, die gedurende het komende jaar de ambtsketen van 
de kinderburgemeester zal dragen en burgemeester Potters met plezier zal helpen.

Planetenbaan anno 1959. Afbeelding Ansichtkaarten collectie Historische Kring D’Oude School.
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28 september: Opening van het nieuwe zwembad Brandenburg, gebouwd direct naast het 
oude bad, dat afgebroken wordt. Wethouder Madeleine Bakker-Smit verricht de 
officiële opening. Bijzonderheden van het bad zijn een beweegbare bodem en een 
scheidingswand voor twee baden met een verschillende temperatuur. 

Oktober
10 oktober: Buurtbemiddeling De Bilt bestaat 10 jaar. Deze organisatie is met Bunnik en 
Zeist verbonden aan de welzijnsorganisatie Stichting Meander Omnium in Zeist. Het is een 
laagdrempelige voorziening die buren helpt bij het oplossen van een conflict.

November 
17 november: Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk viert met een prachtig jubileum-
concert in de St. Maartenskerk te Maartensdijk haar 50-jarig bestaan. Het programma 
bestaat uit een compilatie van klassieke en populaire liederen, die in de afgelopen 50 jaar 
zijn gezongen.

December
23 en 24, 27 en 28 december vindt voor de 50e keer het kerstzaalvoetbaltoernooi voor 
alle basisscholen uit de zes kernen van De Bilt plaats. De buurtcoaches van Mens De Bilt, 
FC De Bilt en de Biltse Sportfederatie BSF zorgen voor de 50-jarige jubileumeditie. 
Ieder jaar een succes.

December: Veldhoven Interieurs bestaat 100 jaar. In de StadsPers wordt bijzonder aan-
dacht besteed aan dit jubileum. Een echt familiebedrijf. Van vader op zoon ging de leiding 
over het bedrijf over, totdat een dochter de directie moest gaan voeren. Dat is nu het 
geval. 

Bron: voornamelijk de Vierklank van 2019

Auteur: 
Leo van Vlodorp (1942), oud-voorzitter van de Historische Kring D’ Oude School.
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Zaagtandbebouwing.

De Bilt was in de Middeleeuwen een kleine nederzetting, vlak voor de stad Utrecht. Met 
faciliteiten zoals een paardenwissel en logies voor wie de stad niet voor het donker kon 
bereiken. Van oudsher heeft de dorpskern een mengeling van allerlei gebruiksfuncties. 
Woningen en boerderijen stonden er gewoon tussen. De geschiedenis van de dorpskerk 
en school houd ik dit keer buiten beschouwing. 
De Dorpsstraat heeft oude rechte rooilijnen waarlangs de oorspronkelijke Middeleeuwse 
bebouwing stond. Daarachter, aan de huidige Burgemeester de Withstraat, stonden 
de bijgebouwen. Een rafelrand van de bebouwing langs de Dorpsstraat. Verspringende 
bebouwing in de vorm van een zaagtand.
Die schuren lijken wat schots en scheef neergezet. Dat komt door de vorm van 
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de terreinen waarop ze staan. De Burgemeester De Withstraat staat schuin op de 
Dorpsstraat. De achtererven eindigen in die schuine lijn. Het schuine verloop van de 
bebouwing is tegenwoordig nog te zien in het deel tussen de hoek van de Dorpsstraat en 
de Kerksteeg, ook al is de bebouwing in de loop der tijden daar flink aangepast.
De rooilijnen van de Dorpsstraat bleven in tact. Alleen de gebouwen erlangs veranderden 
tijdens de industriële ontwikkeling in de negentiende eeuw. De middeleeuwse gebouwen 
werden vervangen door stenen woningen en bedrijven. Aanvankelijk in één laag. Later, 
toen het economisch nog wat beter ging, kwam er soms een verdieping boven op. En 
er werd een gemeentehuis annex politiebureau gebouwd. Eveneens nieuw waren de 
steegjes die haaks op de Dorpsstraat gebouwd werden. Meer economische activiteit 
betekende meer werk. Er waren arbeiderswoninkjes nodig.
Het dorp veranderde geleidelijk, maar de oude structuren bleven zichtbaar. De schuur op 
de oude foto past helemaal in dat beeld. 
In de loop der tijd verschoof het economische zwaartepunt van De Bilt meer en 
meer richting Hessenweg. Het oude dorp kwam in de luwte te liggen. Er veranderde 
weinig meer. De oude rooilijnen en de situering van de gebouwen bleven grotendeels 
ongewijzigd. Het oude dorp heeft hierdoor een typisch eigen sfeer met oude rooilijnen 
en wat lagere negentiende-eeuwse bebouwing. En een zaagtandbebouwing aan de 
Burgemeester de Withstraat. Zichtbaar voor wie wil zien. Gelukkig is het oude dorp nu in 
een beschermd gemeentelijk dorpsgezicht opgenomen.
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Kunst in De Bilt: een reis 
langs beelden in onze 
gemeente 6

PIETER D’HONT EN ARIE TEEUWISSE IN DE BILT
Een van de bekendste beeldhouwers uit onze regio is ongetwijfeld Pieter Hermanus 
(Pieter) d’ Hont (1917 - 1997). In de eerste column van deze serie kwamen we van hem 
al het uit het straatbeeld verdwenen beeld van St . Laurens tegen, dat na de sloop van de 
St. Laurentiuskerk een plaats heeft gekregen in een nis van de St. Michaelkerk in de Bilt. 
d’ Hont kreeg zijn opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 
waar hij bevriend raakte met zijn leermeester Jan Bronner. Hij onderschreef diens opvat-
ting over ‘kunst in dienst van de samenleving’. In Utrecht is veel werk van hem te zien, 
waarvan het beeldje van Anne Frank op het Janskerkhof (1959) wel het bekendste is. 
Over het hele land is in ongeveer 50 steden werk van d’Hont te vinden.Ook is hij de ont-
werper van De Edison beeldjes die jaarlijks worden uitgereikt tijdens de Edison Music 
Awards (het vroegere Grand Gala du Disque). 
Als eerste werk noemen we De Grondwerker . Dit beeld, wat moeilijk te vinden achter 
Huize Houdringe, omgeven door de heggen van een klassieke tuin, is in 1955 door het 
personeel geschonken ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de hier gevestigde 
Grondmij (tegenwoordig Sweco geheten). Het beeld van de man met een schop in zijn 
linker hand, straalt zelfbewustzijn uit met een expressieve kracht die kenmerkend is voor 
veel werk van d’Hont.  
De overtuiging van ‘kunst in dienst van de samenleving’ komt nadrukkelijk tot uiting in het 
monumentale  muurreliëf in het RIVM. Het in de jaren ‘70 van de vorige eeuw tot stand 
gekomen werk beeldt de geschiedenis uit van de westerse gezondheidszorg vanaf de 
Oudheid tot heden.  
Later concentreerde d’Hont zich meer op het vrijstaande ruimtelijke beeld, waarbij de 
structuur van de klei onderdeel werd van de kracht van het beeld. Het beeld van zijn 
tweede vrouw Vrouw met stola staat, bijna statig en met een lichte glimlach om de mond 
in het hoofdgebouw van het RIVM. In de tuin van een pand aan de Wagnerlaan in 
Bilthoven staat van de beeldhouwer Europa en de stier, een onderwerp dat we op de 

Kunst in De Bilt: een reis langs beelden in onze gemeente
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Relief in hal van RIVM van Pieter d’Hont.

Monument voor de aap van Arie Teeuwisse.

Grondwerker van Pieter d’Hont.
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rotonde van Hessenweg reeds tegenkwamen als werk 
van Jits Bakker.
Bij de totstandkoming van het grote muurreliëf in het 
RIVM heeft d’Hont samengewerkt met Arie Teeuwisse, 
die in onze gemeente bekend is van het beeld 
Monument voor de aap dat zich bevindt op het gazon 
voor het RIVM. Het zijn de aapjes die als proefdieren 
werden gebruikt en die Teeuwisse heeft willen eren. 
Dit werk uit 1992 was tevens het laatste werk van deze 
beeldhouwer. Eveneens van Teeuwisse staat op het 
gazon voor het RIVM het beeld Dr . Jenner en zoon . Dit 
beeld is in 1990 onthuld door de toenmalige minister 
van WVC ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van 
het RIVM. Opvallend aan het beeld is de wijde mantel 
waarin Jenner is gehuld. Het jongetje dat hij tegen zich 
aandrukt is waarschijnlijk zijn zoon. 

Achter op het RIVM terrein vinden 
we nog zijn muurreliëf Ratten, even-
eens een eerbetoon aan de proefdie-
ren . Adrianus Johannes Petrus 
Franciscus (Arie) Teeuwisse (1919 - 
1993) volgde zijn opleiding aan het 
Instituut voor Kunstnijverheid in 
Amsterdam als leerling van Jaap 
Kaas, de schepper van het oorlogs-
monument bij Jagtlust. Na de oorlog 
was hij 20 jaar docent beeldhouwen 
aan de  Academie in Rotterdam.

Auteur:
Wim Krommenhoek is een gepensioneerd bioloog die bijna 40 jaar docentis geweest aan Het 
Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Na zijn studie en promotie aan de RU Utrecht bracht hij eind jaren 60 
met zijn gezin enkele jaren door in Uganda voor onderzoek en onderwijs.
Na zijn pensionering hield hij zich actief bezig met de lokale geschiedenis hetgeen resulteerde in 
een aantal publicaties in de Biltse Grift.

Jenner en zoon van Arie Teeuwisse .

Ratten van Arie Teeuwisse .
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Dingen die voorbijgaan

Buitenspelen was vroeger heel normaal. 
Geen hele middagen naar de televisie kijken of spelletjes doen op het tablet. Alhoewel wij 
vrij snel televisie hadden, had het nog geen zin om binnen te blijven, want er werd voor 
de kinderen alleen op woensdag- en zaterdagmiddag uitgezonden. Dan was er Dappere 
Dodo met Tante Hannie, Swiebertje, Pipo de Clown en Stuif ’s in met Ria Bremer. Er was 
één zender, dus veel keus was er niet.
Spelletjes op de computer spelen was er al helemaal niet, simpelweg omdat computers 
nog niet bestonden.

Als het regenweer was, dan speelden we natuurlijk wel binnen.
Spelletjes bijvoorbeeld: ‘Pim, pam, pet’, ‘Mens erger je niet’, ‘Ganzenbord’. Ook hadden 
wij het spelletje dat je van een lang woord allemaal kleine woordjes moest maken en wie 

dan de meeste woord-
jes had, had gewonnen. 
Verder vouwden wij van 
papier een soort peper- en 
zoutvaatje, zoals wij dat 
noemden. Je kon het open- 
en dichtvouwen. Je vrien-
dinnetjes mocht een getal 
noemen en dan mocht je 
het zoveel keer open- en 

dichtvouwen. Aan de binnenkant stonden of cijfers 
of gekleurde stippen. Je vriendinnetje mocht dan een cijfer of kleur kiezen, daaronder 
stond dan een grappig of dom zinnetje.
Ook speelden wij met poppen en met Sinterklaas hadden wij enkele huisjes van Lego, wat 
toen net in Nederland verkrijgsbaar was, gekregen. 
Maar als het mooi en droog weer was dan speelden we buiten. Spelletjes genoeg. 
Kent u ze nog?

Verstoppertje. Iedereen mocht zich verstoppen en degene die aan de beurt was, moest 
iedereen gaan zoeken. Tellen tot tien en dan roepen ‘Wie niet weg is, is gezien’.
Een variant was  buskruit. Eerst werd er hard tegen een bal aangeschopt en degene die 
aan de beurt was moest de bal ophalen. In de tussentijd mocht de rest zich verstoppen. 
Na het ophalen van de bal moest de bal op de stip terug gelegd worden en dan pas 
mocht er worden gezocht. Tijdens het zoeken mochten degenen die zich verstopt hadden 
proberen weer de bal weg te schoppen. Degene die moest zoeken moest dan eerst weer 

Mocht u het nog een keer willen proberen.
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de bal ophalen en daarna mocht hij weer verder gaan. Dit spel kon dus lang duren, tenzij 
degene die moest zoeken eerder bij de bal was, dan was de dappere, die probeerde de bal 
weg te schoppen de pineut.

Touwtjespringen. Dit was toch meer iets voor meisjes. Je kon in je eentje met een touwtje 
springen, maar ook met een heel stel. 
Twee meisjes werden aangewezen om het touw te laten draaien en de rest moest ertus-
sen springen.
Ertussen inspringen was niet altijd gemakkelijk.  

Knikkeren. Eerst de knikkers weggooien richting de pot en dan daarna alle 
knikkers in de pot zien te krijgen. Degene die het eerste alle knikkers in de 
pot had, had gewonnen.
Verder speelden wij nog kop en staarten. Ook een spel met knikkers. In de 
aarde van de poort achter ons huis werd het figuur getekend. Op de uitein-
den en op de kruisen werden knikkers gelegd. Met een bam (een grote knik-
ker) moesten we de gewone knikkers allemaal in het rondje zien te krijgen. 
Wie dat het eerst voor elkaar kreeg had gewonnen.

Kaatseballen. Ook iets wat alleen door meisjes werd gedaan (ik heb namelijk nog nooit 
een jongen het zien doen). Ook hier waren er verschillende mogelijkheden. Alleen in de 
lucht opgooien, maar bij mij was toch meer het ballen tegen de muur favoriet.
Gewoon met twee ballen, of drie, en op het laatst vijf. Onder- en bovenhands gooien, on-
der je benen doorgooien, bal achter je rug langs.
Ook was er een versje, wat je tijdens het ballen op kon zeggen.
Een-twee kopje thee, Drie-vier potje bier, Vijf-zes kurk op de fles, Zeven-acht soldaat op 
wacht, Negen-tien, ik heb je gezien, Elf-twaalf klokslag twaalf.

Rolschaatsen . Wij, drie zusters, hadden één paar rolschaatsen 
tot onze beschikking. Nu was de maat goed aan te passen want 
je kon onderaan de schaats de grootte van de schaats bepalen 
door een schroef los te draaien en de schaats op maat te schui-
ven. 
Er zaten geen schoenen aan, alleen banden. Je moest de rol-
schaatsen om je eigen schoenen binden. 

Katrieken .  Dit blijkt de komen van het spel Gatrik 1, dat werd gespeeld in Indonesië. In de 
aarde in de poort groeven wij een gleuf. Hierover werd een klein stokje (ongeveer 10 cm) 
gelegd. Met een veel langere stok (ongeveer 40-50 cm) moest je dan het kleine stokje om-
hoog wippen en het proberen weg te tikken. De afstand werd met de lange stok gemeten 
en wie het kortste stokje het verst had kunnen wegslaan, had gewonnen. Er was ook een 
variant, waarbij het kleine stokje vanuit de hand werd weggeslagen, maar hoe de spelre-
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gels daarvan waren weet ik niet precies.
Het spel Gatrik werd in Indonesië met andere spelregels gespeeld, dan bij ons. 

Hinkelen . Met krijt werd er op de stoep een hinkelbaan getekend. Het spel begon met 
het gooien van een steentje in vak één. Gooide  je raak dan moest je vak één overslaan en 
dan verder hinkelen naar tien en dan weer omkeren en terug . Kwam je bij vak twee dan 
moest je het steentje uit vak één ophalen. Dan weer over één terugspringen.  Was dit ge-
lukt dan kwam vakje twee aan de beurt, dan drie enz.
Gooide je je steentje niet goed of stond je op de lijntjes, dan was je af en mocht de vol-
gende speler. Wie het eerst bij de tien was, had gewonnen.

Tollen. Hierbij gebruikte wij een touwtje of nog beter een ve-
ter, die was vastgemaakt aan een lange stok. De veter werd 
om de tol gedraaid en dan werd de tol weggegooid. Met be-
hulp van de veter, waarmee je tegen de tol aansloeg, probeer-
de je de tol zo lang mogelijk draaiende te houden.
Bij een andere soort tol werd de veter om de tol gewonden 
en werd de tol weggegooid. Daarna moest je kijken hoe lang  
jouw tol bleef ronddraaien.

Landje pik. Je vroeg aan je moeder om een oud aardappelschilmesje. Achter in de poort 
tekende je een groot vierkant vlak. Dit werd verdeeld in net zoveel grote vlakken als er 
spelers waren. Je mocht dan je mes in het deel van je tegenstander werpen en een lijn 
naar je eigen vak trekken. Jouw deel werd dus groter. Je tegenspeler was daarna aan de 
beurt. Wie aan het eind het grootste stuk land had was de winnaar.
Tegenwoordig zou dit niet meer kunnen, want wie krijgt er nu nog een mes mee van zijn 
moeder? Maar toen was dat heel normaal.

Bokkie springen of haasje over. Een persoon ging voorover gebukt staat en een ander 
sprong erover heen of meerdere. Zelf heb ik dit niet gespeeld. Ik was niet zo atletisch en 
vond het daarom geen leuk spel. Alleen tijdens de gymles, want dan moest ik wel mee-
doen.

Steltlopen. Mijn vader zelf had voor ons, mijn twee zusters en ik, stelten gemaakt. 
Best moeilijk in het begin, maar later lukte het toch best om er mee te lopen. 

Bliklopen. In een paar lege conservenblikken werden aan weerszijden gaatjes gemaakt. 
Door deze gaatjes ging een stuk touw dat in een lus wordt samengeknoopt. Met het touw 
in je handen ging je dan op de blikken staan en probeerde te lopen zonder dat je van de 
blikken afviel.
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Wat ook een tijdje in de mode is geweest is klepperen. Met twee houten plaatjes ter 
grootte van 15 x 4 cm probeerde je met je wijsvinger tussen de plaatjes een melodietje 
te spelen. Ook deze had mijn vader voor ons gemaakt met daarin onze voorletter gegra-
veerd. We waren er wat trots op. 
Er werd een liedje bij gezongen:
‘Hoor je wel m’n kleppers gaan.
‘k Heb het pas geleerd.
‘k Kreeg het bijna niet gedaan.
Almaar geprobeerd. 
Klepperdeklepperde klepklep klep (bis).
‘k Ben zo blij dat ik,.’k ben zo blij dat ik, 
‘k ben zo blij dat ik ze he-heb!

Een veel latere hype was hoelahoepen. Met een kunststof ring om je middel proberen de 
ring zolang mogelijk om je middel te laten draaien.
Als je eenmaal de slag te pakken had, kon je het aardig lang volghouden.

Ook ’s winters als er sneeuw lag (en dat gebeurde toen vaker dan nu) konden wij ons goed 
vermaken. Sneeuwballen gooien. Sneeuwpoppen maken. Een glijbaan maken.
Tijdens een koude winter was er zoveel sneeuw gevallen dat wij op een terrein aan de 
Orionlaan, waar toen nog geen scholen stonden, met grote blokken sneeuw een hut had-
den gebouwd. 
Ook op het ijs kon men zich prima vermaken. Al moet ik eerlijk bekennen dat schaatsen 
niet zo mijn favoriet was. Tijdens een koude winter ging ik (7 of 8 jaar oud) samen met een 
vriendinnetje schaatsen op het meertje achter het gebouw van WVT aan de Talinglaan. 
Omdat we maar één paar schaatsen hadden, moesten we om de beurt de schaatsen on-
derbinden. Ik heb het toen zo koud gekregen, dat ik voor de rest van mijn leven genezen 
was van het  schaatsen.

Waarschijnlijk kent u nog meer spelletjes, die buiten gespeeld werden. Maar dit zijn 
degene die ik mij kan herinneren.

Afbeeldingen: Pinterest.

Bronnen: 
1. www.indonesischearchipel.wordpress.com/2013/01/29/gatrik-spel/
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