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r NAAMSOORSPRONG.
DE KLOOSTERS.

f) E naam De Bilt duidt op hoog gclegeu land. Ect behoeft volrtrcltu niet ect lwutel (bult) ern te duiden (alduo deed mii de boloodo
geograaf Beekmen opmerkon), maar grond die wat hooger ligt dan
het aangrenzeud tcrrein. ,rfn nette tijden, ale 't omliggendo land drer
of ouder wator rtoad deelde Gvengenoondo goleerde -rj alo
eijn ueening mede 

- 
zal Do Bilt cr alr een drooge plek bovcnuit

gekomen zijn.tt
Oostbrcek ontleent evoneenr zijn naam aan de bodemgeateldheid.
Het dnidt op lagen grond; ,rbrock" ie laag gelegen; draaaig grraland.
In die drareige landatreck nu, wcrd in de middcleeuwen ecn Beno.
dictijner nril[lon- en yrouwenklooster 1) gesticht door eenige vromc
riddere, waarysn wij zeL.eren lfermannus en Theodericus vinden
overgeleverd, die het ridderleyen yoor de klooeter§ke afzondering
vaarwel zeiden en dit klooeter g:ondden, dat zii wiidden aau de Eei-
lige Maagd en den lleiligeu Laurentius, - den diaken te Rome, die
in 't jaar 258 n. C. als martslaer is geetorven: op een rooster aan
den langzameu vuurdood prijagegeven.2)
Mathilde, gomalin van keizer Hendrik V, schouh in lL22 aan het
klooster het geheele moeraeaige land Oostbroek. met den aangreu-
zenden grond, die in den volkamond het veen gordt geheeten, met
tynsen, tienden er rechtqt (op öt Iaatste punt konen wij aanstonde
rerug).
Het zou lsunnen 2ijn, dat de schenking der keizerin meer uoet
beschouwd worden als een bevestiging van rechten, die in meerdero
of mindere Erate reeds werden uitgeoefend. De Abdij beetond en
bloeide reede vóór dat de ochenkiug geechiedde.
If,eestal vindt meu het klooater ale .convent van Oostbroek" oÍ
Lortheidshalvc ,,Oogtbroek" vetmel{ het werd echter ook wel
Nieuw-Bethlehém genoemd; ,rnieuwe betlehem, die ghemeenlick gho-
heten ia Oestbroeck", zoo'vond ik een cartularium uit de lSde eeuw
vormeld.

1) Yoor 3odctrillcordo gcSoverr vra rlc Abdii vorvtr il omr Cötlcr Diploo'rticur; Etrt. Cil.
ào rorio, Sdc dccl.
{ Bor rrlr ;u Do tllt tort e Lr;oltiu-rot*. h lrl lbr do d.Glblor ca orolot
rh nr lor plmrol* l-lr? r.t 06 t t ríoloral t.r-, .. Orottrrrt ir rool, or
rltm ru. ö. Ih Dtt' lr dtror. 6 r."t rlrrtut rorlor. o. Ovor dr Y..lr. ir rrmt' ldc
ritvora ruiton rat lordGr brlla op do pcltoo, d. Colobrr3, ll lrrrt, drio Soudon lllllodc
lc.Eid, Surtolt: Ela Í.pGn rlor Vru Ewflh.
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llrtl g,'u,,;1,'t ".

trJE AM l'A(:t X',!'l.it lt,lt,;lil,t.l Kt I t,lt []
DOOR DX4 ST'A'X'EI\ VEITK(X]II'I "

\Y7 lJ zlgen dal Keizerin Mathilde, Oostbroek ín I'1.22 begiftigde
YV rrrot goed ,?cum jrrsliciia", met rechten rran openbaat gezag. De

rlrt oefende lrct gezag uit met zijn schout; De Bilt Iag,,in het geregt
v:ur den abt van Oostbroek". Met de Hervorming en den ondergang
rler klooslers trad een nieuwe toestand in: er was geetr abt van Oost-
l»rnok mcer, de Staten oefenden nu het Eezag luit. In 1678 (zooals wij
nrrdcr zullen zien), werd een deel van dit Eezag, n.l. het recht om
twec schepenen aan te stellen, verkocht met den verkoop yan het
hrris Ooetbroek. En in 1715 werd de geheele ambachteheerlijkheid
vcrkocht. Bij resolutie toch van 3 Juli 1700, was door de Staten een
(:ornmissie ingesteld ,rom te examineren of men niet eenige Ambacht-
hcr:rlijckheden ende tienden soude konnen publicquelijh tot dienet
van 't gemeen verkopen.o' In 1715 werd toen, onder vele andere
lrcerlijkheden, ook de heerlijkheid De Bilt c.a. verkocht en wel aan
Mr. Antoni Keppei, advocaat voor den Hove van Utrecht en schout
van De Bilt. De verkoopprijs bedroeg / 6f00.- en bij den verkoop
trchoorden alle gerechtigheden, als het stellen van schout, gader-
rneosïer, schepenen (behalve de twee die de eigenaar van Oostbroek
aanstelt), koster, doodgraver, gerechtsbode en echipper. Bovendien
lret genot der pachtpenningen, die schout en secretaris gewoon zijn te
lrctalen, re weren Í 6.- (sic!) door den echout en f 4"- (eic!) door
rlon sccletaris. Vaar anders vaak de ambachteheeren invloed op de
predikantsberoepingen hebben, hielden de Staten het recht om de
bcroeping van een predikant te approbeeren of improbeeren aan
zir:h. Op een vraag in 1721 door Mr. Keppel tot de Staten gericht,
vr:rklaarden deze uitdrukkelijk (2I Mei \722) dat de tol op de Bilt-
sclre slrris niet in de verkochte heerlijkheidsrechten was begrepen.
Mr:t dc ambachtsheerlijkheid De Bilt werd niet mede verkocht
Oollnlxtrgh, een apart gerecht. In 1656 had Anthonie Care[ Parmnn-
tilr, hecr van Hceswijk een verzoek gericht tot de Staten betreffende
zijrr urnlrat:htsheerlijkheid Colenbergh, groot * 2O morgen ,,hetweE-
ckr: nor:nrl:rllc landen met de hofsteden en thienden aan den BuI!-
plirnt in oyHcndom, competeren en van de Staten in leen ghehoudear
worrlerr. Airrrg;r:zien suppliant ,roock noch aen de Steenetraat" (tegem-
wo.rriigr: Illror:hlache weB genoemd) ,,een hofetede heeft pgroot om-
trcnt 25 rn(,rgeÍr rneN de thienden d.aar uytgaende ende dat hij ver-
t!'(»rrwt hart lllirtr. Mog. indifferent te zijn op welck land haar Ed. Mog"
lxrt Arnlr;rr:lrtr6r:rr-.r:hl belrouden ende hij suppliant liever het voorsz.
(jcrr:r'lrt lrrlrlrcrr corrtk'op de voorsz.2.5 mergen, vermits syn huyainge

rlrrrrr lrij ulrrrlnl itr-,,ltt,'Í o;t itr rllrrrrlr,, z()lt Hlrlrl)liiurl lr.r zrrkr l{rrlr.nn
rio tt l'c tr-i tr: rr, "
l)tr Strrltlt l,r'rlrrrlr'lt lttt,,tltl rlr, lrrl,rltrr irr rlr:Br: rr:rlrrí-rHlr: vtrrrri:ll, tol
ttrr.'lr lot r»lrrltr rlr.lr (.jr,.rr.r:lrlr-. v;rrr l-)r. llill !{r,lrxrrrl l,,;1,,.,rrr1,., vr)r)rlll.rl
sylr 

-orrrL. ilijvttl rrrllr:rr rrnth.r rtr"rr grrcrhlr. van (irlerrlx.rglr. r1r[. rlll
in Plnrtne v:rrr rler,rlvrr werter onrler tlcr (lercchtrr vlrr Dc'tlitt gortqtt
arrlk:n w.rrlerr rlt ltnrlrrn v{tr ouls onder Oolonbcrgh hchoon rrJe".
llr: lree rlijl,heid c,lenllcrglr wcrrl rlrrs vcrlegd en'bteeÍ ccn terechr
:rÍg*sr:heiden ,in .,'r gereclrl varr orsrbroelc-err I)e Bilt". Iiijicaluir
dr:r commisrie rol reorganisotie der gemeenlebeoturen over liet voor.
nrulig gr:wcrr utrechl, d.d. l8_Mei l?98, werd waarechijntijlc colon-
beryh r,rr De Bilt vereenigd. De oude roestend werd doïr dc publi-
ealie va-n ftct-Deparlemenrual hestuur vau utrecht t.d. zz scpt. ta0z
horstr:ld. In 1829, overeenkometig het onrwerp van verceniiing det
$enlaande_gemeenten len platten lande der próvincie utrechï (Frov.
hlarl No' Í16 vnn 1829) wàrd De Bih mer dostbroek en coreÀcrgh
vcrecnigd.
Mr. Antonie Keppel trad, nadar hij de ambachreheerlijkheid ver-
k_rcgen had aÍ aln schoul, welk ambt loen aan Mr. Johan Antonie
t(oppgl word opgedrageo. Ecnigo jarcn tatcr werd Mr. Anronie Nico-
laea Kcpp_el sehout, om Da t*ei ja.co plarta te mekcn voor Voutcr
Adriaen Kcppel. verder was Daniël Atirarder Kcppor sccret'ris vr.
het gerecht vao 1733 oÍ'34 tot l?S?.
Varr deze Keppel's was iD elk geval Voutor Adriarn een aoon vaD
den amhachtshecr. op l? octoLcr l?21 vcrklerrdc raotrtrcnocmdo
,'hij acte gepasreerd voor her gerechl ven utrecht, rc co,lriruercD Go
maclrig tc mnken W. A. Keppel, procurGur voor dorcn gorechlo co
schout-van De Bilt, spociaal _oEiD abrentic van dou compïerant in dc
gemelde embaehtabeerlijkheden t) desse!Ía persoon ats anbachtahecr
le represe.nreeren 60., int aen ou afueilen van echepenen, kerkmooe-
lcrr elc' aldaer, en wat vordor daarroe nodich eal eiju, alcmede tot do
gaderingc der ongelden en laeton geane uytg€aondàrr in de voor.
scJrreve districten verschul«l en te vàrechuldí6Jn..
P-ri,r"tu gopassecrd voot dea gereehte vrn Do-Bilt in drto ? Februeri
1725, hericp Mr. Kepp-el dcie p-rocunric: ,,... willcndc en bcgce-
rcndo hij heer compt. dat deurilvcn lyDcu coon V. A. KeppcÍ io
Lrachte van voor6. procurarie niete mierder ear verrichten,'maar
Irern van alle die eeaeken vermelt ral onthouden en abotineercl . . .'t'roen de ernbaehtsheGr-'.,os ovcrlodon (vör l?ss) kwam de hccrliiL-
heid in ondcrliag tecit der Íernilis;-hot duurde een tientrl iercavoordrr de hccrlijkhoid weer in één hend kwam. tn l?ss ,"Àihr*
Mr. Jan Ànthonie Keppel en zijn vrouw aan Jan van Cocvercu cn
snrrr klu Keppel, zijl viouw, t/i deer der heeriilkheid. In risï 

""r-k.e[r de norilris Àtlriaan Pje-t9r Keppel-voor zichzetÍ en ore erÍ6o.
,roorr,van Mej. Maria Keppel r/t d* hcerlijkheid aan Anthonic NiIo.
laar Keppol. In 1738 verkocht cornelis àn senteo, wiiakooper te
t) T.oowol f,nr taeàt oD Íczrt uil to ooÍcnol ov.r cr:n gcLicrl, eL hot rcchttgcbicrl zclÍ, hGciloàrcrliilIoirl.
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'l'orr oltr«'hlc hcr'Ít ntcrt tlrtr lllrortrtrctrrrr himr.lrop (Jodr.botrlrrr rtr
rlc rlielrter rrn;ozicrr; hij rtichilc rlc Alxlij nir.t. nrnnr trevoorrlechlo
hrrr r). ln Il2ll tr.k hij. ourl cn rirkelijlt, rrnrr oorrbroek, wrer hij
nh rnonuil wilde rtrrrver, .rr, wenucli dic irr vervulling ging; iD
Novcor[er vgn rlnr jrar onrrliep hij er en wcrd in dc kIrË ,i,i""t
bc6raven.
Dc Abdij van oostbrotk was r:en der oudste en voornagrnste van onE
vrderhad cn dc tucht war er zoo 6treuB, dat kloosterliagen dic zich
cldcro oavcrbcterlijk hadden betoonrl, near ooetbroek we-rden rczon-
den om er boetc te doen. Oosrbroek word den ook dc LcikJr der
Bcnedictijner.orde geaocmd. Mmr recds io 't bcgio van de lidc
couw w.r dc tucht er eeuuerkelijk verelept co in-l45l wcrd door
den kar«linrel-legart Nicolaaa raa cura cin hervormin8 ingevocrd.
dic het kloosterleven wocr gehecl nrer den ouden Bineíicrijner-
rcrol lcrusbrecht.
De Ahdij was wel in verschillende gebouwen en celten verdeeld, maar
io het begiu van de l2de eeuw woi h"t eantal ktoortcrliagen te zeer
loetenomcnr om mrnDeu on viouwco tezrrcn te herbergen. Mcn
healoot voor vrouwcn ceD eÍrondertiik L,toostor tc rrichren'. Dc ebt
R-urlolphua glÍ in lllS zijn toeoremaiag om dit (edcltijk) vrouwen-
klooeter te doen verrijzcn en wcl op drt gedeolte ,rr, iut ktoosrcr-
goed, dat de Nieuwc Eof gonoemd-werd.-De uonncn cn monnikeo
zouden iutusachen ondor één abt staan. De nouoen hadden niet het
recht van mcdever},iering van dcn abt, marr wel mochten zij zich
een-priorin kiezco, die den door den aht beveatigd moest wLrdcn
en door hcm kou worden ontalagcn.

lcacn hct eindc der l3de eerw rcren moeitijkheden over de verhou.
dio6 vau hc-t _v-rouwenklooatet tot de Abdï-. In l3l? warcD er op.
oicuw ooeilijhheden otrt tmn. Dc zreL wcrd voor den Hci[gén
Stoel gebrecht, mlar bleef onberlirt, rotdat iu Februeri lB22 de ziek
door bisschop Frederik wcrd geechikr. In l3S4 tcwom er weer wrii-
vrng voor.
Wrt het aealal religicuzen betreft, tegen het eindc der l3de eeuw
Lwru er zulk cen tocvloed, drt oen ze niet bohoortijk Lon oader-
houdcn cn tDcn gedwongen was cenige ,,zurlGr8" (pcraouecl ven het
kloortor) uit te zcodcn our voor het noodige levcaronderhoud te greu
bedelen. Bieachop Otto vrn Eollend beperldc deerom in 1241, det
mcn in het vervolg geen nicuwelingen rou sannernen, voordat het
getal nonneu, buitcn de prioriu, tot 30 zou zijn uitgoetorven, welk
getal dan voortaan niet mocht overechreden worden. -

IIol vrouwenklooster had cen spsrte kerk met dubbelen toren. Toen
rlcac torcn in l5l8 bouwvallig weo geworden, heeft de priorin [Iet-

valr ,,ceLoon nraakael", waarvan 4 April l5l9 de eerste steen werd
gelegd.
Er:n tiental jaren luter, in 1528, hail het vrouwenkloost€r veel te
l) Moll, K.Ílf,..rlr, in Ncrlrrlnnd rórir dc llcrrornitg- 2dc dcel, lrtc rr., 85.

lrllt'rr vrrtt rlr.Lrrjgslrrrrrlcrr r',rrr K,rrrl \"r). llisr,r'lrop ll,.rrrlril rnr
llcicrtrr rlir, irr rtrijrl rv:rH nr,.l rlr. nt;rrl l llrr.r'lrt. wtlkr. gclr,,lpr.rr
.vi'trl rhor rk.tr hrrt:rg r':rrr lir.lrr. lrel rlr :rlrrlis llr"nri"n vnn lir;r
llt'ttr konllrrrirrritt'goctlt'r('n rrt;lr Atrrt'rs[.o]'t ilt vciliglrcitl l»rrltgctr.
Mtt llJ rrí)nÍr('lr! r'r'uigr. «lictrarrlr ('rl r,(.r.r'r.rlrok ze rl:rarlrcen r:n lll,.r'í
t«rl rlr. stirl zirrlr anlr den bisst:hop h:rrl ovt:r;5egeven.
lrr rlr.rr llervoruriugstijd kwam aan hct LcsJaan der beide klooslers
r,r'» einrlc. In rlc resolrrtie rler star] Utrecht van I0 Maart l5B0 ]eest
rrren" rlal rle abt van Oostbroek slechts 3 of 4 religieuzen had, die
zicll [innen rlezc slad in heur
helpen (volgens Codex Dipl.

uyt
IV,

hoff wel bekwamenlijk kunnen be-
II. 70, hadden zij hun eigen huis

op Sint Jano Ouduijck).
De stad dced aan den abt van Oostbroek het verzoek om kloogter
en kr:rk, rlie tlrans in verval geraakt waren, aan haar le rvillen over-
Beven. De reden van dit verzoek was censdeels dat Ulreclrt door ver-
koop van rlen aÍbraak (levoren waren reede de klokken uit den toren
Bcaorren en len behoeve varr den oorlog verkocht), het geld zou
krijgen orn de slad volgens last van den stadhorrder te versterken -,tweedens oodat gevreend werd. tlat de viiand zich in de Abdij zou
kunnen nestelen en tegen de etad ageeren.
De Stalen yan het Sticht kwamen in dezen tegen de stad in veÍzet en
verlangden omtrent de verkooping, dat men het afbreken van hel
coovenr ,,soude supersederen". De regeerders vau de slad evenwel
peraisteerrlen bij de lransactie mel den abt errde conventualeo van
Oistbroeck gemaeckt- De transactie kreeg haar beslag in April. Ooat-
broek werd voor afbraak verkochl. De goederen en inkomsten wer-
den gestel<l onder beheer van een commissie uit de Staten en de
bewoners der Abdij kregen uit de abdiigoederen een jaargeld voor
hun levensonderhoud.
Een gelijk lot als het mannenklooeter trof het vrouwenklooster; in
de eerete maandea van 1585 rvertl het gesloopt. De opbrengsl van
den aÍbraak kwam ook nu aan de sta<l en werd wcderom voor de
krijgsbenoodigdheden gebruikt. Het klooster was voor aflelliike vrott-
rten lresternd gerr-eest en het bcheer r',er goetleren krtaur nu aan tl':
Ridderachap van Utrecht.
In hot opstal over ,.Àdellijke Armenzorg", in zijn bekende ,,Schglsen
uit rle llliddeneeuwen", merkt Mr. Muller o.a. op: ,,Vetkelijk rneen-
rle de Nederlandsche ridderschap deze gestichten (adellijke vÍotrwen-
kloosters), le mogen beschouwen als beurzen, niet alleen le haren
voorrleel Ferilieht, oraar waarover zij ook de vrije beschikking had.
Wij zagen reedo de verwantcn der zueters van ler Hulrnepe zieh op
vrijportige wijze het recttl sanuraligen om mede le eprelen. ]oco de
gelreelc lrervornrirrg rler inrichting van hel getlieht aan dc orde was.'t
l,ater verkreeg r.le rirklerschap ran Overijseel de goetleren van ler
Hunncpe ,rlol hrcre byrondcre nut ende privativc absolute rlispo-
silie"." ,,Dc oaetregcl wtn in overeenelemminS met de wijze, waarop
doze tiiden de verhouding vsn de riddcrscltsP lot de adelliike rrou-
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lrgrlt rrrr l)r, ll.rrr;rrrlrr,, Kr'1r;1,'l l, l\1,,,,r11.,,,,1,,,,, Irr,,rrr rrrrr rlr,
vtotFt'tctt ttt,tlrtt,'ltlsll'r'r ) l,/1; rlltl rllr 1,,', r lr;l, lr, r,l rlr,, ,'lrrlitottrrt
Nilolrrrr,, h,';r;r, l trr irr lrrlzt'lÍ'rl,' j:rrrr r,'r1,,,, lrt r1, ,, tl,l, p, ',,1r,,,r, 1,.

lipirlt voor Àlrllr,rrri,' Kr'ppr,l lr' Alktrtirrrr (1. 1,'r,,r,,,,r, ,,ur rl,',, t'rrrr'1,q'
Ít'n ltttlt:r'lrlslrccl ) l,/1r; rlt'r' lrrtcrlijklr,'irl jrltr l)rtrrr I Al,'rrr,,,l,'r l(,';r
1»r'1. rlit p,r'lijktijrlrp \,:rn nr()orl{ífrro(:Iu(l('n H('1,r)lnrnclrlil,,rll ztll r,'11; tlt:rl
(t'r»ttrltltlr tr([r' rlí's Íií'\'olnurcllligtlerr r:r'lrllitno()lí' ( ];rtlrur irr;r ( ll:rsilra
Kr'pp,'l) \ r.rl(r(.('A

l')irrrltliik irr 17,1,1 kwarrr tle amlrachtshccrli.iklrcid w(]cr irr ritirr Larrtl.
'l'r,,'rr r,,'''lioclrt r.l. <lr. rveduwe van Anlonie Nicolaas Keppel geb.
Arrrrr (llir rir rlr'l,rrtorrr, rretr harc rnededeelhellbers de heerlijkheid
Or»sllrrr»r.l' ('n l)(: Ililt aan clen Heer Joan Hendrik van Ewijk, voor
rlr: sorrr r;rrr ./' 21052.- - l0 st.

BESTUURSINRICHTING.

\Ii l.l z:rgcn (lus: dat in de middeleeu\,yen het gezag werd uitge-
Yv orl'r'rrtl tloor tieu abt van Oostbroek, dat na 'saecularisatie der

klrrrrstclgoetleren, de Staten de heerlijkheid (: het recht om gezag
rril t(.ocfcÍren over een gebied) hezaten, en dat in l7l5 de ambachts-
lrocrlijkhcid door de Staten aan een particulier zijn verkocht. Het is
noo(lig, alvorens verder te gaan en over bestuursaangelegenheden te
lrurrdelerr, wij eerst zien hoe dit bestuur was ingericht en dat rvij de
vcrechillenrle functiërr in het gerecht leeren kennen.
Ilr:t plalteland van Utrecht was verdeeld in districten, die veelal
,,;5{:rc«:lllcn" ge[oemd rverden. Met ,,gerecht" worden ook aangeduid
rlc rloelncrrcls aan de rechtspraak en het dorpsbestuur.
Ecrtijtls lrad rnen ,,buurrecht" d.w.z, de buren (: dorpsgenooten,
ingr:zetenen) namen aan de rechtspraak deei. Maar onder Karel V
etr lalr:r rvcrrl tle rechtspraak van buren vervangen door cle recht-
slrrrirk \at scllepe,r.el. Yy'at cle prövincie Utrecht betreft irad zuik een
voran(lerinq het laatst plaats in Renswoude en r,vel in I633.
Gelulikig dat mct het buurrecht gebroken werd, het had slechts den
naarr \ran rccht; \et ging er veelal wanordelijk en in dronkenschap
loc en het waren niet de llesten en bekwaamsten, die aan de recht-
HprÍràl( tlceluaruen"
llet wus nie[ allcen later de schepenbank, die werd aangeduirl alc
o,ltct 1;r:rcr:lr['lrnl:rill clczelfdc ]renaming goid reeeïs voor de buren, die
nnrr rlc rct:htspraak dcelnahen. Dit bliikt h.v. uit het Judiciaal van
lrissclr,»p l)rvitl, waarin (No. f476) ,)schout en geriehte" r,an De Biit,
llt sylrorricln rnc[.]Eohout er] Lrur:en" vau De Eilt, wordt aangedu;d-
,,lrr:l gr:r'er:lrt", nrir:lr dezclfde berraming golcl leeds voor de bul'en, die
herrarrrirrg tlit' tlrirrrs uog oJ) verschi]lendc plàatsen tloor oudcn: irrgi:-
zolcrt("rr vr»or Irrl genrccutehuis wortlt gelrczigrl), rlut ullcs tlrritl I trlr
,'r'rr.irrrirlir.kc r»rir,irrt'. Mir:rl de u,er[ikring vrrr rlr. nclrrpr.rrr.n. 7or-
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I

:rf!, t/rltrl,,rrtlt ',,trl"'ryi'' zrtllrlr;l^''r l"f"'i't' r 'l' ""' "r r''I l"

;tti trpr'lr'1r crrltt ria rr

§ r1 r,1rr,,1.,'lr 2,r1, frtr(i (;tlr -\{''IIí'tlÍ r-rr flr'r"l't' ir' " 1"'t"! !'r.l')1r!!

irlril lrrl lr,roltl ltllt lrli p'r'rt'r'irt (''r u')lr rlt" t""l lr"l'lr *r'l \;t' 'l'tr

;uirlrJr(-lrtHlrr'r'r . llr,l ,,,,11:llllt' Itr'l l»r'litlrlr lrrl rrrt'1 ri' r r lr' ;rrr'r'rr I r t '

Ií'pi'ilM/oilr'{li111'r'r lir'I rtl,rpr'SClror'ft'fl: '-hl'lrrpí-r\ 
\ r'ttrr(r( rlt'l11l :rItl'-

Ir',,1 vrrrt ..,1 ,.'lreltllrrl'', r, l' rochf s3lltt;l;'l'rl' "t""'lt't'i 
Ïitrtlttr-'' ?o{):ilri

litt lL('uí)('trr(l w,,nri]. [lii hld r'?idcr t? 
''(]r*eIr 

rr'rÍ llllvl)r'rltríl rrrl

ri. i,r'r',r'trr'rr vtrr.l(inl 1,,;;;i"i;;;t iàu' tr.ro' dc Stotcrrl' r'tr ho(l ('cu trnk'

,i,, ";1*.f ,rn,t.""rrk,,,ti -"i A* vau OÍírcier tan Jtl6tilit" lll*r rlr
r.lrr'penert z.rgtle t,i; 'ïàt1* hin«tbaving vsn orde co ruttr tcrwiil hii

,.li mcr l,eu uitreÍcndï a" lo;,ai"tio iblutsrir' de volutrir? rccht'

,irr,,,,-L,'f,-r,aandc- in lr",'à"1i"g"", die tegenwoordig door nolariaeen

Í4()8(rlliedcn.
l)e schout Íet|oot geen of alttrans ccll tcrint vast r.l.rrio. Ziiniukou'
rren 6ertonden lrepaaidJii;[ i"1-"f"m"enten : vacrtiërt legcr, aandoel

Srelen. Hij beranlde ;;";;;;E"t,t"--o do" amSechteheer. Evcnrle

;;tj;;;;"i;; ook schepenen' se;retrrir cn bodo rllerlci Gttroluurcntcn'

v.or hct staan over'd;Ï;;k;;;k"iiog (tt"t ,toanhoorc.Ë der kerkc'

rek.'rri:rg, zoorl. f,"t ii die rckeninrin'-zelí'vcelal genoemd werd)'

v«ror her stlaD oyef ""ï.Lpi"-i"" irïl 
a" rmbrchtrhcer Scnoot tcl-

deliik voordccl vrn verkoo;in;cn), het ,'uilachicten" vln taEncGE'

::Ï*;;. h";i; "ï" ..[",ï,ri"o, hui.oittrerrten vrn erb-eidaloon

:ïï;;ffiï -.i p"u6"l; ;;.1;","hci docn -van 
publicrriee, de huwe-

Ëk:;;Ë:ïiï;"I"J)';;; ; ;; 
-"li;' 

w ee getderijk- ",:'1::l vcrbonden

,',r,r, ,1., t"holt en oiet rllcen voor hem merr ook voor dcu lccre'

rari;, dcrr bode, rle J;;;: I o 1722 vonden de Staten von Utrecht

hel tewcnochr om.oi'-.xj-om va8t te stellen Yoot do door den

nclrout, ochePcneÍ\ *"t"i".it, toster en bode ten -plrtlen lande te

;;-;ï;;" i;l; '""' r'"i,i"-iÉk"""o.'un de huwelijksseboden en het

Iol"hreere' van dc ;;;;'' Er werd straf bedreigd voo-r het over'

;;i .ijd-, van het -à*i*o-. Het was noodig gebleken in deze een

rr.geliug le lrcÍíGn.
iifir,,.-[ii-4" prakrijL in De Bilt eerr twee-lal voorbeclden van de ',va-
,:uJtt, *n t"g.l', ,i"t"t"t *ii- epraken' In 1802 wa' een Biltsch iu-

öil'iiï"ifi"iï;Ï;;; -'.r h"t semeentebeituur we*cnt het

bouwert aouder ""tgJ;;;;' bt tro'*"t bcrrok een edvocaat in de

zuak. [Iet g.-""oti-b".i"it ïta" een schikkiu6 lreífeu' daar de

[11p1111r lsr:ds l,,tgonr* *ai; de l'out-er moeht den houw voltooien in'

,ii,:,, r"i ,i,j uaï""n"rskosren betaalde 9n ,f 21,.- 
'i_1,h:t_ 

greemente-

br'rlurtr ",r,rr..t"a",iËn "n 
t"5c*"' - E"9 ander geval: in IB0I rt'as

;:;.,,-;;,,,,, tlo.r ccn a"ti"" t u"ï gebeten. Er moesten maatregelen ge-

,,,,,,,,'r,-nu,,.,lrn r,n I'"i-fl"'t"lijË hestuur bracht 'f !2":--in rekening

v()()r',,ilrttrgi,ut, r".r,,rir,-, t'" nÍl" verdere moeilen"' (Het Hof van

I lt r.r'lrl. lr ;titr tlc tr.,iu:' t" rtezer zake moeslen inkornert' voud tlit

rr 'r.'r.r."i ,rr repmlritl'.rorÍ ,? "( rr,t'Lc'l :-' o'ii:Je*:';ï.'t:ï:, il:::t:ll'll:,'*,ï';l
,:".,;1"i,;t i.t.ri.' "." brrlcrtllo Lorctilrrolrnllirl'. tr

laorrnlilho i,, dcu o.lrtrtta'"n- rïóordo rcrdn-. (ro-.eh f,.rrlolie Le n, lrrrilie l, rr. llilrr"t[trun

r.,. rl".,t'.f,.rr.dt.) ',...,--l"o irrrlll loor 
'a 

X'tl'lr"l &o rlollr'

lrorlrug lo lrrrt6, rrtt'r'r r.r'lrlrtt rrop, rlr' /'.1ír rl,r,rr rltrr lrr.rl,r.rgrtr rrr
rtLttttrr6 Jr,r'lrrrrclrl r,,ror .,lrvr.r/rrlrr.\rrrr lll flr.saclrr.rr rrijtr rool rlr.rr
,l,rlltrrltortrlxlrtr.l').
llurl hot lloÍ lrt,zwunr l(:g(:n ttrr rrolrr v:rrr lrr.t grlrrntrtlijk lrtrlrrrrr. itr
I i ll() lrr i)ltstr('r rltrr rlr. gci:rIrltrr lrij ( Jtrl. Slrlr.rr legr:rr rlr: rkrrpsn.kr'-
rrirrg orr.r l7ll7. llrrn hr:zwurr.rr lrr.lrol'Ir.rr o.a. rlr.volgr:ntlr. l)rrtrl(:n:
rlt sclrorrl-g;rrlt:rurr:r:slr:r ltrat:lrl 5 olo in rr,ktrrrirrg voor hct voorschitrtcn
r:rr, ;{r.lrlr.rr. lr.rwijl in :rn<lr.re gr.rr.chlerr slr.r'lrls íl 0/o rvorrll gerekend;
rl,' rlor l»rlrstr:rr zijrr bczwaartl net ./' 92.- voor het plaatselijk bestuur
w('Bí'nH orrkostolr on vcrtering ltij gclegenheid van extraordinaire
rr:t'lrtrr rrrgirrlcrirrgen, tcrrvijl toch aan sclrout en gerechte bij accoord
r'('u vl6t jllrlijksch tracternent was toegelegd. Ged. Staten besloten
rr:r:rr ir:rrrlti<lirrg dczcr klachten om, alvorens oyer de questieuze pun-
Itrr tc lrcslisscrr, sclrout en gerechte t,an De Bilt aan te schrijven,
rlt gciirlrlcrr bijcr:u lc roepen om te handelen over de wijze waarop in
I lrrrvolg tle rritzetting der dorpslasten en het tekort der kerkereke-

rrirrg z:rl gt,schicden,
lltl rvas rlcstijtls een algemeen emolurnerten- en legesstelsel, dat stel-
lig rrir't irr clk opzicht gelukkig was. In een missive uit de vergadering
v:rrr Ovt:rkwartier, Nederkwartier en Montfoort d.d, 2 Sept. 1795,
ru:rrr6iuurrlc hct gadermeestersambt wordt een klacht geuit oyer de

'r'rr:r:rri15iylg van dit ambt met het schoutambt. De god,ermeester, een
,r:lurr rÍgr:leid van gaderen, vergaren van gelden (vergelijk brieven-
gt;rlrlur) u,xs ontvanger van de dorps- en Statenpenningen en zijn
;rrrrbI wls veclal verbonden met het schoutambt, zóó zelfs dat dik-
rvijlx rnct de aanduiding vaD schout teyens de gadermeeeter bedoeld

",,rrl. Irr cvengenoemde missive nu werd beweerd, dat het belang der
g:rrlr:rrnccstcre steeds verzwaring der lasten had medegebracht; zij
,viltlr:rr rrreer gadergeld bekomen. En daar de gadermeester tevens
sclrr;rr[ was, kon hij als hoofd van het gerecht invloed uitoefenen.
Klrrr:lrterr bij den ambachtsheer (aldus de steller van de missive)
lrir.lpr:rr niet, want de ambachtsheeren hadden belang bij vermeerde-
rirrg rler lastelr om de recognities van den gadermeegter aan hen, te
v t rlr ot»gen.
l)c .§r,r:rr:Íari.s aaugcsteld door den ambachtsheer, had geen deel aan
lrr.t plaalsclijk bestuur. Een gedeelte van de taak van den schout was
tr:rtijds op ccn ander persoon overgedragen: aldus ontstond het secre-
t:rrisurnLl. l)c Secretaris stond in dienst van den schepenbank en van
rltrr st'lrorrt. l[ct copiëeren en in het net schrijven van allerlei acten,
rlr, aÍ'lovcrirrg cn inscLrijving van indemniteitsacten (zie onder ,,Ar-
r,rcrrzorg"), lrct corrcipiöeren van rekeningen (ook de kerkerekeuing),
r':ru lrestt[kcrr clc.l het ,rvoeren der penne" bij aanbestedingen, 

-rurr rlit:rllcs lrad rlc Sccretaris zijn Ieges. Als vast tracternent van den
Sr:r'rr.laris irr 1795 vorrtl ik .l'125.- pcr jaer velrueld. Aan tlen am-
lr:rclrtslrccl lrtl:ralrlr.r lrij eerr rct:ogttitic, rlie irr 1778 blijkt .f 90.- te
lrtlrlrtlr Irtrlragert.
l'lvcrr:rls rlr: sclrorrl. hlrl rlt Stcltt:u'is tlr'llliclrl our varl r:lli. tlclicl
,l)H:rr'(' it:rtr lt,'l lloí' lc rl.rcrr,

:;ll,



\t, r,l rirr,, lt.;tlttrr tl,' rr'lltrlrlrtir rlr' 5r'r r.tlrr.É ,1,,,,, ,i',. ,,,

rtttrrgt'rlt'itl, ílr rlthlrttr'lit' vttlt tlt l,'rIr'tr lrtrr l, r 1,,r, ',,,,,1
i,r';lrrrrlrlt rIrrt rlit lrt'xlttttr tlt'tt St'r't'r'lttrlrr rrrrrrrrl' lt , " ,r;'r
lrr';rrrrrll rr:r ;rlrPrlrir;11rt vtttr ltt'! :ttlttrirlirlrtrltr-l lrr,lu,

.,-, L,r, l,t l\1, .lrr,',,1, r.rr rlí'r t )rr,rrrr, r.rf{r.rlrr.r r irn ( ),r'rllrr ur.l(t vrr.ir,

.l l'-].llll :,.rrr rlr.r, .,,,r1,:r.l,trlr,.,., lrr.l a t,..lt I :.1 ri-trí.Jr..llr.ri jtjt.t 1,.
rlllllr.
zo. frrr;r lrlr rlrrs rrl'r rll srlrr'plrrlrlrr,rr.rrrirrg.'l'lr:rn* lrr'3irrrrrrl wij,
\( jr;lr tr ii ,rr ll ltt'rlrtttt's:r:tttgr,lr'gr.lrlrlrL,lt lu.lrr.rr lr, lr:turl,.lr.rt, (.(:tl ll(.lc
r,. r,'rrrrr.lrlr.n nil (lí, lrrirlrlr.llr.trwr.n. loí,11 r.r uoH l.Ir...,r !i(:lrcl)(:1tolt v:ul
!rc llilt r\irrtn.
|)," !i,,r'rr,'rrlrrglrr'', rr;r Srrrrtt slrr;rr-'srlitr:lr. 'l'cl í)vr.l'stl(fl \,lu .lor,al
'rr \\ rrlrcr, irhr v:tn oosrhroek, schrlutr rinegenooren r) en lrrrrerr
.r, ll,' llill. r.rl«-ropt .Ítcoh oijsbr.rrsz! nr)unik, atr gr.volmar.htigdo

r.rr lrcl vr.)uur.rkloosler nahij [Jtrr.c[t, eenr jaartijkschc rerle vatr
l(l lrr,t ailr'r'r rrit larrrl heh,.rentle nan gur"pd kloóster. gelegen iu
lrr.t gr.u.gl r.an Ooslllroek".
v.ij zi'rr rhrs hior r*tr ,yer$rní. vrn wie een acre van overdracht gc-
','lri,'rlrlr'- l)c volgenrlr aangr.legenheid, die ik vermeld vind, betróft
rL' lrr,.r'.rinF vlrn ren nctr«r,lmeester. Gedeputeerde staten appro-
I'r*rrlrrr ir 1686 rle henoeminp; door nr:hout, schepe'en, tcerke,raad.
geirrÍrlr.rr cn genrccnte, v8o eetl echoolnreenter.
lli,.r'rrorrlt lrt:t ryoortl l,uren niet gebruikt, maar genreenle en geërf-
r.l..rr. 11,., rr.orrl . -.gei:rfrle" (r.oordrtam .,erír')] oÍ ..ingelaàden"
(n.olrl:r I:rrrr . lrrlrrl"), rluirll rle grondlrezilter.s aan. Der" nàm"n u.o
rl. lr.strrrrr.:r:rrrj0lcqenl!í.rlon rlctt, gelijk rvij nader zien zullen. Maar
rv:unt(..'r'-:rl ol'triet rraasl tle inl,elantlen, gesproken wordt vaE,rge.
rtr,:.'rllr: ,rl'.,lrr,.cn" of .,ingezeletr.,'-, tlan zal men veelal niet moeterr
rlerrkr:, 

^tr,.. 
rlle huren of i,gezr.terrerr, r-1),.ti aBn dat tleel dat grond

Itt:z:tl, zr,,,tlirt tle uitdrtrkking r-.buuren of geërfdens", zooals il« in de
llile cr:rrrr rontl vernrekl. waarschijnlijk niet iets verschillends be-
rl,rr'll, rrrinrr ir.ls synonienrs.
()nrL'r rL' lliltsclrr. :rrclriefsrukken rrorrlt een gedrukte publicatie be-
\\;r;r.rl. rrl:rrlrij ,,gei:rÍrlerr. irr{elanden en opgeieteo"n .,àr, Ooetbroek
,. l)r, llill r:rrr, srris,la.rl.ndt in àe dorpilasten, worden verzogt te
,'.i,rrlriil'(i(.r'(.rr r,;l \/rijtln;g 20 Juni l?9rl tles Damiddags vier uurà in
,1,'rr g.r'r'r'lrrslrryze r'iln voornoeurdc Gerechte omgrJ finaal te resol-
1.'í'r|'rr ..rr «'outlilrler(:n orl. r 't voorslel van kerkmeesteren aangaande
rl(',r).(lz;rhí:lijke lrc'.str.llirrg van het rlak der kerke aklaar, alsoedu
,r1í'r l v,.r'srr'l \'.rr ficlloul en gererlte nopenn rle nijze op rvelke d.
I.,rstr.r zrrilr'rr r+rtrtltrrr aarrgeslagen err uitgezct"
l);rt liiIr .r'rr ..lrrrrrrsrrr;r:rk" (rr,.r;rls or;dtijds tle rergarlcring van buren
irr'u!)r.\rnrl rrr.rrl). !rr lTlltl rr,'rrlr.n trok rle bervoneis rler liuitenptaat.
( r nl(.1 lriljr.tlerr r.lr ..rlr. .,.rrlrre oPqczelenen bij prrlrlicatie 

",, àÍirie
r ;rrr lrill.tl.'rr" g..r'rrrr o.. ocrrl .,trt r(. r:oneltttleerir, oyer hct cloueeur
''r,r, ./'7011.- rlorrr rltrsttrtrrn gcst:Lon!ren \,ooI reparlltie tler pastorie.
5l:t;tl tr,r.rr trr utí. 1 irr.l 1y11- iilt rlelrr.r,ulrr.ot.ir!ic lrr.t le"olulieboek op,
rrrl rll ri!r,rr'n íltr ('í)nrlr:ri'irttlcrr. rl:rit ,tir,l rrtr.rr gt.r.tr ol'lragenoeg:reerr
l1 lirrr tyrrr ',rr rru jrrrlijhnrlrr br.t,rlirrg rloor lr,.rilr:rs vrn onroorerrtl goctl, (tljnsgocd). In do
rrr.trur tir, rrrr rl.rr rrrtrrraorrr. vn, í)rrrtlrr.rh rr,'rrlt 6erpr.krrr run .,11,,!ii-l."o.cr tijuslrore"
vrt Lor rrourrl,.rr.rIr,Í" I'rrÍrÍr, tlG vrrl,lirIrir6err rrr rterr lccnnrri *!roD rcgen*ver r.lo
lr,rrtc.lI Itt rrrlrtrrtr rnn llrsrlrrrrlrrr rlirrrrr rrr hel rlerlrrnrrrr rrrr,la trcItrUrrah; rii "otm.d.," "rrl rlrrr lrrrrhrrr rlr lrrrrLrrrI r,l í,,,rri,,/-

,1.,,.1,r,,1,,,,,
,r,, lrr rtrrr r

I r rrr l, rrrt'lr I

BESTUURSAANGELEG T' N FI T.]I)EI\ .

BESTI.ruRSONTWIKKELING.

§/IJ hobben thane kortelijk de boatuurainrichliog geochetat cn ovor
w do verechillende functionarisaenin hot lcrccht vrn dcn snbrchta.

heer gehrndeld (ook de korter-schoohneester w8a Diot onefhenkeliik
von d1n ambrchtahecr, Erlr hct waa noodiÍ om ovel den rchool-
moortcr aÍzondcrlijk cn uitvocriger ondcr ,,Onderwiie" te hrndclcn)
en zullen nu de orgaoen ia worLing ,ie[, voor rooy?r de rehrrrechc
hronnen r) one hiertoe aaoleiding biedcn. Ik moet ochter dlorccrot
wijzen op de echcpenelcctic, waaryan ik terloops rcodr do rucdcdcc-
liug dccd, del oen dccl dcrcr bcvocgdheid door da Strtcn in 1678 een
den eigcorr vrn Ooltb?oGl vcrkocht wcrd. f)"-f,saqsming dcr rchc'
pcncDlelchieddc vóór ilicr tijd door doo rcatdccrtcr. Dit bliikt oit
àoa oeuoric door dcrco iu 16S:l bii dc Strtco iryodioodn rerriE hii
yerzochl on otder gew.tonte do electio cn beëediginB tc tnotcn ;c-
nictcn vrn dc schepcncn (bchalvc deo van de 2 ochepencn die door
den cigenaar van OoatbrocL.worden aangesteld). De Stater t€cor'
decren dit verzoek, \felke quaeotie tot het verzoels van den rent'
meester aanleiding gaf, wordt in de memorie oiet verEreld' tnsat er
blijkt in elk geval dat de eloctie cu beöcdiging door den rcnlneerler
;crchicdde. Do rchcpcnclcctie, vcrdccld touchcl den rcnluecrtor
óa dco eigenur vrn Oorlbroek, gerchieddc' risdr de hccrliikhcid
door do Stàtcu wer vGrkocht in 1715, door dca o;rtbachtsttr,cr "r door
Oostbroek's eigeuaar. Geheel onteatoord verliepen deze benoe-
min6en nict.
In t768 war er b.v. moeilijkheid gewceal. Toen hed n.l. do eigeneer
van Ooetbroek uit de oude nomiuatie aengesteld Tiimen Yerrtee6.
De ambachtsheer besloot ,rvoor ditruaal in de voorzegde aaurtelling
te bewilligen, zorder coneequeotie daaruit te trekken in hot too-
komende".
In l?82 blijkt dat uit der voordracht vsn 2 schepenen (het plaatse-
lijk beatuur .,nomineerde", d.i. deed een ooord,racht van schepenen'
telken jare) door den eigenaar van Oortbroek geen keuze is gedaan'
maor dst hij de oud-sdhepenen handhrafde. Het gerecht vond dit
srrijdi6 met ,,rle prerogatieve rechten" van den ambachtcheer; Dlsor
lrcnloot rle zaak tlitnraal te laten rusten.
Lr 1793 kwarn rle llcnoeming van alle echepenen in één lrartl: toetr

r; ln l?0? bij rte pfunrtoring ir Do trilr, ir ool hct rcc[l[uir gophu.lord, l,rier rotilrt cr [r.rl
iow.Git tc rtn, wrrrrloor ool rccÍ rrchirrlir rcrloran;ilicn.
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ttlala'r.' tl,lr, fir','rlrll'1, tt'l'letliirrtrr' \itlrt t "tt l'r' "'lr n' lrrtri r rrir rlll'l'-

rilítttcD ir ;con iProL..
Ë;'t;;; ii. r'i"il rt!, rL'rl ir: wnllc Ícirlr'r ;'rlrl..n l'r; rlr' "It"clrrtr;
;;;-;rÍï.;;1ilrr t,li;t,r nirt. ln cll 1,.vrl r.rt.r rr,r, ,rltlrorrr o'ccrr.

el oiot. rltc opgcr,rp.i.-ii .ird in',lc ;,crc.llrvrrgrrlortn; lter6toa

,i" Ji't.ir.nhi loo, rouden oPlcrocltcn worrhn' Mrrr cr blrjlt rrret

;;'iË';;;i;;;;.rbij sotdca o". o'n 
-vcrlehilirr; 

yen rle 
1.ur1;rr 

rlcr

.r.,rrrr.r"ïordon r,rri de verrchillende verTadertu.cn. 3t'''t I flrrrr

ilil:' il ;:ï;.; 
-;;;."i"ooo ii'r ttood" rcti' re 

".".ï."1':' ":11?, l'-ï:
;;;;;,I,r-, "ott"hcon 

derclÍdc PGr'ooD ia vcnchillcnde qualttctt'

b.r.: rcoloccrter vra àa tiddtttthtP, vooSd ttn oDEondr;en en

Glccuteuf.

l;J:li:k'*:t*,:ff ii"#",:ïi[Ïi"ï:3ïi"ii:':jï"ffi ï:fi":
;rk d, uiilro'in"il;[:;;;"; tt" t"r pl'troliik bcrtuur vcEochr

oE lc bcrichtca ior.tï o-' ,orro"t teo d.tt ciicnear ven ceu dor

buitcnplurrcn oB .* bà;;orjc te. uoSen bouwcn en i'o vcrbend

hicrocdc ccn u,c; ".;ig;;Ë 
te' tcrteSSoï Hct provincirel bertuur

;';iid., Jl1 ri"ï pr."i.J,rr l.r"ur'ii dcre 'rL (nier rlech, dc

wc;riirigirg -t., olËÏ;il; veu hct brugcric) ocl ;aörÍdcn
tou tG rrdc 8rrn.
ln l?82 wlt Gr cen qurcrtic betrcÍÍcndc hcrrrel en ondcrhoud vrn

i;i;;hi.ro.- Éoï mntet betro3hcbbeode 3eëríden wtrco voot

Ë d;:;i.' ;ï"ïI;;ÏÍ- a.- i;;i.au ri 6c berlr.oLh !T. me rlre dc

;"h""ï;. ;;r ".otoiï-oiàoit 
o"a't ooàio t'ordeo eenb.tecd' I)o

ieerliiLrche ..ooo".i*iniio "o"d- rlrn Sebrrcht wordco hrlí tco

Ë;ï;; a.irÍden oo h.lí-r- l..re dcr inSezcrcoen, p..r_hacrloc

Ji*- *r'ï, ette tceitdci te wordcn Schoor-d "doer 
m'en hen bailan

hun consent niet kan belaaten".
{'**

On 16 Mei l?98 werd dcn Voorzilter ven het provirion'cl ÍG.EGGrlc'

bJ.too, veu Dc Bilt verrocht otn op doa lSdeo d.r.v. de rchcPcncD

biicen tc rocDcnr ,,.ti*ao rhdru een mcdcdcclinS -worden Sedren'

Ëï";'"i ;..íï"ï';"hd;; mide-scdeetd dri hot provirionecl

rcmeenteheltuur Eocll ontboldcn worden'
b;.:Ë;il"iïi, li ii rlcryrdcrin3 eenwczi g, wel d.e. 7 schepenen'

Er werd een int*E;d;til;l;";tó*luur aingestell en dit werd

Uif.""a 6emaakt na voorafjeende klolkcnrlq'
Í"ig"*'i*,.r,.ri., 

"o 
Íri- I[i..di.ir lr-ortuir stet t h e t int ermerliai r

hortr" à"r, S""r"taris aan en ,rbepaalt {ezelÍe lractemetrt Da appro'

hatie vgn hct adminietretief hcaluur"'
ilï-iri-:.r""firirar-ï,.,iiir rritao" Jrcob Chrirti'n de Grreí op

íï;;tl lïói i:;iïi;i-Ii ir.l"-o"ru' nn", welklbcnoemins door

t .i'."*'..r.liih bcrtuur r""rd,',togtncrrn vcrllurd''
ilïà;;;;:ïÏr',l.r.is"aorio6 ,oorSoleren ecn ext'et uir 1ct rcgir-

lcr ven tr**luiren t;;'il;iï;;lrtorrràt'l 5*luur vrtr dc' lliin rl'rl'
ifi lf,l van rlor irnr. iii.rin'wcrrl 6ere;d rlrl rrtecerrirvclij; hii het

i(r". Iln*irrrl re'rgrrcrtcrr irrkorrrc, onr in rlc RnprrSlieL 'r;,ettr crtr

Ilnrrtr irlrr r,r lrorrl r,í Sr:r'r'r'lrrrrr, l' Lrr;;ql'rr. llil rlct'l'r'r't t'ttn ltttl vt:rlt:-
;.:rrwoot'rlip,,r.rrrl lir'lrrrrurr rl.rl. :l N,,,,. l71fll in hr:l llilv. llcwinrl 3a-
rrrtctrli;1tl r>rrr pr,rviriorrr.r,l 2,,,r ,r,r,r,lr7 lt voorzictr irr rlr' o;rrttgtvlllen
;rtratsr:t vlrr L:rL'rr rL.r 6,'rr,'.'t,lr.lrr.nlrrlctr oÍ rk'rzclvr:r tlictt:trnn en
vnrr rL'rthortlrrr, lc ltrkitzrrr rrit trtn tloor hr:l;5trrtcenleheetuur
,r;rg,'rrrrurkl rlrrlrlrrrl lul.
tlct lliltxthr.6r'rrrr:r.rrlrrlrt.slrtttr ltittrt lrcl htriclrt voor kertnisgevioS
,rltn r:r lrr'r.lool oru provisionrcl ;;eorr vorlrrlracltt te doen.
l')rrriplc rrr:rlrrlr.rr lrrlrr n'r:rrl, irr rh, vr:rgarlering van I9 Juli l?99, met
llÍír.rrrr.crrr. §l..nrrtr..rr, op voorslel van detr Voorzitter bealolen, maan-
rft:lijkr cr.rr lrierrwtn I'resident te verkiezen.
trr rlr.zr: vr:rgadcring wordt besloten aan het Uitvoerend Bewind te
vr.rnor:kr:rr, onr den IÍcer dc GraaÍ ._ die ten vorige jare door de
;rBtntrn lol orgirlisutic tler gcmeenlebealuren uil zijn achoutambt
wrrs onllrr:von I) -- werler ats zoodanig aao te stellcn. Zulks geechied.
rk:: rlc Ornaf wrrrrl tot sclroul lrenoenrd ,rtot tijd en wijlen de gcmeen-
tr.trr.strur.n zrrlleu zijn goorganiseenl of anderzinds daaromlreot nader
rrrl voorÍierr". Blijkens bericht van den Agent van Justitie d.d. 26
Sr'pr. 1799, nurn de nieuwbenoenrde zijn benoeming tot sehout niet
,ltllll.

lrr lll02 kwarrr de Heer rle Grurf echter wecr op't kuesen. [n Scp'
tr.rrrlrrr virn rlat jaar tocI, werd hij door het Departementaal Beetuur
'ri l,arrrlx van Ulrccht. ingcvolge DepartemeDtaal Reglenenl ala schout
hcrstttrl. l)c naanr schotrl blcef bestaan lot 1825, tot zoo lang wordt
irr rh. llillsclre raadrnoluletr elc. van .,tchout" gesproken. In genoemd
;rirr kn,nrn het reglemertt voor het platte land en ingevolge beeldit
r;rrr hrl I'rovinciaal heslrtur d.d. 23 Aug. 1825 werd toen een burge-
rnr.r.sl(.r tn 6ecretariu aanqcsteld.
lk r,tilrpr:ltle hier duiclelijkheitlshalve de lijn vaD schout en gchout'
rrrl,t .!vel lerr einde uil. Tlrans zij verrneld, dat in September l?97
,1,' prrsirhrog dcr gtondvergadering van Ooelbroek en De Bilt namens
hr.r lír:ft:r:lrl uilgerroodigrl werd om het volk te doen bijecnroepen tot
lrrrl 1f21'11su (,,rritstemrneu") van tlrie en het weder aanstellen van
,,,:rr gr.lijk getal Ierlen tler nrrrnicipaliteit (overheid), zooals volgens
grll;rtsr.lijk rrr6lenrent jaarlijl«s op 2 November zou geschieden'
l).rrr lijrlig l.: bedanken ontlrokken ziclr 2 schepenen aan het uit'
ht..rrrrr(i;r. .sler:lrts ['ón schepen nroesl dug not uitge§temd worden.
Irr M:rnrl l79ll werrlen tloor de lwec burgers, tlie door hel Uitvoe-
rcrrrl tl:wirrrl weren aanilesteld lot agcnt' om dc grondvergaderin-
gtn ') lt llrrivcrerr vxn ouFewerrsctrle elementen. de lijsten opgevrasgd
v;rrr lrr.rr rlie stcrrrBereclrligd wàrcn Eeweest vóór tlen 22en Januari
l7()Íl (rlr.rr rl:rlrrtrr vrlr <lc Irekenrle staalugreep). Geschrapt nroettcn
\\,)r'rl('n zij, rlir, irr tlc grorrtlvrrrgarloringertt \'('rór 22 Jan, wflren weg'
tr,r.lrlcvcn. lrr.rrr:vcus zij rlic optnlijk hckend slonden als roorstanders
.,:rrr rL'rrirrk'- err lr:6tnslartrlt'rs v:trr rle ltiettrve ortle van zaken'

l) llii wri rlur 1.rril larrr rt'ltoul lDr.r, trlrrÍ rvtl w"r hii Xtrlerrucctlcl.
,lorn,r lrolllvo16rrlcriugon vrn 5(10 zirlo-
1y l.ir rr; ,u ;,..i1a1rit5, .eUrrcLt rlrl irr li'ri om hud wl vrrdeclil ;c*orrlcn ir rlirlrictco cn

ur
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llrl ;rlrr:rlHr'lijlt lrr.lrtltttl zr)tr(l tlr. li,l,,lllr ,rrr, ,1, r ,rl(r rt tr r rrrrrrrrttl{
.rn lla't l('riltllll;rl rlt'zr.r zttivr'ritrg rrrr, rl,rl r rlr rl' lllll r,,,,,,,'rr llli
llIltilrn \r':rr|n (l\'r'rgClrlt'vt'rr. Iltl Pl:rrrt,,r'lijl, lrr',,tililr p,ilrll r'r l(,r'.)vl'Í
rrtir (ltz('l)r'rsr)r.'it lt tloelt r)l)ro('l)r'n, r,rrr,l, lrr,lrrrrlr';rllrt','lr,','tttl
t[ 11'l1:6g1'11 (:rfkr',:r vxtt sladhourltrlijli lrlstrrrrr, l",r'rlcruli*tt,,'-:rtrslo-
r:ralir. t'rt rcgccrirrglottslteitl). Mtïr lÍ).'tr rlit gr'sclrilrl rvitx, lrllitlrltcn
rlo rtgr:ntcrr dn zij Irij het zuivcÍetr viln (lr lijsl rLror ..rir ir(lvisíjur
wirrr.rr rrisloirl (zij hsdden hurgers als zlriver opgetrvent rlie ,,niet
vr:rrlir:rrrlerr uret derr uilarn vsrr pelriot vereerd te rr-orden")r zoodat
rlc lijnt aln ongeldig rnocit $'ordea bcsehouwd cn ecn nieuw ,uiye-
ringuproces noodznkelijk w.r. Nr dezc hernieuwde zuivering bleveu
22 numen ovcr. Twee yrn de opgegevcnen bleken nur elders tc zijn
vcrlrokken en 16 legden ten sloltc de vereischte kiezereeed af.
'falloos waren de klachten, die inkwamen bij het Uitvoerend Bewind
over de willekeur der agenten, die onrechtmatig het stemrecht ont-
narrenr een zaak dearom ook uoo bedenkelijk, omdat otrtneniug van
hct [1.rr."51, vol6enr dc aeldcnde bepalinSen medebracht oBtzcttins
rrit oÍ onbevocAdheid tot publicke ambtcn.r) Ook De Bih wra zccr
ontílcmd. Ilet plaetcelijk beatuur weer er op, dtt yan dc 100 ttern-
gcrechti;dcn cen !e.in{ getal war overqehleven, ,.vermitc vcclc kun-
tlige. ler goerleÍ nranr cn íaam staandc llurgere ziclr door dc llande-
lirr6r.n vtn Ecmcldc Agentcn belccdigd hebben tcvonden cn nict vcr-
kirzen ziclr opnieuw weeder in het elemretistcr tc docn inschrijvcn".
llct gcrneentclrestuur zei dit in 1799 naer asnlciding ven een vcrzoek
van rlcn Knlonel dcr gewepcnde burgcrwaeht in hct Deperlemcot
van deo Rijn, om op le tcvcn eenigc stemÍGlcchti6de pereoaen, die
hel gomeentebceluur roudcn kunnen rssieteereu bij do regiltratic
voor de burgerbewrpening.'; llet temccntcbcltuur .ntwootddc der
het, oru bovengemcldc redcn, aiet in strst wsr atemgerochtigde pcr-
Eonen voor «let doel op tc tovcn.
Ilel zuivcrintsproccs had eÍÍect gebad. Rogge (Geechiedenis der
Staatrregcling, p. 553) wijst er dan ook op dat het gemakkelijk te
voorspellen waa, dal dc Staatsregeling zou n,orden gantcnomen orn-
dat gezegd kan worden, dat levoren diegenen traren uilgolezen, die
legen de constitutie zoudeu stemmen. In De Bilt had één persoon
tegen gcstemd.
Den 23aten April was de etaatercgeling door de Volkegtenrming goed-
Sekeurd. rlen l9den Mei d.a.v. werd een Íeest gchorrdeo te De Bilt
otu Hcnoemde gebeurlenie le vieren. De irrgezclcncn werden uilge-
noodigd om zich op dien dag mel elkander ,.te komen vermaaken op
hier, broor.l en kaos" en het tenot vBn een pijp. Verder werrl dc
rlorpsklok geluid.
l)en vori;en dag (lB Mei) was ingcvolge last van dc commissie tot
rcorg:urisutie der gemeentebesturen, het provisioneel gemeentebe-
sturrr lrijeengchorrren. Aan de schepenen wcrd merlegedeelrl tlll lrun
l) Do Srvornir l,ohrnrn. Dc bcrtuursiurichtilg vrtr Íówcrt,.lrrl.r lrlrtt.l.nrl rrr tltraeht,6c-
rlnrrnda rlo Ilrtrníre[c mpul»lirk, p. 74. ooot l.
!)'[oru rlo l16 llill.rIs Lurgr:rr werdrn opgcrocpi:u, aicL op tr Í6v.Í roo] tln l,rrrin'l,..nIrnrnÍ,
vorrrhoer .lo.Ir. ..( llcil 3orlerlto.

,,,llr'1',r', ilrlrtr,rl,,'rrrlr' I lrrorl rrrrr r l ,,r rri, r rrrr.lrr r.lrrrrr orllllr(1t.1 11Jrh
Ilr',.,lr,trl rr.r,, r,,l, rr.t,.trl,,rr,,, rrr.Í l(.,,(-rrrr,,,,,r1rJl. rtr.l rlr.7 rr.lr.
l)('r( il lrr lrlrr,rr'. \:ur í'en ..lro1r,r,,1r,.,1 ;lr,rrrr.r.rrlr.lrr.slrrrrt '. l.l!:rpr 1r
rlr r'('n ,,irrllr rrrrli:rir gr,rrrr.r.rrrr.lrr.srrrrrr t);l lr(.sru1r lr;rrl 1-:r. lpl
rrrrl-rrrrlir. orrt rr;r Ir.g..\r't tlr...rrullt.looz,r.,.lr,,rrw:t:trrlir{r. ittttlllr.rrat.t:rr
,'ll lr,'rlicltrltrr'. Iltl 6t'lltt't'ttlrlnr,iriur llr rrrcr,rrrlt, r:r.rr rrrrllt,lrrr)s v(r(rÍ-
*r.r P [ir.],í)n(lr.rr lr' lrr.lrlrrr. .lirrrnr.ljr. rlr. lrrrÍ'torrslr.r, rlir gtlijli dc an_
rl.r r' ;rlrr:r.rsclijkr' :rrrrlrlrrirrtn rlr. polilir.lir: rrr:rl lrirrl ,,,,r"r,r,, :rl'leggen,
zr)u ;rjur icrrr:rnrl Er.ztErl lrclll,elr (zoo was aan lrcl Holngol;lsbggluual!'r r)(,r r. H(.konr(rn), .,rlal zij lrt.t 1;ctlaan hatl orndat zij het moest
r lo r.tr, "
ll;'1'11vq'111: v,rl.rcrr s;rrake,-.1r gro,tl hiervan het rrscrruldig" over
lru:rr rrir, lijfrk:, haar i. bij de .rrwaardige ooo.*".p.. in de"n lande
.rr r.lrr.v*rr lr:ra. cr:u lrrief (nret den door dien tijd vereischten aan-
lr, f : llrrrg.r'rrs!) lroudcrrde nrededecli,g dat zij vnn haar betrekking
.',;rs v(.1 v:rllclr vrrrklaurrl.l)
f i.rrig.rr rijrl l.ler werd r]oor den agent bij het Departement van In-
u,r'rrrligr. p.litir: bij het gerneentebestuur aanged.ongen ,rhet nauw.
L.rrrigst r..v.rzicht re- houden .p de daade, 

"., 
garp-r"kken van henwlll.r' rrt:lrigszitrs verda<.llt, tnoelien vt»orkomen". Wi; zagen echter

.r:rrr lrr'r vt,rlrlal rneI de lrrrÍtorrster dat het Biltsche geïeeïtebestuur
ii.r'il:r:rnsl)orilg noodig had in dezen. Maar het had ervaren dat men,r rl.zr: rrralcric niet na_uwkeurig genoeg kon zijn. Ten vorigen jare
harl zij v:r, rlo nrunicipaliteit van culemborg een-informati€ g""k."g"o
;r;.,r1;;r;rrrlr: ,,het zedelijk character en politieke denkwijze" v; Ds.-de
(.1,r.k, rkrrr IJiltschen predikant die op het drietal te cuiemborg stond.
w:rr.rr rlc informaties niet naar wensch, dan wilde de munici"paliteit
v,rr (lrrlr:nrborg den predikant niet als burger toelaten. To*o à" mu-rri.i|:rlir.ir van De Bilt antwoordde dat op karakter en politieke
rl.rrkrvijzc van Ds. de c. rrniets te reflecteeràn valt", wat de munici-
gr;rlirtir va, culemborg allerminst tevreden, integendeel was ze ont-
nt.rrrrl ru ze was eerst gerust en voldaan toen De Bilt bericht had
rl:rl lr.rrsr:h Ds. de C.'s ,,vrijheidszugt en vaderlandslievende denkbeel-
rl.rr lrr:r, als patriot vóór de revolutie van 179s heblieu tloen ken-
,rr,,rko. cn nu tlc revolutie de tegenwoordige order varr zaken geheel
i. locgcrlaan".
A;rrrgr:zi«:n cr cen lriaat is in tle o'crgebleven Biltsche resolutieboeken
.rr ik all*ru naar aanlciding van dicpunten wil handelen tlie speciaal
i, rl. lrronnen belreffendc De Bilt worden aangetroffen, ,rl ik ein-
lrligcrr rrrr:t de verrnelding va, nog enkele pr.rien uit de resolutie-
lrorrkr:rr.
l.rr Ap.il ltl()2 was tc De llilt. lr.r puhlieke sremregister geopend op-
rlut. ir:rk:ror:rr zijn ete.r 2., krr.ilen trir[rrengen ,oo. oT tàgen hàt
rr:6lr.rrrr:nt voor het f)eparlenrelrt Utrectrl.
'lirrwijl lroi g(:tal dcr ,,.aparentí:" slr:rrrgcrcclrtigtlen l6B berlroeg, gaf
rricrrrllrrl zir:lr op voor lr(:l evelrgcrrrt,ltlr rloel.
l) Ool it KrrliuSen worrlrrr tani;o luríloÍttrri.li trr'tt.loor. rrr onrrarrligr rrourw.rpco ooa-.lrjer (1lo lllltourt, AnLrrIt rrr 3.ilr".nrr. I' llq)
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lrrl{.1tr)lIr.xrr. (.)! r,rln h.:! -r-g].:t.r..nl, lx'nlotcrr (lcr!. Slrrl,irr irr Jrrli
Illllil onr lrr:l;5r;11s1..11111r!1,í:Íilulrr vrn l)í: ltilr lrij (lratlr lrorrr»rlrlrol lc
,lrl6lrtrttr t!n r)rjn rricrlw;4t.rr;r:Jrl lr: lrr.ttrlt,lrrr:lr, l)r: H(:lt()ul wr..r(l gcltrrllt(r-
rirrrr:rl orn rlr: rrir:rrwr, H(:llí:l)r:ní.'n lr. irtrlrrllr:r:rr:lr.
'l'1,:rlrg lr.rr lrr:slrritr: r'.in lrnkr:l w.r.)Ítl lrr:ln:fÍtrrrrk: tle rcchten viut doD
nmbrchlsltr.er. Voor uilvoeri;ger gGícvorrs zij verwr.zcn nral hct Be-
ntoldc wr.rk vtrn Jltr. Mr. de Sovorain Lohman. Aan mij rlcchtr de
vcrmGlíliÍrH vnD con onkol punt, wrrrloc rle gegevenr uit Dc Biltrche
rr.*olutir.lrotken aanleiding gcven,
l)r,l hocrlijke rer:hteu waren in atrijd met de volksaouvereiniteit en bij
rk'l rttrlrreSeling van 1798 wordcn de hccrlijke politieke recbtcD eÍ-
6r:rr:lrrÍ1. Bij de stortrrcgcling vsn l80l werd niet duidelijk BGDagd
rllt rk. politicke rechlcn der heeren werden herrteld, maar rneo lcotr
hr.t rrit rle hewoordingen opmaken; er ontstond etrijd over de be-
rL,r:ling,
T'rrslclrr.rr Ill0l cn 1806 ziet men de neiging om do ambechtsheeren
tt lrr.rgltllen in het fíenot hunner finantiëele voordeelen. In Nov.
lllí)2 lx:sLrot het Biltgche gemeentebestuur om deo in Nov. l80l oao-
grrstr:lrk:rr lrode aan te echrijven, dat hii aan den atnbgchtaheer moest
lr.t;rlr.rr zoodanige recogDitie als zijn voorganger heeft betaald onver-
,rirrrlr.rrl hot recht dat de ambaehteheer meent te hebben op de onbo-
I ;irl(l(' r0t'ír3nitie.
lrr rL" vr.rgodering van l0 Mei 1804 eteldc de schout 8aD het gcrccht
y.).rr orl in verband Ect dc ordonnentie betrefÍeude do pecuuieclc
v,r,rr«luolor voor de eigeoaare van anbschtsheerlijkhcden d.d. 20 Juli
llll)ll, rk:n ambachtaheer le doen oDtvsngcn riin levoren tctolcn rG-
.r)grritio. vtrn do kerk. Schoolmeeatcr en kerkmoeater tooadca dc
,,,r,r.ilijkhei«l hiervan aau; de zaak bleef onbesliat.

KERK.

tó
(,OllDAT de Abdii en het Vrouweuklooster to gronde gingen,
,,,ntlcrr rle ingczotcneu v.n Oostbroek en Dc Bilt in de beidc

kl,r,strrkerken gelegcnhcid tot kerkgang- Mot dcn ondergang dcr
kloostr:rx was deze gelegenheid vervallen en de Ilorvormde leer wck.
t. rltn wousch naar een Hervormd kerkgebouw. Hcrhaaldelijk wcad-
rkrrr zich de ingezetenen van De Bilt vergeefo tot de Staten vaa
[.ltrtrr:hl rnet vcrzoek om geldelijken steun voor bouw van een kerk.
liirrdclijl« dcrlen ze in 1650 wederom een poging, er op wiizende dat
dc tnr:lrtigjarige oorlog nutcn einde was en de geldelijke druk vcr.
rnirrrt:rrl, terwijl onlungs een aantal landerijen der voormalige kloor.
tors 1111,,. rltr provincic waren verkoclrt en meer hadden opgebrrcht
rl:r11 rr,11r, vorwacht- Wnur nrr de inkomsten der vootmalige klooatcr-
6,rr:tl«:rr:rr rlorrr rlt Stllerr getlccltrlijk voor bezoldiging der prediken-
l.rtr wfit.rn lx:slr:r.rl, nrrottdon rcrJucslrrltrten ook te moBcn yraEco OOt
g,-'ldr:lijkc loclagtr .,,rrtr lrlttw vlrrr oota [r:rk r:n paatorie.
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l)r'Sltrll'rr Irr',,lrrl,l('n lruur,ltl,rrI rlrl r,',r,,,,1, r.r \r'rlr.r.rrrl,,rt t.(.n Bltlt-
,'irlir.r,rrrr,/ l;ttltttl llr.1 1,,.1,1 n.r,, lrr',,tr.rrrrl roor l,orrw vrrrr kr.rk r.rr

lrrr,lrrttr', tlrrvijl lrr'gr:r:rl,l wtrrl: rl;rl rlr. l.orlr.tr t,:tn rrltlr.rlr)ttal r:n llor-
, ltl rloor ,lr. lliltr,r'1r,. r)lrL,í,2(.1.'ní.n zourlr.rr llr.l:r;rl,l rvorrlr.lr; rlat rlo
l.r.rh z,,rr,(.sq()r'l(.r.,r,l,rrr,l,.r rlr.r'l:rssis Iltrr,r:lrl (:n (l:rl rlr. lrrot:pitt15
,,ur rlr. l)rí'(l;l\;url(,n rl'x)r (l(. :il.til(..'nl(. zlrl gr.sr:lrirtrlt.lr zrlrttlr:r dat
,,'rr:rnrl ,,,,il lr,'l jrrs;l:rlrorr:rllrri zí,u nrr)ífr.n rrilo(.íenoll. (In 1652 trad
rl. r'r'txlr' prtrlil.:ut1 v:rrr l)r' llilt op).
lrr ( )r't,lr.r lír5.1 st,'lrl.rr rlr' ocrlt:prrlr)('r(le Stilten ,rna gcdane rapport
.r;rrr;,,:r;urrlr.rlr.lr jr:gr.rtrvoorrligr:n slalt errrle gestaltenissc van de nieuw-
;"itlrorrw,lr. (.n r)ll{(.nrÍr;rklc kcrk rnet (lc Pastorye huysinge aan De
llrlt''" tr.r,r'r'kr.lkrrrrrr.slt.r's itar l). Dcze mocsten beginnen om, onder
,rppr olr:rlir. v:r,r rie(l('l)lrlcer(lo Stalen, een reglement vast te stellen
,,gr lrtl lrcgr:rvtlr; rlezr. re chtcn volmdel een voorna[]c inkomst voor
,lr' kr.r.li.. I lr:t tcJ<or.t rlor kerkerekeningen werd docr beiasting ge-
\ í)nrl('ir: r,p rlr. zoogrlulanrdc tlorpslasten gebracht.
lrr lTll(r sltlrlen rlr: kt:r'krneestols aan schout, schepenen en geërfdeÍt
rr)r,r'r,rr lr'I lroirlt:rr pluforrd in de kerk te doen repareeren en de
lr;rrrhr.rr vr)(,r ingclilrr(lcn err gerecht le veranderen, vergrooten en te
v('r)r'zir'Ír vurr kusscn§, lrijbcls en blakers. Een en.ander zou dienen
,Íot voorrlcr.l v:rn rle tliaconic en tot cieraad van de kerk".

I itlijktijrlig wi.rrol replraties noodig aan de pastorie, Een en ander
u('u r.r.rr uilguvc van / 2000.- vereischen. De geërfden besloten om
I'ij rlt ccrsLvolgerrtle zetting der dorpslasten over iedere morgen landE
rrr 't i{r.rr.r'lrl, .f l.- te heffen eil }vat er dan nog tekort komt, bij
,1. r'r'r'stvolgcnde personeele zetting om te slaan over de N, H. huis-
;' ('z r n n('n ('u I)crsonen, uitgezonderd daglooners en onvermogenden.
l);rrr rv:rs (.r rroB een ander rniddel om aan geld te komen. Schout,
,,lrr'pr.rrr.rr olr geërfden besloten namelijk om voortaan een collecte-
z;rLjr. voor rle kcrk (instandhouding eeredienst) te doen rondgaan.
'l'r)l nu Ií)(r wus er slechts een zal(je voor de diaconie gelveest.
lrr lrctzclfrle jaar accordeerden schout en schepenen op yoorstel van
Ir'rkvoogrlen, om twee tinnen Avondrnaalsschotels te doen maken.
l)r' zilvrrrcn Avoudmaalsbeker, die in slechten staat rilas? zou ver-
rrrilrl worrlen voor trvee nieuwe bekers, Het bedrag, dat meer be-
t:rirlrl rrrocsl worden, beloofden de aanrtezige geërfden zelf te beta-
ltrr, zor»tlat tlc kerkcrekening er niet mede hezwaard behoefde te
\v.)r'(l(:lr-
l'ltrr tw:rirlfl:rl jaren nadat de heerenbanken waren vernieuwd en ver-
, ijk t, lrcvrrl Irct [nterrnediair Administratief bestuur van het voorma-
lig gr.wr:st [Jtreclrt Irij publicatie d.d.7 Maart 1798, om uit alle ker-
htrr lrrrr pl:rltcn lanrle rveg te nemen de heerenbanken, in't algemeen
,rllt Ir:urkr:rr rlic r:en rlug of staat aanduidden en alle rvapens, hoe of
,vrrrrr,rrrk irr rlc kerk anngchracht. Sr:hotrt en schepenen van De Bilt
lrr:slotr.rr rlirrrtvolgcrrs, in overlcg rncl tle kcrkmcesters, om publiek
lrckclrrl tr: rtr:rken rlal alle lrijzorrtlcrr: lr:rrrken (rritgenornen die welke

r) Nr verloop rlot l,oerliihheirl ,lo,,r rle Strt.". Ire+5 rlr rnrberhtslrcor hct rccht o& twcG
[.'1r,,.(.r.r" rrn to rtellen.
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t r lr trrd Ittt;,lr ttlio llrt nttct'ttlrtlrlurlrí'v/ur rlr lr,rktornlrx vorlr) nrot'lrl rrtort
(j,rrl rlitrttrr, rlr. lrrrr,lt.r t'r'lrtl.r lryrtr.n gr'..n lrr,rlr.lruizr.rr, rrrltr rk-. rlrl-
pr,{ vrtn rlr. klokhr.n tlir. lol t'ttt ttltt,nl4srt uuntiltttttlic vrrrr rlerr g,rrlr.
rli.rtrl rlitrttl.'rlr.'!r tlt,z,'rrlq vcroorrlr.r.lrl. r,vr.rr:rlr hrl verlrerlt.n wr.r(l
,rnlr rL. rli..r.r:rlr rl"r g,rrlsrlir.nrl ,nr irr arrr}lrgrwanrt zich irr'l opon-
Irrrru lt. vt.rl()r)ilt'tr.

( )rrrlr. lliltscht irrgtztltrrr:r vr:rtr:lrlr:n ntij rlít vrr)cger zoowel vt)or
rl.rr rrirrrvnlrg virrr rlr.n lloor»srherr- te IJrrct:hr als van den Ilervortn-
rlrrr r.r.rr.rlit.nst (ví)(rr rlorr er.r"lcn yrí.1 vrrreger) de kerkklok werd ge-
lrrirl. llrt rrrrlrorl onr ilc klol< te luiden hestonrl toen niet meer: Bii
K,rrrirrlrlilh ll.nlrrit vlult 24,Jarrrrari lUl5 wae ten gevolge van het ge-
lrlrkr:n r,r.ÍlirÍtgcrt vílt cen nanlal kerkelijke Femeenten ,rom volgenr
,'rr,l trrrltrlijkc gr.rvoolrtc rlen aanvung van den openbaren godsdienrt
rloor lrr:t ltrirlnrr rler klokken le mogen sankondigen", het vroogeÍ
.','rlrorl :rls vrrr,:rlltrn lreschouwd.l)
lrr. llila h:rl lor:n gcen Roomsch-Katholieke kerk, de roomschen kerk.
tr.rr llrritcu rle Wittevrouwen te Utrecht. Eerst in 1894 verrees een
l,'rltl rlr.e(irste steen werd gelegd 26 Juli 1893, de inzegening door
p:rstr'.,r llcnrrncrs har! plaats I Maart 1894 en de consacratie iloor
,r:rrtnlrisschop Mgr. Snickers, 8 mei d,a.v.
(lrrrltijrls behoorrle Dc Bilt onder het kerspel van Sinter Klaae te
lltrtr:ht. rlnl o.a. ook Abstede onder zich had,alwaar een kerkweg
Lropl op rh: Giltpoort ende tot nue De Bilt waertraer de pastoer de
ll S:rr'r;rrrrr.rrlen Jrlach te defcreren".

ARMENZORG.

I N 16119 wcrrl in den lcerkcraad de zorgclijke staat der finsntiënI vrrrr rk: rli:rcorrie besproken. Hierbij werd het íeit onder do oogon
;rr.zi.n du. de Katholieken ook uit de lrl,t der Heruormde dimotb
trolclcert. Dit had een dubbel bezwaar, tcn eerste werden hierdoor
Twarr: rrinr:herr gcsteld aan de diaconale kag en tweedens werden Her.
.uorrrrrL'rr. rlie lot het Katholicisme neigdcn, hierin Festerkt, omdrt
,r' rvastr:n, ook ingeval ven ovcrgang dcn stcun der Hervormde dia.
r:rrrrir. nict le znlleo ontheren.
(lp gnrrrl v:ur een cn ander besloot de diaconie om voorlaen geen
..prrJrirlcrr" mcer te ondersteunen, behalve degenen die lol nu loc
lrrrlr:r;*trrrxl genoten. Ook alle uar. elderu komende personen, Ecr-
\'írrrurl of Katholiek, healoot zij van de bedeeling uit te sluiton. De
,,vr:rlrrirl toch hreft de plicht tlie nrenschen inwoning te weigeren.
llr:rh.rr teu da;ie zijn wij er Ían Bewend, dat de hehoeftigen onder-

t ) lr t n. rr dr A;rillcrcÍir3. trer co rcgcorlrj mr Lot lorlrl, lir la mÉlrtlrllrto
i.r-l G .rt.l.--irl lrl to rprLoom c .. rrl op lo lc,t.oorrclrppr tra- tot rlaaa.
lca n.a. lit *t, t. rrrLi. ro biodcr o crimir tc rmrlot.!, rord Lopuld, irt ir trrcor-,
rrer lorlor r.. -mr deo 6{o lotllcaoohclrp rcrdto ltroodo. f,ct lsiila dor llollo root
larl.llla plrtLtiglorlot oí or dr iBt.t.l.ncn tor do ;od.ilimttooÍuiogo op t. ro.pn. Lor nr-
l,rrrlrrr rrrrlto rl"or rlarr Conalrrrrlr íor Lotla6in. Do llithl.t vu l.trlrio grÍ bii dr brluftlh3
rrr rlir rrrifol r. l.![dr. drl Iat Irrluir rrn lilS alol Irt Llolhldcr rL Sodrdiorri3r plccl-
rialr'i,l r."lr.r, rrrrr rbrLlr lrat lloll"nlrlui tor ronlondi;ia3 utn tol.dí.t.t6laiaja,

Írnrlir:rrl'' r '''1'' 11'1""'

,\ ,i , , , on vrij f,trlrrr i

\\ ,,t .r, korkt6ren l,' r,

!, , 'r rrr!fW(lfk in. ll,
.r.. .t .- 1.,.,

kar$tr'r(voortiet"'rvlltl ,lii -.1 I'r-''l "'r'l l' IIrt Irt't

kl,rk r,,,, trtlkken ,r I Yor r 'ic;r;l" r'l' t rir tr "rr "'l'r'l 
t r't ' 'ltt rlr'lt

ll, I ii ,í ,;,1, i tri ,'l't rr'r!,',,,'l ilert kl' ;r1r' rlr'tl r'' i'|lí I

llr't l,-i,r,L r.lit ''r';l ,,ii,''-,'" '' 1rl'rrtscillL. rr;'l '' lriirrl "' \ ttrtt'ili.iL-

Irr',ir.rr !,' i;,'1,!,,'rr 1('r1ri'íl.lltLl i'rnl lret t"'1 t'1' ttttr-:l'tttrltrgstiirl def
ys':r,,rl,r'r:r-'Jr.',,,, !',lti,i,,.r't'iijk:restrrilrr írir l;liQ i'"''rir'rrl dit he-

slt;rr: r,rrr ,'..:r !r,'i'1,'' ,'n t ,,',i,'li"r, vrtr'r ltt'l te laal ter yergatlefiug

ir,,nr.u l)t, I)rrmtorotr rr a' tle oÍficieele tijd en de rehuul zou alÉ'

i'li.i.',,r,,.riii,,;aii;.r; rl,,*,. §'ie rolgens-dooirten .,'lt,rtrt uitgerprokcn

l||,rrrtilrl nir.t itanneTtF rr:rF. rerheurrle l2 stuiïors. rrie eeheel eÍrrezig

lrlr.rf 2.i stuivcrF ).

iï;;i"i, ,f ri i,", a" plaarselijke oyerheid is. die. zooirls rvii iuiat.zagen'
hesr.hikkirr,: neerDt o"er hei luiden der klok lln ('xslt ter anndniding

,i". -,.i,,rf r,liden). vinrlt ziin verklaring in.rlt 6nt'rttsrisslic r1'r kerL'

i,tr*rr.. r..n trucht der revolrrtit. De rtlrnt(llng ten l'erk en rrleal

r*aarlrij ..Ft'í'trr t(,o;nltamde heersch;lrde Lerk $ordc Ee§ondcn'
*rer lrrivilr.gii.n nier sn(lrrs kondeo b,otden berchouwd drn veroe'

,l"r.n,l" rlraírchr. lielenen v(,or d? lrrtijrlrrr r'rn rDllr.re godldienrtrSc

gtlzirrtr."t lrarl aanstrrndt tnn Srr.olge dnr p.cn klokhen rttcer tnochlcn
grluirr rr .rrlrrr tcr 

""nt.rna,giuF 'un gi,tl.4ienrl'ef cninEen ( Puhli'
rrtr.. 1.,. Ícrrr,.se.trnlr.rr 's i.tnrlr rorr titrrchl d.rl. l9 Au: 179ó).

li,. Srr,,r.r.irltrtg rttr rarr I?98- 6epealtl' in ert' 6 horrr ndditioneele

irrtt. eerslenr tlat de kerkgebouwen en pn§lorieën (r'oor zoov"? 
''e

"i"i ,rii i*i 
f,*ii, rler kerkeliike gemecnten gehourvd ziiu.de, wellig

.r, pu.ii,."tir.r r.igenrlom rijnr iorrden. rrord..n r"narsl: ,c komcn lfr
i*-i.i,if,[i,,s rlrrlrlna6elii(c ,'vcrhcid. rlie ze volEcnr Sepaaldc rcgo'

i*" ,,rr, ."JL"rk,llijk. g"íoo"rt. [ln tor.u-ijzctr. [Dere zsoL verlr"! in

il Íltii ,,-.1", moeililkt,eid: op 27 lltonrt i799 puhlieeerrle de plort'
.,.fii'i,. ,rriif*iala"i ,i,"-ond ithinr eeni;e *o.pt,L hccÍt Temeekt
,rJ, ,lr. k*.k err ps§lorie en rlczc rlur nrnci rvorden herehorrwd alr ccn

..'r',i,g,.'igendor. rler' GertÍo16eerr-le (llur.enle rlezer pll16'l
È."-.inAJ* Sepuling nu yen 

'erlgemrt 
r_rt. 6 hclroí dc rreculari..lic

rler lrerktorcnF met rle klokkeu r). zootrol dc godrdicast zich hiclíl
l,,riten ()penhrre maniÍesl!lie5. wf,§ Gr Yol;Gnr-.hct. rtral'rcrht ran

tiltt g".i, leznear rtgcn...Elk l,urc(.r_.l.recít vrijheid om God le die'

.r:n rr;.rr rlc ,vertrriging tnn ziin 6ert" 3). jn ...een volk 1.un blijverr

;e.trurr. vr:t'l rttirr pii,,[t ig zijí z.mler dri \ri cn-door hetzclvc.dc

;orlrrlrensl. ,lc prondeuil van douFd- cn Boedc-zcdcn. ï.orrtl FGàGI'

i,i,:,fiif .i r.,,r,i.,|ip,1." r). ln de gcslolco berlrltuizen (nlrrto slel ik

ii" rii .r...i,." don llcogrn Rrr,l ;.4. lo Mrrrr .l!,1? ir vorr.eq, rlrt da roranr 1lr 6r,rcrr.rp

al il'i.i-ii.ii.'ri.r oo,l"i .1. o..tli!Í bc;rcpcn rijn'
t) A?r, ll rlor ttu:gorl. oo Strril' C:or{rcgch'
U) tÍo«rrlor uil rle rtcoiclooru,tt-f,uttii"tritittr r'Ir'í'ílll'lrlnn't l'rnrlr lrl llttll'ltl
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ilrlrlílrl |trtatlrll lr. ll. B''ltl..l'ttl. rlll'lÍ 'll 'rlllllil"lll" 
*rtlll' ll l'rrll;rlr

.,'frt.t rtn rtil ltlllrrr rn trct "rkrnricillt'r'rrr nlttlltalrtrrl rr'l rlrll

i;ii;; ï", -,,-liiil;cr1... S'rrrrr.r iotttrrtrl rt, lt rutr r'lr1'rr trt ,rr!

.lenlrr kwn.r v..$tiF..r; *,.r,1 ..,, lrr.wijr gr.r'ir.ltl t,ttt ,lr X.5,,rle'
;il;. ;lr;':i"r" i.,ïu.'..a,,lu,,rrlin6" ingt',! vrrt $rrrt,,rtlr' ,.r, 'r,trr!'
nlcn ctl Yl'rzrlrrcn'
iï;;';;;, ,i"r.. rï"irrrinr nier 6eregekl- rle harrrl wcnl gelr,rr'(lcn err rlr

rlirr:r,oie lrct an4eraijal -,iiÍiitt J'ntl t'- harr besluit: Frrn htrlp il.,n

;il;:;;i;";.ttil;;;, "Íí-:* t'ouíen' zou men opmrken uit hr'r Íeit dat

rle rliuc,uie .r, ,1. korl,"*"iï iàq2 en l?4b zich ter zake van die

;il;tt tan .iuu*" i'u*.'o'u" tot de overheid wend«lcn'

tn tOöZ was er hij schout en scheponeD van De Bih ingekorncn

í.rrr.tens een khcht J"r, d"n onlvangàr (gadormeerter)'-drt 'oovelc
lrchoeÍtige personcn aich mettcrwoon - 

vettigen op welhe mcn' bii

wanbetaling hunner l"i"ïtitg. *eg.cos hunnc- armó"de geen verhaal

r,".rï. Ï"""r;;;i; kt".[i Jtï in ïir verband behandeld werrl. wrs

van de Bilrsehe ai"f.oi"o" *i"t l'"t door den llnws§ ven behoeÍtige

nieuwe inwoocrc eeer bezwlard werd'
Schout cn schcPcncn berlotcn na overwcgint dc*a.er Llrchten' :.Ï.*
"ri""r"* À hlizcn onder hct Íerecht van De Bilt aan le achrilvco:

;;ï;;;; a"iai huireigeonersr vooÍrron aansprakelii}' zullen 
-ziin 

voor

Íï ï"I ",'ffi 'i:r l:I:ï:: :'* t H:l ïï llï i ï,1Ïllï; ilÏ ï.'"ï
;;nen, ;.".d"i à"ot t"t o"r en schepenen ean die nieuwe inwooerg

;;;;;;i"i it "rs.i"r"o. 
L"r"o dó huisei sena ore, nieuwe.i:-:"outt

,".a-it *r"nÉricÍ ií Èulne huizen !-onen' dan.zullel die lrewouert'

i"-Bctl .lan armhgrisheid, voor rekcninS der huioeigenaars korlcn'

Een halve ""u, t"rorl"t"-i?C0, *"rar i,i de kerkereadavergederin6

besloten om zich b;'à;;il;;i 'uo 
t'"t gerecht te.wenden-m-ct het

;;;;;;Ë ,- ,oo miu mogeliik- behoeftige. Per§otren.ler inw-oning too

;;'i",;;. Éi ,".tigor, uicf, beho"ftisen' .die miarchien nooit een to-

rlemnircit"h"*i;. n"".tuftoo (i"a"-"iteitsbewiis : ecn bewiir vrn

;;;;;r;-a"ï prriit-ïerwnarte men koml' rlet in geval vrn erm-

lertishcid, voor de ;;;t;;;;'ii lo""'ri" zul gerorsd wordea' zoodrt

ee niet len lasre dI""';il;;í; Ji, ,1. ni"uwe woonplarts komen).

Vordcn uit die ,t-. 
-i"*"i"t'' fiod"tto te De Bili Í-cboren' dau

nrocnen de oudera,;l à" diaconie vrn De Bilt verplicht is.die be'

hooÍrige kindercn t, o"atifto"àGn' wnt zort necrkomen op ondcrhoud

vao hel gezin. Dc dirconic ovGrwec5t verder' dat aan onechte kin'

rleren geen ai""or,uïflïïï;;;-"i"gk€n-t tetcvGtr te wordeni rleee

toch ir hestemd ,";hd;;;;;; i"; stl"àÍà' niel our 'ligtveerdise
vrouw'personea in i.ÏïËï"rn one-chio kindtrcn te sterken".l) De

i:di|:1i:il*iï*,r:ï""i|:id*tji'ïrï:'ï,ïï:"";",:",:ïil;
o"n, öoot.' weer zii thuir bchoort

,-. a, *rid rij uecr op;cmerll' drt volpn Lo.rtuit 'lc' clerrir lltrnr ht rl rl' tl) - I I Au3

ti'!...-..,. r.b on.cÈrG-iÏ;l;*..1o'"'lti. tr lrop mocalan lrourl.n.'..,;'",.1i11 ."'tl.r.u.

art Lt.t ..dr lrtraon' r'a'"'"lf i"iu cn lrl&loh;l rrr hertcrr leol ir"

Ir, ,lo .',-r;4rrltrtrrg lrrlr l,r.rl Slrrtr.rr rl,rl ll lllrrrrr t l'j l(> Lrvrrrrr t,'r
',;lr,tltr li.n t'í'rllr.'xl vrrrr tlr. l,r'rlr.pulr.r.trlr.rt rlr.r Syrrorlr. vrtn rlr. lrrt)vtn-
. r,'. llirrirr worrll Etztgrl lrrrr. irr rl,. rynorlr vrlr Sr.Pl. l7?5 gr.ilnrrgrl
rÍnrl í)voi lrct Ir.it, rlrrl rloor rlr.gr:rr.r.lrlr.tt v:rnk ilrrlr.rulrilr:itnlt('lr:n:utu
( irr-t'Íttrrttrt'rrlctt wrrrrltlr rtIgcgt'vtlr, z,rrrrlr:r' ,rvt'rlr:g rrrel Ilrr.rlikrrlrl
,,í hcrhtrnrrrl. zoorllrl rlr. gr.rr.r'lrlr:rr lr.n xlollr: r:igr:urnlr:lrlig lx:sr:hik-
lr.rr ovr:r'rlr: rli:rr:orrirlc gr:lrlr.rr. Arrrr rlc krrrkt:r:rrlcn wordl;5corr kenrrix
lr.'ílr'r,r'n, oÍ rlr: rrir.rrw.l inwí)n(:rs al oÍ lrict van behoorlijke indenrrri-
tr'rtHir('l(:n ()Í:rrr(lor(!,,:rclrll vurr garurrtiti'zijtt vo«rrzien. Ilierdo,rr
'rntHt:riur ,,vtlr. r:orr[rrsicn", r'lc rli:rr:orrir:öu zien zich buiten hun weten
l,r'lrrl.
(ir.rl. Stulr:rr, rlic orulrent dil onderwcrp reeds in 1759 een,,particu-
lr,'rr. voorzierringe" gedaan hchben, Ilesluiten thans om schout en
pr.rr'r'lrtrrn irr rlc provincie aan te schrijven, voortaan bij het uitreiken
r;rrr irrrlcnrnitr:itslrcwijzen, overleg te plegen met predikanten en ker-
L,'rrrrlr.rr r:n irr tloze van alle indemniteitsacten copie af te geven.
l)r' rrlirrrr:rrtatioplir:ht rusl op de parochie, .r,vaar de moeder geyestigd
w:rr tijrlcrrs rlc geboorte van het kind. Wilde dat kind zich later elders
rr.nligr:rr, rl:rn moest het aan het nieuwe gerecht (plaalselijk bestuur)
,i;r,,.r irrwrrnin6, een i.ndemníteitsbewijs overleggen, De indemniteits-
lr,''r ijzr.rr rvtrrrlcn :rfgcgeverr door schout en schepenen. Weigeren dezc
,lr' :r[giÍle, rlan trof hun een boete van ,f 3.-, komende aan den
lr/r 1l v r:lÍI(:r.
Sr'lrorrt r:rr sr:hepenen van de nieuwe woonplaats teekenden op de
,rr,l,..rrritr:ilsacten den datum van aankomst aan en later eventueel
,'irrr vtrlrtrk.
1,,,'rr irrtlerrrrriteitsacte was niet in alle gevallen vereischt. Bleek de

',','rrw-gr:konrene voldoende welgesteld, ook nog 7 maanden na zijn
,rirrrkourst, r]an konden schout en schepenen der nieuwe woonplaats
lrr:rn tegen betaling van 12 st. een geregistreerde acte uitreiken. (Een
,',, ,ur(ler wns aldus bepaald bij de Statenordonnantie d.d. 5 Aug.
t i7il.
llt irrrlcrnniteitsbewijzen hielden meestal in, dat de betreffende per-
,,,,,rr zit:h steeds behoorlijk heeft gedragen en dat in geval van ar-
,,,,,r,r1o, rle oude woonplaats hem weer zal opnemen, waarmede zij de
rrir:rrwc woonplaats,,bevrijden en indemneeren".
'l'huns rrit dc practijk in De Bilt eenige voorbeelden.
l'711.1.. Ilehcr:ca, huisvrouw van Jacobus de Graaf, verklaart (aan-
;..r'zir:rr in Apeldoorn, werwaarts ze komt, geen indemniteitsbewijzen
*'r,rrlr.rr lÍgelr:vcrd), dat zij niet tot Iast van het gerecht van De Bilt
,,:rl korrrr:lr. Waarvan acte zal worden opgemaakt.
l1116. Ilcrrnanrrs Kersenberg verzekert, dat een bij hem aan htris

'u,,rrr.rrrl rrecfjr:r 4 jaar oud, nooit, in geval van armoede, teri laste van
l)r'llilt zirl worrlen gestcld. mrar rlat hij, Kersenberg, er voor zal
,()rÍ{rrtr,
I Sr'pt. 1790- f)r: irorle worrlt gclast lret kind van de huisvrouw ran
.f,r,'olr r,;rrr llcr.rrcn tc rlr,logr:r'rr.rr,rp Wor.lrsrllg c.k.. tcnzij vóór dierr
trjrl rl,ror lrtlztlvr. :r('l(. \':ln irrrlr.rrrrrilr.il w:rs irr;4r.lr.:vt.rrl.

()

Itl



().'r'r rlcrc rtlth rlttlrrlonal ('.'rt corríli,'l 1111'1 t),r,,rrr 'i, lr,,rrl ctr rr('lll'

;tr:rrrlr rlicr Jrlnlrlí wa'tltl,lr:lr zith lol lrr'l !1,,1 ,o,, Ilt,r, ltt rttr-l vt'lzrtrlI
íllrl flch(,ttl a:n H.'ll('I)t'ttt:rt vltn l)r: Ilill r.)llrl('rr 11t'lrtrrl rrrrtrlelt rrttt lttl
kirrll vlrt vllltw v. Ilt:t,rrrrrt w(tírr vlru I)orlrtt lcr tt;i tr, l,rrlt'rr r,lr rlt' in-
Iussr:hrlu B(:tn:rnkl(: alinrcrrlaliekoBtorr lt,rtt l)r,,trlr lcrlrfi lí'lrtlrrlerr.
llaarllnhr:rr Munneks trachttc een schiLkirg lr)t slnn.l t.: ht'trlrgen,
ën ten sl«rttc vcrklrrarde Doorn zich bercid orlr (cn irrrlorrrrrilt'ilc-acte
vuor het kind af tc gevenJ indien De Bilt de lrelft dcr cvtrtgcnoem-
dc onkosten betaalde. De Bilt antwoordde wel bereid te zijn het kind
wecr vrn Doorn terug te halen maar niet de bedoelde kosten te wil-
len hctalen. De Bih rnoesl ten slotte toegeven; Doorn zou het indem-
niteitsbewijs afgeven, maar De Bilt moest "f 15.- in de door Doorn
FemrBkte alinrentatiekosten betalen.

Eens richtten zich predikant en diakenen vatr De Bilt tot het Hof
van Justitie te Utrechl Eet de mededeeling dat de dieconie ook ruio
tieo morgcn grond bezit oudcr CattenbroeL. Ea nu de dieconie te
dcrt eenigc jareo penoingen ir le korl gekomen, zoodet rc geld hceft
aoclen oprcureDr wilde ze voor rílotcin6 v8n die schuld het evcngc'
aocodc stuk land publick verkoopeo. waarloc ze van het flof ver'
gunning vroeg.
Het ia een nict-geisolecrd vereclrijnrel drl omstreeke l80O over geld-
gebreh geklaagd wotdt. (De diaconie der Ned. Herv. Geuecnle tc
Amsterdam b.v. klaagde er io een rapport d.d. 10 Dec. 1803 even-
zeer over).
Toch wilde De Biltsche diaconie niet door de overheid laten doen
wat zij als haar eigen taak beschouwde. Toen het plaatselijk bestuur
van De Bilt ingevolge aanschrijving van het Departemenlaal Betsuur
van den Rijn d.d. 20 Sept. I8fi) zich tot de Ned. Hcrv. diaconie
richtte met de vrsst of de dieconie in ataat en irereid was rrm hare
almen te onderhouden of wel dat ze hierloe aiet verder in etaat oÍ
bereid zijnde, zich gedwongen ziel hare armen als kiuderen van den
Staat over te geven, toen antwoordde de diaconie dat zij ,,gedurende
den geruimen tijd, ale zij te dezer plaatse lraar aanwezen heeft gehad.
in slaal is geweeet zonder daar meede het publiek bestuur lastig te
vallen cn ook vooralsnog bereid ia daarin te continueereo". De pre-
dikant maakte dit antwoord van de predike toel bekend met de mede-
deeling, dat ietler der gemeenlelerlelr 's middags na tlen kerkdienst, zijn
llezwaren mocht kenbaar moken, dan zou eventueel de gemeente
bijeengeroepen kunnen worden hierovcr. Niemand bracht eehter be-
zwaren in.
Àls pliclrr voor de hedeelden noeur ik het gebod onr Zondags twee-
nraal ter kerk te Haanr -- na den mitldagdienst werd de Ledeeling uit-
gr:reikt. Als terb.rd noeru ik merkrvaardigheidshalve de bepaling dat
rle bedeclrlen Been hond tnochlen horrtlen. Deze laatste bepaling was
!'(rrv:rt irr rlr: fJtrechlst:hc Statenortlonrrautic van 2 Nov. I672 ..\Va:rr-

",rlrorrwitrg,: cn vr)r»r'zir.rrilrgc tegen de dolle hotrtl,'lt ('n lr'l{í'n ltrl loptrr
r,;rrr lrrlt(lcn langs tlr rvcegerr", rvaar lo\ r'tts Irll I:, ltrt loxlrttt;)í'rr r':r,t

lr.r'lr.lt,lr.lr.rr rr.l: rr,.l,,,rls,11 ,,,,rrlt lr.. ,rrllrrrr.rllr 1,.;rrtlrtrll. lrl;l ,ltr"
,v;rrr_rrt,'llr;rrltj[ ttrr.l ltr trr,trIrrr.Ftllii(,il r lilr :.trD(.ttriltr.r, ntiljll .r,, .:,,,1,plrrrrlt). rvllltrii 1r.1..r,..Ís1.,pla;rts rlr.lrr.rL.r.lrlr.n ,r.1, ,,,,r,i,jrr.1,,r,.
'lr,' 1.',,'r rrar ,grllr.'r r ,trrr.rr.rr ,lrrhorrrlcn. Àlrlrrs 211 ..,.1 ,i,. r,,,1,,.1rt,,,lltl Itrl'Wa.t.tl.
I'r'rr oPz'tr'Itrt l';ur tlt wijzr rlrr ll'rlrr.lirrg lrr:r:ruir:lrl3 rr.rsr.6r,ir1..lr,.irl.
I)r: tlitlr',rrric [.rzag .',.r,1*,. w,ni,gr:1r (r.rrir trui* ,,l,rrf Klrr,rri,]rll ,rr,,r,
'L il l"lj,.'r§,rrrtrli6crr íi;.r;rËr.liurrrlir (j,,.,(1, rr;rs i,.,,,, ir, l:r:i lrr,r.i:: rlr.;-lllrlr' ,'r'rrrv §r.xr.lrolrlrr,n r:n wirs verborrwd t,rt ,,,rr,,lriilrn,l""lir;rjc,i)rn rní.r vurrll:ralrgr.tr:r,Àrrrrl rlal rlc rlorpsclrirurgijrr in Let ttecin rlerll'h, r.r.rrw r.r.^ vrije rliar,rricw,rrirrg krceg l,"n"ijí, ./ ii._'ï 1rrr",.rl' r,.,,r;.-,-rrr*r.l,lie r.,rrsl ht 

"..r, 
-irest*,i"ling 

rrp.enren Ë*n arrrle,
11,..ir1:

N:rrl:rr (i- rijrr hrris r,, ulte sijne goetleren ten behoeve van de diaco-,',,. ].-:lr,.r,--u:.'rlrgt. i.s rl*selr e tegerr sr:slig gl. in ,t jaar besteeil b;j . . .l:r lTilltl--'::;
llrt g*lrl v.rr' rI' 

'Íur.fn w^errl gevruden door kerkerijke collecten.
;l::::',,,''.!::'"[irrs.rt' 

v,'rrler,1,r,,, !iÍten tii i,"srri'.;i-..í, ..ï,r*"ri5-l'r'rr..') rkrrrr lrrreten (zie h.v. rle hoeren yermetd hij mijn mederlee-
l i rrlir:rr rr'r:r rltr vrrrrl'rtr-urv) cn rr,or voo.verp"",ri"'riií,eor,i .,rr".,
"'rl.l.r,r'rl (L-v' Lr,.rt rlal i, Lesrag *..d g;o;ro;; ";;;;'Ëer niet

'''r 
r.r.ir'r'htc..gcrvi.hr had). In reíL"rrd mir ,Ie iir,". r,il i,lgror"-

'r5rr'r' i' t. rvijz-cn op-clic g{ven ver,erd ouder, .,joL*r, g*'*À"ïrd".ll r. (1tilil). ,,Is rr,ch opie l,e-graaÍfenisge 
-roo' 

joog"n"J*" C;i.*ri!r,r,r. t.s('lre.rt 4 elle. §wart l;kcno ilaar d" ker"Ë" 
-g-"iiun 

,onlrr.r.Í1".
ll, r r.h.rr.:rr van het-dootltakeu bo'en het graf (tlat volge,s rnetle-
'l''r'lirrg r,, cen hoogbejaard Birtsch ingezeiene ardaar iï cre lgde
''r'rrrv hij trcgrafenissen-r'an.aanzienrijken"nog wer ee,s ,-oàir*r",) i,rrr v.r!r v.an- begiftiging der 

"rmen. Tot rËcht begrip 
"r" à"r* 

"n''rrrL'r* hegifrigi»gen va, armen cn weezen bii begïïcuiesei,-'-oet
r1r'w.2.*-op rlc oude doodenmaalrijrlerr.r) ,r""rbij oo"t ,r-"n 

"L 
*"".,.r'. wr:rdorr genoodig-rr. Toen de keik zicÍ r"geo ,ir h"id;;;;-h e"hroikrr'rz.'tt(" ,.tst,nrl de gewoonre om arEreri en weezàr, ,lnor" gift"orlhmlr.hros te stcllen.s).

l,r r'rlr:rrrrt ,rcr en ter illuslralic van dc nawerking rtier oeroutle ge.rr,rnlr', rril iL. {1j1en op e-en Gelderech placcaat uít I?12, uilgevuar.rtrl',rÍ rurar.aanlcirlirrg van 't feit, dat -,vcre onbeechaemtre scËooiersi.. st{rrlr: lrrrrlt:lters lrun niet ontzien in een groote nrenigte van alte,,r'rl*rr :rls tr sanren tr: rrrten ende hrrn te vàrvoeger, 
"ri,l* lirir"n.

rl ll ora'r 
"x'r?rrr 

ool rllr ourc tc;oroordi;c rroldcabor,tiog (rrt. 2l0 d Gcucentewet) tro,,parlrrro vailij&ciJ bcrtootr cr aiar Èr ,--jí l. iiro.io Ufo.f.-.I lloro reiorhrlio ririlt md oct udotc acScrrn. Èi..fl-f.,,Bci-Kc.tcli;k lcvzn ran Dclhll' rr .nrtuo t.rlrlii..tii iD l.oa Ncdcrl. À..f,i.i 
"oor l(orlfcrch., l9l3It ll lltrrr[r Dor.t rcid.. vro ollo rrorrrlocla bii cci-ïuwclijL, cto tccogniric wordcn [c.'rrlrl rnlr tla rroot.

l) 'l{" '.lo do,rfturlrrr Bir; b.r tuirrrrrorrri6 roe, Mcn oocr dc zier vrr r]rn rroodc oprroolijru;rrrrrn rlnrrarre;+[ Lcdr'ovrrr ,to telrl rror eÍÍorlorsqreo tu rcrr:rrco ."tr" (..i,í"iÍL li.i'1.", aar''«'n 'l'r nrocrlar rloorooarte rrnorrrhrrrrdjc ven hr:r lirrrrjr i, ori,rr'r "n...li"rjl 
"'- -'

1l l-t}1rorr a;hÍirl{rtltn. Vollrtrlrulrc rrrrl Vollrtrralch, rlie in ,t.r.n ,.r.ilrt Dtrr Auaurtar
^,,1,tr.,r1 

l. t.:ti
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f:.:,,.1,,,, :lï rl,,,l"rr ,,p lrr.r ;rlltttlltrrlt tr.r l,n6rnlrrrl;r, rrprrlcrr grrlragonrlr rl. r'r'í[r,rr.rrrrrar r,Í,rr.tl(,,lrlr'r,r.: rl, lr,lr..tt,j,.tr l.l ltrl ,rair.i,.io,r,* rl.'rr .,r,r!,r't,rl rl,r Írrrrrrr,:rlrllirrlrrr. ,,,,r.[ *ï.1 .,:rr',..i,,.f'f,.ir..,.
I lr lrrFr'rl:'rri'' r,Í rorrrrrrrl;rlrij,t.ri *rr:rrt,.grrr eoowr:t ,r,r,rr rrrrr. ,).rl* r,r.rlr.irl rr','rrl rr rr.hh. gr.:rrrr,r,.rr. krrrnr,.rlrrrlr zictr,,,,L-,t,r,r, r,rl
'lr,rrlr.rr.r'hu;r .l*irrlarrlrirrg lrirlr.rrrrc hirrgrl:rN.., ..rr ,r"rr 

-i;,,i,i".""t,
grl;rrr';r;s1 (rirrr tÍrll(rl rir.I1r. zictr lr.gr.tr rlnr.,. ..l,,.Frnuff*i,ir.-r.,,.',tr.tn-
trtr.l..tl
rr ,r,r ilr rr'tlr'n rlr. rorrwurlrltijrlr.rr trrr rhrorle.[icrcn sreeds wer6 lc',lrL. xr.tr,,LLr.l. rlaar virlt ,,Pie rner[t,r,, rlat ik - lr"i à*iog"o.
1,,'r l. rL'r lhllr'1,r. rli.r..rrir. rri tozr r.ord vcrmel,t ;r.t;; ,i.,'i,"g-ro
'r"l'rnrr'ír,r'rr*r lrr:rL:r'lrlc. rrrrn rrcdrag voor,ree, harÍÍ vlth'bic.r,,r rlr,gr.lrrrcrel rlir o;r trare br.gruÍerirru *"r"n...
I r.,. rrr,g r.rrrglr.r'r..rí-rrt rnijrr'uitgangspunt van uoo srrat(r - hetrL'or';rllrrL.. ,r.r'r ik rlr 

'pnrcrkir,[ -"k"r, arr o-ir"ni-à"i"rr"--,rrrli ri.l .'f'.{ -r.r.riglreitl ,nrstonà. ln pleatnelijlco ;;;;;;r8""r" s1l ;11'71' rrrirr.ri* darr ra:rk gr:regetd. wai De niri rr"rroii. ilr""ra"lr.r. rr'lii,rrrr',rr .,tr hct rregr.ven 
'(opgeraaatrt 

d"o, ,r"'1.ïtrïrgi;..,',1,'r 11,r.rl[r.rrriug v.rr cerl. srgten,'in 165s, 
"" ,t" ,ii.iitiiu """ a"l.,rl). rl.rr ir.rhr rlie nir.r hr1 doqdl.k*o huurde,;;'i;il;i"* fr.-

,qr;rÍr'rrr. r'r'!r.irrrilrr ^do,rll.ke, werd gehrtrirr, dit'* gel*i1",,-ïur,"
l.r'rr r.r'r;rli.[rin;g rlus) uÍsraon «re hàrfr voor «ro t *i,ii. *.àrrï"rrt*,,r (1.'rli,r'rrrir.. Dir reglemerrr zel wcllicht een riiJ r""íin rlri"t.r-lr.rrl zijrr r,'r:rakr, wanl i' r?ls onrstond orreenijh.iJ ïuir"h"ï "-.hu,'Ir.lrr*r .rr kcrkeraarl ,ver een doorilst(u"; do""-[".r,irir."ï *il-rL' h,'r ,l,r,rllukerr rler iaolsre.aanzienlijke bd.;i";-ir, 

""or'J"-'rrurr,',rrr rL' L*rL. uo.r rle anrtere lretÍr aan'Jc di.U;i"-;rr-rlug;rr"o,
rrr;r:r.r rh' L,'r'k.r:rorl gaÍ als truat meerring ru t 

"noui 
,t;i-à1.',Ë;i"i"",

rrr lr,' llrll .!rr"rls p;ehcel arn rle diaconic w&ren getevcn.
\',,,.1 2,,1,11'1'l rrit tle lliltselre kerk- en dir"onieickeningen ir op le,r, rl.,'rr. *r'rrl trer rleel va. her doodlakoo dir ;;;;;i;;rr-kir"-,
t,r Fr,lrh. ;i.r.urmkt (vetkochl op een erÍhuis b.r.),i*r*i;l i.i-c.à;.fr",f,r: .rirrr ie ilioronie kwrnr, ,,-,,,, .en oÍ antleren tr"à"ïr,i.'J"r,i ,".h,rrrrl ::r.slcLl.
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ONDER\TIJS.
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J: i : il 

ji 
ï,,,"1 1, ;ï:ïïï;.[ J fi , i' ï,JLï ;líi,*, ïïï 

";.,1ï.iïll, ;l;,lr. .rrh' ;rl['ts varr dc kcrk in hrrr ;rrrlrtirke l"ï*, ;;;;'il',.ii"r,""
,l,rr rl,'s,rr'r'rr.irrr.v,rsr rle, [Iervorni«len G"rlrdi;;r 

",."rii"1"ïa"".l)rr. zr.lÍrh. lrr,rrlwc, 
. - ,Jio g.rlsrli*rr. t, openbrar .;,;i;;;l;.-;,, nrrr,-lrr'.,ltt.r irr i.í.rr h,,fltcluk s8m*n\:tllr 

- "*rklrrr,[]- ;;.;'r;;:nirr*
'rrrl.'r'rrijs .,t.r lu'rot,lrtittt t,,r, (,.nltlierrsí, als ;;; .,,:i:.'.;í,,;'_.r,,
rlr.lr Sl:ral r.n lrÍ rritl,rcirling yllr Irrrrrnis.'. tol errr,,rrrle.rr*11, *ro
r,'1.,r'r.t irrq.r1rr;; (arl. I tí)1
tt ltL lt r lirrrrilrl A,t! 'ytr Zrl llrrllrrxl, l:;ti7--tí,llt, p. lllt
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Ilrtr,nrlr.rulijs..terlrr'(l'Í(lcrillí!r.ill.í(...ln.li.ll.tl..i.tplrrrlr.ilierlrl(lrtrltr
trr.'l .rrr(hÍwi1" 'a'tt"*'i;;;;l "lo'$'fltr 

hGl tI Yrrrr:'I'rt r'r-trrtÍ''' l)r:

Lkrrtrterl wttfcll ar: 
"t"f'n 

th'r hentrin clr p"t'le rt tlllnlil ttr 'lt' tlt r;;'l:t'*

t*:i;'flliliï,ïlï".il::.:il::$r;Ëc:r r,' v r:ru z*'r': r':r .. r,'! ., .. rr'' r w iir

it.uzc*r wij4derr, a,r ifit ti'ffÏs OOL "t" l'cv"rth'rirrg vttrr g'rrhrlir:rtrl"

in rlien zin dat "u" i'iir'"rit"tïit iglilqttl wr:rrl (:tr vo('t' v..r'pr.' irlirtr

;";b;it;ïfi. l"ile,""' -à"tt den bi5bót kuntren lezcn'

'fiirlcng de republiek ;;; ;ti ook'bet onderwiis voor GGtr heluugrijk

aeel in diensr geatetdï d;iJtdi""ttig" belangen-' zooals'wii aao-

etonds zullen aanduiden' En ïat -"" -h"l verband betreft tusschen

herk en onderwiis, aïiïp'ï"rti''icL "ir in J"o invloed dic de kerk

op het onderwiio."iil;:ffiialiil *"ta" afbakenins atellis niet:

fi *+*H-i'ifrËiJ'"i'ï"}*-ïffi lrtïïíry+;i,**
i;;ï,:"fr;r;"riiitïil'a"ïu-t.- vau Zeetaud. det dc masistraat een

echoolmeest"' ",, 
tooïïLï;t"Ëï;; il"i gP had benocmd' En in ecn

r":.*iiï:i::ïr*ilm'"::i{li*lsl*::."'"',1""::Ë'-'ïil:
dicne toezicht §laat. ö" pi"ïif'ot daarenteren -"eude' dat de school'

mc*ter-voorrrn5cr ;dï;;ilL;;; dcí Íe'ketrad ataat' Men be'

sloot dc zaak tc f"t"o ""tt wst ze wee 
"totdat 

bii occasie deowegenr

nedcr zal ziin vcrstein;' A;;"i"ig vas'tigheid 'it "t op dir Punt'

Y::ï'#ï'lï*Ï5*ï:*ír}:i'r'-*l','"'$,ïq*li:{"r;Ël
dikant altcen (Ned#ffi-ffiï-*c' izsz)' ï"k *-tl':fP 't reeht'

huir", dan *"", ,,b;1'tïï'o"t "i r*'i[ft- (Heikop' f?87)'

Gaan wij nu eens na, hoe het ir Ue ö-llt-wa6'

In 1686 ,pprob"",i*-à"d' Staten de benoemins door schoul' sche'

pcnen' kerkeraad' ieërfden cn geueente "an 
De-Bilt' van Joao van

Suchtelc, voorlezer Ë,'öl* tïiloàtt"'"r' koster en schoolmeeater

rc Dc Bilt. V."rrJ"aÍï,r,ö--a:". io"o d"' tr""rlijkheidercchtcn uit'

ocÍendon, a. r"oo"Lïi;;t;ry"'Í.l"i-t".' t"tt dc gcdane benoemins

*i*Ëï:,iËÏflil""iïJ#'fs*tr"*i'ft{:"{'ïi"**ï::
ï;ïr;ïeiPiaatseliik en kerkeliik bc

ii.i..""r,t"""-"."',",="ïf írii"rlif";:*f y,*:,rr"ji"#k3.":
aroblchtsheet en t(Ëï;iffi -*"-.a,'i""*ï'lit""ht.itu-ï,oJ*f 

i""ïï"t'§gïff :il'"J;;;-b"oo"--it'gttuchtcn' In 1737

heuocming ""o t"'i'"t"'t'ïo'Ë"""t. 1" De Bilt Eedaan' maar dit was

een hizonde. g"*"i' ö;-h;;titilhtia "'"t n'l' it den dood van dcn

arobachtshe", i,, ""'í"'ilÏïi'ïIiàt""kt "o 
toen de perticipanten in

het hcerliikr,"ia"ii"i'"ï ii"i-"Ë"t^ ttonden worden over de beuoe'

ïi;i,Jï,Í"'il",.,.:liiÏ í:]:LlfiiiÏÏÏ ;.' .rrr: 
:r'r t r u't:rr'! * rr r: r' r v ri ri r

]r,",r; ,-r,Ï*il;l,;,.;iï-ki,"ià-"iirí,"ili ',"i*. i,, 17t4. ,1'r'tl zi''1 rr"!i

. r'n rlunr',ill.' \.,or nr'l rlcrr rrrlrr.lr.r rUr.l'rtl.t \ rrlr Surhlr.l,' r. trr t I

ti'.)url;r.r.rvrrrrlcrr tu.,r zrlu rlrr-ltrl ll llll grlrtrrlellrilr lrrntrlrrr (lrr.t..gr:-
rctlll") tvthle ,t ntt'r',{t.'tH z.)ln trt rtjrr:r,littttr.t trrttot.nrt.tr. rrtrt tlr. tor..
,'r'y,1qitrg tlrt lrrj hij ovtrlrjrlr.l r $rl rrrm vlrh.r. rl,..,,r.rr ll. Lorlrr-rr.Lool.
ur.r.öltr trrrrrhl opvoll:r'rt. l lr'l gr,rr:r'ht (rrr lricr ir. ;rl* lx.lr,lr.rrrirr;qr-
rltrrrr.:lir. o;r lr. lcltr.rr!) lrr.rrrl,. vu,rnrÍ rk.n kr.rkr.rattrl irr rk.zr. nrtrrF..-
l,,T.errlrtirl rrr rh.zntk l*rr.r.g. mrr lx,u,illiFirtg, r,tttt dcn ht,rkoruad. haur
l,"t;lng-')
Vrrrr rlrrr jr»rrgr.lr V:rrr Srrr:lllcle vind ik verrlcr rriels vermeld, maar
tltn rlr'()ttrlr: tuo.:rilrlr il 1723 onttliep. wi:r, ill.ussclrerr tlt heerlijklreid
rr.r[orht r:rr dr. hcr.r Keppel arnhachtslreer geworden. De kerkeraad
'.lr,rrrl rlrrri víror ccn nieuwen loestantl; inÍormeerde eerrt bij een
;rrlror'rr:rt tDÍ lrel lroord ,,kotler", wararvar. de verkoopsacte rpm},, ook
.lnl'rtl.. Ir:l vr»orlezersclrap. De advo.:a:rl antwoorddo dat het ,ianpl
r;rn Lo.rtr:r op hrt plettr land jeecnwoordig gcheel politijk wsr ctr op
htl;11;3111. lnnrl doorgaarro oult in rig bcgreep het ampt van voorleser,
,r*,rrllt rlr. irurbaclrlrheer Keppel hel na rijn welgevallen eoude kuu-
rr.rr vr.rkoo;rcn aau diegerren welke hij geoegen was",
llr. Ltrkr:rl:rrl verzochl dcn ambachlheer cen geechikt opvolger te be.
nrrí-rn..rt - - tneer ian terzoeken kon re niel - en de ambachtsheer
h.11,,,1,;" rlit. De nieuwe koster-rchoolmeester wae Pictcr de Leeuw.
lllrt rL,zrn werd het een miserabele toestanrl. Ifet onderwijs liep zoo-
r.,.,.r rlrr,rr rle war, dat de ouders hun kinderen rrlaer thuir hiclden
.,1 zr. (rritr.rst omslaehtig en bezwalrlijk) in Utrecht naar echool lie.
t'rr F(l:rr Van het gezantin dc kerk kwrm niele terecht, zoodal veak,
l.)r í{Ío.)te hilariteit, tle voorzan;er-mecslcr zelÍ de eenige was die

^,rr;1. 
't'ol ergernir en gchelr der ocnrchcn, licp meerter herhaalde-

lrll rlrorrken lengr den weg. Vermoningen van den kerkeraad werden
nr,'l EÍ.rote ouhehbelijkheid berntwoord. Vergeefs wendde zich de
1.,'rLr.ruarl lot den ambachteheer met hel vcrzoek den schoolmeester
lr ont,ílirrru en een ander aan te stellen. Eindelijk wcnrlde ze zich in
rrrr rrrluerl, medc ondcrtcelend door een troot trolrl ingerctaacn,
tnt rlr Stalcn. Tocn intuatchen de meeSler wccr ccr! dtonlcn lengr
,lrn *o3 rlinScrcnde. vrn Utrecht waa gckomen, wc-rd hij door dJn
I"rlerrrd onder cenluur getteld en v8n lret Avondmeel 6cwcerd.ll,. 1111.r"od riehtle zich tot dcn embrehlrheer met hct verzoek
rlrt hij hr.m, gedurende rle censuur ,,von den publyl,en dienst in de

[,'rLr. wilrh. nrsperrtlererr en de lesgenaar vln" (door) ,,cen andcr
,,rrl,r.rirpolijk prrsoon soo lange lsatcn waarneenrcn". VcrgeeÍo. Toen
lwrnr lrct gerchil tusschen ambaclrtsheer en kerkcragd voor het Hof.
llll:rr rlr: Slaten namen de zaak ter hand en lieten beide partijen
voor zirrh verachijnen.
llr.t kwrrnr t(,t (.en schikking: meeoter de Leeuw nam vrijwillig zijn
orrtslag err rlc kerkerald daartegenover, beloofde met het oog op
ll llDl Utl rog lrrl r. a.ro.tl. hlrcí. oa dc lctlcul it broocnirgcl rrl rclooloccrlttl lc
lunr.ro, ilrtlr rt hrt ícit drt ir lIlS Lii cq latrcíÍcri rrrlcl{\ed cruo. }rLrlvc do rl.
Irrftrlrer. rL rrtoolorriclr..r aatr .oraírric rrir dca t.Drdt?rt.d. rol r;o roooirrio dt dcl
lerLcrre.l rrtaoroor.ltl rr. 'fror,.r[r ool loel trdl.n lal.r uaa d. arariaa tarEa lotlaa,
.,'r,rlrrer rr lln\lrlrr.ltr
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lrtl'mlf lr ourhlllonl rtl oll'lltf'h' -hcttr 
tril. rlo rlilr'rrrrirl! rrrr 'rí11 

lo'!lllr

"rn / llttt. "ir r" r.."|!ïï"ïï'l"i-'"'t 
l'i'i """"'ll' irr'tr rlrrt Lii lrrl

nu tor hlrl rtrenrl f"tf"ttt' f fS' 'rrrltllrr/''tr' 
l)r t'ltrliltr ;iIlrrIllctt

rh.n lntbnclthltcr"r t"" t" ltur"rtn g't't""';''t'tt lr'rr lrr.rrn r'm [.rlrr'

."í,,rrltttno*rrr r§ll le llellerr'
Àlr eoodlrri; wenl 

"tt 
'i"i""rrtd (ierrir r'ntt llrtttltrl' lrllrLr"r tc

llrrecl'1. llor. r'"re bJ[L*'i;;; "'.'nii'*"r,, 
u' L.rl.r'rcltrt,lrrrtmlnJ'

wordt rrir.t vrrrrtr.trl. M;;. 
-i; 

l7,ll -rraren 
er rrret rL'rt l.'r'tttttoligrn

rrh,,tmccslrr tvecr t"ï-ïfriliitA"t' ffil hnrl een v.rloÍ vrn 3 r*r'kr:n

rt.tttntctt ctr x'ri 'Ïi"itl-"t'ig 'c'ionk om verloÍrvcrlenging' il
r,ttd.r c.rtiE l,.ri*hr'ït""- ;J:l oiigiuto"t"' lnturschcn werd ecn'

vorrrliE tnrar t*n J;j";;i;;;;' ï" 'Jii "t 
volrrrckt nicr de

cer*re mill rtrr r,,i ,"."ïutriJ;'ill"ld;. 
.ói 

*-to".tend blecf

lïï;*15*+Ï*fl :*"ï::ïf ijiiïf '"'"ïÏ*:,::li'",',ï:r;i
trnrl. rlrn weer sins iliïtï tl#"ËË,;dol'ti"tk óm verloÍ' rclÍr

z,,rrrlcr LerrnirgcvinS ern den kcrkcrato'--

ïiÏïii,ril;;fi;i-;Ë Ëk;;;"J;i., rott.,'. wocr. rlr hij terus rou

ï#ïï:ïlï"ïfl iiï,ïï;UÍtlftJ*ï"ïï.:.ïï"':'iËËïï"'
srhi'tt niel e,nrlcr ;;;:;; ;;ttdriitini' 

-ito"*o"t onr hedendergrch

o rrrl c r rr iis rr I rloo r l.';Ï;";Ërtit'" * Jtatt- gccritiaeerd ) in tSol uit'

riep: t; ,,-tn het ""il;ïi"- 
d; tittoto" relvc' ir niet mrrr hiér en

rt;rar i.rr rertÍl lc ;ï;ö';t;;';t'Ë' u"r o"n oel'tacr drn hct

ilï[ï.iïu" i::ïÏ:fï ;:"' ïHi"J[:ï i.r r oo rc iuichen d-c in terrec'

runlistircle "t .Po;;;i:kkË;;tïhe-rrioj ven ile "e'dc 
v-rn hel

tclr oo lo n rle, i;""oo'"iJ'iiï' 
t;d'h Ï I ódï t'u' verloo ndo''w *rbii

allc hcil ,ru ."hooliïn;;;ï';t'i"rtr t' tt"k -oot in do brecdte

.fï" i. A" rliePte wcrd Sewerlt' .
'l'eÍcnorer t' .1. Pllm''Jti'"hr over den.todltnd vro vóór riin tild'

ir. lluyc' Ltecht'l 'ilï' ió'd;';t;;i"ïiai'"' "Er worrlt hicr en drer

;;ï;,onrrerwiiaf 'j".t#,f 
ri*,fi.,:l"f ;1,:.":,:llï""'ïilï:'.'-'.ïten t er rn t e 

. 
or I ale[ cn 

.oï "t"1 ]""ÏÏ ï ïf".ï"ï'öaïoiiÀ r, oo.
troote en kleine lctcni, Ylof tpoÍGn -vr
ii" l,anrl liggen. T.;tifu;àr"""i-.fa"* bij !r-er releJcn ven de uil'

rrr en reke:,io. t,t"ïI"#iï"'Èàt"rtrtutit-f'"ltlcn' ichtte mcn zulle

llr,o lr"t"k.niàg inzelrc onderwija onv.oegzaam'

tlitpven, ,ti" ,*oí'ïikfi;:'*ï""" heiÏis' omdat zij het onderwijs

lrctr'«rffen."

Ynt lrelreít't nreeslcr§ klokke|uid-ey:'yP' u]t fe kerkcreLcninscn

bliilr rhr hii ro',r i.ï.,;;ilrien*.bii ÈËjr"Íooir.on ven bcelecldcn

nÍi,rrdr"rliil f*rtli"ïriï";;' E; a"hiiní-i"lr 't rlrcmeen' niet rlechtr

:[j;r'f iï1,ï,',ïï:dil';,ïi"'''-",1.:':.f, ::f,::r"ï:'"nir*ïi'li::
tl-2i.. ll..r.t. S1r'ctrlorirlr Iorr;hriÍttr' )o dr" p' l2l'

::t .,f'1,,u pursrnrtt". Í't (iirIr' l886'

IrrI \rrr,1',,1,.1,r; r'('r 'rlr'tly,.r,rl (tl( llrrl.r'lr l1lil r,r'll lorrlrrtttl. e0,tttltt
rlrt rrr i,.,lll gtr,,l,,,rp.'r'!r.'r'rrr 1i,'1,',1,'rr irr lrl llilt rtcrrl grrvottth'tt).
llrur rrlr,'lrlr'r 2r',.,o\,'rlrrrrltlr",,ll [1,,k lrtltkrn. Witltl rnccxlrrr zot'll]
r',,'r ,1,.,' j,rrr;r,r'rrH trrl rrr rlr.zr' lr,'gr'rr rlrrrr,'lk ,5 r't'rl. vtror wtlkt'.srltn
,r'r'r'n uul rlr, l.-1,,h lr'oLkclr.
\\';rl rlr.lrr.zolrligirrg lrr,lrr.l'l virrr (l,,rr kostr:r-sr:lroollrrr:cslcr, uil een
.,Jurti,f'Lr.ning vrrrr l(rll7 lrlijlit lrr.l ;:rllris ,l' 60.-- te hebben hcdragen,
,.,r,rr r rr, ./' .'1.(1. rrit rlr. irrkrrrnslr:n v:.rr rlr: ccsacculariseerde goederen
r rrrr ( )ost Irlock n crdtrr lgctlokkcrr crt rle overi ge .f 20.- ten laste
r rrr lrr't k:urloor tkrr gelreniÍiccertle goetleren.
I ),' srlr,olrrrrrlxlÍ)rs vottden bepaaldelijk hun inkomsten uit het sehool-
1,.,'lrl, rl:rt zij zdftr: lrururcn belroeve van hun leerlingen invorderden.
l\l;rrr' tcrr plrttlcrr Iandc, waar ltet getal Ieerlingen beperkt was, daar
rr rrr irllir:lrt ctutigr: vastc Ilezolcliging naast de wisselvallige inkomsten
t,,,,,rlig, r.lr or»l< cldt:rs wcrrl wel van een vast salaris gesproken, zij
lrr'l rl:rrr rrir.l lrrlog.
lfr rrrr.r'str.r w:rs vclpliclrt onr de lcinderen der onvermogenden gratis
rrrrrlr'r'u,ijs lo ÍlovcÍ1. Was het getal onvermogenden echter zeer groot,
rl;rr korr rlc rr()oslcr vr:rgoeding vragen van de diaconie of overheid,
,lr. rlr.orrrlr:rs lrcdcclde. Was de diaconie niet tot betaling in staat,
rl:rr rrr«rr.sl zr: lriervan via de plaatselijke overheid aan den meester
,,',, r','r'lil:rrirrg aflcggen. De overheid verklaarde dan aan den school-
rr,'(,i,t(.r'rlrr rliat:onie niet tot betaling lrij machte. In de laatste jaren
rllr lllrlc cr:rrw konren te De Bilt verklaringen voor dienaangaande,
,.,,r rl,. ll, (1. lrrrrnreesters. Deze verklaardenb,v. dat niet betaald kan
rr,rrlr.rr:rirrr rlelr meester de verschuldigde.f 38.- f0 st, voor onder-
\\ r15 :rirn 2l| liinderen gedurende eer, lf jaar.r)
\ ,','l;rl gcrrooI ccn koster-klol«keluider ook betaling voor het onder-
lr,,rrl r'Íur lrr:t urrrwerk, maar De Bilt kreeg eerst in de l9de eeuw
r i-n lor(:rilulrwcrk.
lrr l'í8(l wr-.rrl :ran den schoolmeester bij besluit van schout, sche-
l,í.rí.n r:n ;4ciirfrlen een toelage nan f 5.- ts jaars gegund voor het
;:,'rrris v;rrr rlo sclraapsweiden op het kerkhof. Misechien dat deze aan-
.,,1,;r'rrlrtirl ',t,rlrurtl houdt nrel dc bepelilg uit dc gerenoveertle pro-

',"r'i;rlc sclroolregeling van 1776, waarbij het den schoolmeester ver-
L,,rlr.rr rr,:rs ortt,.kalveren of eeni,ee andere groote beesten" te houden
.rr;r;rlrloor rlr: krrllilroverr of rvirt tlaaraan dependeert zouden mogen

l','-,r'lr;rrligt" w<,rrltrr. l)c tuin zal vermoedelijk ook bij-irkonrsten
.,,',r'rlr.rr nr(rcst('r lrr,lrl,err opgeleverd. Een hoogbejaard oud-ltrerling
.;rrr rl,. ltiltsrlre selrool vertelrle rrrij dat lrij hij'r sehoolblijveu vaak,
.rr.l('r' s rnr.r..slc15 stilzrvijgentle ,roctlkerrring, rloor 's meesters zoontje

r) 1,, lll:l:t rrrrtling do aehoolrnrr:utrrr bliJlrons Korkelijkc instructio, uit de }rr rler N, H. dirconio
I n't-- 'r jnrrr vortr hcr g(:vrrr ran orr,lerrvÍs ea» hinderorr van bchocftigen, die hii teveut
..,r lrorurirlíolnn tor,oet rroraien.
tlrt rrlr.olgelrl voor l,r:IoeÍtigo hitrrlcrr.u wcrd dur uit dc armerrkaeaeo beterld. Ea ile Agent ilcr
Nrtlrrrnlo (llvorrlinl it zijn nrcrroric rrrr hot llilrocrr:nd Dewiod, zei dau ook, bepleircn{c drt do
..rrtrthrlpij Lrer lcllrcíti3c lcrlen cvrrrSoerl onrlcrwijn alr brood moest doen teDieto: ,,6 hcl ia
rarr rllerr rijrlo elrrro Ir6'rpcr rlrt rlrzelÍrle.:orlortrtic, rlic lro rl:n !rmGD ondcrEtrnd uirrcitt,
.,'l rerpliehr re. ir rlo loíl.n tG voorzier rlio lrcr ordcrwijs vln rltrzclvcr titdercn medebrrcht",
(ll1,lr IrtreLholiil ltnt r"Ioulwce+rr, l, 1. 4ll )

:16
37



rrr rlctt lultl tlrrlt rlett tuintlrllr"irl rtrrrl f''1o''!l'rtl Al .t e ru lrrl lr', rtf n'

-.'ft"r, 
-,iri 

,lle rclroolblijvrn in hcl gcaottrlorr lttll'l)l'lr.tt rr lltl vt'r'

Unrlerrl. rot, tnÍrcl lr,.t lrrt h vt)or nleettl!Íi !iÍ.'illÍ.. trtittrll.r 6"wrtrrcltl
;tj;;;;;tr. rl't pe.rrniar crlltttr zttlke rlirrg.rt t,,rLu ttttt"tt

De schoolnrccsler. zlt(,nrerkletl we r'll' ltlot*l tltt" ftor,lrttrltt'lrt zllÍ

f,an den koet komen. ii""i l,i; kon op hrrl-p rler lrrrrlihufite rr.,rek..rr..rr.

die de kinrlercn tu, ,.t,iigtio o"utpt'o"it"'t) ilij wutr;cl,litt;l vonrl

il ;;;;ïri pi"ap'rïi Ji pr*i."Í;ik b.estuur ruoreel.'r' rireurr.'l'er

""f -.".i"c i.i [Ar*iil;.,j,';;;,1"n'p rijsjee uitse rei k t : Sijlr*l t j*s, Í
pse lmboehiee.
Her ouderwiir etrektc dan ook voor GGn tt99l d:"1 lt!.-ht:t leercn

1o"""" ""o Li|b"l, catechitmurr PtilEGn' beliidenia'schÍlllen'

b;;;'i;; Ë'a. d;'il;à;;'i"-i'ir'i'"t'e lotre.' en ciifera uit de

;;;-, lt;; uiiÍ"ir, i, rr..""ta" ;t 
IË 

""-"d" 
;toctr r 

;n 11 -o-{- 

d:- Hd"tt"
irr. d" Ër.k i"at"o gcueelt en vroe-t hen neer de preek' -3 lvrorgGnt
"Éï;";;;;;;;;; Ë'*" -'""eo d'ó kinduren our-de bcurt sebedeo

;ö;;. VoJi e""-lilot^doel sinscn de urca voorbii fr toEreri

weren de echoolrijd"o-'"o 8-lI uuicn van 1--4 uur"!-W-oensdagr

;;Ï;,;;;;;;iaÍ"s' ö tgit{ le.er.en vaa. gelooÍrartikelen' rien

à"ma"ï,-"i*"hi.-ï. "Ï.,i"ii"fiike 
bricven (bii dc keur-c ven welkc

leatate ecrrt gerchr";;';;;;i;;ïottltn dt prirrger "dic 
neer hct

Pruedom gmaken").
De invloed ven dcn rocester reikto ook buiten de echool') Niel ellecn

;;'il'i;;-à"i uii ;;;;;";'|;r.de kindercn in de kerk geen leven

;;À;t ) .le m.nscËJn niot wiltekeurig in het- choor plaatt namGn

;f-i';";"it at l"tlgiti"i oitr rtutr *iorpen") -marr-ook apecieal

els meesler trad hii ir à?".i ,ii" taak. Buitea 6e achooltiidon m.ochtou

de ionrene gc"u krfick',ar,t ïiuictrten, niet dobbelcn,. nict v-loekcn'

ö;,;ï#"il1;ril;;i;rd"nins (ik vols hiff de cchoolordenins val
lS Mearr l?26, weeffi,'il;u[ *u.d ,lí" vrn 2,1l1aert 16?6) bop*l'
d; il;;i J"[rrrt Ëaeron tor ,,noratorcn" aoudcu worden aE'ge-

etcl«I, die hun kornuiten in rlezen moesten hospieden' De,baldadiSheid

;;;;*,tii; in ong ;;t;Í.;t'norat niet mindcr dan thcns' ook in
Do Bih momt d. .;;;iliJ ei l'e1'alingen tc'ren nemGn' Zoo werd in

l?82 beslotco *"g"o;'ÏI-r"rgrrria" beltl..tligheid van de otraatjeugrl

ír.Eil-. *rl rdfr, Sii lrrlrildtnrolrlir.. r[. l:il !trlor'* u & LrlcrHo' dir Lo
lirdrro rlGt 4..? rclol rooia' vl dr rm$l tí tr rollo' ft rrro rcnclillodo orden

li.. !i.tl.l.ulur. ..-eoÏi. fit Ètft'- iict to.r rctool rorlo' roe&t doc lir&n

*'-j:l"iïffi l:fífi k,.tiH.i"s:--.**;.-"':-::"o"(Yerrr'
,) Iu.t rlLF rrl3o lrl *L;ti;;i;;;-it' ;-tt'it Urirolr' ]rr rrl ctdrn (rre D'r' tr

lrhllc. llïtar c. v.rr..*,i-Élï-i;:Urltt; .rr GrnÍrruoeda ir do Drirl' l' $t)'
tt Nirr rttoa tir&ro. -..'r;;L;;i;;-o -.lr.o.rcjrl ror hroie de trrl' Ir rnurÍ'
.iiïli iï..o-'.iffi (2.;i'ËJ'rï;tt': 

" 
; àcirrrririr ru da pnöt'r 'iGL '"t

Lrl utrio. ..grllirt - ft'itJ t-ftl"*olt at prrdiorir dt ö*tr-t3r rr' dÉ Llotr"
Lirva lo Gs.". l. .r.o - itni-i1-tr trrctoru' irt lorlr llcdr"' lïli'
0t Dir hu rot.trcla O* Iff.-ï ö. gih roor. lr ro irrnctic ru oo lrrrroftbó rclool'

Lï;:,:1ï riïi.'i.,r-i.rï;;i;, ii ai i,i .rir... dcr rclool à lrrJru jrbrlr ror r.r
lcr hrrloÍ o- Lrr ir.-ii-i'ï;-i";irí;; .rt-l.or.. - .roa6 t b.l.tl-. (Iírvortloe

Irlt. p. a). tr & rrri u,-lirïri- i.-i-i-rr.rtr- pràri rlrs§Irlifl rF rllar ro&'
llrjc, rr;hjr. rrp9irlc.' Lttio;;-:';;'at l-tdà ttpttSolrlevr' msorSltloill' oorc'

llrhlr o rurricrtiillcyr it f" it't- o L-cr trt;o tri trr-too ltitr & llrrco o brrlt'

lli.Utr. llucr jrliih bc;rlir3rr roor'

lrrl p,,'lcy,,'rrlr,'r,l ,1,'r lr, rL, l,1ln,- lrr,.,,'lr;[r'rr, ,lt orrrlr.rn lrij ptrlrlicntia
.tirrr ll nrJur.'r ()rrr.lr,1,-g,,,lrrl,rrl'.'n.,,,, Irttn kirtrltrt.n lr)r: lt zitlr.
l);rt rlrr6,'li1hr' ;,lrrp,',,;, r, .'n ,,rÍ1.r,'Ji,'lrllrtrltrr l»ij httu'dijlttt'tillrtle -

Lrnli.'n pirsclri,',l,lrn lr':rh nr'l rpltiir:rl r,r'lr llillsr,lr tttv,rl, ttrtlt v,llttl
lrl tloor :tllr. r'r.rrrv,'tr ;rln rvijrl-r,r'rlrr lirl ctt r,('r-llrrtí{Í{iurrrrl gtlrrrrik-
l ltl zorr ()nN tr. r'r'r v:ur orrs otttlr.r'tvr'r"1, vr»r)r(:n otrr lrir:rovtlt' lttt ltrr:t:-
rlll tr. lr:rrrrlclr.rr. l rr l7()() wr:rrl rloor l)e llilrsr:lrtr ovcrlrcitl wt:rlcr
g,'rl,'lilx'r'r'rrrrl ovcl rlr: klrrclrtcrr rlir: varr tijd tot tijd door vccle wor-

rl.n 11t'rlrr:rrr ovr:r rlr. Ioslrantliglrr:irl cn ongeregeltlhedr:rr dic door tle
rrr,lr..s r)l) (l()cz(:n rlorpe wertlen begaan aan menschen die over
'tr:rirt l):rss()(:rrrr lls «rok met het doen van alderhande molesten aan
,1,'luryscrt; r:n is goerlgevonden deswegens eene waarschuwing te
,1,,,'n prrlrlir:coren, dat rle daaders daarvan bij de eerste ontdekking
.,;rrr rltrr l'ror:rrrcur-Gcrrcraal zullen worden aangegeven".
t'r lll0:l wr:rrl wcrlerorn een publicatie tot de ouders gericht. Thans
Irttrof lrr.l lrcndic,,lot hun eigen voordeel en tot vermaak van hunne
l.irrrl.rtrr, l»okkcrr en gijten houden". Zij worden aangemaand dat hun
trnH('ns rrict lelkerrs klaver en ander gewas van de Ianderijen kapen,
,,,r,r rl(: gcitr:n. Bij ondekking zullen de daders aan het Hof van
.l rrslilir: worden bekentl gemaakt.

lrr ()r:tolrcr lB02 berichtte de schoolopziener in het 2de schooldistrict
r;rrr lrr.l l)cparternent van den Rijn aan het gemeentebestuur van De
llilt" rlut hij rnet het uiterste genoegen De Biltsche school had be-
z,,r'lrt. Ottrlcrwijs en vorderingen der leerlingen \,varen onder de lei-
rlirrg r,:rrr rncester van Diepeningen uitstekend. Het gemeentebestuur
lr.slrrrrt ol) aanstichting van den schoolopziener, rrter opwakkering
'.,,, rlc vlijt", ,f 14.- uit te trekken voor aankoop van ,rnuttige
;,r rjnjts".
l)r'lo[ varr den schoolopziener was, wat betreft het onderwijs mi§-
,r lrir.rr gr:lrecl gemotiveerd, maar de localiteit, waarin onderwijs werd
',r'f,,('v('n, was erbarmelijk. Nauwelijks 6 maanden na het lovend schrij-

' , \'arr rlerr schoolopziener, blijkt uit een bespreking in de verga-
,1,'rirrg varr lret plaatselijk bestuur, dat het schoollokaal veel te klein
,,i \r()r rle hijkans I30 leerlingen. De kinderen werden door de be-
,,:rrrwrlr: lrrcht herhaaldelijk zoo onwel, dat zij het lokaal moesten
r r.rl;rttn. Aangezien het plaatselijk bestuur geen kaus zag de verbou-
rlirrg uil rlo publieke middelen te bewerkstelligen, werd besloten te
Ir;rthtcrr hct geld door particuliere giften bijeen te krijgen. Aldus

",.rrl ./' 660.-- bijcengebracht.
lrr lll25 wirs er weder een omvangrijke reparatie aan de school noo-
,lig.'1,c w:rs destijtls aan den Achterdijk gelegen, schter de kerk, en
l,'v:rtl(: í:í'rr r:nkel lokaal..Ongeveer 60 à 70 jaar geleden is de school
,,r'r'rgtlrr:rr:lrl lraar tle plaats waar heden het politiebureau staat. Be-
rrr.rltn w:rs rlc sr:hool, tlaar boven het gemeentehuis. Het is niet on-
,rarrlig rllt rkr rritwendige toesland den inwendigen gevolgd i§: toeu
lr(,1 r)rr(L'rwijs rrrct kcrk err religie verband hield, stond De Bilteche
rclrool lrij rlc kcrk, lirlcr in hct onrlcrwija onder overheidszorg gesteld
,'rr lrcl sclr,olgclrouw wrlltl orrrltrr Jtcl ovcrheidsgcbouw geplaatst.
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lÓlltlworrltgctranrlelrlrlver,dercqu.c§1.}vlltMltlltt.tllIlrllrr.lrrr.lrll.r
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reruard van ordioai..';ïfi;; JJa" -roty"rc' mclerÉ ende drugerr

lllJ]Ï,,'llr.'. ui'l"r'i*;;;i' dï Hccr Ed' Mo' de defieieren'
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b"rt"-d" ton eí tG EGIGn GE lrntcekcnrnf
Dc turÍtonsr", -o"bï'"ï*"f *" le"eras;ie' ala afncner 2 duit per

ton in rekenins bJ;"ï'"§;il;ili'a""tboden hear functie

door een ander te doen waarnemen'

N A(:ll'l'w A(:ll'l'.

\i nS'l'l'i 1u.r'lrtlrrrllrtn rclrr;rrt l)r'llilt rtrst irr lTllli rr. lr,.lrlrrrr g,'ltrr'-v 
1it'tt- \',i,i, ,1,,'rr Iijrl sr.rrlr.,r rlr. irrgtz,r.lr:rr,'r, zelÍ lanK{.}r'('z('lr v(t(rt

,lt tr:ttlrlrr»nrlr.. l,lr r+'r.rrl r,rlr iijsl ,rpgr.rtrulkl r,:rn rlrr wcr.rhttrr.ullnnt'rl
Irrrrxtlrr.rr lll r.lr 7(l jrrnr err rlir.w:rrr.rr rlirrr rr:rclrtwnlkpliclrlig, nruor
llrrrrlrrr rlir' plitlrt voor ./'.1,. 

-s j:r:rrs ir[koorren, Vrijgcstr:lrl waren
rlr. Nr.zirní!n w;rar slc,:hls riirn rrriur was, zij rlie onr gelrlige redenen
rrrtl korr(lr.rr o;rkr»rtrr:lr r-'n zij rlio le artft waren om een plaatsver-
,'nrt{r'r'lr.hr:kostigr:rr. [n tlc naclrtwaakpliclrt was ook de plicht be-
l,rr'1,.'n onr's rra«:hts hij klok- of ketelslag op te komen. Als de nacht-
,r;rkrr urrrirlrl bernerkle. nloest hij alnrnr slaan of. bij onttlckkingen
r;rrr r,rrrstigr.r nlrrl, rlc klok gaan luiden. Een boosdo('rerr op dit laat-
,.tr' lrcrllclrl. zorr hcl xleulelgat van rle lorendeur kunnen versloppen.
( )rrr rlr.zr. rerlerr sr:hreef het Provinciaal Utreehtsch reglement op de
rrrrchlwrrht (rl.rl. l5 Fehr. 1763) voor, dat de klepperlieden's nachts
lllkr.lrx r.crrs de trlrendeur moetlen irrspecteeren.
l,lirrrlclijh lrr:;Ion den Biltschen ing,s2s16.., dezen nachtwachtsplicht
rí'1'ífrv('l(rn. In l7B5 werden dan ook door schout en schepenen tr^ree
,rl'Íitiiir.k. kleppermannen aangestelrl. ieder op een weekgeld van
I ,.t.

\\/:rt rlr: rrilrrrsting betreft, de nachtwaakplichtige ingezetenen moes-
trrr zr'lI rrurar zien watze medenamen: messen, hooivorken of andere
rt,','li- of snijvoorwerpen. Latero toen er officiëele kleppermannen
!i:u'('n. lrcsloot het plaatselijk bestuur, voor hen een sabel aan te
,, lr:rÍÍr:rr. Vermocdelijk is die sallel later veranderd in een piek. Ik
',,',,1 tcrrtrtinstt: vermeld in 1798. toen Arie Spiesa en Hendrik Smee-
Jr,'s :rlH kltrpperliederr werden orttslagen (omdat gebleken waso dat ze
rr('t r'(,1(loenrle uren in den nacht liepen), dat ze klep en piek aan
lri't pl:ratselijk bestuur moesten teruggeven.
V. lrr:lrhen hier dus te doen met een ontslag rvegeus onvolledige
,li.ustvcrvulling. Wie constateertle dat 's nachts? [Iet+chijnt dat het
rrrlclr:rr oÍr roepen hiertoe geheel of gedeeltelijk moest dienen, Uit
,'r'n in§[ructic voor de nachtwachts in Zeist uit dien tijd, bleek mij
lr,'t vurlrand tusschen ralelen en roepen met de contr6le. Met het
,lrrrn vun de klep moerl daar op cen bepaalde plek worden begonnen
,'n (,(:n bepaaltlen weg gekozen. opdat de inw-oners zouden kunnen
.r'r'kcning rnnken" oJr welken tijd de klepperman passeert, En terwijl
(rrllr:s le Zeist) tlerr nachtwakers werd gelast om de klep 3 maai te
l;r:ur r.n 2 nraal hct uur uit te roepen (b.v. tien heeft rle klok, rle

Ll,rl« hr.eÍt tien) volgde in tlit verband het gebod aan het plaatselijk
t)í,Htlurr zoowr.l ;rls uan ieder inwoner, om rrachl te geven of de wact
lr;r;rr loer(.n t4ctr()uw waarneemt".
i),'111'r,,;,;1*irrg rler klepPers (wij spreken nu weer over De Bilt),
,vcrrl olrrgrrslirg(ln over rlc ingezelenen en cr werd van dit..klepgeld"
tr.,r kolrir,r r,grgrtnrHukl. llit een kltrcirt van een der Biltsche heeren,
rlrrt lrij wr.l zijrr gr.lrl r.oor rlc klr.ppers wilrle hetalrrrr, nrits rle naclrt-

SCHIPPER.

D3;t'""Ïffi ï,':ï*;:'rff lË.ïx"":Ïi;,ii'**lÍ"'HÍ:Ï
ambrchrrhecr ccn ,".1ïi"1-ai"]Ïrur."r. eGn mBrtellins in l8o4'

,30.- Por irrr bedroeg'

Bii pleatselilt r.gto."Jt'warGD de vraehrlooDan uitvocrig Seregcld'

Í:Y.ï:í,r*""'""1:m';x'i::ïrïïrïi**ï3'Ïfit"ts:
rehout wilde hicrin ;"ï;;;"ii"o' hii vond dat dc rchepeoen

dc beuoemitrg srtr d;;[;;Éi'h""' -o"''too lercn' Een halÍ jaer

l.tcr wss HarrLamp o"À"d"o €n Pocsl-;;du'o- eon schippe'r be'

noc.d worden. I" il;;;"d"-;h'ii ihrns riin invloed heeÍt ge'

bruikt, blilkt niet' ;ï;- "ti ;;qt werd iu 
-de versrderins van

Juti l8o{ .o, "tr"Jiï"ït"J-?" 
ïttloi"" ou door-bemiddeling

vau den rchoul, a""-iàÈÀitheet-te vclsockGn dc vrcelure te vcr'

;ii;'D;;";;"e",i;i;;rd""iïa"*':",#,ï"::lï.',1ïïlïï:J:iil
(den rehoonrootl vtn "den votiSen funetio

à,' oml,acl,talreer dan ook'
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**{ir[d*+rËïËfl''ll*ï:l:!l]ffi
'.:,"'*:.ï"'lJ:J'*-ï:tt;"fi lJlf,:ëlï";o;;,o,zicnyrp"ooiiip'
de rnder v'n e-en "tJi"i-r'aacn 

roet u"tii"uti gewapend - dic gc'

assielccrrl werden ;iïtï;;';"" Ë"g"t"chr' Vrnnccr de ecre rr'

ker met d"o t"'gt'ïïir'ï-'Ï;t'i""1tti'-"*i"' rchuildc do eudcr llet
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CHIRURGIJN.

ff
ï;;;il;'itt "lt 

cen teutoo' inscretct

ren te dmn'

[ï'i$fi{i;gdffiï}*:ïfr itï-;=";il}i*il
dro de erme in;'erct
merle de rrmc prt6'nten' behrndclen'

IiltANl)wl,:1,:ll.

/ f M't'li!';N t' ,1,'rr !,rurt,lwt't'r rrr llr. llrlt it 2\r'r'Í ri,rrrrll lrt'Ltrrrl' lrr
I f lj,l; rvr.rrrlrh.rr rir.h rh. ls1111s1ls1s1't:rlcr trtr'l rlt' Itr;tr,rlr.t't'rtlrxi*lcll'
lr.tr llt lrr.t plrrllrr.trjlr lrr.slurtr lttcl ltrl tcrror.k ottt uottrl11ltrr SthlelÍlc
lrr.loorrirrg ir. ,,rrlrír,g,..r rrrrÍ lrrl lx.prrrr.vrt rlr.r bratrrlsprril. Ilet
,,rlp.1rl,j j;rar Lrv:rtrr,jn rttplrtiItllctt op ltrrn vt'rrttrk l1.rllt etl lrtrrrloot

lrr.t grlnrrtsi.lijk lx.rluur ruri i,r,l"..f ll. - ,.,.rr lltpnr€vcrr rttt ophergen
rL.r hlrr.r'httrirklr.lcrr le Ervt!1..
I lit r.r.rr urtnteckcnilrg in rlut ja:rr hlijkl een lijnl te hebben hestaan
,.:rr trr.!r rlie uts trruntlweerpliclrtig waren te beschouwen en in ver'
lrirrrrt ttrtnrtttt'tte trtrtrsl de bode gaan.rvao huys tot huye op dceaen

rl,rrpr. :rrrltczeggen dut zij tegen dag en uur in de lijet vermelt, voor
l,rrrrrr,'l,uvsctt ritotlen stellen ecn emmer en een lantaarn mel een

hrrrrrs rlanrin".
Itr 171)t) wt:rrl a.n brandspuifmeester en assistenten uitbetaald, voor
,,'rlr'r ír sl. ,,in plaats van een ton bier".
l'ir slhijut een 

-speciale 
belestiog ,,voor dG brandspuit" te zijn ge-

Irr.rr.1, rvant irr ó".og"r,o"-d jair krecg oen inBezetcne vrijstelling

','r, h,'t;rling voor de braudpuit, omdat hii do-or de liSging van zijn
lrrris 'iur rlc.lrrandspuit niet gediend kan wordcn.

VROEDVROUV.

I \ l;íí, rrerrl door sctroul. scltepencn en 3eörftlcn au Maag-je- vrn
I tl,ll in trnor qualitcit 

"an 
trotrivrouw cen lraclcmenl vln -f 3-5'-

t,,,'pl'le;d. t.ater werd dil lrrclemeot op /.50.- Scbracht, in l78S
,,pr ./'ó(1.
Ài,,,igj" "t'rrul,le lrare bedieuing nict op waardige wijze; herhaaldeliik
...,"'íij beschonken, ook tijdós de uitoeíening harer functic. Ea
t,,"rr riÍÍiciiiele waarschuwingen en dreigcmentGo Ect ontefug .niet
Irtlpen. trestoten schoul' achepcoeo en geërfden in 1790 om harr
trlr'ïr.rrrerrt in le trekken et oón aieuwe vroedvrouw 8en lc rtcllCo.
l'llrrrlr, [euoeming en ontatag va1 een vroedvrouw eloaden aeu dcu

.rrrrlr:rrlrlshee r. Zio meende deze. Mear het plaatoelijL bcrtuur aou

Èlrrrrrí.r na de ervering opgedran mel een ongerchiktc vroedv-rouw
,,1. Maagjo ran Dijk, ,"il Ë.r onlelagrocht hebbcn. Zij bcaloten, drt dc
oarrrrellirrg ,un .à vroedyrouw voortaan wol ean den ambechtahcer
,.rl,rrrlr. krinnelr wortlen gelalen", iodien de lcgenwoordige ambechtr-
!t.r,r op aiclr nstn o- "in het traclemenl der vroedvrouw, drt doot
Lr.t plaarrelijk bestuur op / 50.- wao beprald' -uil eiSen middcleo
nog './l'í1.._ loe te ,o.g.n- en rle vroedvrouw door het plratrcliik
trrrlrrttr lt rftron ontslaan.
ttr. rrnrfuuclrtrrheer gaÍ in nntwoorrl te Lcnncn, daf fiii-r'vcÍlrouurdc
rl;rt lrct Serochl geene zwerighcid zoude mrken ,j" -Ed. in 'l gcnol
rijrror rcfali"r* ie lalen eonlinuccren", cn hij bcloofdc- drt hii nict
..ilnr, ,,pi.r.ctcnco ecn ongetchikt voorwerp (zou) opdriogcn oÍ 't
gcrc.lrt iiuotn,*,|. l,ezwaaren" en wal [r:treÍl lrel ontclaen, uel de
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l,.tr.'r.'r .'n lr.'1r\!'lr('rr rlut lrl ;ll:r;rlrllillt 1,,,'lrrr,, r' l,r rrrrl, lr lr.rttrlltr
Wltl r','rrlrr rll r;tt:u'slit lrtlrr'Il v:tn r'í rrrrr,=r,1, rruF \rrr lrirr lr-rrr'1ll
Iortl:irttlc k:rrrs lt lrtlrlrcrr ol) í'(.ir grrsclrih lr. r r,r'(lr r.ru\i l,r1 * rllrgrlr'
rlil vcrzotk ilr clr sr'lr,»rrk lwrrrl olrligirlir.s. rril rr.lL.r r.rrtr lr,'l Irr'
rlr»clrlc Ircrlr:rg k,,rr gcvotttl(:n worllcn-
IIet llltatsclijk lresturrr rlcclrlc dert arllrrrr,lrlrlrlcr lri,'r,,p rr'(l(', (lrt
lrol zir:lr utct zijn voorBlcl vereenigde cn lrcl rllrrli lc lrrrrr. r ()r)r rle
licfdt:zorger terr gocdc van de opgezetenen Icloorrl".
In 1804 was er een vroedvrouw-vacature en lrel plaatsclijk lrcstuur
verzocht den ambachtsheer om de gemelde obligaties ailu lict gerecht
le Iaten, dan zou het bestuur zijnerzijds aan het Departementaal Be-
Bluur verzoeken om de aanstelling tot vroedvrou\/ aan den ambachts-
heer te laten. Het Departementaal Bestuur stond dit toe.
Uit de instructie van de vroedvrouw deel ik enkele bepalingen mede,
tlie voor de kennis van eischen en inzichten uit tlien tijd van eenig
belang kunnen zijn, (ik maak b.v. attent op enkele passages waaruit
fijngevoeligheid en zorg spreekt, die sommigen misschien voor dien
tijd niet zoo verwachtten.r)
Buiten het district der ambachtsheerlijkheid mag zij niet verder dan
2 uur gaans hulp verleenen. Zij zal hare eventueele leorlingen niet
zelf het accouchement mogen doen verrichten. Zij mag de patiente
niet agiteeren (,,verbaasen of kleinmoedig maaken door praat of ge-
baarden"). Zij zal de verlossing niet mogen verhaasten door gevaar-
lijke middelen. Alleen zal ze een verzachtende clisteer mogen toe-
dienen bestaande uit twee handevol malveblaaren, een handvol ca-
milleblaaren, gekookt met water en vermengd met 6 à B lepels raap-
en boonolie, 2 lepels honing of stroop en, na afloop van het accou-
chement, het ingeven van een emulsie van amandelolie of zoete melk
met water,
Zij nag van operateur of vroedmeester geenerlei geschenk of beloo-
ning aannemen. Zij zal tevreden moeten zijn met een matige gelde-
lijke bel,roning van de patienten, eyenredig aan de draagkracht van
deze en ze zal de armen gratis moeten helpen. ,,De vroedvrouw zal
niet vermogen het geboren kind op te baakeren en ter ruste te leg-
gen voor en tialeer zij vertoond heeft aan de vrienden en bijzijnde
vrouwen, dat hetzelve is geheel ongekwetst en gaav over zijn ge-
heel lighaam".
Bij overtreding der bepalingen verbeurt de kraamvrouw een boete
varieerend tusschen Í 7.- minimum en .f 25.- maximum.

1) Eocwel ileze vou zorg getuigende bepalingen m.i. voletrekt bict crkel bcheerrcht wotder
loor het feit dat't hier aarstaande uoerlers geldt, zoo dièEt toch bc<locbt te wordco, drt
Lnlmvrouweu en sor6tarnde moerlora vroegcr rpecialc égarde getroteD, ODr Ourl.EollanrlccL recht
o.r. Lat verachillende bepalirgeu tlie gctaigeu yan z016 voor ile irtr.tieDdc mocdcr. Eu rclÍa nr
deu doorl eeaer kraamvrouw, bij de begrrÍenio o'l', wordt thans uog hier eu ilaqr een op ectbicd
gcberecril onilorrcheiil met endoro begrefeoireen gemrrkt, hotzij ia ilo bellccdirg dcr doodkirt
(in Srrphont ccn wit laLen bij kraamvrouweo, terwijl bij enderc dooilcn cen bl.uw6crtrcepto
dckco worilt 6cbruilt), of door dc wiizc ver dc brrt tc dregcn (b'v. ccrtijdr in Fricrleod dc brrr
bij Lrrrmvrouwen uil ccrbcloor ctcuneodc op dc ermen, inplrrtr vau, zoorla ondoto, op do
rchoodcrr), oÍ in tooiing vm bot otoÍÍclfil hohcl (b.v. iu rommigc dcolcn rrn Duitr.hlend wrrt
rLene log wel ontrlapcn trarrvrouwcn zcor tchoon gctooid wordcr, b.v. iu bruirhhlootl, Lrn
en olnicr).
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II

STEENSTRAAT.T)

Dc wcg vrs Utrq,cht naar I)e Bilt (.tottor schouteu huia op die Bilt")
bchoorde tot de oudgte wctetr yln oni laud. In l4il3 bliikt de Steeo.
rtreat te zijn gerepareerd en cr werd toen verboden om den wcg te
gebrui.ken met wsgenr waarvsn de raderen mel ijzer beelageu wlrctr.
In 1470 werd horttel en gerogeld onderhoud van den weg aanbeetced
door de burgeoeeltcren van Utrecht. In 1670 bealoten de Sroterr
de onkoeten en het arbeidsloon van het rijden van gand voor de ver-
niouwiug en verhoogint v8n do Steenstraat uit de inhomateD vtn
het voormelig convent van Oostbroels to betelen.
ln 1674 had de straat veel vau de overstrooming te lijdon. De finau-
tieele moeilijkheden na de Frantche bezetting uaekten het borwrrr-
lijk om de noodige gelden voor herstel en het gcregeld onderhoud
le vinden. Er werd toen ecn tol geheven en in 1708 besloot de vroed-
rchap een weggeld te heffen van 2 stuiverB, to betalen door iedere
paaaeerende kar vau buiten de atad en alle endere karren of wagcnr
van buiten de proviacie.
In 1716 en 1743 was de bestrating telkens 2 voet versmald, zoodat
elechts een wr;Gnpad was overgebleven.
Io 1809 werd de ordinaire postritweg vaa Utrecht op Devenler aau.
gelegd ea dc bestrariug doorgetrolskea near Anersfoort cn verdcr.
In lSll kwem het ondcrhoud gemeenschappelijk aao rijk on dopartc-
DGnt (voormalig geweet) en in l8l7 weià dà gtraer -door 

hct rijt
overgenotnen.
lo1672 woedde een hevigestorE, dio vele boomen ontwortelde en in
1747 wcrd de atrrat geteisterd door eon hevigen watorvloed.
De Biltsche weg liep eeret recht door de batterijen, maar ie in lB48
ourgele6d, terwijt intuaschen de toeetand wcer heratcld is.

HOLLB BILT.

hclÍt tk.rr ltrrllrr l, hr.t ru r.r Itr r r., rlr r lr. rtcrrlr11. rhl rL. .xrÍàltr.rn,rrror:l 11121;1.lrl worrlr.rr rr r.,1 lr,.rrt ([,1rtrl. r.err wnlr.rler"rirt;.lI v,r,rr:trl hi,r.r'r'rr,r,r r, r,;;,i;;.';::,ir,ctrcn Hrrye, r.o virrcrrrrr.tl.'('6, rrrr u;rclr;rlnrlr rvrrr. rtr. ll,rllr itilr rrnelrurl: ,.,t. tfiru,i*. 1f;".r.,ierl' r.r orrrl'cirrÀ. hr.r.r.trri.^i,,r .rr,',11. pr.iuen ,i"r'ri"i"iiir."r,r,lll,,' 30r), vrerr rrerr rraar,ïrr",ri"'"pin preatr reru' op ec, huir.serrnnmd ..die ll.h. Itilt.'. in ,.nr, ir.n'r'plrtrcte v.n lS?{ genocmrt.

g[auwn 
s CIr onini-n orx.

l(rrdr in cco rctc vrn o.lrrccrcr l6s0 rr, * * *""r"r''"'reldoek vcrroctd (r"ilililr.Ë"is""ooroudi6 boereterr). arr',vrrlcveri:rg werd mij cir, ;;;;rd-,-;rr'ïc 
-neam onrrcend ic 'a hctírrr. der drer rer or.ira.e.ecn_ki.d l;;;;;i;;;; I*"".ïïiï"ï", rr.l)r. overlevc-ring, hic. 

"td", d"i'o;;ï"', _de Schorteldoctc- ver-llarrr' ral rich mirrchico 
".rgirr"i-urt i} feir, rlat in rg2s eeu een.,,rrrlcli ns re De Bil t a"n o""J,,É"-L;;il;[,;-;; ;;;ff ffi 

".llno 
r.t_cldoel- boetond loea rcedr.

fillh'!:,piïïï,,..,Ë:4;lltïïï.ill; jif; 1",-"*,ïï,"1i:sixring rc dcakeo; ia elk 3"r;i;;;.Iiiu, goed, dar in 1650 rccde,.t,ttn ordr" de Blauwe S.cÍ"rtctt"-Ë UJI"U ;;;i ;;..ï"irïi"r*-,h. Klorop" hebbeo gcheerci. 
---!' vs"'vr

,1::,1'"ï."*;""1*ln*;J:$ryi,1ïïl,iiiri:lit",",r"j,ï:Jï,j
"'lkegelooÍ vonoct,r- d;i-;;r- Ë"ii"iJ"..o brruwo ecrrortcrdoektr'::'ort) ellc proccai" rorir.-'t['Ë*ri 

"à ríbeetding vrn eeo uirl.tÍ19 dareercnd buir io Thoïn ;;" d;'W;;hrel, w*rop areo in deq1''vel ea rdiel eea schor-r "irdi;it"ï";ii':, derrboven rte woordco..liarthaue rqr bleuea SclriiriJ;. 
-'aYvve'e I

iÍ.11,ï'ïi:;ïi.ï,ïi.qï$";ïïï:ïï'ï"ïhï',.,iil".l:x jr;ï
lle hoírtede Hcí Klompjc-, in dc lgde ecuw vcrructrl ale bef,oorend
:ï:,ïï,ïfr'"'ï:"ï;:.ï'1!:*mlli.,'fl "ffi i."'j:tlï:"fijli"",De Holle Bilt (hoole Bilt) was cen gedeelte van het groudgebied

van De Bilt. IIet buiten Volleuhove lag in de Holle (hoole) Bilt. Her
is niet geheel onmogelijk, dat ,,hoole" Bilt duidt op het hge gedeehe
vaa De Bilt (De Bilt lag juiat op de grenzen ven de hooge en lage

DE KLOMP.

SPIERINGU/EG - SOESTOIJKSCHE Wil
J) Dc Lccr G. A. Evorr LGGÍI iD l9ll ir f,ei Urr. Drgbled ccr rrtilcl f,cpuLlicocrrl ovcr llc
Biltrchc Sleenrtraal, w!rrvar;I hicr drrLbrrr geLruih nr.h. errLrl Irooírll,uutnrr rtcrlarlr;clrndc.

(), t'r plirars ,f arrrrers .i,. err 6r'var vrak rrij rret_rroter ?homas, bijIr.t ,rrlrli.k nrg str:r,rls ,,t* t,,,i"tï,,-'t,,.1.ï,,t, srorrrr sintrs orrrreugrijke

46
47



lrjtl,'n ,1,' lr,'rlrcrg ,,lltt Wrrptrr trtrt S, lt,,ll,ttll ,1,, ,,,,1, ,,, , r=rr tt.lt'
r':ur lí,1").-r'r'lt r)urlí'r'r lrrnr:r,lrrlr lrrlrrrlcr-rlr ,,1 1,,,1,, r;', rr,,rrll 1ir'

ttt»t'rtt,l. Wrrl lt'gt'rrwr)()r(liH.\írí'tsttlijhtt'ltt tt,t'1, ltt, t ,rlllrrrrlr lrrl ttlnlr'
H('(lct'llí' \,itn (lir'n wr'í{, lrr:(:lli. r:r:rlijrln ,\1rit,t rrty,tr','y,. r.r,r rluli g1í)Ír(l
rlir:rrlrij ,.Spir.rirrglrotk". lrtt lrrrisjr. (:r[gr.lrrokr.rr rrr l().1]l) ,,1, ,1,'r, lr,,r'k
vln (1.'n [,rroyrlijk, Noorrlzijrlo,,,rle Spir:rirrg" r.r.n r.n:urlr.r volgr:nH
ov(:rlcv(,rinÍ{ altlus geheeten naar tle visclrvcrrlr.rs rril Sp;rLtrrlrrrrg r,rr
()nrrilr('k('Ir, rlie rlaar )arrgs lcwamen. f)í'gelrr'clc Srrr,.;lrliilicrwí.g vorrrl
ik,,;» orrtlt: kaarttrr als Socster weg verrrrcl(1, antlcrc,jeH(,v('ns sl)r'akcu
ook van Prinsenlaan.
Uit een aanteekening lult 1702 blijkt, dat eyengenoemde weg 's win-
ters onbegaanbaar was. Het water van ,,Het Wapen van Schotlandt'
stroomde daar vrijelijk uit en het nlaatselijk bestuur besloot den
toestand te verbeteren door puin in de modderpoel te doen storten.
En ten slotte werd besloten dat de herbergier, {oor het maken van
een heul, een afdoende verbetering zou aanbrengen.
Al is het mogelijk dat de Soestdijksche weg modderiger was dan de
andere wegerr (of dat de modderigheid er meer hinderde), véél beter
was het met de andere wegen niet gesteld, alle waren ze bij regen-
achtig weer onbegaanbaar, bij zonnig weer poederig-droog.
En deze toestantl bleef nog in het begin der lgde eeuw bestaan. Toen
was de tegenwoordig bestrate Zeister \ileg, van De Biltsche brug af,
even modderig als de andere wegen. Een uitzondering vormde de
oude, beroemde Steenstraat (Biltstraat), die vóór lB24 m,et keien,
daarna met klinkers rl/as geplaveid.r)

DE ÀCHTERDIJK,

Verder was de Achterdijk geplaveid (met keien wel te verstaan) tot
aan de oude school (achter de kerk). Langs de bernaen lagen grep-
pels. De Àchterdijk is later ,,Burgemeestep de'Withstraot" genaamd,
naar den burgemeester y. Haersma de With. De oorspronkelijhc
naam was Veenweg, ook wel Voordorpscheilijle of Blau.woapelsche-
ueg-

BILTSTRAAT.

In een rapport aan den gouverneur, deelde de schout in IB2l mede:
,,Voor de reinheid cler Biltstraat, welke door deze gemeente ligt, kan
weinig zorg worden gedragen, vermits deze onder het toevoorzigt
van den r,vaterstaat behoort en altoos met zand werd bedekt, hetgeen
veroorzaakt dat bij regenachtig weder, dezelve zeer morsig en rroor
een voetganger bijna niet te passeren is", De oerlichting der straat
kan nict geschieden, uithoofde dat er geene lantaarns in tleze ge-
nr()cnle zich vintlen".

I) y. d. Monrlc, TijdaolriÍt 1935, p. í13.
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r,0(ll,:MliN'rliN' M A ltKTl':N'

KOUVENTIOYEN

(llrrrprStrre llp l,rylllt lrotlo.'.lf l)e lrrraltrlralrr (ituuanhoYo lrro
orrtlcelrrl rijrr rrlr lrol ;orrr hl vtrt ,lr.rr n..rrlt drt lrtcr ocl Znirt
rchijnt to rijn leroertilrl.
Alr hot truir (huwntrlrovr rij:r nlatn ottlL:c[l rlr ccn cilcnla?, hnl
rtuL.Vole&anx" (Vol.lrri;prrlr. l)e Bilt-Strtioo) ootlocol ii!
orrnr aotr tluib Vo;clrltr;. rlic fí e.uw Scleden dler ler plmtrc
rrlrxrrlc cn Gr rctt lxrerrk'riitie cn leppcrii hield.

DE L.EY[]N.

§ nt rlt í.eyen betreft, in ló41 vind ik gerptoken vaD een stuk land
rrrr.l twee huizen ,,van outs gensenpt dic Leyen"' gelegen in de
llrrnlcrr. Bunlen') en Leyen vind ik in eclcn ooh wel als synoniem
v,.rtrrckl.
lrr rlr, Leyen was vanouds ,den OWerfrrandenburg", aan welk goed
rk. Ilrlntlenburgerweg zijn naam onlleent.

BILTSCIIE MOLENS.

A. Windhorcnmolen.

t)r. windl,orcnmolen, wlrraan de Molenweg (loopendc ven Bhuw.
lrpelsehc wG3 nsrr Utrechrrche wcg, wr.t nu hct Dr. Crrel vrn
lhetzelaerprrk ir) zijn naem onllccnt, bectond rindt leng cn wrs 

-3G'
l,.pr.n over het lcterc builen Sandwijck; groud cn recht vru wiad bc'
l,,,,rrden uan het voorualig vrouwGnklooster. Uit een Steteu.rerolutie
,l.rl. 2 Maert 16?5 blijkt, ïat het vcrboden wt! aeu ieder dic bii dc
,m,rk n ,rgecríl oÍtc gelent aiin, cenigc nieuwc plenugice ootrcnt de'

"r.tvc moten lot verhinderingen van de winl te stelleoD, tcrwiil bc-
r,rlen werd rru icder cigenaar vrn boomen binncn de 100 rocdcnr
,,rrr ,,dcaelve le Lnoolen, snoeycn, en de godrnich te oadcrhoudeo det
,llordoor 6ene verder belct alr tol noch toc rcn de wint der gemeltc
trole en 6ecchieddc".
trr l836 stond de molen en molenagrawoning iu elk geval nog en it
Iller d«ror den eigenaar van Sandwijck en ,'Sluishoef" aangekocht
,.n lÍgebrok?n, woarmede lret beplrntingevcrbod verviel.

B, Vingerhoedsmolen,

Orrrtrenl rle virrgerhoerlenÍebriek. rle vingerhoedamolen, die bij hct
tr.grrrwoorrlige Sanrlwijck wss gelegen, (waaruchijnlijk dicht bij dc

"lrris) in lret lluurveld, vindt men cenige mcdcdecling in bet dagboek
run dr.rr Zwocdschen geleerde Ferrner ven zijo reie door Ncderlrnd
in l7ir9. (llijrlr. llist. Gerr. rlel.3l, peg.40l). Bij deelt mee dgl dc
Ílhriel irr 164{ wus opgericht. Elke ltneclrt kon ongeveer 3(XX) vin-
g,.rhoedrn pr.r rlo6 ttrttfett. Gewoottlijk werd de fabrieL gedreven

*.Fr+t-tl,*i+x**t*;."'.i*t-+*
fiiÏlt-ï;ï "ïL'"Ëtiil 

rJ'iJ L"*I"r'^

*E*:i-i:+i':t*ïillit''t''*r::1':1ï""dïï'::"ÏÍ;iilï"Ïi':::
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rl,r,.r r.nn wllrtlrltl. en llol wrl rl0rlr Ittltltlt'rrl' I ru lrt il" p'"1''r'rrlr fif,

Ícr.r ,trrlí'rt"l,nit! rtt"t"itni ti|."-itf "i't'h- 
t'" tli" t '' N" ' r lr ii,irrli; z.lír

ï,iÏl ti ilIïï:';:n';Í!: i*l*r;' ï :; 

;'i: 
: r 

.';: 

i : : ].. ilr; i' ;"lJ'': ; li;
iiiii-"r," ïrtrrieh werrl Sebruikt' . !

lu l?44 werd dc Ílbricl rloor ovcrstro0nrilr6 berlreig,rl'. l)rtrrr rrtrvr:r-

rtunrt warer, rle deuren "* J" olu-ie dichtgehourlerr elt tlc tlrttrr'lr vutt

her rn..oorrrrrris wurcn ;; ,;;" zijrlen grooterrdeetr, welgespoehl' (Bii

l*ff Ïlïï:;r;'J'rà:tií11öi-::$lrï:ï'"ï'lÏff r
*ànincon voor de l"t"iti'ïtt;;:-ö; hcoi c"iiot overleed in 1787

.. a. ï.il w.crd door rle reduwe "oottl"ïtoo in lg23 vind ik -deil ïc{íi-;;hii;i- d. -ol"o te aiiu sesloop

Vinrerhoerlcmolen- ;i;ï'ii";;leetlveiroold' eirenmr Hendrikur

du ir"o, re Amrterdrm. uir Tegevcn v.n o*igo irïcn lrter, llijlt dc

[ ;::ï .ri .ïii:' ïï *:i; ]' I íi :ïïi: Ëï"".1i" ], *, 
-_ 

". 
ï"[:r::'*:,r'ï" ff ï,,ï1,;:"§ i" t.;;: H*;;i,

ïrffiï i : 
jr #'lïï'#,*l'ti *l :ï'ïlï "í ;i;[ï'Ïil "

men recdr in rle l3de'ï;;;;;ia' uu"t Éonrmin; zel wel rluiden

op den grond, -r,",'ï"1ïï"i'i"ti'iat a"ti ao teàeenrchgppeliikc

buren (rrit io: dorprgcnooren, io.c-zetencn). wrr"gebruiht. h oudc

riirlen roch, rocr, ell'e1ïï;;;;í"ïttikcn ioriitiduecl ci'eodom beee'

rËn. t*rlden d. b"r;;;";r" ;;-;'i:rp' go*-.oliik àen boprelde

:; ;.i.1;; J'ii itt""itt ler bebouwin g' bew eidin s) eo.z'

I)ti; ltot,:vl,:.

l)r'zr'horllurl rtrrlr urrl,'rt lrng- !rr lír70 r,lrtkle niclr hr:t goctl vult tlett
Irtr:r Mnlrnrrlrtt .'r,r, llorrlringhc rril lr»l rork: llorrvt,"', tlio rrun,rlt:
I lccrrlr vurr Àrnl'rnÍo,rl" lrr:lrot,rrle. ,rl)e IIocve" llehoorde later
,rrrrlr:r llourlrilrgtrt, tharrn r:r:hler nicl,

MOLENSTEEG . HESSENVEG.

Vtrr eouwen her alond aan den Utrcchtechetr we5, tegenover het
Kloooler, een korensrolen. De weg daarlanga heet Moleneteeg. Op
rk:rr Hegsenwog etond (waarechiinliih aind veel hter tiid eerat) ool
r''err molen. Deze ig in 1888 afgebrand en in den volksmond bleef ah
Molonateeg betiteld wat niet de eigenlijke Moleneteeg, maar de Eee.
ntnweg is.
l)o I'lcgsenweg, eigenlijk Hoeeeneteeg of Hessische rteeg genoemd, it
wunrachijnlijk 6enoemd naar de Duiteche (ab algemeeue benaming
llonaieche) kooplui, die hierheen trokken met hun tweewielige har-
rr:rr met koopwaar: potten en penneu. Deze karren maakten in letter-
lijken zia indruk, door hun zwrarte netuurlijk. Iu een Utrechteche
vroedachapereeolutie van 25 October 1680 werd boaloten, oo aan de
()rdoputeerdeu een eubeidie to vra5en in verband oet het bederf der
lliltrche Steenetraat door de lleasische karren. En in eon acte ysn
lÍ102, waarbij een etuk land onder De Bilt werd verhocht, vond it
trrt rechl van overgatrg geguud over een bepaald atuk land en brug,
vorrr geladen en ongoladen wagens, belnlue Hewisclrr- korren.
Wtar dus de afleiding van het woord fleaaenweg voor de hand achijnt
tc liggen, genoemde afleiding ala ovorlevering aog doot hoogbejaardc
ingezeteneu wordt verteld ea ook eldera eertijda de weg van Amers-
Írrort over Barnoveld op Aruhem €n vaD Amersfoort over Voorthui-
zcn naer Deventer '), een Hesaeuweg (blijkbaar met dezelfde origine)
w,rrdl gevonden, 

- moet er op gewezen worden, dat ik oudtijdr
ook de benaming Heeaeloteeg en Eeselateech vond, een benaming die
Lrter nog weer eens voorkomt. Ia er dan oorspronkelijk een Eecsel-
kamp of zoo iete gcweesl, verband houdend met den persoononarrn
llegeel 2) en ie later de benaming Hesaigche eteog in verband met do
llessische karren ontstasn? Wij wetcu het niet.

RIDDERDORP

Het gedeelte van het gerecht De Bilt, dat bij Maartensdijk ligt, heetto
Iliddordorp. Daar lag het buiten van dien noam, dat in l?87 voor
Í 4200.- wra vsrkocht en in l82i door den Eeer Eduard Taylor
i) I{rrorrcLor ll?7. prf- 53í
)) Villlor, Prlorclo Nrroliirt ló1, rooot t.l tr! DGt dcren nrrr ia rorbud.turd" Phab-
aaIat.

DE PÀN.

Ometrcokg 1650 kocht Antonie Carel P.urmentier' heer ven Hceowiik'

vecl leurl in De Bitt (;ïËi;;i; dot""o wm "hel 
Prrmcnlierr'

vrk.,. ccn rru* srond ilï:ïÏïï"ï i.i È""1. drr uiet lens sclcdcn

oog ii"o nrm droes):"d;il;t-"it:t in'do'buurt ven den Amerr'

Íoorrrelren wcs' door ;''ïï9--Jö;' b;i;t;à; in 1653 
"Gen 

reecker

rtuk veldt FcnrcmPt ";;ÏL;1- Vae.rop duidt die narm? In een rcle

ï*ïtÏ?,"::;fi,rÏ:f ill"lrl'l:i;*iiïrïlï*rï+ih!
ï""'aïffà"tdziide vrn dcn weg nnar Ame.re

;ï:lïil:ö;ï';;'il*ö#:itti*lí::t*f ï"-,ïX,::ïï,:;,'ïl
l;,,li*':; ; : 1ï: lïiï ï : ffi;il ;;'i;k ;' ;;;';; ;;' Ít 

" 
n' e 

" 
o" r I'

er ccn tiid war ,o""ïïïoi'ïi t"o Ëoul wrren "o 
it"-rleerren huie

dur opvht. tror p"oJJnil;i;'Ë";ï"i-io'tiioid.hrlve eh ,,De Prn-

ïï'l ?:Ïfïlïitok '"h"' Houdringhe. een (drassis) stuk sr,ntl "r)c
Pan" Iigt, lroeft, itunkt mij' a:tn mijn et'njeettttir g"en :rfbrerrk tc

doen.

Í-r'l
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vl.rll)t('ll
Í{l.Hl(!l.llt,rlrrrllrllrijirrlll)]l)vl!rgllllttiltl{lrrrllp.,.,....;,.lrltrtltillllllllH|.ll

Do flmillc Avlnlr lrrrl hat ln l76l Íohroiön, loon hct bij orocutlo
word vorkoolrl, lrr rlo l?lnrporl0ol6 wGr(l ltot huiton gonoomd,Amct'
()(rrt$.
§ir: rrn rltrr llt:lt yrrrr lltrzr:r'1,: rlt t'igllruult'w:tr{, vrlurl ik rtia'tl vor-
,rr.'lrl. (.)rrrxlrr;r.Irl lll]ll) Irlijkr hrt lrtrilr,rt lrt:woorttl rrf in bozil tr: zijrr
,l,rr .lhr. N. Slttrrgrl,'hl vrrrr Í)oxtrrrlnnrl, lorwijl het ometrceka 1835
wls lrr:woorrrl rlorrr rkln lllrt:r:hlsr:hr:n hoo6lccraar Ph. V. van Hcusde.
'l':rrrrrrroorrl was !{.)lcÍíen bij ,,Vollenhovet', tegenover Beerschotenr en
rr'lrijrrt trrssclren l860 en lB70 te zijn afgebroken.

ARENBERG.

Dcro ir GGn !ird. GGuwGo bcrtundc wcÍt ia dc uriddcleeuwcn ÍGGdt

#1:ÏilgÏ:#fr 1pl.;g;IË]"tru,==:f ilÍÏ
hofie".

l)1,: l,(x)t'l)lJK.

DE AKKER.

MUIZENNEST

TAMEROORD'

l,qert+rï*ffià*tlfjr*.,'ll!*i*aïfr [ï[i;ti
ff ?"'*,"r:: lï:l iluï;ï'ffi;;i.à;;;;'Ëia"o'

Arenberg werd in 16?6 door de weduwé van kolonel Louis Arclcinc
,,vorgedragen aan Nicolaae Vivien, heer van Mulier. Lator schijnt het
irr handen-te zijn gekomen van Pieter de la Tour, althans in l?(D
vorrd ik in een transportacte, dat genoemde Heer de lg Tour de bui'
tr;nplaats Arenberg verkocht aan Michiel Jan Ram. Het go€il wat
Irrcrr X zes hedendaagsche bunders groot. In l73l droeg Eduard
.loaoph Ram van Schalkwijk het buiten over aan Johan Vittert te
lltrocht, van wien het overging op Johan Vittert, Heer van Valken'
lrrrrg. Deze laatete verkocht het nog in hetzelfde jaar aan Jan van
Wir;kevoort Crommelin, canunnik van St. Pieter te Utrecht. Desc
wr:rrl schepen van De Bilt en overleed op Arenberg 13 Juni I7,t0.
In 1741 kwam Àrenberg aan Vrouwe Catharina de 'l[ilde, weduwc
vnn den Utrechtschen predikant Abraham Joeua Bracouier. Na den
rlood van deze eigenares kwam het goed h 1766 aan Mr. Jacob
Arlriaan v. d. Heuvel, raad-ordinaris in den Hove van Utrecht en iu
ll|23 werd Jhr. Diederik Villem Jacob Strick van Linschoten de bo'
zitter. Verder wae het goed in bezit van de familie Taets vau Ame-
rongen, daarna van Dr. med. Theodoor Muller Maeeis (overleden op
Àmnberg in 1878), verder Mr. V. Royaards, later Jhr. Radermachor
Sr;lrorer.
Ntast Arenberg lag Vrijdeidslust.

JAGTLUST.I)

l)it buiterr heette oorspronkelijkUithol te Nieuwaeen. Dà buurt waar
Ict stond, bij de Leyen, heette Nieuw Yeen. ,,Uithof" ie een aan een
klooeter behoorend goed. Deze Uithof nu behoorde asn Oostbrock.
lo 1642 behoorde het aan Johan van der Niipoort. lt1726 werd het
door de familie Baere verkochÍ aan Johan Cnrtianue van Ewijck,
rlacl in de vroedachap van Utrecht. Het goed rrad toen 90 lriorgen
groot. Later werd de naam veranderd in Ziilwfrk. h 1762 vorkocht
tle frmilie van Ewijck het goed aan Cornelis van der Hoop (zie ook
onrler Meyenhuge), die het herdoopte h lagtlust. h 1779 werd Jagt-

Ecn menschcnloaÍtiid gclcicn woonden in- Dc Bilt twoo Scbrocdcrl'

dio ocr den ci;cnre' ïi boo*"r yrn !ru-n huir onocniShoid Lr6ca

,ver dc huur' oÍ r."pi""-"ï"'iti' 
"i \:t: wcrd efscbrokcn Go-YrE

den eÍbrrek bouwdc'àe eige-orer i" 'ii- "'Ëtido"'oningen' 
dio hii

Muieenncst uocodc, fi itt on heat 
-tegcn 

de gcmoldi broederr'

;ïË;ïi";;;;Ïi "'iui".''t' rot -Muizennert"'

In ló56 werd Temcroord door-Joheu.Huydecoper vcrkocht ran capt'

teio Thomer l,cvenr. ï"-rïöri*iln r'"t.i'* í'hot"t Lcvono(ton) ir
i,",iÏaiïï,."c"i'eqËilffi ri""-"n""a".'i'rlm"""::ti*t!'"ï:
ï;;ï;r"" "i". 

r. 168ó verkocht Godard

tot Ameron3co ctc' ;biJ;;k Borrc "-o-A-"'oogcn 
alr mombcrr

v rn jonkvr. coro"li"'Ël"i';ï:ï iï ï'vii ;; seroóekcrhe ae-n den

rtomheer Esberrur o"ïH;"8';ts;; i""d met hct vervellen oÍ

fi [Ï""],'-ri;i"lË.ïöïi",':IJ:.fiï,fi ]f +fi ï:i"',ïï"ïi;;;;;;à;ir, 'eni6o 
leden rler Íamilic d

verlochren oeniSo d:=i,ï"1. öË à;-;;r-Trmcroord ren Arnoldur

de Greef. Blijkens een tran§portaclc ven l??? wordt hct gocd 3o'

trensportceÍa t",, a"ïl*iffi Ëi;ï;; a"t Htot Pirlot vrn llcrrcclc'

ri4

l) XoDl ook vool roor lrohtlurt

lrlt
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lrtrl lrlrlltrlr.r,l....rrl rrrrrr I lt.rr. t,l,rtr,ll4 llnltalrrlr.lr, (llnncI16r.k).
hrrirvr,rw vnrr rl.r, !lr,'r t)nr rrr il,,..r,.rr zr.i rrwr,rr l:o .s.irr.--iziiz ,,r"rlrcrkrlijlr mttrrlntrr. rrt llollr.r rlarrr rrrrtr- t)r llilt. ,"r,u, ,1,,-1t.",tlrr.n.h h.t rtrrrlrr'urr lrr.rl,r.r.xrr.r (tt,.r.k'rxrgrl) 

",.r",rt.l,r--"rr-,r1, Jrrrr-Irrrl r1yp1l1.,.,l rle rr llrh.rr N,,r,.lnlr,.r t7,)ír.
Nl rlrrr d.rrrl r'r.,lrlr tlrrr tr,rrrr.tr. vcrrr.r'rrr dc wcrluwc her roed inl7'f7 r,rr Mr. Ju,r lf,,,rtlcrr rrrr rlr. p,rll..rurl_rria."',-ïf..;i;;rï; 

"""Arrrrtcrrlunr. irr wirr* hr"zir o.rr M,.y.nhasi L;;;1;Ëir.iili."i..r.l,rror kwrrrr Jr;rturr.in 
'er 

bezir vrn a.i, U.o, w:-öi;;;i cn inlllt'l wcrrl hnr lr.rroltLen door Jr,.. Henàrii-;;, à*'Ë"r.ir'g"rr.le'l'irl in l8l2). die in-18'lz her huie getrecr tier reateurc"r"o'uo iollll-rl'r oÍ'j'r6 cen vleuger rier aa_nbouw#, ai" ili"r-**ï"ïöàl*i.. l)e tleer v. rl. Boec"h overleed l, lgSï '
l.atr.ro eigenear van Jagrluat was de Heer Jan Boieaevain, dearna de
ll,:l::,,1:._Y_:,rl,r:p, 

tordar het in r9B2 *"ra ,.it,"u;;-;"-;; iJir.-."r"-rrrrrs rtrgeftctrl.

BEERSCHOTEN.

ïil l)r' rraarrr Beerrchoten II"qreeds- Iang,geleden in De Bilt voor, in1,1.76 vindt men een ,,Van Beerschoten,'"ondei d; t".ó;i;;Jr, "",l)e llilr vermekl.
varr lleerschoren vermetd ik uir :r"nr_Fe acren van rchtcrcenvorgeodejaren (zijnde de eerste g-ctevcns die iii ovcr air i"Jtriii,-ióro, re

,, r,, r gr. n.,Z tp nd, S0 r-oe1f en, genaemd B ee.scho r Jn, iO+iï.L rr-"hotcr.
"r.lt, 1642 De Uirhof B-e-er-sïhorcrr, t64i D; h;ilt;;-.ï"g."ïa s"-rr:r:rrrrrl 

.ncerselrolen, 1666 de hofetede r) genaamd de Uith#.rrr r()öu werd he.t goed Beerschoten, behoorende aan het yrouwen.Ll,rsl.r,. toor f Z7OO.- verkoeht aan rlcn H;l;;'M".r,"r,r,r;rlrl in de vroedschap yau Utrechr. De grootte *", i tg -;;;.".ln 176l heeft Mr. Paul EDgcrbert Msicnr. raad in «ren Hove vsnl l t r"chl aln voo6d van. de onmonrtise k;;;";J;;r-iiir"- iii.' i"",,r,( l.n'l Marrens (gchuwd rner Jacoba' conii.nrir Gorlini. É"ii.c'hor",,
'r'rkochr aan Theodorur Avinl, die het in r?6s ,"ir""rrt 

""ïït"o.'l'r'r' rle snreth. oud-prerident-ochepcn van AmgteJ"-.'iJiioo, ."r'',.rLr,rl 
'en "t.n6inoemdcn .ig"oo"r, k*a- her lo"J"", íi"t".rlo Srrrr.t[.

f k rrr:rak.er.orrent oI, dar een dcn Heer pieter rle smeth ook volten-lrrrrr rrcbehoordc. vij zagen, ats ander roo.bootJl""'s;t-*i""a-
l,rzir, Lij rh: heuprelir,t ,"à_M"y"nha6e, hoe dir t".a _"ia"ï öla.r,_trÍrnrt.:nl,urE, Jagllrrsl en Molenziclrt vereonig,l, in éér, hrnd was((lornr.lix v. rL ltoo;r, luaiste helÍt lBde 

""uw)-"l,rrtrr kworrr Beerxetrolen in het hezit van tló familie Jhr. J. Steen-grarrlrt vlrrr Ooslcrpetlc.

r) li..lloÍrro{o" rorrtr iu f,cl.tra.lroor.lig tp:ul3cbrriL Eccltll ceo lorroctellilg vcrrtarl,vrrrcr -'r [cr 
"'r rrr\ r.ood L., a." 

-..i,- 
i--r,.r-,- .] l-r.rlua., rt brde, op rrol.ro.Vrcr*r*l:,,Ëcn I,oerru. err lrecnr*irirl 

"p a. l"i.i.'.f.--ilorrtcrirSc., íl?ïtt.
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hr vr:rnchill*rrrle-gcrlrrrf rr. trr.,.r:rr vindl men vcrmcld, dot nu nteclr.
tirrg v:rrr rlc Alxlij irr l,r'r8o, een huis *"td g"lrour,tl'E;;'oiiti"i.an
.rrrnr.rkr.niug daarvun vinrl itc niet. In 16zg íerkocli a. i""ricclrorv,rr (),xrhroek. volgcnr- ,urlrorisarie ven Gcd. s;i;;;ut.c"hr,
. lrrr .rrrle en vervalt?n huie van ooerrrroetr", o."t Ji-.L"Iïn-.o ,riih,'r[',.. rlarrbij lrchoorendc. De teca,gocdcre., 8in ao lla-il uohoordlr,'he,rl', hleven *n de sreren. In r]ezg war'do no", È"i1, nuyi"[
. rl(r'r&er ven-hct gocd Sewordcn, in l?16 blijh do cchrriooo,o ,.o(l,r.l ourreaÍ van B,rklenbroek (cepitoio i" §riràio".il.ïr.".ro.
,.rrr o,nrbroek. In l?23 vcrkochr'Mivrouw 

". nraaiiuir.Lïlr g.Jírlat rij geörÍrl herl van vrouwc Frcdericr nr;;"h,-d;;;;i'ro ,.olrrnnq;oir rlc Rem) rrn Abrrharn Prntrcr, van rien'hcr ia l?4S ge-rrilnrlrortccrd wcrd.op Jen Gerrrrl Auetduq. D; ir;;;;ilrctc
' ;r r,r[ 1 v rn 

-rta 
ll inS, ltocr rh uir. bocren woni ng, drïi n-ir, 

-[orgïo,,"L".
ren. rrr,erruiucn. Tevenr wordt het rccht vriciSerrdom 

"oiËo.trr 
,.",.,.n gruÍkelder ia de kerk te De Bilt.lu 17.72 -werd het goed gekochr door Burchard Johan Baron varll':'rr*ko. in wicnr bczit hei rtech. korren *;a breer. HI ".r:..a ir"i: r','rl " r c rlochreo hii .L.:rilo eehr8cno_o re i"i"oi Èrr", 

- 

à,i-r-oy.o,,.l''r g,erl ran Mr. Danii.r ö";hï; L"oo.. ri riia *"à-to, g".rr;rrràporlccr{_op 
_Orto V. Felcl, uit wionr beeir hciio ïZAf _u",,,r.rging op Mr._Daniël cornelir de Leouw, read in a" ""r"àr"t"p,', sr:lrep_en van Utrecht. In l?91 werd het gerranopoite""r;p M;Artroul Jan van Verlrecrct.

lr, 179.3 vind il rlc cigcnmr vermctd M-r. Jeeob vru dcr Duucn,. r'r'retrrir veo Amrterd-au.- lrter, in dc lgde oorr, C,.oij" í._yor,ll..r0ortcr. Abrrhem de Hreu_(gcb. re A;rr.rd;q il-'ïïg;;, Ur.\l'rlhm Jrn Roya_er.k ven dco tilm, draroe J..o CËrlii* ".'" S"",.1 lharra lI. van RceL.
Alx crrrineunr wil ik er-op wijrcn, dat Ooatbroek in de oiddcleeuwonl'rrurht wan.als.verga-derphair van hekren, ai" a."i"a*lïti. ."orl..tr rlrrivel, in de gedarnlc v8n cen rooden bok, huide b.."r"o o.,rrrrl lretn halrkelleerden en boeteerdea".rf
N,g in rle eerrre hclít vrn dc rgdc eeuw íerd in Dc Bitt over rDotrcar,.rhrold.., op dc Srceuen Krarcr woondc ;;;;ari;rloïroí ,.oryrr"r zijn rrouwcnr gcverrrijrt op -dir gcbied),;;.r-"í-óïrilr"or(ir hcr t,evel der her juirr oj oorrbroei,-w.r,'or tcoidJao toiooo-rirrg rh:r rnirkleleeuwen not- ne?) wooadc GGn ro€enooll, rclorc ,. a.Veclrr. Err weervotven zijn-het €rgrte "- iifir.---- -""

I I lrbhenr. GcrcLicdcrir dar tcheoprocco. Itr Lcar G. À. Evcn grt ia llll h lf Urr.lrr.llrrl oulor d.r rircl: _Ih tÈ ,.. o-rri..r., ._ -.rrli.l, 
i..;ï-fï 

-...r...il*..1Jod ri: da (lprrcuh ncdicr yrr Drlrtr.or .1-g.*. 
' 
tór"r6.lolm io, Dricrrrrlrt. Ltrlr . . ..ea ord.rrorl rro tret er vollrtcrro, Xlt ífglf),
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I), :rÍlcirlirrg vrrrr rl,'rr rrr,,rrr llfr'1,r'rrl,rrp,,r'rr l:rrrl arclr rrrtkkr:lijk rlclrkclt:
,l, lrrrgt'tt nr:l nl('ycn. l'lrr rlrt grur i14 p1r'lror»rnlt lrirrl ilr vr()r'l{r:r tij(l
l.r.()l('lrr:lrlcktrrin rrrrl lrr.t.)(rH í)l) lr.t Mcifr:r:sl, r:t:rr fccsl vllr Jl(:i(la:n-
',, 1,,'rr lurrkonrsl, wlurlrij op I lllr:i r.r:rr rncijl)oorn worrl gcl)lirrrt, rlo
lrrrrzrrr nr(!t rIu'ijtilkkr,rr grrsicrrl, r:n jr»rrijclieden bij gelieftlc rnr)iBjoB

',','ijt:rkkr:rr vor»r rle thrrr plaltslcn. I)en nacht vóór I Moi, tlr:rr Mci-
,,,r, lrt, wrrrrl lrcr [ees] gevierrl, 's avonds werden van De Bilt crr our-
rrthtrr rk: rneijboomen en meijtakken naar Utrecht gevoerd en den

1.,r,,,,'lrcn na«:ht werd dan in de dolste luidruchtigheid doorgebracht
rrr.t lrot rlanson en springen om de meijboomen en onder de meij-
I' r,ns.n. Kcrkelijke en wereldlijke machthebbers kwamen tegen dit
Í, ('st rn(:[ zijn heidensche ongebondenheid op, de carolingische capi-
trrl:rlii:rr irgeerden er tegen. De Utrechtsche vroedschap verbood in
l('l: lu)t uithangen van meijkransen r,vegens de liederlijkheid van
,1,.2,. Ícstiviteit, terwijl in 1611 een Provinciaal placaat was uitge-
,.rrrrrligrl tegen de vernieling van boomen en eryen, o.a. met het oog
,,p lrr.l wognerren van meijboomen en meijtakken.
\\.rt nu lVkryerrhage betreft, in t55B verklaarde de abt van Oostbroek
rr rLor:hl te hebben aan Dirk Matijsz Hellink de landen genaamd
l\1,'ytrrh:rgen. Twintig jaar later wordt Meyenhage (+ fA morgen
sr,r,t) rloor de weduwe Hellink yerkocht aan Hendrik Janszoon ter
llr rrggr:rr. I)iens dochter verkocht het landgoed Meyhage in 1593 aan
llr rrrich van Zijll en zïn vrouw Anna Vissers.
ll.r:rrrur vind ik eerst een aanteekening in 1655 toen het goed ver-
l.,,, lrt wcrd door de erfgenamen van'Willem Janszoon. In 1680 of 'BI
..,,rrlt lret door de curatoren in den boedel van Dr. Godefridus Blom-
rrr.rt vorkocht aan Paul de Ia Baye, baron du Theill, colonel-com-
,,,;rrrrlunt van Hasselt. Het was toen een buitenplaats met schuur, huis
, 'r lrr'1roling, groot 22 morgen,4l0 roeden.
\ iiÍ r'rr twintig jaar later wordt het goed door Reinout Hendrik de la
ll:ryt Iraron du Theill verkocht aan Johan (van) Romond. In l716
r,'rkor:lrt tle weduwe van Johan (van) Romond (muntmeester van
lltrcr:lrt), het goed aan Diederik de Leeuw, heer van Schalkwijk, ge-
l,rrrlrl rnet Sara Hinlopen, welke laatste, als weduwe in 1744 haar
i.,rr Mr, Jar:ob de Leeuw, ,,ter vergrotinge van desselfs huwelijks-
p,,,,,'rl" Mcyenlrage ten geschenke gaf.
\/:rrr laltstgenoemden eigenaar kwam Meyhagen met 22 morgen land
rrr l?5ll voor .f 9100.- in handen van Cornelis van der Hoop, oud-
,:r:rrl trrr Àrlrniraliteit van Friesland, kanunnik in het Domkapittel te
l ll rcclrl. l)cze nieuwe eigénaar kocht het volgend jaar het nabij
Mcylr:rgc gclcgcrr Inriten de Steenen Kamer en in 1762 kdcht hij
llltltnzirlrt (cvcneens in die buurt gelegen), Uitltol te Níeuuueen
( .l rrgtlrrsl) cn rJcn Oklenbrundcnburg. Een groot goederencomplex
l.rn:rrrr:rlrlrrs irr zijn bezit. Blijkens een outle aanteekening heeft de
llccr v. rl. I lor,p Mr,ylr:rgl' zt:lI lrt'wrrorrrl.
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lrr l'i'i() \.'Í[.).rl).'tl (,iislrcrl t'r; lltrrrlrill rrrll rl''l 11""1' \l'rl':tpt :t;ttt

rlt'tr llt','r .l;rlr l!,l t tlii A"ttlt''rl:trrr- l'l *t'ttll ttt '!'rrr rr'i lr' rirrr rlrl

iitar gt'.pr|,Lrn t'iltlTii'ttlitit"*t "trr''l rlfsrir'llt' rrr''lrt\ tttl rlr'rr È:'r.rttl

;;.i;,r;*,i,' lrrririrrgr"' trrt'l lrYí'(' vk'u;r'h'
V"n ,lcr, llc.r ll"r,';;;; M"ytulï'o" in l?"7 r!vrÍ "rt,lc. !1""r

J. W. vln dc poll. rr".t-in anïJo*,|*"hep r.rr relrcrrrtr rirrr Atrtrtrrthrrt'

l"arer wertl eigcnaar 
jftï'.ïftiJtik ]';; de' Boie'' rli. ,, J,':llrrrt

roonde. Larer kwrn'"i::;;;;i'i' r'iiait Ysn Metr' rlr vtrlrrwr

Ror aerrlr gel,. s*.llc't;tï'iiït;ï'.ï["J u"iman J'[atr lkrvnrrrl'r

rrr.,rorr«re rrer huit. l;"iïióï'*.ra'-r*, 50ert Seloclrr rr,.r Jlrr. Mr.
'Ë. ii :iË;;;";h;, sclrorer unn Nieuwerkcrke'

\

j/
-l
r't

COELENBERG (COLENBURG) . HET KLOOSTER.

VOLLBNHOVE.

Wii hehben Ecricn drt de Hecr Permenticr in 1656 ver;unninS' krceg

orrr riin gcrechl Ct,elenËri te verlc;gen op den lronrl wrrr ziin hui'

;;; ;Ë; ,I Ë -v 
o,. t, 

" 
i' ià.i ïi"i 

-i'r iï t"- l" ï 3.x.,ïl'g,ï, fi:ï ffiïi:ït"iL"l,l. lo'179? ir voor de erígcnrmcn va

rika Vilhctmina tenïifi;;;";ï"i rlo do"l "rn de heercnhui'

rinr mcl huie elc. F';;-Jï;rt'ïrt-"f tr hct Cloocter' Van tler Ar

ffiÏ'-:,-lïli"ttiÍÍ:lt'$.:::'""1ï';i,.:ï"'11Ë'.:ï!!',1',i'"ïiJ
linren. urechr,2,t, ;.d';.'iiïr ,"r,. rlal her hrere huir ..verving

'iË: r'J*" ïr}. ï':5 :ïi"'n' ï,:' t,:;;l fl ï',,,uf , ïi, ;lÏ i r 
ï ro e n e r

In rle lgdc *.,r* *"'-Coelenberg ("hel Kloorter") eiSenlkrnt run tletr

Heer V. F.. de vrii, ,;Ë Bïr'r'"íun bursemeesrer Fredcrik ller-

man Spenglo, 1,rrorl. iï'röàql' i;; "an 
G"ll' [" Brr"n varr Btretzo-

i;;;, ,tï; ,ir'ri;ot t op HourlrinShe gins woDCn'

Sindsdien is cen ,1""1 ""n hct lerreirr in trcl hrridigc Klootterpark

verendcrd, terwiil in ïASíi" l'et huie en-op-tten aenStanztntlen Srond

hct hooírlol,r" r""toriïïïtÏ;i;;isi.-;t;'e t Mleleorolosiech I n'

;,r;.r;. (ï;; ii-1"".ïrr'ióii{ï";.; hcr Mereorolo8irch lortiruut

olc oÍÍiciëete rr[rrinlicrrrri. i.-ialg wsg door Buyc Ballot.op son'

nrnhurg te Utreehr ;i;ï;:i;'u aot meteorotogit in "ttt land be'

gonnen).
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Op ccn Íregnrent'ke&Ít vrn De Bilt' dutecrcnde run I l6d0' vind iL

..Vollcnlrovc* gono.-,i. Ii. *nti"iaittgerr oP het kaartic zijrr van-dien

;;rï,i;;,;i.r ï,rirr,,ï';;;ïi"1t "1 9"1 Íeïrrilie,,ar, is lietl,eltl va,

dcn ci;enaer, motr, ,-rr'*ï"?r"f,iiniiit Ir hct eerste hr:l ge}al- Vollerr'

lrove zrl rlue rocn reerh lrelrhcn hestuan, rnrirr..r.r'ir uil rrr :rr'r.. rirrr

l?03 lrleek nrii rner r,"ifigi*i,f vilrl ('err g.r"rl y,ll.rtlr"rr" lllijlr'rr§ t'r'tr

í
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l('slirnlcrrl vrr I /'i:] l,,ltt,,,rtl,' lrtl gorrl. tttt | 1rt,,,,,1,,,' ,,,,t lltllt
v;ru tlt't NIt'1rlr', l)ross:tt'rl tlr l)i-iligr;t:tl-r:ttt (jrrtr ttrtr lrr l, lt, lrr';r:rrrl
rlc .f olr:rrlr:r l,r',,rurrrlir v:ur (l(:r N'ltyrlt', Wtrl Alr,,rl,;rr,, lll.r,r, l',' (,;rpi
tcirr rlor lrrÍ:rrrtcrir:)), rlitt VolIcrtltovo :tls ltq:t:rl zutt t{,rnrIr ;r;rIr ílr'
kleinkinderen van haar zusterszoon Mr. Nicol:ras Ottrv.tts, r':r:r(l iII
de vroeclschap van Gorcurn. In 1771 verkocht Mr. .f lrr Ottwlrrs, oud-
schepen van Gorcum, het goetl aan Willem Réné Baron van Tuyll
van Seroosherke, maarschalk van het Overkwartier. Deze Iiet het
huis grootendeels nieuw opboulven en verhocht het goed h 1792 aan
Mr. Gerard Munter, oud-schepen van Amsterdam. Yan dezen werd
het in IB00 getransporteerd op Pieter de Smeth, na wiens dood het
in 1810 (er werd toen gesproken van een ,,in den eersten smaak
nieuw gebouwde Huyzinge") 1) verkocht wcrd aan Jan 

'Wolters 
van

Loon.
Volgende eigenaar was Anthony Luden uit Amsterdam (1815), en in
7827 de bekende Godart Alexander Gerard Fhilip Baron van de
Capellen. Deze was in I826 afgetreden als Gouverneur-Generaal rran
Ned.-Indië €n yan daar teruggekeerd met groot fortuin, leefde hij
op aanzienlijkgn voet op Yolleqhove. Men trof daar een paarden-
stoeterij aan en een kwe.ekerij van uiïheemsche gewa6§en. Hij. stond
in vriendschappelijke betrekking met. Koning Louis Filippe en
meermalen in Parijs vertoevende, bevond hij zich daar ook tijdens de
Februari-revolutie. Yerwond door een steenworp aan het hoofd en
met geschokt zenuwgestel (door de ernstige gebeurtenissen die hij
bijwoonde en de zware finantieele verliezen die hem, gelijk anderen
in dien tijd, troffen) keerde hij naar Vollenhove terug, waar hij op
10 April IB4B ontsliep. In geschriften (zie b.v. Nieuw Nederl. Biogr.
Voordenboek I, k.577), vindt men vermeld, dat hij in een vlaag van
waanzin een eind aan zijn leven maakte. Hoewel ik hier bij de ver-
melding van de bewoners der buitenplaatsen mij niet in allerlei bio-
grafische bijzonderheden kan begeven, wil ik, waar het hier een his-
torisch persoon belreft, even mededeelen dat het eerucht van Yan
de Capellen's zelfmoord niet onweersproken is gebleven. In een ge-
sprek met een bejaard bloedverwant rran een van C.'s bedienden,
deelde deze mij mede: ,,mijn oom, die Baron v. tl. C. tot het laatste
oogenblik toe heeft bijgestaan, sprak de geruchten van zelfmoord
steeds ten stelligste tegcn. Indien inderdaad zelfmoorcl had plaats
gehad, dan zouden mijn vader en oom, die zoo vaak over baron
v. d, C. spraken, het mij wel, al'was lret in vertrouwen, medegedeeld
hebben.".
Een ander hoogbejaard man, die bevriend w-as ger,yeest met een ander
van v. d. C.'s dienaren, deelde mij mede, dat de geruchten van zelf-
moorcl door dezen steeds op het krachtigst zijn tegengesproken,
Tot zoover over Baron v. d. Capellen. In 1B4B kwam Vollenhove aan
den Heer Jan Jacob l(luppel, rviens schoondochter het goed thans
uog bewoont.

1) Deze bouw heeft blijkbaar iu lB00 plaats gehril
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l r0rDtil N(;1,;.

Io ló45 wordt nrcldiltg;icnraakt vrtu n,lr't lrrrt vurr rlrn llctr l\lrrltttt-
chiet", in een acte van 16462 ,rd,e Edclc Iler:rr: vlrr llorrrlrirr6lre"-
Deze Heer van Houdringhe was Jean tlc Martrrrr:lrrt, wierrs vutlcr
Mare de Mamuclret, chevalier, seig[eur de Marrège, (]rrrurric et
Houdringhe, als Fransch réfugié naar de Nederlandeu wrs B-, I\ourcr.
trn Utrechtsch Jaarboekje (1893, p. 285 v.) leest men, dat dc Heer
De Mamuchet drie buitengoederen liet aanleggen in ons laud, welke
goederen hij noemde naar eyengemelde Fransche bezittingen. Dus is
ook Houdringhe destijds als buitenplaats aangelegd volgens evenge-
noemde bron. Dit is mogelijk, maar ik moet opmerken, dat ik des-
tijds nimmer een heerenhuis van den Heer De Mamuchet op De Bilt
vermeld vind. En ook toen Johan Frederik Mamuchet, verloofd met
Catharina van Heusde, in 1682 zijn testament maakte, sprak hij wel
van ,,het Àuís cle Grunerie met zijn onderhoorigheden" onder Oegst-
geest? maar van zijn ,,hofsteden en Ianderijen te De Bilt". Yan een
heerenliuis op die hofsteden blijkt niet.
Uit een aanteekening 'ra:n I77B blijkt duidelijk van een heerenhuie.
Eigenaar was toen Mr. Freclerik Jan van Westreenen van Themaat.
In deze familie was het pand door aanhuwelijking gekomen; de
kleindochter van Jean tle Mamuchet was in 1709 gehuwd met Jan
Jacob van Westreenen van Themaat.
Tot IB44 bleef Houdringe in het bezit der Westreenens. Pieter Hie-
ronymus van Vestreenen van Themaat verkocht toen het goed aan
Jhr. Frabricius vanileyenburg. Later klvam het in bezit van de familie
Van Boetzelaer.
In een steen van het huis staat een jaartal, waarvan het laatste cijfer
niet duidelijk is, maar dat 1779 sehijnt te zijn.

STEENEN CAMER

Op verschiilende plaatsen in ons land vindt men de benaming ,rStee-
nen Camer", voor huizen, bepaaldelijk ook kasteelen. In de tijden
toen de lruizen nog van hout rvaren opgetrokken? moet een steenen
huis zijn opgevallen err tle benaning ,,steenen calner" (camer betee-
kende eerrijds niet enkel vertrek, maar dikwijls ook woning) is dus
cven hegrijpelijk als de henaming Steenstraat ic te begrijpen in een
tijd toen de wegen ongeplaveid \raren.
Of de Steenen Camer te De Bilt (gelegen op deu hoek Groenekan-
scheweg-Brandenburgerweg en in 1930 afgebroken) eertijds een kas-
leel was. een versterkt lnris, moet in het midden gelaten rvordenl
ik vond ilc eerstc aarrteeheniug over de Steenen Camer eerst in 1648,
toerr lret een rleel varr 1\'Ieyenhage $,as, In 1759 was het eerr buiten-
plauls rret r.Ilcele-[rrtysirrge, groot agtcrlrrrys rrr wonilrgc vool tlen
'l'uyrrrrrln. rnitsgurlcls cerr st'lronerr lrryu Í.n lroorrrgtrrrrll". Ilerr cn art-
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dor (r,r hohorrrrln ook acn rtl6;nlrlnrrrorrinl hijl *tr Írr.rl I rrror;on,
370 roorlelr an wt:rd in llltrl;r'nrnlrl jerr etn rlrn tloor llnrnoltn vttr
der lloop vr.rkoeht rloor rle tlochlcrr vf,tl Mcyrottw wrtlttwo Mr. Jrn
Goriuo, geb. Elioebelh do Leeuw. f)c eenc dochtcr, Murgrrctlru lili,rr'
bcth, wae weduwc van Mr. lleudrik Jrn ven Minncbtckc, ltcrr vto
Vlculcn, de endere dochter, Catharina, wer weduwc vau rlorr Bitt'
ochcn predikant Diedcrik Troulia. Io l?57 verzoehl deao laotrto, alt
hij eon adjunct zou Bckrctco hebbcn, io de paetoric le mogen blijvcn
woacn, tot«lat de buitenplrats ,,de Sleenc Cimer", die toen door ziin
rchoonmocdcr wru bewoond, rou zijn opengcvrllcn.
ln l?79, toca na den dood van Cotnslis vrn der Hoop zijn goedorcn
wordctr geechet cn verkocht, blijkr uit do bctrcÍfcndc ecte, drt de
Stcencn Cemer ,,tot dric woninSen geeppropriecrd" wla.

DEN EYCK.

Een bojeerd ingezctene vru Dc Bilt, zijn leven iu dc buurt yln ,,Dca
Eyck" doorgebrreht hobbendc. doelde rnede dat het huia in zijne
vederr joogere jaren ven boerderij veranderd ie in heerenltuis, ecn
huic aanvrnkolijk meer elr optrek 6cbouwd, later verrehillende nralen
uitgebreid.
In het midden vrn dc lSde ceuw werd Den Eyck door een dcr leden
ven het gerhcht Godil (dc Godin'e waren vcrwant ean dc Permen.
tiers, die rcedr cindo langeo tijd grondcn in De Bilt bezaten) gclega-
locrd arn Rcinicr van UtenhovG, hecr van Ameliaweerd. In 1806
rcrd hot door Jhr. Frcderik Ecndrik Justue vau Utouhove verhoeht
ran Georgc Srweyer, eigenaar vsn Oottbroek. Dezc bczat het alechts
cnkclc mauden, toen verkocht hii hct aan Picter de Suoth. Dezo wer
oigooaar van Vollenhovc Gn Eat d€ volgende eigenaare ven Vollon-
hovs werd het dan ook verkocht, na den dood van Baron v. d. Ca-
pellen ele ,,overplaats van Yollenhoven".
Achter ,,Deu Eyck" liep dc Oud-Arnhemchewog.

KLEIN.VOLLENHOVE . BERKENHOVE.

Neert den Eycls leg Klein-Vollcnhove, det ne den dood ven Vollen-
hovo'e ei6enarr Beron ven der Crpellen (1848) in hct Soedercn-
comple: werd mcde vcrkoeht. Kooper weo Joennce Kooy, oud-diroe-
tour dor Hsndelsmaatseheppij, uit Amatcrdem. Dezc kocht aen bcide
rijden van het buiten etrooken grond tcr vorgrooting van het Soed bii,
bcnevena een atulc land arn de overzijde. det hij tot overplaats liet
ranlcggen. Van ,.Kloin-Vollenhouo" werd het buiten tot .,Berkeo-
hove- herdoopt. Ne den dood van den Hcer Kooy in 1870, werd
Bcrlsenhove bewoond door zijn kleinzoon Marinua van [Iarwijk
Kooy, die een ijzeren hek liet aanleggen in de plaala vsn rle herlaan.
de afscheiding door een droge greppel met lang ltoulen hekjo erlnngs.
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l)ezc lruiltrrpl;r;rls torrrl ih t't:rsl itt tlt: lr,rrtrll lrrllt ,,rtr,1, lll,ll tltrrv
tt rrnt.l,f \\/, llit:lrl lict tlt, Íurrrilic Voel lrcl lrrrrtr.rr .r:rrrl, ;,,;,r'rr lrr il.
,rtrlrt hel rrir:l ctlwaarsr:lrijrrlijk tlat tle naarrt t»ttllccrtrl i":ttttt.'t',r r'r'u('
gcren cigclraar van een lror:rtlcrij of stuk gr()u(l (lirrlr ltr'plrrrrlsrr. Iir
was een v. Sandwijck tlic ouloerend goed in die burrrt bczat (irr 1766
legateerde Arien v. Sandtwijck ,,sekere kameren oÍte woouilrgc staan-
tle rr'estr,r'aarts naast hct sluvsrt'agtershuysje op de nieuwe Bildt").
Met zekerheid is rnij cr:htcr over den naamsoorsprong niets bekend.
In 1759 krvam Mevrorrw Voet van 'Winssen, geh. Atlriana van Halm,
in het bezit van groutl in het Buuroelt, van de Biltsche Grift tot de
Hoofddijkwetering, hctwellc zij in l7B0 schonk aan haar zoon Mr.
Paul Engelbcrt Voct van Winssen, heer van Sevenhoven (14 morgen,
79 roeden). f)c farnilie Yoet van Vinseen bezat due grond aldaar en
uit aanteekeningen van het jaar 1773 blijkt Mevrotrw Voet van'WinB-
sen te woncn op het buitengoed Sandtwijck.
In 1785, '86 en '87 werd de buitenplaats bewoond door den Heer
v. Oostr«rrn de Jongh, die :te voor ;f 600.- 's jaars had gehuurd.
Later was tle Heer Van Naamen eigenaar, toen de Heer Frank van
der Goes. verder Mr. Both Hendriksen en rreer later de familie Van
Boetzelner- in wier bezit het thans nog is.

HET NOORDELIJK DEEL VAN DE BILT.

f K wil nu enkele opnctkingen maken over het noordelijk deel van
r het dorp De Bilt. Daerne over de verbinding met Zeist.
Het noordelijk deel der gemeente het deel dat tegenwoordig Bilt-
hoven heet - was woeste grond. Het huidige Heidepark was heide
en gras, zonder boomen en struikeD. In 1826 werd de tegenwoordige
Soestdijkscheweg aangel€gd. In 1863 werd het etation in het tegen-
woordige Bilthoven in gebruik genomen, voor de spoorlijn Utrecht-
Amersfoort-Zwolle (aanvankelijk enkel tot Hattemerbroek). Bilt-
hoven's grondgebied rvas voornamelijk in lrunden van enkele groot-
grondbezitters. Een of meer van die hceren animeerden een land-
man, dien zij kenden, om ecn klein boertlerijtje dicht bij het station
te doen r-errijzen, in elk geval om, warrlreer het plan voor dat huia,
dat bocrderijtje, werd volvoerd, de gelegenheid voor reizigere te
geven om daar te wachten. Dat is het begin gewortlen van het latere
Ifotel Brands.
In dat gedeelte der gemeente (het huidige Bilthoven) bleef intus-
schen nog alles overigens ,,woest en ledig". Illaar menig liefhebber
van de natuur heeft er ook toen van genoten. Op ,,de heide", het
gedeelte dat, zooals ik op een der vorige bladzijden opmerkte, zich
uitstrekte ir de riehting van IInis ter Ifeidc, za1 men schaapherdere
mot lrun krrrltlen; rncrrige schaapskooi. o.a. eenige bij ,,de Hoove"
(dus ongeveer tcgenover Jagtlust) wat op die terreinen 6elegen,
De hloei vnn rlie streek ontstonrl door aanleg varr de spoorlijn nnar
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6rotitrrrlt lrtlrorrwirtg lrij lrtr .,slrtliorr l)r' llilr ,,,,,,r1, ,l,rt ,1,','l ,ltt
Bcnrr?crtl(' lrcr:llr:- !)ic hcrr:rrrrilrÍ4 HaÍ v('rwrlrrrrB .'rr irr lt)l r' ltrrrrrr, rlil
punl in tlt'n gcnrr:t:lrtr:raatl trr sprtrkr:. ll,'l lr,.,l,'l,l,r'rr r,:ur rrrlrtrr iti

intusschen rriet iedcrs wcrk en zclfs rrrr:nsclttrr rlio lr,.14irrr[,] zijrr o1r

dit gebied, zien zich voor moeilijklrederr Hr:plilllsl. li.rr r.pr,r'illc
moeilijkheid deed zich in dit geval voor. Een tler in l)c llilt w()nen-
de raadsleden, overryegende dat de inwoners die in tlr: lruurt van
De Bilt-station woonden, de grootste bijdrage aan de gerncentelijke
belastingen leverden, meende dat die ingezetenen minder neiging
zouden voelen tot emancipalie, tot losmaking van het verband met
de gemeente, wanneer de ,,Bilt" werd. opgenomen in de nieuwe
benaming.
Dit verzwaarde de taak van het gemeentebeetuur. Ik had aan het
raadslid Dr. Melchior (ter wiens gedachtenis de bank irr de Vinken-
Iaan tot stand kwam) den naam ,,Leyenwoude" genoemd, een naam,
die door mij gevormd was uit ,,de Leyen", dat op oude kaarten te
vinden is, en uit ,,ryoud". Maar 

- 
zooals gezegd, 

- ,,de Bilt" ntoeat
iu de benaming worden opgenomen. In de raadsvergadering van 23
Mei l9l7 kwam de zaak ter sprake. Men kwam niet tot een resultaat.
In de vergadering van ll October d.a.v. werd opnieu\,y over dit puut
gehandeld. De hoofden werdeE peinzensmoede. Ten slotte werd hct
bevrijdende woord g€Eproken door Dr. Melchior: zeer waarschijnlijk
kwam hem in de gedachten het ,,hoven" uit de benaming der op
gemeentelijk grondgebied gelegen buitenplaatsen Berkenhoven en
Vollenhoven en dit koppelde hij aan het in de benaming begeerde
Bilt. De vinding was een gelukkige en met een zucht yan verlichting
gingen de wijze vaderen (onder welke Dr. Melchior iu die vergade-
ring de mee6t lucide was) uiteen.
Bilthoven groeide gestadig. Toen Ds. Barger uit Utrecht in Bilt-
hoven herstel zocht voor tle gezondheid van zijn zeer zieke dochter,
vo.elde hij het ontbreken van een kerk in de nabijheid ale een ernstig
bezwaar. Organisatorisch begaafd, ijverde hij, niet zonder succe6?
voor de verw-erkelijking van ziju ideaal. Door finantieelen steun van
den fleer de Jont Schouwenburg uit Amaterdam, werd het stichteu
vatr deze Biltsche kapel mogelijk gemaakt. De bouw geechiedde naar
hot plan van den arclritect Stuivinga te Zeist, wiene naam gevestigd
wcrd siude hij houwmeeEler wao Eeworden van het Zeiater etadhuis
en die in Bilthoven de huizen ,,de Bremhorst" vaD G. L. baron van
Boetzelaer in de Ruhenslaan en Zonheuvel van Jhr. Mr. Hooft
Graafland in de Bilderdijklaan heeft gebouwd.

.IODENKERKHOF.

Aan hct einde van de lSde eeuwwerd den Joden (sinds de l5de eeuw
uit de stad Utrecht geweerd) bij beeluit der Vroedechap van Utrecht,
vorgund zich in de stad te veetigen. In L789 werd slzoo de Israëlie-
tiache gemeente te Utrecht gevestigd.

lrr Jrrlr l'i1)7 r\íírri,l'lrrr ,,rr'lr :rlrl,11i)1 r irrr l,i.r. r.rr llr:rrjrrlrrir, lVlrrrr,,r,
;rirrttunrijlrr (lrrrrrrrrrrr'rl.i' ) rllr' .j,,rrgr, .foorlsclrr. gturr.r.lrlr: lri_i rr.r;rrr:xlr.
lrll ltr:l;lrovirr,'irrrrl lrlnlrrrrÍ rrrct lrcl vr:rzotrk, ()rn..(1rl rtuk grrlnrl
(grrrol I ltrorg,'rr), r,;,,l,. lrrirlt:, af te ulilan orn gr.lrrrrikt tr: wortJr:rr
voor hegr:urÍplir:rts, tlir: dc .Ioodsche genoenle rlrin;;errtl lr,,.lror:frlr-'.
Íien plaatsje (:rgcro op ,,de heide nabij IJlrecht", achttcrr rrlrcsa.ntr;n
het meeet geschiktn omdat de heide onproductief puhliek eigerrdorrr
was. Het provinciaal bestuur stelde de zaak in handen van het c,onriró
van Algemeen Welzijn en bij onderzoek met eenige geconrmitteerde
schcpencn ven Dc Bilt op dcn heidegroud onder dat gerecht irgc-
ilokl, werd een plek v8n ruim I morgcn uitgezocht ,,ier rijde van
dc Prinecnlasrl schtcr het rparrenboaeh ven Jachtluet, oosiwcarla
op de heide." r) Eet plaateolijk hoetuur van De Bilt verklaarde geen
bczwaet tegen iuwilliging ven het verzoek te hebben. deekle rrcde
dat van de heide geen eigenaar bekend rva§, en maakte tevens de
opmerking dat ten allen tijde van dooden die onder het gerecht van
De Bilt worden begraven, Kerkrechten werden betaald, om welke
reden het plaatselijk bestuur gaarne een geldsom zou betaald zien,
door de Joodsche gemeente aan het gerecht De Bilt te voldoen.
Het provinciaal beetuur willigde het verzoek van de Joodschc ge-
mccnto in, op den voot alr boven omschrcvcn; de Joodsche gemeente
zou jaarlijke (eenige jarcn lang) Í 25.- aan het gerecht De Bilt be-
rrlcn inplaatr van de gebruikolijLe kerkrechten.
Voor zoover ik kon nagaanr is er op 't Jodenkerkhof slechts óén
persoon begraven: een kind uit Montfoort. Om de vraag te beant-
woorden waarom er niet meerdere personen begraven zijn, dient
allereerst te worden gezegd, dat de Joden, vóór dat ze in Utrecht
werden toegelaten, in groote getale te Maarsser woonden en in die
buurt hun begraafplaats hadden. Misschien dat de jonge gemeente in
Utrecht zich niet zoo snel uitbreidde als verwacht wa6 en rnet de
begraving op de tot nu toe gebruikelijke begreafplaats hij Maarssen,
ook van uit Utrecht werd doorgegaan. Bovendien bleek het Joden-
kerkhof te De Bilt niet veilig le ziin. Mogcliik dat er door vijanden
der Jodoo of door anderen grafrchennie heeft plaete gehad. Hoe rjit
ool procice zij, bij requeste d.d- ? Sept. lB0? richrte iich het Jood-
sche kerkbertuur tot het Utrechtsch Gemeentebestuur met 't verzoek
ea-n beg-raafpl_aatr te motGn astrletgon a8u de Roode Brug. omdet
.,de ondcrvi_adiqg aan hen deed rien, dat aldaar" (d.w.z. hct Jrrder-
lccrkhof te Qc Bilt) ,,gcan veilige begreaÍplsars tc verkrijgen is, -det zij cich elzoo genoodzaakt gevouden hebben een anderà danrtoe
geschikte plaate te zoeken alwaar de veiligheid der grafplaat6en meer
verzekert zijn konden".

r) Dic [chcelc atreck werd ,,dc lleide" genoemd. Eq dc krnt !.rr Zcist op, ltoDd hcr Hrjs rcr
flcide, uclke n.!E rh.Ds tro6 rrtr hct logcnent m dc buurtrcbrp aldarr gchccbt ie. Nrrr miin
rocliog it do rrrn tcruÍ tc voerer tor 1652. Tocn ktcca dc hccr splintcr ccn vrn dc vlltan
vrn ilco ancrríoortrchcn wc3, ordcr vcrplicf,til6 drel ocn,ttrprtc.lc" tc docn vcrrijrcr. Er
*ord b[ bcprrld, drt ricurud udcte hilaà 25 jarce, tuuchen 'r gcrccht vru zcirr cn Anorrfoort
ocn hcrbcrg Eocht plaotreDr bclrlve dc ,,varrd vrl hct pannonhuir" (zic oadcr ,,dc prl), rlio
riju bcrtrudc s.ptrriLg Dochl voortzetten.
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ff li'l' l,írr1. dat wij no6 zouden willen hcsprr.krrr. ir rk. r:ontnru-
rruicalie vanDe Bilt mer Utrecht eD met Zeist. Er ie een belangrijk
vtrrschil lusschen het vcrkeer varr den tegenwoordigeo on den ver-
leden tijtl. Wanneer een vader of moeder vraagt aan een kind, om
een brief uaar de post te hrengerr, dan gaat de tocht (al ie de afetend
lriet verder dan 100 meter) niet te voet, maar per fiets.
Zoo is tle locstand nu al ougeveer een halve eeuw, Vooral in Neder-
land. Ik ontmoette tien jaar geleden eenige malen een Italiaan, die in
Bilthoven logeerde. Later stuurde hij mij uit Rome een ltaliaanach
hlaadje, rvaarin hij zijn indruk uit ons land had gepubliceerd. Wat
waren nn de ttvee punten, die hem het meeet hadden getroffen?
Terr eerste de manier van afrcheid nemen van de nrenechen, vooral
van het vrouwelijk deel onzer Iandgenooten. Het ,.dag!", ,,d6óóg" in
tliverse toonaarden en mel verachillende rvarr[tegraden in uitdruL-
kingewijze, had veel indruk op hem gemaakt. En in de tweede plaatr
trof hem lret groot aan]al fietsen.
Siudu lierrtallen van jaren ziel men fietsers, waar men yroeger wan-
delaars zag. Toen de dichter Bellamy, die in Utrecht studeerde, in
het jaar 1782 de irtróe van zijn vriend Ockeree als predikant in
Baarn wilde bijwouen, wandelde hij van Utrecht daarheen. Op de
wandeling lerug kreeg hij een ernetig ongemak aan zijn voet. Op de
hoogle van het tegenwoordige Bilthoven (eon eeruzarne streek toen)
zag hij een ruiter. IIij trok den meu van het paard af, ateeg zelf op
en behoefde zijn rveg niet meer te voet le gaan. Het is een typiach
syrnptoom van den ruweren tijd van weleer - eE eeD student por-
mitteerde zich meer dan andere stervelingen - rnaar ik noem het
voorval omdat dit illustreert, dat men destijde niet opzag tegen lauge
n-andelingen.
Een paar jaar geleden aprak ik met een tamelijk bejaard, voormalig
ingezetene van De Bilt, waar hij in de Dorpsstraat had gewoond en
was geboren. IIii verrelde iets uit ziin kinderjaren. Zijn mooder ging
Zaterdagsochtende te voet boodachappen doen in Utrecht. Eens had
haar oude vader haar verzocht om cen ouderwelech middel tegeo
de hoest bij den apotheker van Spanje in den Steenweg te halen.
Toen de doehter na vele uren beladen thuiskwam, yrocg haar vader
of zij aan de medicijnen had gedacht. ,,Och nee, dat heb ik vergeten,
maar enfin, ik zal het wel evon halen". Zij ging op hasr schreden
terug naar de binnenetad van Utrecht, alsof het een klein avond-
wandelingetje was.
Natuurlijk ging men niet uitsluitend te voet. Men had het verkeer tc
water eo lret verkeer per ar, hetzij per rijtuig, hetzij per diligence,
en ten slotte ook per trein. In Mei lB37 drong de Utrochteche. Cou-

tlllla (:t'rrlt iIttr, rlrrt l,rg.,trr tIt rr:rrrlt.p v:ilt í...!t slrarorrr,t:l( zrrat rÍt)Íal(.;1
l)vlrr'9.'Íilril. l),','rr,rl, rvlrr irrrrrsqtlrr,rr rrrr.rl* irr rr,.r.lii,r;4, Mr.r lrrr rrtrtr-lrrg{t:rt vrrr r...n nlrr,rliirr Arlrslr.rtlirlrr lla:rrlr.rrr ru,,.-,r,,.r, i,, lÍl3Z
Irrrzii{ r'rr in rlr-rr /,r,nr.r r.ilu lll.i9 wrrrrl rlt:;lrorrÍril gr.rrr:r:rkl: r:r.rr
,,locorrrrrlivr." rrrr.l cr.n .wirf{on, voor .[2 p"r*,r,,en ingr.rii,l,r.
l)e aanleg vilrr sr)o()r*'ege, werd in ,ns i"n,r un,r..rr,ï,.rijk r.i"t ..rFenlg(ï:llt' er was tegenstand te overwinnen: rne, r.ond het. l,ij de menig-vuldige waterwegen, niet noodig. Eerst larer is de puhtieke opinle
'*reranderd.r)
ln I B3{ hrvarte rle utrechtschc corrrarrt berichten aangaande het
rrierrr.o r'ervoerr,idrlel: rle spoor. oÍ. nRar toenmalige 

"rrir,iairrg, a"
Engels"he stoornrr'ígen. De herrrierrr'de proeí *rr' go"J .,itgi"ril.rr,
rle weg -r'alr de Laekensehe poort rraar f ir'oortre was in .3s minuten
afgelegd. Generual f)aine, dle zich als harddraver hatl àn*r, t 

"r,o"n,kon rlen stoomr,eageÍr, dien hij te paard vorgde. ni.t t,ijtuua"rr rrí
-rneentle nls nrilirair, dar die mooie rritvindiuq ook bij eJn rer.ugrrekl
ken van dienst zou kunn_en zij, en hij wirde di.n"rngo"nà.-"."'roor-
stel in tle Kamer Iaten doen.
De Biltsche 

-irrgezctenen, die van den trein wilden gebruik uaken,gingen met de, rr,.gen.r'an-Dieges naar lJtrech,, t"rui J"r" diiig"o""
reed niet verrlcr dan de wittevtouwenpoort, en eer6t met den" dili-
gencedienst van van wijk reed -en dóo" tot het statio,. De witte-
vro[rr-eDpírort vormrle vroeBer de ingane door den utrechtschen vea-
tingwal _rot de stad fhrecht. Bij dezc poorr begon de Bilte.Èe §t."r,-strrsl. Voordat men aan de Viitcvrou*"opo,r.ï kwam, zag rnen tinkt
liggen -(destijds huiten^de srad geregen),'h"r lruiriig*ï,,ii" o..-
!pr-o-nt". waorsan het oorspro"gp".È zijn naam ontreËnt. ómatreekc
1825 was her heere,huis mer Èàershuis en star "i"* 

-opgJoo*d.
De_plaats hatl - zoo lees ik in een advertenrie, waarbiiiEiGit."
te koop ryerd aar,gebo-den 

- een groot F,azor.,,rwegens àeszelfs ver_
rassende en smaakvolle aanleg en ligginà genoeg bàkend,i

fa.n d_e oll:I" zijde van de llÍaliehaan lag her nog bestaande Matie_
huis. In lB24 adverteerde Arie van Eyk, ,,logeÀenthouder in het
vanouds beroemde en als een sieraad "u"'dí ei;d utrecht zoo hoer.hjk gelegen lflalichuis", aan 

_ 
de a)gcmeene waudelptaar. a" 

-M"ti"-
haau, rlat B. en w.- voor rekenioj'd"r stad, het riariehuie-oD een
rritoemende .wijze hadden doen ,eifraaien en verberer"" 

"n d'"r hi;
uu l5 Mei (1824) alles in orde hoopre te hehLen o,,' lug""rg".r"r,
te ontvangen.
In verband rnet die ,,algera.eene wan«letpra-ata de Mariebaaa", trof mij
eon adverrentio rrir d]91 tijd. waari' wèrd meegedactd, dat 

""iso"t-loopcr, van her Maliehuii rfgaande, achrmaà'l a" ltotiubrÀ ,oo
rondloopen, ,,zullende cen jonge jrrfvrouw, p.achti! suLl"uà, """-r"foct hem mede loopcn".
Men had destijrls noF teen groote ,aportwedstrijden en geen bioscoop
en men vermaakte zich dus op andere wijze.

1) Dc Borch Xcopor, OarcLiedcrir vrl Ncdorlrod nr 1C30, II, p. Zll.
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\['i1 Llrrrtt lrrl ..ltr'l tirrIf trlJr r-rrlr t)it'gor"' llo rllll6t'tlt '" l"r,rrf{ !)lrflc"

krr.r.g lrrlr.r r.... r1Ír,.,,,-il. r..í, ,1,.r, *t,rtir,,rrrlr.r Vrrrt \I't,h t,' Z.rrrl (l.L

,i,.r,.',,;,,.r,,t,."r.rr,lilip"r,,',..,1r.,,r1 lrrtr.ltert lllrc.lrt rtt Z.lnt. rtrrtttnttl

jr,.. ,1,,1a. llr.l rr itrrrr g,,lr. wirgr.lrr trrr:l plllrlll v(r.rÍ lll'B.rll llct fir)rl.'ll l. tl

"" rri,,t,'.r. roorzit'tt .,ttt ttt,,'i oru tle vo(iltn ll: wllrtllrrt' Kotlricr wttt
j"; ;'; Me*rl*n' tl"t'' i'*t p't'ti"tt d.o-rgn'alts "'ltttt vttrt tlrtt -wugt'n''
r.r""""r. 

-oru 
,olledig te ziin notrn ilt als vrat'lrlrijrlr:rr: It..nning.

ii*,,r"t i.én hond.""í"r, Jrí,run, die nret oen Bllltn v,n tlrir: honrlert

;r;;-;i;;;;r lling, 1e diensr van Jatrsen wee tlus rle *Sranrtr: r,itecse".

[,ii óï nrri'Ë-.,,d". pr.to"ttl"- men, kort vóór de pltk waer de

È"i,fig" Mr."r-lrrugïti"t, de Gildpoorl' Maar deze is reeds in l?OB

afgebroken.
D"-Írr*,r-brug voert naar het Hoogelandep-ark' genoetrd naar het

;;..|n-;,h;-Éà[s*lorà';, Íut t"it -àia-i" iazs sib-o-ttwd voor Jhr'
W. È. fi"rn, a" lieitle vleugels ziin later biigebouwd' Het buiten ie in

1884 voor een tonr tegen den wensch van vele Utrechteche tnget§-

tenen, door de g€meenle aangekocht'

Tusrchen l88B en 1892 zijn hii den Eeneenterfla!-Planneo.ingediend
,r-ï;h;;;tns van t.r-ó"a*iil'ftó-ld en het Hoosehl{' waaruit

i;i ítil;ir,ïp"rk i" ttot flooielanden:$. ziin ontttaan' IIet terrein

;;" h;i in rgg'g in gebruik ge.ooBl"o 
-wilhelminapark was vroeger

warmo ezeniersland.

In 18?6 warcn bij «len tcurècnlerrld plannen eanhangig- Scmaakt tot

il"Ur,r*rri ;;;-Í" gtoï4.", beStcrrod .do-or Oudwijkerleon' Oorter'
,p"àrï.i," O"a*Ul,"irif a* ii, i à Derdo _Beanste-es 

- 
( tinds I 9 I I Bur-

s[;""-rJr Rcigerstraat gehee-ren)' Voordat in l8?4 de Ooaterapoor

ï1, 
-ai-r,"r,d"gokooÀi 

,rr.kren zich de toinen echlcr de buiten'

i,;ir; "i" ,l"t'g"a."I,"'rr' de Mrtiebean veel vcrdcr uit dan nu'

I.;;";, kno,"r,duir a.-ti"lrring n Bilt' de apgorljiq.agposoeerd' drn

ziet men links een t""n. ai" de Bilbrrrat mci dc Maliebcu verbindt'

Deze laan kwam in iiàS ,o, atand en heelte .de rrieuwe Baan"'

Éil-[J r,ri,.r, ,.h", Èr.g"Éa;' behoorden weilanden met 3-rezende

[i'"ilr, Ji" ,;"Í, "it*i."Ë,"i 
lot aan het Ezeladijkje;.tle Villem Be'

rl"tr"i*t is van hetrekkolijk rccenten datum: de bebouwing vra

6;Ë-j;;ii" ,"n a" Bilrettaai dateerr eerrt van 1910-1920. 5et ge-

deelre Kruisrt.a"t-í*"àlinckstraar werd tuaschen IMO en 1850 bc'

iàu*d, van «le §*eeÍ.ckatraal lot het Oorspron6park lus?chen I870

""Jgób,ï" ""u.riia" «i"i a. Donderaslreaf tuicl§n ]880 en 1890

"; È;a gedeele run íà.t.rt van 6e Kruioatraat en Bekkerstraat véél

vroeger, vóór 1630.
Uit e"en'en ander ziel men, dat de uit De Bilt komenden in de buurt

;;;;;'r"1""*o".,Iige F. C. Dond-o-rsetraat nog ,,buiten'o waren'

ir"-t p"tt.ïir"".1.""ï p"i ,, ora, Utrecht qasook-gewenech.t' omdat

De Bilt toe, zooveel Ll"in". was dan nu. Men had er niet dat groot

"r"Lf winkels en nlen had er o'a' ook geen landarte' Wannecr mcn'

;;h;; a"rrilA, ki".pi;u harlden, o,k.zij ài" itt Utreclrt woonden' dan

r-aehtte rnen tot ""í.1", in rlat vak irekwame ronen van ltreël ter

,,lià"i"rf"i van httn practiik voor eonigen tijd in een logement te

Utrocht,uÍrtn;llorr", l)rt wrron o.o. do [troÍtandmooot6re Simon
Nathane l)ontx nn A. S. Nntlrnne l)ontz uit Ametordam. Zij lovordsn
,,veritabolo nronrlr;loolilrg"n tor genezing van ,rechorbut" on van ,rrhu-
matiquo pijnon in tlorr mond". Ook kwamen in Utrecht do tandarteon
Souverein uit Arnsterdam en F. Cohen uit Groningen, Maar waarom
altijd het uitheemeche gezocht? Het nabije ie vaak even goed, ja some
bcter: de mond-, kiee- en tandmeester B. S. van Lier in de Lijn-
marht, hoek Gaardbrug, adverteerde in 1835, dat hij pijnlooo tanden
cn kiezen trekt, ,rja zelfe die, welke door anderen zijn van de hand
gewezen".
Maar niet enkel om boodechappen in Utrecht te doen, ook om den
trein om om andere diligences te bereiken, rraa ecn diligence-dienat
tueschen De Bilt en Utrecht gewenacht. C. Beumer, die rnet een
vrachtwagen naar Rotterdam reed, kreeg met ingang van I Januari
1827 van den Koning conceptie oE met een poEtwagon te riiden.
Elken avond te ll ure vertrok hij uit Utrecht naar Rotterdam en
elken oehtend te 4 uur vàn Rotterdam. Hij reed over het traject
Sft rw, nominaal; in geval van gladde wegen zal do postwagcn véól
langer onderweg zija geweeet.
J. B. van Gend en \[m. P. J. Loos annonceerden in 1826, dat zij
dagelijks en diligence zouden doen riiden tugechen Ameterdam en
Antwerpen, via Utrecht, Gorcum en Breila. Men ging 'e morgeno te
8 nur uit Utrecht en was omstreeko den middag in Amsterdam.
Oorapronkelijk zat men in de diligences allesbehalve zachti men kon
zulk een reie een echokkend gebeuren noemen. Maar golukkig annon-
ceorden in 1824 de ,rondernemero der Koninklijke Diligencee", dat
hun wagene voor den dienet Amsterdam-Utrecht-Antwerpen zou.
den worden vorvangen door ,rnaar den nieuweten smaak welingerich-
tc op veeren hangende diligencee". De tarieven werden toen vermin-
,derd: men betaalde voor het traject Utrecht-Amgterdam voortaan
Í 2.-.'Vat de lengte der trajecten betreft, Bouricins' Algemeene Poetwagen
Diensten onderhiolden een dienat van Rotterdam over Utrecht naar
Duitschland; wanneer men te 5 uur in den morgen in Rotterdam in
de diligence atapte, kon men te ruim 3 uur in den middag in Arnhem
uitatappen.
Sinde 1877 of 1878 kwam het vorkoer per diligence tusechen Zeiet-
De Bilt-Utrecht in de schaduw te staan van het verkeet per tram.
De Stichtsche Tramweg Maatechappij had concessie gekregen voor
een paardentramdierngt Utrecht-Zeist.
Er waren in de buurt, op buitpnplaatsen en in de stad, voldoende ver-
mogende heeren om het tot etand komen mogelijk te maken. Zoowel
Utrecht, De Bilt ale Zeist hadden er belang bij. Wat de buitens betreft,
tegenover de N. H. Kerk in Zeiat lag, Kersberg'en. Dit goed'behoorde
aan Florentine Vilhelmina Borre van Amerongen, vrou\,ve van Kers-
bergen en Bergestein, die in 1751 in Zeist trouwde met Arent Sloet
tot Warmelo (het huis Warmelo ligt onder Diepenheim) en in 1777,
als laatste van haar geslacht, op Kersbergen overleed.
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Wit' r'orllttr'l r,,r L I ,,r, I rlr ,,lr ( r r rrr urrvlogttr rlrtgt'rt, lrzr rlc kor lr
rr)v(:llc,,l)r' hrr,,l, r.-tr \rrl \f rrrrrrtlo", lrt:l v:ttt w.:r'trtoa'al tloorlrohkcrr
v('|rllitrrl irr rlr.rr lrrrrr,l,-1,,(lrrrlcr rlr'llr:pulrliek" virtt rlr: xtlrrijfnlr.r 1,. l'1.

([,ite Iiugr:ll,r'rlB). l)r'g,'rr,,r:rrrrlc Íanrilic, toc]t zc Kr,rslrrrrKcrr wiltlr
verkoopen (lrcl rv:rs irr rlc twecrle hclft van rle IlJrlc crrrw) Ir('lrtutrlr
iret, dat de strcck waarin Zeist lag, in tegenstelling tot rle Vr:r'lrl-
streek, tot Loenen en Breukelen, zoo weinig gewild wns. ,,Zr:int is
(rer cchi boerendorp", zoo leest men in ccn Lricf vlll ccn lrrrnucri
,,meer dan / 300.- huur kan ik voor Kersbergen niet krijgerr".
Toch was 

"" 
io drt,rboerendorp" Zeiat,veel schoons tc geniàien. l)at

blijkt uit een brief van Madame de Charrière (,,Belle van Zuylen"l
eigenlijk van Tuyll van Serooskerken), die eenige romans hecft gc-
schreven en veel van de wereld heeft gezien, veel heeft nagedacht
en veel F,elezen. Zij toont zich-verrukt van een bezoek in Zeist in
September 1766, waat zij muziek en zang hoorde in de kerk der
Herrnhutters 1): over tle natuur en over de muziek van de Herrn-
lrutters sprak ze met warme bewoordingerl (zie de hier in een uoot
geciteerde passage uit haar in het Fransch geschreven brief).
,,Lommerlust", waartoe destijds een groote overplaats behoorde,
werd bewoond door Mevrouw van der Meulen geb. van Marwijk,
wier kleinzoon, de heer J. H. yan Marwijk Kooy (vaderzijds klein-
zoon van den door mij onder ,,Berkenhove" genoemden directeur
van de Handelsmaatschappij), aan de buitenplaats .,Ma Retraite"
haar tegenwoordigen vorm gaf. De naam is aan dat buiten gegerren
door den heer Laurens Jan Nepveu (1751-1823). Deze kocht in
lBlT een buitentje bi Zeist dat hij ,,Ma Retraite" noemde, naar een
plantage van hem in Suriname.
Ik herinner mij ,,Ma Retraite" nog goed uit rnijn kinderjarerr. Het
huis was, van buiten Eezielr., somher en poëzieloos en lag aan den
weg, dicht bij tle tegenwoordige Sanatoriumlaan en bij het huis was
het inrijhek. IIet buiten werd destijds bewoond door Baron van
Voorst tot Voorst; in lB9B verrees het tegenwoordige huis.
Een drietal decenniën vóór mijn geboorte had mijn in Amsterdam
geboren en wonende grootvader, mede-oprichter en commissaris vau
de Kasvereeniging, schuin te.qenover ,rMa Retraite" een eenvoudig
landhuis voor de zomermaanden doen verrijzen. Het terrein strekte
zich uit tot den Kroostweg, waar het koetshuis lag. De eigenaar gaf
aan de buitenplaats den naam ,,Oirschot", in herinnering aan zijn
prettige kostschooljaren, in de plaats van dien naam iu Brabant.
Naast Oirschot ligt het smaakvolle ,,Villa Nuova", dat langen tijd ge-
leden door den grootvader van den tegenwoordigen eigenaar werd
hewoond.

l),,Noue aenimce diuanche La Tour à Zyst pour lui faire entendre lce Hernhuter, ccla cst rd-
oireblc rlrnr .oD genrci nous vimcg dear co boir le coucbet du rolcil des taches de feu sur cer
bcaux rrbrer ct eDtre les íeuiller uae lumière rouge et éblouirsrnte; uD momerrt après la lunc
prit le pleco du rolcil, lcs lumièrer ét.i€n: blanchc6i ccle noua fit graud plaisir; et puia nour
ootroDs à l'égliee, le propreté et lc recueillement .E foot u spectacle agréable, ct cettc dóvotc
mueique ri doucc der otgucr, des violona, dos Ílulcr, rvcc co chEDt ri juste [,] óloigtanr lcr
prmionr du .ocor , . . Or ert drns cette 6glise À uille lieur dtr morde" (Guslnre Rudlcr. Lu
jconcsre dc Bcniania CoD.trDt. 1908, p. 212),
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I
l,urrgn tlre lrrrilorrptnnlnrrr hlolrk lret hol gertrrlrr,l ttttt tl.' ,,/,rtrtlt't
lrarrr". Ve rtrrvrgrl crr lunXrlrrri; IlouL {it rlrrIrlrrr, rtr.r.rnn rlo lrltrr
í..rr llrhjr nrervocrrle. benlentrl voor rrn rL'r lrcw,,trrr, lrtr;r don
rlÍoxlwoF. \ll'n* cr el.n ptkjt. b.v. vrr,rr Oirrchot. rlrlr 1,,'7,,rtr rlr nlgcn'
ller,lrrurtlr,r. vrrl {e richting rlor stad !onrr"nrl. lrrirl rrr ltn; tt lrrllon
etn trij dr villa rtie rlnrrvóór lag. peorccrtle. Vunrrit Oirrtlrot stlcldc
drn iemnnd van h?t pereoneelt om hii den lrrrrr lret ,uL1" in ont'
vang6t [e'nemen.
Laat in den avond ging er een potttram, die uit Utrecht de po§t mee-

nanr, f,r rr-aF ruimlc om een beperkt renlel Psrsrticrt mee le IrcEGn;
con conduelcur ontbrsk op dcica tram. [Iol gcbeurdo 'r winlerl wcl
cens, dal ecn ,ware soeeuwval het voortgran onnogcliilc oaektc.
Dan atrpten dc parsagiero uit cn hielpon het paard door .duwcn vrn
den wrien. Zoo-sukkilde mcn tot Dà Bilt, wrar tclcgreÍirch - dc
tcleÍooi wr6 cr dootiids nog niet - ScYrlrf,d werd oE GGB twccdc
paard uit Zeist.
Meer dan eens waren de trams zcer vol. Wanneer dit 's winters ge-

bcurde, den waa Gr ur?nit p&tsrfict. dic weini6 lust hrd oE- vooro-P
te Bl8aD, wrnt hct wag koud op h1t onbeachutte voorbalcon. Marr dc
koelcier riep ,.voorop!": doot ecnzijdigc belaeting Yrn hct,achtor'
belcon zou ac watcn arn de voorzijrla uit de rails rvordcn Sclicht.
Ecn bcirerd tocamalig ber+oncr van Gen der Zeister buirenplartron
vertcldt mij, hoe in den tiid, tocn hij l8 oí 20 jaer oud wer, ecn dor
conductcuri hem op het rchterbrlcon, bii ccn tcnocdcliik Serprel'
meermaten vcrzen ,oorler. die hii gedicht had! Durroc zouden do
tegenwoordige conducteure, die meeatel dringend en wringend hun
vele werk moeten verrichten, geen gelegenheid hebben.

,,Een gemoedelijke tijd, die tijd van weleer." Ja' een dynamiecho tijd
was hàt niet: het watervlak van de negentiende oeuw was niot hevig
bewogen, er wa6 een rustig kabbelen. Toen een zeetigtal jaren gele'
den in Den Haag een dame en haar dienstbode waren vermoord,
rezen de haren onzer lendgcnooten min of meer ten berge en menig
heer iu ons land echafte oathutat zich een revolver aan. Men meende
blijkbaar in dien tammen tijd, dat de helhond was losgebroken.
Velen vluchten voor de kruitdamp van het heden naar de verrneen'
de rozengeur van het verleden. Dat ie de laus temPofis octi, do lof
op den tijd van weleer, waartegen de Prediker (7 v. l0) al waar'
schuwde.
Maar hoewel er onjuiatheid in die verheerliiking van het verleden
li5t, er ligt toch chgime in lret lezen cn herdenken van dien tijd van
.àle"r. En toen ik zoojuist enkele opmcrkingen nGerschreef ovet do
buitenplaata van rnijn kinderjaren, zag ik in gedachten den tuinbrec,
met zijn kalmen tred, zijn rustig, goed gezicht, die in een groen brkjc
geurige boschaardbeien bracht uit den moestuin. En ik zag mija
grontvader, die, ale de avondechemering tot rluister was geworden en
Iuiken en gordijnen waren gesloten, nu en dan, aan de tafel gezeten,
opkeek van zijn lectuur, om de olielamp te inspecteoren en op te
draaien.

flENIGE LOTGEVALLEN UIT DE
BILTSCHB GESCHIEDENIS.

IT/ ANNEER ik naga wat De Bilt in de geschiedenis weervoer, dan
YV zou ik aan de enkele gegevens daaromtrent tot titel kunnen

geven: oorlogs- en inkwartierings-wee.
Ik wees er reeds opihoezeer het vrouwenklooster iu 1528 te lijden
had van de krijgslieden van Karel V; het was gedurende den oorlog
van Ifendrik van Beieren en den Hertog van Gelder. In de Kronijh
van abdie Henrica van Erp 1) kan men lezen hoezeer ze in het
Klooster huiehielden: ,rey barnden onren ryyntmolen, eade smeten
one kercke aen beyden eynden op, ende sy Btieten dat taempt op dat
Heylich graff uyt, ende braecken dat H. graft boven entwee, endo
braecken een yseren tralie uyt in die saele van de Vrouwen huya,
ende cropen daer door, ende sy namen ons twee en twyntich bedden,
ende al dat wy hadden". Alles in het klooeter werd vernield, de
glazen etuk gealagen.
Een dag of l0 na St. Victor rvaren de krijgeknechten in en om het
klooster gelegerd. Er werd van het vee genomen en ,,§y verbarnden
onsen toif ende brant, ende eloegen den leeten nacht beyden one
clooster doeren open, ende quamen mit blancke meeeen loopen in
't clooster, ende riepen al slaet doot, slaet".
In 1543 had De Bilt veel te lijden van de krijgslieden van Jonker van
Raesveld, die Oostbroek bezette. Het schijnt dat deze vaak zich her-
halende bezoeken aan het klooster een onveiligheid gaf, die maakte,
dat in 1580 slechts 3 of 4 monniken lvaren overgebleven.
In l5B5 klaagden de inwoners van De Bilt over ,,de eeer groote en
onverdrachelijke schade, die syluyden geleden hebben duer d'inlego-
ringe van (het) Engelsche leger". Zij wendden zich tot de Stateu met
het verzoek, om,,een omslach te doen over dtandere dorpen" en om
de geleden schade te restitueeren. Verder verzochten zij remiseiën
van belasting en korting op de pachten, waar zij van het gewae zijn
,,gefrusteerd" geweest. (Staten resol. 16 Nov. 1585).
Over het beruchte oorlogsjaar, 1672, vind ik omtrent De Bilt zeer
weinig aangeteekend. In de ,,Nieuwe spiegel der jeugd, of Frangche
tiranny. .. des oorlogs", 1672, p. 58, vindt men geklaagd over de
afgehouwen boomen omtrent Utrecht. Behalve de Maliebaatr en
eenige vruchtdragende boomen, werden op 3 mijlen in hot rond geen
boomen meer gezien. ,rDe heele grote weg van Aarnhem tot aan
Utrecht, is niets auders dan een wildernie, daar men niet andere eiet
dan droevige bliiken van het woeden der Franschen. Ifoe veele af-
gebrande en nedergeworpen Huysen vind men daar? hoe veelo Lan-

1) trtrhtr, Aul. o,r, rrl3ohrrll ir v. d. Morilo. Tydrctrr. ltl§, p, 516.
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rlon li6gon rltnr llrnk'i2 rrrr lloo voolo l,nrrrlliotlr"rt nrjtr'ítÍ lol 116 rrvlntrlc
,rlcndt'n gehrugl ?"
.En in ooà Steieilrocolrttio vatt 27 Nov- 1674, uurlrrt tln l"rt,r,r,,'1,,',r tlr
provincie Utreclrl Iaddcn verlulen, wordl gezcgtl, tlttt rl1lr,r rft' l"rnrt-
sche bezettiDg,raller verlatenr Boeren ende Opgczt?t..1(.u tctr pltttlott
Lande "erlrólht, de Huyaen ende goederen gcPloÍr(lt'rt, tll het
Beeatiael ghepilleert crde geruineert' het coorn rijp enrle onrijp tot
fourrge van peerden geeEployeerd" was.
Van De Bilt zelf vind ik nict apeciaal iets vermeld, maar er ziiu sEE'
wijzingen, dat ook daar verwoeating en ellende heeft plaeta gehad,
tGrwijl uil ccn erateekcning ia het kcrkelijL ercàicí bliilt, d_et cr op
ZotdtS lS Scpr. (f6?2) toGn kcrkdiGoet kon gehouden wor-dcn, een'
gcrien nicmaad riin huir durfde vortetcn, oet hct oot oP dc illcac'
ring der Frrnrchcn. 3l Aug. 1673: niet.gGprcekt' omdat cr elechta
eeu viertal rnclrchGD in het dorp waren, die bovendien not niet uit
huie durídcn komen. Bovendien woren er ecnige roldeten ia de kcrk
gelegerd. 7 Sept. 1673: gepreekt in het schoollohaal; uit het geringc
bedrag der genoteerde eollectegelden ia op te roeken, det elechte zeer
weinigen tegenwoordig w8ren. De week dearop wGcr geen kerkdieort,
er tyar bijne niemend in het dorp en in de kcrk lageu aoldatco.
Mecrdere bijzonderheden vindt men intusschen veo de hatgte decen-
niën der lSde eeuw, uit welken tijd dc rosoluticboeken aog zijn be.
waard gebleven. Zij bevatten eteede-hernieuwde jammerklecÀten ovcr
dcn drul det inLwrrtieringen. De klachten ;eel crcrccndo cn de
toon wordt tcn elotte dreigead.
Omgtreelso 1765 werd door schout, schopeuèn en geërfden besloteu
om de inkwartieringskosten voor een detachement gardes du corpa
van den atadhouder te voldoen uit het overachot van het huiageld"
volgene liquidatie daarvan, door echout cn achepcuen in 1753
gedaan.
Met de klachten over inkwartiering, gingen de klachten over belaa.
tingdruk hand aan hand. In 1789 vorzocht ecn in;iezeteue bii re-
queste arn het gerecht om voorel ertra buurlattcn lc wereD omdet
de ingezctenen zoozGer gedrukt gaau onder den zwaren omalag in de
consumptiemiddelen en om die reden eindr meer dan 50 jaar de buur-
larten voor 5/6 reëel eu voor l/6 pereoneel omgealagen (reëel :
over onroerend goed, peraoneel : over de ingezetenen). De geërf-
den besloten intusEchen om onder goedkeuring ven Ifun Ed. Mog.
de dorpslasten en het tekort der kerkrekcning voorloan half perto-
neel half reëel te deLken.
In 1798 deelt het gemeentebestuur mede, nadat het dorp telkena eu
telkens door inlswartiering ir geplaagd, dat de last voor de opge-
z€tenen t€ zwaar wordt om langer te dragen. Sedert cenige jaren zijn
13 boerenhofsteden geamoveerd, het dorp ia achteruitgegaan. ,rVii
kunnen over rU. L. nict verzwijgen, dat de opgGrGtcDen alhier hoe
langer hoo meer tuurmureercntt. Armoede dreigt, zoo niet de inkwar.
tieringen en csntonnomentetr achterwege bliiven en afechrijving ven
de guota aan de provincirle kag worden teÍEvcD. 

'Vcinige mrandcn

lnlor lr,lnlgl ltr.l pr,,rr,rrolr,r'l F,r'rlr'r'rrlr.lrr:stttttr wotlcr,trrt. Zij rrrnooktrt
uI utur l)n llilr rrr.l ,,pr'li1l. r,'r'lrl wrtrlt:rvlttlrott" nrtF rnÍ:1, nndorn
plartnen irr rlrr provrrrlir.. Stcr.rln trr:Ít juiat haar dic drukkcndo iu-
kwnrticrin;! lin h,rr.hlrg rvcrrl rriel rccdo geklaagd! In l79O bcricht-
ten schout olr gercehte aan het geweetelijk beatuur, dat ,rdoor rovo-
rijen, plundoringen, afpersingen en vernielingen van Ianderijen,
koorn te velden als anders, zoo door Militairen van deezen staat sls
door die vau d'Auxiliairea welke te dier tijd Utregt in bezetting had-
den, zeer vclen .schadcna geleden hebben". Pluudering en vcrnie-
li"g "ii" van dicn aard gewecot ,,dat vecle hunncr optezGetcnen drer-
door eu eedcrt door divcrse inquartieringcn totaal geruineert on
vorarmt ziintt.
Op een in fanuari 1798 gedaan verroek van het plaataelijk begtuur
om efschriiving van do coneumptielaaten, wcrd door het deperte-
mentaal beatuur afwijzeud beachikt. In April van dat jaar requce-
trecrde het plaatrclijk bcrruur bij het Uitvoorcnd Bewind om ,,de.
domagement" te verlGcDGD voor de langdurige inkwartiering (eindr
6 Dcc. van hct vorig jmr lrgen er te Dc Bilt 93 man en 156 parrdcn
van dc Frauache artillerie, die volgcna huue orders in Utrecht had-
den bchoorcn tc riirq nrar vendlrr uGgca! plretrgobrekr op ordor
vsn gGnGrlrl Macdondd nnr I)e Bilt warcn 3crondca).
Ifet rcquGlt tot het Uitvoorcnd bewlnd blcef rondcr succGr on toon
wendde zich het plaataclijk bestuur tot het V'etgevend Lichaem. En
eindclijl !rD3 cen commireie uit hct plutroliilr beatuur DGt ccn corr-
uireie uit de ingcrctcucm naer l)cn Hrrg ou drer no6 pogingcn aen
tc wondcr.
Vaar de iulswartieringen aanhielden en vele levcrantiën van paarden
cE wageas voor de Batasfeche veldtrcin moeltGn geschieden, is het
be6rijpeliik det het plaateeliik beotuur besloot mn de door het Uit-
vooroud Bcwbd op 19 Docoubcr 1799 gcuonrchta focrtvicring nct
.illunioetiën of rndcro coavouóelc ;olonuitoitcE Gr opcnberG vGr.
vroliikiryca' gccu dccl tc acEGD cn aich rlechtr tot hct vleggen en
luiilan vu do klol te boprlcn.
Dc Lhchtcn blijvcn ook in volgende jeren arahouden. De uorrrr dor
klachtcu wieselt wel (in lfl)3 wordt gezegd, dat al de ellende -dc
iugorctenen zeer heeft vermagerd")o maar de lclachten bliiven dc-
rolfilc.
Bchelve de hLwrrricringr- en vordcringrcllende, in den loop der
jrr.o, werd Do Bilt ir 1787 door plundcring geteisterd, zooalu wij
roocven reedt vornolddcr.
Mel zii heriunerd aaa da boteing ven PatriottcD met Prinagcriuden
in Utrecht. De etedelijlse regóering van Utrecht lvas sterls Patriorech
en de Prtriotlen in die stad durfden, aldus gerugrtcurd, vermetel het
hoofd ophefÍcn. De Prinagezinde Staten van Utrccht voelden zich
in de cted nicr vcilig, rG tiDgcr yoortrur in Amercfoort vcr3aderen
en stoldon rich in ntutn/G vcrbinöag met den rtedhouden De eteda,
lijke regocrint vtn Utrccht, wetoDdc dat do Staten dc kriigemacàt
op hur hrnd haddcu, hcrlotcn aich tot tegcnwccr gerccd tc meLcc
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Zij lrrrrl itíilur vur llollrrtrtl r:rr lrovolttlierr kwrtrtt.,n vr ijrlilligrr r tril tot'-
nr:lrillr,lrrlr. tlrrrrlorr rlor lttrtdn hot I)ttriolrt:ht: Illrlclrl lr, lrtrllr.
I)o llilt lrloof ilr tlczc lrcwcging niet onbcwogrrn orr ortrtttrrgolrtHt. l)(r
lJiltsr:hc BDri(l C(,rnelis Staal beklaagt zich r) ovr:r srrrtrlclijkc erva-
rilgen in l7tl7. Solduten waren niet alleen ovcrdng rrrarr ook's nachts
spija en tlrank bij hem komen afdwingen. ,,Hier, jou vervloekte Kees,
je moet er Ban, wij zullen je uitplunderen", zoo hadden ze hem toe-
gevoegd. Uit de zak van zijn vrouw, op bed, hadden ze f 12.- ge-
nomen en verder hadden ze verschillend huisraad geroofd. Behalve
dat, had Staal nog schade in zijn zaak geleden, doordat de boeren bij
hem in die woelige tijden niet in de smidswinkel durfden en konden
komen. En dan had hij, zonder er betaling voor te krijgen, aan de
geweren van de soldaten mo€ten werken bajonetten moeten slijpen,
enzoovoort.
Er waren ingezetenen die gevlucht waren en bij hun terugkomst veel
uit hun huie gestolen vonden. De heer van Oostrom de Jongh, fie
Saudwijck bewoonde, beklaagde zich ,,dat hij uithoofde van verre-
gaande beledigingen zijn Persoon en Familie aangedaan, en daarna
orrr reden te Zeyat een campement wa8 opgericht, en men zich ver-
oorloven durfde door't aanleggen van batterijen in het dorp De Bilt
hun en andere opgezetenen echrik en vrees aan te jagen. . , genood.
zaakt ie geweest zich van daar te moeten retirereno'. Verder deelt hij
rnede dat Sandwijck in zijn afwezigheid door Pruisieche en Stad-
houdereche troepen is geoccupeerd geweeet, ,,die aldaar militaire-
ment hebben huisgehouden". Ifij verhaalt verder hoe in September
1786 de militie te Zeist kwam en men ze dagelijke in Utrecht kon
verwachten. Er werd aan de Gildbrug alles aangelegd tot verdediging
van de stad en door die batterijen achtten de bewoner van Sandwijck
zich niet meer veilig. Hij nam de wijk. Einde April 1787 kwam hij
woer in De Bilt. Den 9den Mei bracht hij zullc een naren uacht door,
dat hij meende dat hij en de zijnen ,,'t door d'alteratie zouden beeter-
vent'. Hij wiet niet vanwaar de kanonade kwam en besloot weer te
vluchtan. Aenvrahclifi Lon hii icmrnd kriigGr dic degctifu riin
grocntcn uif Dc Bilt nmr Utrccht brecht, Emr uèldre ging det nict
mccr: dc wc! we! oavcili3 cn nicnend wilde ccn vrscht vsrocBon
tuuchca Dc Bilt cn Utrccht. Toen de Ifeer de Jongh later op Sand-
wiick rcrqhwru, blckcn al rija meubelen te zijn gestolen. Sporen
van Lo3ch warctr mn hct huia te zien.
In hor middcn vrn Mcl hrd cr io De Bilt oon klcin rafícB plertr
S9i!!r dc Utrcchtrchc Courent ven 16 Mai l?8? boricht drt ir bij
.Voltaahovca" cea trcffcn plertr hrd tnrgchcn con p8rrii huarco,
t 20 mrn rtorlr, cn ovanvccl jegerr vrn hot Selm.chà corpt bli oca
prtrouillcttag in boteing kwem DGr Gcrito ruitcrij vra Thuil, 60
Errt ;tcrk, dic ven Socrt nrer Zeirt trekkcndc, dc llolle Bilt EoGtt
pasooeren. Vier werden gevangen, andere gckwetet.
Den 3Oeten Auguetus van dat iaar werd door dc Prinsgezinden een

r) Zio.r VoreoolinS vra ello do ucooriër vro golocdcl rcbrdoo , . . bij dc rrmprtligo om-woutolirt vrn 1767.

Irullorij opgr,r,tllrl l,r1 ,1,'hnl, r, llt Ililt- Attdor,t rrrtltlcoLonirtgorl
s;lrt:kr:lr ooh vrrl lrntl.ri;r'rr,,,tt, tlt'nlrrin op den IlunniLrchcn wog
(llillehrrrrrrlnll,qrg). lrr rli. tijrltrr w:rr(.n er rlilitaircn Selosord iIr rlt
kerk.
Deze tribulutics vcnnecrderden de laet door de langdurige inkwar-
tieringen ondervonden en door inkwartioringcn en requieitiea_not te
ondervindeu. De weg naar het herboren Nodcrland wao Yoor De Bilt
lang niet zonder moeilijkheden.
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sCIloU'l'ItN I,lN lrt llt( ;l';M l'll,)ti'l'1,)lls
VAN DE BILI"

Lullrraut Pouciaenee. vermeld in 1476.
.loharr Dircks van Schorrenburch, vermeld ometreoke 1615.
Fredrich van Brevelt, vermeld omatreeke 1620.
Paulue Ruyach, 1625-1669.
Arnoldus Teckman, 1669-1673 oÍ'74.
Johan van Waveren, 1674-1677,
Mr. Johan van Cleeff, 7677-1692.ln 1692 verzocht hij aan dc Ste-

len vao Utrecht om zijn schoutambt te Eogcn overdoen aan Ber-
nardue van den Bosch. In l72l vond ik hem vermeld ale raadaheer
iu het Eof van Ulrecht.

Mr. Bernardue yan den Bosch,
Mr. Antouie Keppel, 1697-1715. Daarna werd hij ambachteheer

van Oostbroek en De Bilt.
Mr. Johau Antonie Keppel, 1715-1718 of '19.
Anthonie Nicolaas Keppel, 1718 of '19-1720.
Chrietiaan Sanderaon, 1744-lTSL Bovendien wae hij echout van

Vleuten 1747-1758 eD vaD de Nieuwe- of Dwaradijk 1?50-1781.
Hij wae geboren l7l4 en overleed te Utrecht 16 Febr. 1781.

Adrianua Booy, 178l-1789.
Louis de Koff, 1789-l lan. 1797.
Jacob Chrietiaan de Graaf, in 1797 echoul en gadermeeEler gewor-

den, in 1798 door de ontbinding der plaataelijke beaturen alr
schout ontalagen, in 1802 ingevolge reeolutio'van het Departemen-
taal Bestuur 's Lande van Utreclrt, ala schout hereteld.

Authony van Mijdreclrt, maire vanaf lSll rot rijn dood in l8f4. Hij

*tï:L'il;"ki".t:llnï, r,a,r l8l4--r823. Hij was dorprchirursijn en
later ook gemeente-ontvanger (st. l8 April 1823).

Pieter Anthony Muntendam, 1823-1843. Hij wae in l82l gcneento-
secretaris van De Bilt geworden en na den dood van'Villem Mul-
der, toen hij tor echout word benoemd, werd hij tevens gemecntc-
ontvaDger.

Ifrederik Herman Spengler, 1844-1865 (at. 22 Maart 1865).
Jhr. H. v. d. Bosch, f865-1867.
Mr. C. Th. Baron van den Boetzelaer, f867-I879.
Jhr. Mr. D. de Blocq van Haersma de With, f879-f907.
Hendrik Plrilip Jacob Baron van Eeemstra, 1907-1927.
[I. P. Baron van de; Borch tot Verrt-okle van Vorden, 1927-. .. ,

Ned. Hera. Gemeente:

Lambertus Sanderus, als proponent gekomen 1652, r,ertr. n. Utreeht
in 1660, overl. in 1672.

Giebertua van Oostrum, gekomen van Schelluinen 1665. vertr. n.
Kuilenburg in 1667.

Arnoldue Heycopiue, ale proponent gekonren 166?, overl. ín 1672.
Arnoldus Boe(ch)man. ale lrroponent gekomen 1673, vertr. n. Vijk

in 1686.
David van Hengel, ala proponent gekomen 1686, vertr. n. Zeven

huizen (2.H.) in 1689.
Rudolph v. Nelleateyn, als proponent gekomen 1689, vertr. n. Mont-

foort in 1700 (te De Bih in 1695 Chrieriua van Manevelt).
Jacobua dc Rcar, ale proponcnt gekomen 1700. r-ertr. n. Eamburg

(Geref. gcmaaata) in 1714.
Jacobus Ooaterbrug, als prlponent gekomen l?14 of '15, overl. in

t722.
Johannea Bellaart, als proponent gekomen 1722 oÍ'23, overl. in

1729.
Diederik Troulja. ale proponent gekomen 1730. emeritua l?57, overl.
_ io 1758 (tc Dc Bih in 1732 gchuwd mer Cerhrrine Coriur).
Jacobur Kluc[tcn, als proponcat gekonen 1758, ovcrl. in l?8ó.
Johraacr Hulriur v. d. Viinpcrro,-Dion. Íi1.. rlr proponcrt gclouen

178lI, (bcvcrtigd I April), vcrtr. n. Zioritaoo in 1788.
Gorrit Abraham Cramer, gekomen van Neerbosch l?89, vertr. n.

Earderwijk in 1791.
Gerardus Ernestue de Cock, gekomen van Bunechoten l?91, vertr.

n. Spijk (2.H.) in 1809.
Dr. Dirk Hendrik Wiklschut. alg canditlaat gekomen 1809, vertr. n.

Apeldoorn in lBl5.
Gerardue Gualtherus Brugman, als candidaat gekomen 1815, vertr.

n. Bevorwijk in 1818.
Johanues Muutendam, als candidaat gekomen 18190 vertr. n. Baflo-

Raalewert in 1821.
Jacob Carel v. d. Velde, gehomen van Werkhoven 1821, vertr. n.

Delfshaven in 1826.
Dr. Jacobue Borsius, gekomen van de Meern 1826, vertr. n. Zierik-

zee in 1830.
Jacob Antoon Coenen, gekomen van Wadenoyen 1830, vertr. n.

Hoorn in 1836.
Cornelug Speelnran, als candidrat gekomen 1836, emeritus 1870,

prod. te Holyeloot in 1874.

I'IIEDIKAN'TEN VAN DE BIL'I"
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.1. !1. l-irnv,'rrrllritr, 6r,lr,urre rr vrrn Sr.irr).,fihltrlio ,p \tir','i,,[.,r,, lil'l l.
I'rrrl:Íilrrí llltlT, ,rvorl. irr lllÍ)ll.

.1. 1,. l)ip5rtl,;5r'kontr:rr vrur llit.rrlt:lr lll95, v(!rtt. n, llr,,rts,,,t,1,. ((jr'.)
in l !)l)!.

(.ilrr. Yrrzolrirlr.l, 14tkr»rrrr:n vrn Iilbrrrg 1902, ovorl. irr l(il:1,
I)s. ll. llalr:lllnr 6rrkorrrr:rr 29 Nov. 1914 van Orrrk:rkrrrk r. rl. lJrr:1.

vorlr, n, Àrrrcrufoort in 1919.
Dr. J. D. rlo Lind v. Wijngaarden, gekomen 22 Februrri I1)2O van

Foycnoortl, overlcden 23 Aug. 1939.
Ds. J. G. Franck, gekomen 12 Oct. 1930 van Eelde.
Ds. H. A. de Geus, 6ekomen 18 Jan. l93l van Huizen (N.8.).
De. D. Yeldkamp, gekomen 15 Febr. 1942 van Valkenburg (2.H.).

Cerelormeerde Kerk:
Deze kerk kwam opnieuw tot openbaring den 18den November 1887.
Als predikanten hebben haar gediend:
Ds. A. van Bueren, 22 Sept. lX)2-21Juni 1904. Overl. l9ll.
Ds. F. Droet,4 Sept. 1910--16 Sept. 1917. Overl. 1935.
Dr. J. Hania, 21 April l9t8-18 April 1920. Overl. 1929.
De. G. van der Zanden, I0 Octobor 1920- . . . .

De Postoors te De Bilt einds de oprichting der Parochie in IB94:
Henricue Machteldue Remmers, geboren te Raalte, was achtereen-

volgens kapelaan te Groesgen en te Zutphen en werd in het voor.
iaar van 1894 tot eerste partoor van de nieuw-opgerichte Parochie
te De Bilt benoemd. Om gezondheidsredenen vroeg en verkreeg
hij Juli l90I eervol ontslag. Hij stierf 17 Juni 1907 te Dongen N.B.

Johannes Antonius Wilhelmus Harbers, geboren te Beltrum bij
Groenlo, was huiskapelaan op het kaeteel Bladefhorst bij Castrop
in Vestfalen, kapelaan te Bemmel, Montfoort en Enschede en
werd in het laatst van Juli l90l benoemd tot pastoor te De Bilt.
Hii bleef tot hij in Maart l9l0 benoemd werd tot pastoor en l)elcen
te Breukelen, alwaar hij overleed.

Johannes Everardus Aloijsiue van Leuffen, geboren te Zutphen, waa
kapelaan te Oudenrijn, Avereest, Vleuten en Gendringen en werd
8 April I9I0 paetoor te De Bilt. t8 Augustus 1917 werd hij be.
noemd tot paotoor te Angercn.

Johannes Eendrikue Alfrink, geboren te Nijkerk, kapelaan te Loe.
nersloot en Ililvereum, werd 18 Augustus l9l? benoemd tot pss.
toor te De Bilt en bleef et lol 29 Juli 1928, om daarna pastoor te
zijn in Houten, waar hij overleed I Juni 1938.

Antoniua Petrue Gerardus Schaepman, geboren te Zwolle, kapelaan
te Lonneker en Soest, werd 29 Juni l92B bonoemd tot pastoor te
De Bilt, waar hii bleef tot aan zijn benoeming tot paetoor te Tub-
bergen op 4 Januari 1938.

Gerardue Lucas Veeger, Beboren to Groningen, kapelaan te Elden,
Baarn, Driebergen, Enschede, wcrd pastoor te Bedum en 14 Ja.
nuari 1938 paatoor te De Bilt.
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