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De Biltse Grift

Van de redactie
Het ligt voor de hand dat we dit nummer aandacht besteden aan het zojuist 
verschenen “Honderd jaar Bilthoven”, de jubileumuitgave van onze verenig-
ing. Leo van Vlodorp, een van beide redacteuren, opent dit decembernummer 
met een beschrijving van de presentatie op 11 oktober van dit fraaie boek. Dan 
volgt een korte bespreking door Bernard Schut. 
Over Hessing, de befaamde importeur uit De Bilt van luxe automerken, gaat het 
artikel van Ed Heuvink.  
Abe Postema verzorgt de rubriek “De Bilt toen en nu”, over de Jachtlaan (nu), 
een doodlopend zandpad (toen). Soms kunnen herinneringen tot weemoed 
stemmen, wat niet het geval zal zijn bij het lezen van het volgende artikel over 
de herinneringen van Margreet Barkmeijer. Mevrouw Barkmeijer verhuisde in 
1940 van Rotterdam naar Bilthoven en maakte hier de oorlog mee. Jitte 
Roosendaal sprak met haar. 
Dit decembernummer wordt afgesloten met een bijdrage van Kees Floor over 
de sluis in de Biltse Grift, waarvan restanten nog te vinden zijn. Ook dit artikel is 
weer met zorg geïllustreerd. 
De redactie wenst u veel leesplezier. 
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Leo Van Vlodorp    

11 oktober 2017:                  
presentatie jubileumboek 
“Honderd jaar Bilthoven” 

De Historische Kring D’ Oude School 
viert dit jaar haar 25 jarig bestaan, een 
jubileum. Zij heeft behalve een foto-
tentoonstelling, die “Bilthoven 100 jaar” 
tot thema heeft,  ook als jubileumuit-
gave een boek over de geschiedenis van 
Bilthoven samengesteld. Op 11 oktober 
2017 was het zover. De jubileumuitgave 
van de historische vereniging kon gepre-

senteerd worden en de uitreiking van 
het eerste exemplaar vond plaats  in de 
feestelijke ambiance van de Mathildezaal 
van het gemeentehuis van De Bilt. Paul 
Meuwese, de voorzitter van de vereni-
ging, heette ca. 80 personen, de auteurs 
en degenen, die op een of andere wijze 
een bijdrage hadden geleverd aan het 
boek, alsook belangstellenden, welkom. 
Daarna gaf Leo van Vlodorp een korte 
inleiding over de tot standkoming van 
het boek en presenteerde een korte 
power point presentatie met o.a. spre-
kende beelden van het bedrijf Inventum. 
Dit bedrijf heeft van 1908 tot en met de 
brand in 2010 in Bilthoven gestaan. Het 
heeft ook een forse bijdrage geleverd tot 
de ontwikkeling van Bilthoven zoals het 
anno 2017 is.

Na afloop van de bijeenkomst werd deze 
statiefoto gemaakt door Donald 
Noorhoff.  Met het boek “honderd 
jaar Bilthoven” in hun midden poseren 
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de  heren Wim Krommenhoek, auteur, 
Sjoerd  Potters, burgemeester, Paul 
Meuwese, voorzitter van het bestuur van 
de Historische Kring D’Oude School , Leo 
van Vlodorp, auteur en samen met Wim 
Krommenhoek de redactie van het boek, 
voor de camera van Donald Noorhoff. 
Deze is lid van de Evenementencommis-
sie. Deze commissie van de Historische 
Kring heeft ook de fototentoonstelling 
over “Bilthoven 100 jaar” gerealiseerd. 
Via meerdere locaties hebben vele inwo-
ners van de gemeente daarvan kennis 
kunnen nemen  en genoten van herken-
bare plekken en gebeurtenissen.
Al meer dan 150 jaar speelt de spoor-
baan Utrecht-Amersfoort en het station 
Bilthoven in allerlei benamingen een be-
langrijke rol in de gemeente De Bilt. Niet 

alleen vanwege de 
aantrekkingskracht 
voor potentiële 
inwoners en foren-
sen, maar ook van-
wege het wachten 
voor de spoorbo-
men. De voorkant 
van het boek, dat 
u op deze foto 
ziet, geeft de on-
derdoorgang van 
het spoor aan de 
Soestdijkseweg te 
zien; deze kwam 
na vele jaren van 

overleg en beraad in 2013 gereed. De 
onderdoorgang ter hoogte van de Leijen, 
kwam voor het verkeer in de maand juli 
van 2017 gereed. Die tunnel siert de ach-
terkant van het boek.  
De presentatie van het boek op 11 okto-
ber j.l. en wel in de raadszaal van het 
gemeentehuis is ook symbolisch. Exact 
100 jaar geleden heeft de Gemeenteraad 
op voorstel van de heer Melchior in al 
haar wijsheid besloten de woonkern 
rondom het Station-De Bilt voortaan 
Bilthoven te noemen. Ook de onderne-
mers van Bilthoven maakten van 2017 
een feestjaar. 
Het boek beschrijft de geschiedenis van 
Bilthoven in ca 340 pagina’s onderver-
deeld in ca 35 onderwerpen met veel 
foto’s in zwart/wit en kleur. De geschie-
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denis van vele aspecten van Bilthoven 
gedurende de 100 jaar van 1917 tot 
2017. Een goede reden om een “eerste 
exemplaar” aan bepaalde personen aan 
te bieden.
De burgemeester van De Bilt, de heer 
Sjoerd Potters, ontving het eerste exem-
plaar uit handen van Paul Meuwese. 
Dat het boek een juiste bijdrage tot 
het ”proces van inburgering” van de 
burgemeester zou zijn, was de wens 
van de redactie. De burgemeester  
sprak een dankwoord uit, waarin hij 
vermeldde dat er in de eeuw van 
Bilthoven veel gebeurtenissen had-
den plaats gevonden en dat daaruit 
de huidige kern van de gemeente 
was ontstaan. 
Vervolgens ontving mevrouw M.A. 
Werner, woonachtig aan de Sperwer-

laan, als 100 jarige een 
exemplaar. Dit ook als een 
“goedmakertje” voor het 
zeer slechte weer op zater-
dag, 30 september, waarop 
zij tijdens het feest van de 
ondernemers van Bilthoven, 
samen met de burgemees-
ter in een koets rond reed.  
Daarna reikte de voorzitter 
van de Historische Kring een 
eerste exemplaar uit aan de 
- voor zover bekend - oud-

ste inwoner van Bilthoven, 
geboren, getogen en nog 

woonachtig aan de 1e Brandenburger-
weg, de heer Gijs Vonk. De heer Vonk is 
94 jaar oud en geboren in ‘t Jodendom 
en heeft meegewerkt aan het boek dat 
Ellen Drees en Rienk Miedema in 2012 
hebben uitgegeven. Ook een interview 
met hem staat vermeld in het jubileum-
boek.

Burgemeester Potters en mevrouw M.A. Werner.

Foto Wim Krommenhoek.
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Daarnaast is gezeten Mevrouw W. 
Vosmaer, woonachtig in Loosduinen, sa-
men met haar zoon. Mevrouw 
Vosmaer, roepnaam Loes, is in 1938 te 
Indië geboren als kleindochter van de 
heer Alexander Vosmaer, de 
grondlegger van uiteindelijk het 
bedrijf Inventum. Ook zij ont-
ving een eerste exemplaar van 
het boek, waarin uitgebreid in is 
gegaan op Inventum, de fabriek 
van met name huishoudelijke 
apparaten.
Vanwege het belang van 
Inventum voor Bilthoven, was 
ook de directie van Inventum, 
nu gevestigd in Houten, uitgeno-
digd. Zij werd vertegenwoordigd 
door de heer Jan van 
Amerongen, adjunct-directeur. 

In zijn dankwoord memo-
reerde hij dat Inventum lie-
ver in Bilthoven gevestigd 
was gebleven. De locatie 
op de hoek van de 2e Bran-
denburgerweg-Leijenseweg 
was niet meer geschikt 
voor renovatie en uitbrei-
ding. De directie opteerde 
een  locatie op Larenstein. 
Aldaar werd haar slechts 
een te kleine kavel aange-
boden. Uitwijken naar een 
andere gemeente was het 
gevolg. Later zou het wel 

mogelijk zijn geweest een groter kavel op 
Larenstein te verkrijgen.  Maar toen was 
het te laat.
Op het oude terrein van Inventum zijn in-
middels woningen gebouwd en werd ook 

De heer Gijs Vonk ziet u midden op de foto. Naast hem (links op de 
foto) zit zijn echtgenote.

De heer  Jan van Amerongen, adjunct-directeur  Inventum 
ontvangt het boek uit handen van Paul Meuwese.Foto Wim Krommenhoek.
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een straat naar de naam van de grond-
legger van Inventum, de heer Alexander 
Vosmaer, vernoemd.
In onze zoektocht naar een foto van 
Alexander Vosmaer (1866-1944) kwamen 
we terecht bij twee kleindochters. Van 
hen woonde Willemein in Loosduinen 
en de ander in Athene. Van deze laatste 
Jolanda, ook geboren in Indië in 1940, 
ontvingen we waarschijnlijk de enige nog 
bestaande foto’s van haar grootvader uit 
1938.
 

Bronnen:
•	 Rienk Miedema en Ellen Drees:                

“ ’t Jodendom, Van het ontstaan tot de 
afbraak van een echte volksbuurt”, in 
eigen beheer uitgegeven, 2012 

•	 Wim Krommenhoek en Leo van Vlodorp 
(redactie): 1917-2017 Honderd jaar 
Bilthoven, jubileumuitgave Historische 
Kring D’Oude School, in eigen beheer 
uitgegeven, 2017

De heer Alexander Vosmaer (1866-1944). 



103De Biltse Grift december 2017

Bernard Schut

Honderd jaar Bilthoven 
boekbespreking

Op woensdag 11 oktober 2017, precies 
100 jaar na het besluit om het station de 
naam Bilthoven te geven, vond op het 
gemeentehuis van de gemeente De Bilt 
in Bilthoven de presentatie plaats van 
Honderd jaar Bilthoven. Een uitgave van 
de Historische Kring D’Oude School, on-
der redactie van Wim Krommenhoek en 
Leo van Vlodorp.  
Iedere historische vereniging zou zich 
gelukkig prijzen met een dergelijke jubi-

leumuitgave. Werkelijk een schitterend 
boek. Fraai van vormgeving en zeer rijk 
aan informatie over Bilthoven. Er moet 
door beide redactieleden veel tijd en 
energie aan besteed zijn, om in zo korte 
tijd -krap een jaar- een dergelijk resultaat 
te bereiken. 
Op deze 11e oktober 2017 werd het boek 
ook aangeboden aan de twee in verschil-
lend opzicht oudste inwoners van de 
gemeente, mevrouw Werner nu 100 jaar 
oud maar niet in Bilthoven geboren en 
Gijs Vonk, de oudste nog levende in 
Bilthoven geboren inwoner, nu 94 jaar 
oud.  
Wat treft u aan onderwerpen in het boek 
aan? Ik noem een aantal belangrijke. De 
ontwikkeling van Bilthoven, van station 
tot deel van de gemeente De Bilt. Jagt-
lust. Meer in het bijzonder Bilthoven ten 
zuiden van de spoorlijn. Bilthoven ten 
noorden daarvan. Enkele markante inwo-
ners. De natuur. En tot slot Bilthoven ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog. Er 
worden veel onderwerpen in het boek 
aangesneden. En ook heel belangrijk, 
het is leesbaar geschreven en helder van 
structuur.



104 Boekbespreking

Vanzelfsprekend kan een boek voor een 
breed publiek niet te gedetailleerd op 
de diverse onderwerpen ingaan. Maar 
wat betreft de inhoud zijn er ook enkele 
minpunten. Allereerst, er ontbreekt een 
register. Juist om als naslagwerk te kun-
nen dienen, is een register onmisbaar. 
Ongetwijfeld een gevolg van het gebrek 
aan tijd. Ik vermoed dat het ook aan 
gebrek aan tijd te wijten valt dat er nog 
wel eens sprake is van overlap, opvallend 
is bijvoorbeeld de belangstelling voor 
de villa Oase. Daarentegen ontbreken 
ook onderwerpen die nu juist zo het 
gezicht bepalen van Bilthoven, bijvoor-
beeld SCHC, het Stichtsche: topsport in 
Bilthoven! En behalve het hier en daar 
verwijzen naar enkele ‘markante’ inwo-
ners, gebouwen, instituten en dergelijke 
is er eigenlijk weinig te vinden over wat 
er hier nu werkelijk gebeurt, leeft in 
de gemeente, op cultureel en sociaal 
gebied. Ik moest denken aan een door 
Ike Bekking uitgegeven bundel Denkend 
aan mijn dorp, daar spreekt een andere 
benadering uit. Honderd jaar Bilthoven 
is vooral het boek geworden van de re-
dactie en haar belangstelling, aangevuld 
met bijdragen van Karel Beesemer: ver-
zamelaars van wetenswaardigheden. Dat 
is een keuze. Zelf had ik meer aandacht 
voor wat er leefde en leeft in ons dorp 
op prijs gesteld.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over 
het laatste hoofdstuk waar ik het beste 

over kan oordelen. Het doet weinig des-
kundig aan wanneer op de inleidende 
pagina verwezen wordt naar literatuur 
uit de jaren negentig, terwijl er sindsdien 
nogal wat publicaties over dit onderwerp 
verschenen zijn. Dit leidde dan ook tot 
onvolkomenheden.  
Jagtlust bijvoorbeeld was niet het hoofd-
kwartier van het Duitse legerkorps. Dat 
was Zonneheuvel aan de Bilderdijklaan, 
een van de redenen dat hier in de omge-
ving diverse bombardementen hebben 
plaats gevonden. Overigens een hard-
nekkig misverstand. Ook Karel Beesemer 
vermeldt het (p. 75). 
Maar meer moeite heb ik met het vol-
gende. Op p. 305 in Honderd jaar Biltho-
ven staat een citaat dat in sterke mate 
overeenkomt met een fragment uit een 
interview van mij met Bob Janssen uit 
2015 (Bilthoven en De Bilt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog p.106).  Als bron 
wordt het Dagboek van F.N. van der Ham 
vermeld. Ik heb dit nagetrokken. De ver-
wijzing blijkt onjuist, een juiste niet te 
geven.
Het zijn enkel minpunten. Maar overwe-
gend is mijn oordeel natuurlijk positief. 
Vandaar dat ik deze korte bespreking 
afsluit met de opmerking dat ik Honderd 
jaar Bilthoven werkelijk een mooi vorm-
gegeven, zeer informatief en dus lezens-
waardig boek vind. Voor 20 euro’s koopt 
u het in de boekhandel, als het al niet 
uitverkocht is.
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Ed Heuvink

Hessing De Bilt                        
De groei en val van een Biltse autofamilie

‘Hessing De Bilt’ was een begrip in 
de Nederlandse autowereld, eerst als 
kleine handelaar van gebruikte auto’s 
en zeventig jaar later als gerespecteerd 
Nederlands importeur voor o.a. Rolls-
Royce, Bentley en Maserati. Na een 
verhuizing en een verkeerd uitgepakt 
vastgoedproject, eindigde vijf jaar ge-
leden het verhaal van Hessing.

Hessing was een autohandelaar die zich 
kort na de Tweede Wereldoorlog aan de 
Utrechtseweg in De Bilt vestigde. In de 
voortuin van een – inmiddels afgebroken 
– villa werden in het begin tweedehands 
auto’s verkocht. Dit was het eenvoudige 
begin van een autodynastie. 

Nadat Arie Hessing (geboren in 1913) 
vanuit Nederlands Oost-Indië in 1936 
naar Nederland kwam, vestigde hij aan 
de Van ’s Gravesandestraat in Utrecht 
een reparatieatelier voor automobielen. 
Het goede handelsinstinct bracht Hessing 
na de oorlog naar de Utrechtseweg in De 
Bilt. Dit was de drukste verkeersweg van 
ons land en een garagebedrijf aan die 
weg moest opvallen en zeker klandizie 
trekken. De villa op Utrechtseweg 336 
werd de showroom van Hessing, terwijl 
het pand in Utrecht oost als werkplaats 
werd aangehouden. In het begin werden 
er veel Europese auto’s aangeboden, 
maar langzaamaan ging Arie Hessing, 
later met de hulp van zijn tien kinderen, 
zich toeleggen op Amerikaanse auto’s. 
Chevrolet, Ford en Studebaker werden 
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al genoemd in de advertenties die vanaf 
de beginjaren vijftig steeds vaker in de 
landelijke dagbladen verschenen. Vooral 
de zaterdag editie van De Telegraaf was 
decennia lang de spreekbuis voor de 
Nederlandse autowereld en zo kreeg het 
Biltse autobedrijf alom nationale be-
kendheid. Het sterke advertentie beleid 
resulteerde in een stijgende omzet welke 
aan het begin van de jaren zeventig om 
een grotere locatie vroeg. De voortuin 
van een oude villa was niet langer de 
plek om luxe Amerikanen te verhande-

len. Maar de Utrechtseweg bleef een 
drukke verkeersader en de naam Hessing 
De Bilt was al een begrip. Dus wilden zij 
eigenlijk het liefst aan de Utrechtseweg 
blijven. Toen de firma Reckitts in 1973 
van de Utrechtseweg naar Baarn verhuis-
de, kwam precies aan de overzijde van 
de Hessing villa een prachtig object vrij; 
de ideale plek voor Hessing om zich te 
vestigen. Na de nodige aanpassingen aan 
het oude Reckitts gebouw, werd dit pand 
en de omliggende terreinen een soort 
bedevaartsoord voor autoliefhebbers. De 

Opvallende krantenadvertenties uit de jaren zeventig lokten veel klanten naar De Bilt
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villa aan de Utrechtseweg werd afgebro-
ken om in 1989 plaats te maken voor het 
kantoorgebouw Aerenberg. 

In de jaren zeventig, met de voor ons 
gunstige dollar koers, werden Ameri-
kaanse auto’s in verhouding goedkoop 
en ook de kwaliteit en uitrusting maak-
ten hen geduchte concurrenten voor 
de Europese topmerken. Hessing kocht 
zelf, buiten de reguliere Nederlandse 
vestigingen van Ford en General Motor 
om, zijn auto’s in Amerika en bood deze 
voor scherpe prijzen aan. Dit was een 
directe aanval op de ‘Great Four’; de 
vier officiële GM – USA verkooppunten 
in Nederland. Te weten Lathouwers in 
Den Bosch, Pietersen in Rotterdam, Riva 
in Amsterdam en Honders in Utrecht. 
Met al hun autokennis wist de Hessing 
familie wat de Nederlandse autorijders 
belangrijk vonden en zo konden volledig 
geoutilleerde modellen rechtstreeks uit 
Amerika geïmporteerd worden en uit 
voorraad worden geleverd. Ondanks dat 
Hessing geen officiële importeur was, 
slechts een handelaar, werden de auto’s 
toch met complete garantie geleverd. 
Maar niet alleen Amerikaanse auto’s 
werden in De Bilt aangeboden. Vanuit 
Duitsland werden zgn. ‘Jahreswagen’ 
geïmporteerd. Heel jonge auto’s, meestal 
Mercedes-Benz, die ondanks dat het ge-
bruikte auto’s waren, met volledige ga-
rantie op naam werden gezet. De koper 

kreeg de bijbehorende nummerplaten 
waarin de fabricagedatum niet terug te 
vinden was.

Status als officiële importeur
In 1968 werd Hessing officieel vertegen-
woordiger van De Tomaso voor ons land. 
Deze Italiaanse fabrikant van sportwa-
gens maakte gebruik van Amerikaanse 
Ford motoren wat al snel de link met 
Hessing bracht. De bekendheid - en ook 
het aanzien - kreeg een enorme boost 
toen Hessing in 1972 werd gekozen tot 
officieel importeur voor Nederland van 
Rolls-Royce en Bentley. Daarnaast werd 
ook Jaguar vertegenwoordigd wat bete-
kende, dat samen met de Amerikaanse 
auto’s en de Mercedes-Benz modellen, 
de gehele top van de automarkt was 
terug te vinden aan de Utrechtseweg 
in De Bilt. Het eerder genoemde De 
Tomaso nam in de jaren tachtig het 
noodlijdende Maserati over, waardoor 
Hessing dit merk nu ook in Nederland 
vertegenwoordigde. In de jaren tachtig 
en negentig van de vorige eeuw waren 
het niet alleen de topmerken die men bij 
Hessing kon bewonderen, ook Lancia en 
Saab, auto’s uit de Europese hogere mid-
delklasse, trof men in de showroom aan. 
In die periode kregen de Duitse import-
auto’s binnen Hessing een eigen naam: 
Hessing Exclusive Cars. Behalve Merce-
des-Benz, werden ook de grotere Audi, 
BMW en Ford modellen aangeboden. 
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De gouden jaren
De Nederlandse autohandel kende eind 
vorige en begin deze eeuw gouden tijden 
en ook Hessing behaalde hoge verkoop-
resultaten. In die periode werden een 
paar merken afgestoten; het importeur-
schap van Jaguar ging naar collega/con-
current Frits Kroymans in Hilversun, ook 
het dealerschap van Lancia en Saab werd 
beëindigd. De Tomaso was opgehouden 
te bestaan en Duitse Jahreswagen waren 
niet meer interessant. De Amerikaanse 
auto’s bleven, al waren het alleen nog 
de producten van Ford: Mercury, Lincoln 
en Ford. Maar omdat deze modellen niet 

voldeden aan de Europese wetgeving, 
moesten kleine aanpassingen worden ge-
daan. Dit deed Hessing in eigen beheer. 
Er werden met Ford Amerika afspraken 
gemaakt over kleinschalige productie van 
de Amerikaanse modellen voor de gehe-
le Europese markt. Naast Maserati werd 
nu ook Lamborghini vanuit Italië geïm-
porteerd. De namen Bentley en Rolls-
Royce bleven het pand sieren ondanks 
dat deze fabrikanten door respectievelijk 
Volkswagen en BMW waren overgeno-
men. Ondertussen had Frits Hessing, 
geboren in 1953 als de jongste zoon van 
Arie Hessing, midden jaren negentig zijn 

Een ruime keuze aan auto’s bij Hessing aan het eind van de jaren vijftig.

Hessing De Bilt
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familie uitgekocht en de leiding van het 
bedrijf overgenomen. Ouders en zussen 
stapten vrijwillig uit de firma, maar voor 
zijn zeven broers moest Frits duur beta-
len. In die tijd presenteerde hij zich meer 
en meer als ondernemer die alleen groei 
wilde kennen. En na 30 jaar in het oude 
Reckitts pand aan de Biltse Utrechtseweg 
vond Frits Hessing het tijd voor veran-
dering. In 2000 had Ford Amerika het 
contract met Hessing opgezegd wat een 
enorme aderlating was. Het betekende 
een omzetverlies van 60% en hierdoor 
kwamen 18 personeelsleden op straat te 
staan. Iets ongekends daar Hessing be-

kend stond om zijn sociale betrokkenheid 
met zijn werknemers. Door het verlies 
van Ford bleek ook het pand in De Bilt 
veel te groot. Langs de snelweg A2 aan 
de westkant van Utrecht kwam bouwter-
rein vrij en het leek een geschikte locatie 
voor een hypermoderne showroom 
voor alle topmodellen. Ondanks dat de 
vestiging in De Bilt in de loop der jaren 
door iedereen eenvoudig te vinden en te 
bereiken was, moest een ultra moderne 
showroom langs één van Nederlands 
drukst bereden snelwegen nog meer 
uitstraling geven. Tegelijk zag Frits Hes-
sing mogelijkheden om het 60.000 m2 

 De jaren negentig waren gouden tijden voor de firma Hessing.
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grote terrein in De Bilt om te bouwen tot 
woonlocatie. Vanuit Amerika had hij het 
begrip ‘gated community’ leren kennen; 
een luxe, afgeschermd woonoord met 
mooie villa’s en appartementen. Iets wat 
precies zou passen aan de oostkant van 
Utrecht. Samen met enkele investeer-
ders en bouwer Verwelius, werd het plan 
‘Park Bloeyendael’ gepresenteerd met 
66 luxe villa’s en 34 appartementen in de 
prijsklasse van 800.00 tot 4 miljoen euro.

De val
 Een prachtige promotiemap schetste 
een ideale woonplek op korte afstand 
van Utrecht en van de Uithof; het me-
dische en universitaire hart van de pro-
vincie. Al waren er de nodige bezwaren 

van de gemeente de Bilt en omwonen-
den, uiteindelijk ging de verkoop van de 
woningen van start. Maar de financiële 
crisis van 2008 sloeg ook in Nederland 
hard toe en Frits Hessing zag zijn plan 
‘Park Bloeyendael’ instorten. Er wer-
den onvoldoende huizen verkocht en 
daarom waren er ook geen inkomsten 
om de uitstaande leningen af te lossen. 
Daarnaast leidde de autodealer al sinds 
2004 verlies en was er 16 miljoen uit 
het verliesleidende autobedrijf in het 
woonproject geïnvesteerd. Tevens had 
Frits Hessing privé enorme bedragen 
uit het bedrijf opgenomen. De inves-
teerders, waaronder Alcredis Finance 
BV uit Vianen, wilden hun geld terug en 
dat leidde tot de complete ondergang 

 Het ontwerp voor ‘Park Bloeyendael’, een project dat nooit van de grond kwam.

Hessing De Bilt
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van Hessing in 2012. Groot geldschieter 
Evert Louwman, naast Toyota importeur 
ook de eigenaar van Alcredis Finance BV, 
nam na allerlei juridische verwikkelingen 
uiteindelijk het garagebedrijf aan de A2 
over. Het oude pand aan de Utrechtse-
weg in De Bilt kwam – en is tot heden – 
leeg. Een anti-kraak groep mocht er een 
kunstatelier beginnen. In 2015 kwam het 
geheel in handen van bouwmaatschap-
pij Verwelius. De gemeente De Bilt heeft 
nog geen definitief besluit genomen over 
de toekomst van het gebouw en het om-
liggende terrein.

Foto’s: Archief Historische Kring D’Oude School en 
Archief Ed Heuvink .

Tegenwoordig ligt het oude Reckitts gebouw er verlaten en vervallen bij.

Auteur: 
Ed Heuvink is autojournalist en woont 
sinds 1982 in De Bilt. Naast PR- en 
media werk, publiceerde hij met zijn 
Duitse uitgever, een tiental internatio-
naal bekroonde boeken met historische 
autosport als onderwerp. 
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De Bilt toen en nu 

Wie nu de Jachtlaan inrijdt kan zich 
moeilijk indenken dat dit vroeger een 
doodlopend zandpad was. Het pad 
liep vanaf de Soestdijkseweg achter 
het landgoed van Jagtlust langs. Het 
liep dood bij akkers en kwekerijen. 
Vandaar de onofficiële naam Doodweg. 
Beide foto’s zijn in de richting van 
de Soestdijkseweg genomen. Op 
de oude foto is links de afrastering 

van de kwekerij te zien. Alleen de 
arbeiderswoninkjes links zijn nog steeds 
aanwezig. Verdere bebouwing was er 
niet. Tuindorp, met haar rode daken, 
de Hertenlaan, Brandenburgerweg, 
Inventum: het werd pas vanaf het begin 
van de twintigste eeuw gebouwd. Het 
pad bleef. Pas in de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw veranderde dit toen 
de nieuwe wijk van het Jachtplan werd 
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gebouwd. De opzet voor deze wijk was 
toentertijd uiterst modern door het vele 
groen. Het pad zelf werd nu een echte 
weg met Jachtlaan als naam. En er kwam 
een achterom naar het gemeentehuis 
Jagtlust. Aan de westzijde lagen de 
weilanden van het Rijksinstituut voor 
de Volksgezondheid. Die gebruikte het 
lange tijd voor de beweiding van haar 
proefdieren. Proefdieren waren steeds 

minder nodig en het terrein kwam vrij 
voor woningbouw. Aan het eind van de 
vorige eeuw verrees hier de kleine wijk 
van het Fabiuspark. Vernoemd naar de 
oud-burgemeester. Ook het karakter van 
de Jachtlaan veranderde toen. Er kwam 
een vrijliggend fietspad, gescheiden 
van het autoverkeer door een brede 
groenstrook.
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Jitte Roosendaal

Oorlogsherinneringen van 
Margreet Barkmeijer

In maart 2017 kwam ik in contact met 
de familie Vos-Barkmeijer uit Krim-
pen aan den IJssel. Tijdens een nadere 
ontmoeting bleek dat de 
familie Barkmeijer in de oorlog vanuit 
Rotterdam in Bilthoven kwam wonen. 
Zij reageerden enthousiast op mijn 
idee over een weergave van hun herin-
neringen voor een artikel in De Biltse 
Grift. Margreet Barkmeijer (geb.1932) 
noteerde het onderstaande verhaal. 

Het is mei 1940. De Duitsers hebben 
Rotterdam gebombardeerd en hebben 
bezit genomen van de stad. Wij woon-
den op de Statensingel en hadden daar 
niet al te veel last van de soldaten. Wij, 
dat was de familie Barkmeijer. Die be-
stond uit mijn ouders, mijn broertje van 
zes jaar, mijn zusjes van twee en van een 
half jaar en ikzelf van acht jaar. Naast ons 
woonde mijn oma van moeders kant.
Na een paar maanden van allerlei ver-
ordeningen, verduistering en dergelijke, 
werden mijn ouders ongerust. Vooral de 
kinderen leden onder de sfeer van angst. 
Vandaar dat mijn ouders besloten uit 
Rotterdam weg te gaan. 
Hier begint het verslag van onze tijd in 
Bilthoven. We moesten zoeken naar een 
geschikte woning, maar te zoeken viel 
er eigenlijk niets, want de toewijzing 
ging via een soort volkshuisvesting. Die 
toewijzing kwam in september 1941. 
Toen we verhuisden naar Bilthoven. Er 
was een huis vrij waar wij als groot gezin 
voor in aanmerking kwamen. Het was 
een kwestie van ongezien huren voor 55 
gulden per maand of géén huis. Het was 
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van een emeritus arts en het stond aan 
de Jan Steenlaan 21. De ruimte in het 
huis was hard nodig, want oma ging ook 
mee en in januari 1941 was er nog een 
broertje bijgekomen, dus we woonden er 
met acht mensen.

De eerste jaren in Bilthoven waren goed. 
Mijn broertje Hans en ik zaten op de Van 
Dijckschool. Ik zat in de vierde klas bij de 
heer Van Dijk. Mijn moeder ruilde bon-
nen met hem in verband met de ziekte 
van zijn vrouw. Mijn zusje Ger ging naar 
de kleuterklas van de Montessorischool. 
In 1942 ging mijn jongste zusje Elisabeth 
ook naar de Montessorischool. 

In de zomer van 1943 stapten er bij ons 
thuis zonder vragen een Duitse officier 
en een paar soldaten binnen. Het was 
warm, dus de deur stond open. Ze kwa-

men telefoon aanleggen. Mijn vader 
vroeg doodleuk of we telefoon kregen, 
maar het antwoord was dat we binnen 
drie weken het huis uit moesten. Ze vor-
derden ons huis. De piano moesten we 
ook laten staan, waarop mijn vader zei: 
“Geen denken aan, die is van mij en die 
gaat met ons mee.”
De toon waarop hij dit zei was kennelijk 
genoeg voor de officier om van zijn eis af 
te zien. De vordering liet overigens nog 
enkele maanden op zich wachten.

Natuurlijk maakten we ook leuke dingen 
mee. Op een avond werd er gebeld. Mijn 
vader deed open, maar het bleek belle-
tje-trek te zijn. Een paar dagen later ge-
beurde het weer. Mijn vader sloop toen 
door de achterdeur om het huis heen en 
greep de dader in zijn kraag. Het bleek 
ditmaal echter de zoon van de huisbaas 
te zijn die iets kwam vragen. Deze jonge-
man kreeg de schrik van zijn leven toen 
mijn vader hem ineens beetpakte. Mijn 
moeder en ik, die alles vanuit de kamer 
volgden, lagen slap van de lach op de 
bank.

In de zomer van 1942 gingen we zwem-
men in zwembad “De Biltse Duinen”. 
Mijn vader, broer en ik hadden een 
abonnement voor vijf gulden. Wij kin-
deren zwommen vaak na schooltijd of 
op woensdagmiddag en mijn vader ’s 
avonds. Ook gingen we fietsen, de 

De kinderen in de achtertuin van Jan Steenlaan 
21. Staande achteraan Margreet en Hans. Vooraan 
v.l.n.r. Bep, Ger, neefje Jaap, John en neefje Hans.
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kleintjes bij vader en moeder achterop.
Het huis in de Jan Steenlaan was een fijn 
huis met een achter- en voortuin. In de 
nazomer kregen wij een huis aangewe-
zen aan de Gezichtslaan. Op nummer 
66. Eind 1942 verhuisden we. Het huis 
heette “De Sparrenhoek”, vanwege een 
grote blauwspar bij de voordeur. Het huis 
stond op de hoek van de Gezichtslaan en 
de Hobbemalaan. De tijd daar was niet 
zo prettig. Eerst ging het nog vrij goed. 
Alles was nog redelijk rustig. Er kwam 

vaak familie logeren uit Rotterdam. Aan-
gezien we de piano nog hadden, werd 
er met elkaar gespeeld en gezongen. 
Mijn oom had zelfs een zangstuk meege-
bracht. De meerstemmige partijen wer-
den ingestudeerd door de volwassenen 
en mijn oom speelde piano, net als mijn 
vader. Mijn tante zong met ons liederen 
uit “Kun je nog zingen, zing dan mee”.
Wij liepen allemaal op klompjes want 
er waren haast geen schoenen. Ze wa-
ren op de bon en duur. Mijn broer en ik 

Brief vordering Jan Steenlaan 21.

Oorlogsherinneringen van Margreet Barkmeijer
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moesten de hele Rembrandtlaan uitlo-
pen naar de Van Dijckschool. ’s Winters 
kregen we dan hele klonten sneeuw 
onder onze klompen. Vaak moesten we 
de sneeuw er vanaf schrapen voor we 
verder konden lopen.

In 1943 werden de tijden slechter. Er was 
steeds minder brandstof en eten. In het 
begin was de brandstof nog geen groot 

punt; in de achtertuin stonden dennen-
bomen en mijn vader hakte ze om en 
zaagde ze klein. Mijn broertje was toen 
tien jaar en hij hielp mijn vader daarbij. 

De Duitsers hadden intussen in de pro-
vincie Utrecht “landwachters” aange-
steld. Deze mensen moesten zorgen dat 
er geen bomen in de eigen tuin gekapt 
werden. In Bilthoven liep er ook een. Hij 
woonde in De Bilt en heette Ane Pool. 
Het was een wat oudere man en hij sprak 
mijn vader ook aan op het kappen van 
de bomen, maar mijn vader had maling 
aan hem. Als er een boom omgezaagd 

werd, moest ik in 
de voortuin op 
de uitkijk staan of 
Ane Pool er aan 
kwam en zodra 
ik hem zag, gaf 
ik een seintje en 
ging mijn vader 
doodleuk naar 
binnen. Toen de 
bomen in de tuin 
op waren, kocht 
mijn vader in de 
Eikensteijnse bos-
sen bomen van de 
boswachter. Deze 
sneed een stukje 
van de bast af en 
zette er
“Barkmeijer” op. 
Dit omdat er ook 

mensen uit De Bilt en zelfs uit Utrecht 
kwamen om hout te kopen. Mijn moeder 
ruilde op een zeker moment de kinder-
wagen die wij nog hadden in voor een 

Schoolfoto Van Dijckschool met Hans.
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karretje. Dit moesten mijn broertje van 
tien en ik gebruiken om takken te sprok-
kelen in het bos, want ook de bomen 
begonnen op te raken. Elke dag moesten 
we erop uit. Naar de Van Dijckschool 
konden we niet meer, want die was ge-
vorderd. We moesten nu naar de Van 
Everdingenschool op de Soestdijkseweg. 

De weinige boodschappen die we nog 
konden doen, deden we op het 
Emmaplein. Mijn ouders liepen ook wel 
naar Groenekan en Lage Vuursche om 
appelen te halen. Tenminste, zolang deze 
nog te krijgen waren, maar dat hield ook 
snel op. 
Op een zondag kondigde de dominee 
in de kerk aan dat er om twaalf uur bij 
viswinkel Koelewijn met bonnen sprot te 
koop was. Iedereen rende na de dienst 
de kerk uit om thuis zijn bonnen te ha-
len. Wij hadden het geluk dat oma ook 
een bonkaart had en mijn moeder heeft 
die zondag in de rij gestaan bij de viswin-
kel. De sprot werd trouwens gebakken 
in raapolie. Ook dit soort extraatjes ver-
dween uiteindelijk en op den duur was 
er praktisch niets meer te eten. De elek-
triciteit was ook afgesneden, dus ieder-
een moest het doen met een olielamp of 
met een oliepitje. Wij hadden gelukkig 
nog wat kaarsen en katoentjes (of zoiets) 
in raapolie voor de verlichting. 
Er moest streng verduisterd worden, 
want de geallieerden bombardeerden 

het vliegveld Soesterberg. Ook trokken er 
vliegtuigen over richting Duitsland.
Op een dag kregen we een jonge Oos-
tenrijkse soldaat ingekwartierd. Hij kreeg 
een kamer op zolder. Ik weet nog goed 
dat hij heel bang was, vooral als Soester-
berg weer bestookt werd. Er vielen na-
melijk ook wel eens bommen verkeerd. 
Op 17 september begon de spoorweg-
staking die tot de bevrijding zou duren. 
Gelukkig was mijn vader net daarvoor 
van kantoor in Rotterdam, waar hij af en 
toe nog heen ging, naar Bilthoven geko-
men. 

Toen kwam de hongerwinter. Mijn favo-
riete bezigheid was lezen in kookboeken. 
De heerlijkste recepten kwamen voorbij. 
Dat stilde mijn honger zeker enigszins, 
maar mijn broers en zussen vonden het 
een afwijking.
Mijn vader ging op zijn fiets met mas-
sieve banden op weg naar Gelderland, 
en ik geloof ook naar Friesland, om eten 
te kopen. Zulke ‘hongertochten’ werden 
door veel mensen gemaakt. Het is haast 
niet voor te stellen; zulke tochten terwijl 
hij zelf zo’n honger had. In het begin 
nam hij van huis wat koffie en thee mee, 
aangezien hij bij een kantoor werkte dat 
handelde in deze producten. De boeren 
ruilden dit graag tegen aardappelen. 
Toen dat ook opraakte nam hij mijn moe-
ders gouden horloge mee om te ruilen. 
Het was haar huwelijksgeschenk.

Oorlogsherinneringen van Margreet Barkmeijer
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Mijn vader en moeder kochten ook er-
gens bloembollen en suikerbieten. Die 
bloembollen werden gebakken in een 
beetje raapolie of gekookt, maar daar 
werden we misselijk van. De suikerbieten 
werden ook gekookt en daar maakten 
we stroop en een soort pulp van. We 
gingen zelfs bij mensen bedelen om pulp. 
’s Avonds bij een oliepitje zaten we soms 
rond de tafel te zingen. Mijn vader werd 
steeds magerder, hij at een soort stijve 
bruine brokken, die hij ergens uit de kel-
der haalde. Ik geloof dat het een soort 
hondenbrokken waren, maar wij kregen 
ze niet, omdat ze niet te eten waren!
Op een dag ging mijn vader op de fiets 
naar zijn moeder in Den Haag, die op 
sterven lag. Helaas kwam hij net te laat. 
Onderweg terug naar huis is hij van zijn 
fiets gevallen. Mensen hebben hem op 
een handkar thuis gebracht. Hij had hon-
geroedeem en kon niets meer. Er kwam 
van alle kanten hulp.
Tegenover ons woonde de familie 
Hooying. De heer Hooying was directeur 
van een plateelfabriek. Zij hadden nog 
eten en hebben ons enorm geholpen. 
We herinneren ons allemaal nog goed 
dat wij mijn vader, die boven in bed lag, 
eten gingen brengen. Mijn moeder vroeg 
dan steevast aan ons: “Voor wie is dit?” 
Waarop wij in koor antwoordden: “Voor 
papa!” Gelukkig zijn we die afschuwelijke 
winter allemaal doorgekomen.
Het voorjaar van 1945 was mooi en op 

een dag in mei zagen we een Canadese 
jeep. We vlogen het huis uit. Er kwamen 
niet alleen meer jeeps, maar ook tanks 
met juichende Canadese soldaten. De 
tuinen werden geplunderd en iedereen 
plukte tulpen, narcissen of wat voor 
bloemen er ook stonden en we gaven 
die aan de soldaten. Ze gaven ons choco-
lade. We hadden lang niet zoiets lekkers 
gegeten. Eindelijk was de oorlog voorbij 
en konden we een nieuw leven gaan op-
bouwen.
 
Rotterdam, april 2017
Margreet Barkmeijer 

Auteur: 
Jitte Roosendaal (1956 in Westbroek) 
woont sinds 1966 in De Bilt en is in 
Utrecht werkzaam bij de Domtoren en 
als stadsgids bij de VVV. Hij schreef het 
boek ‘125 jaar Zang Veredelt, de geschie-
denis van een koor’.
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Kees Floor

De  andere sluis 

De andere sluis 

De sluis in de Biltse Grift bij Sluishoef 
geniet, doordat er nog restanten van 
aanwezig zijn, meer bekendheid 
dan een andere Biltse sluis, die geen 
sporen heeft nagelaten. Het voormalig 
sluisje lag in de ter plaatse eveneens 
verdwenen Houdringse Vaart, pal 
naast de Oude Bunnikseweg. Hij 
bestond begin twintigste eeuw uit 
twee schutten van het type dat in het 
Noorderpark nog op verscheidene 
plaatsen is te vinden.

De waterstanden in het veengebied 
tussen Utrecht en ’t Gooi werden 
in de negentiende en twintigste 
eeuw geregeld met een groot aantal 
karakteristieke schutten (1). Een houten 
schot dat het water tegen moest 
kunnen houden, kon door gleuven in 
veelal gemetselde zijkanten op en neer 
worden bewogen met een handwiel aan 
een ronddraaiende as. Het geheel was 
opgehangen in een ijzeren of houten juk 
dat voorzien was van een afdakje (figuur 
1). De meeste schutten waren eigendom 
van de waterschappen. In enkele 
gevallen hadden ook particulieren een 
schut geplaatst. 

Maartensdijkse schutten
Van de oorspronkelijke schutten moesten 
er vele het veld ruimen voor nieuwe 
of bredere wegen en voor bebouwing. 
Toch zijn er in de huidige gemeenten 
De Bilt, Utrecht en Stichtse Vecht nog 
zeventien over (2), die vrijwel allemaal 
een beschermde status hebben als rijks- 
of Utrechts gemeentelijk monument. 
Voorbeelden van overgebleven 
rijksmonumenten zijn de schutten aan 
de Voordorpse Dijk (bij huisnummer 2) 
en aan de Groenekanseweg (bij nummer 
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113). Ze waren eigendom van het 
Waterschap Maartensdijk, waaronder 
vanaf  de formele oprichting in 1866 ook 
het westelijk gedeelte van de toenmalige 
gemeente De Bilt ressorteerde; het 
waterschap plaatste echter geen 
schutten op Bilts grondgebied. 
Een derde voorbeeld, het houten schut 
aan het Leyensepad (Beukenburgerlaan 
59), was privé-eigendom; het werd rond 
1900 gebouwd in opdracht van Jonkheer 
Twiss Quarles van Ufford om het water in 
zijn eendenkooi op peil te houden (3).
De meeste schutten stonden en 

staan binnen de 
grenzen van de 
toenmalige gemeente 
Maartensdijk. In De Bilt 
zijn ze niet of niet meer 
te vinden. Zijn ze er wel 
geweest? We zullen 
verderop zien dat dit 
inderdaad het geval is.

De Biltse sluis
De karakteristieke 
‘Maartensdijkse’ 
juk-met-handwiel-
en-afdakje-schutten, 
uit de negentiende 
en begin twintigste 
eeuw, werden ook wel 
geplaatst in tweetallen. 
Zo ontstond een 
schutsluis. Ooit was er 

bijvoorbeeld zo’n schutsluis bij de kerk 
van Maartensdijk, maar vanaf ongeveer 
1850 werd op die plaats volstaan met 
een enkel schut. Complete schutsluizen 
van dit type zijn nog te vinden bij de 
molen de Trouwe Wachter in Tienhoven 
en bij de driewegsluis in Utrecht op het 
punt nabij de Vecht waar het Zwarte 
Water en de Oosterstroom samenkomen 
(bij de straten met straatnamen Zwarte 
Water, Keizersgracht en Gruttersdijk).
Ook De Bilt had zijn schutsluizen. De 
bekendste bevond zich in de langs 
de Utrechtseweg gelegen Biltse Grift 

Fig. 1 Voorbeeld van een ‘Maartensdijks’ juk-met-handwiel-en-afdakje-schut. 
Het houten schot dat het water kan tegenhouden, is goed te zien. Door het 
valschut heen is een tweede schut zichtbaar; samen vormen ze een schutsluis. 
De schutten van deze foto stonden in De Bilt in de Houdringse Vaart naast 
de Oude Bunnikseweg; we kijken richting het Kloosterpark. De sluis en de 
vaart waren privé-eigendom en behoorden bij het landgoed Houdringe. De 
schutten werden dan ook niet bediend vanaf de openbare weg, maar vanaf 
het eigen terrein, links van de vaart. Datering onbekend.
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tegenover de 
Kerklaan en voor 
het huis Sluishoef 
(Utrechtseweg 315). 
Bij het onderhoud 
of herstel van deze 
sluis was echter 
geen gebruik 
gemaakt van het 
hier bedoelde type 
schutten, zo laten 
prentbriefkaarten 
uit het begin van 
de twintigste 
eeuw ons zien (zie bijvoorbeeld figuur 
2). In plaats daarvan is hij uitgerust met 
zogeheten puntdeuren: paarsgewijs 
gebruikte deuren die aan de zijkant 
scharnieren en bij sluiting in het midden 
van de sluis tegen elkaar aan vallen.

De Houdringse  vaart
De Biltse sluis was noodzakelijk om de 
Biltse Grift bevaarbaar te maken en te 
houden. Deze vaart was gegraven rond 
1640 op initiatief van de Staten van 
Utrecht (4); de sluis dateert van 1645 
(5). Op aardrijkskundige kaarten uit de 
achttiende eeuw zijn de Grift, aangeduid 
als Biltsche Vaart of Zeister Vaart, en de 
Biltse sluis al te vinden (figuur 3).  
De Nieuwe Grift, zoals het water 
aanvankelijk werd genoemd (6), vormde 
een belangrijke transportroute tussen 

Zeist, De Bilt en het daaromheen gelegen 
agrarisch gebied enerzijds en de stad 
Utrecht anderzijds. Eigenaren van 
landgoederen die in die regio in de loop 
der tijden ontstonden, hadden belang 
bij een aansluiting op zo’n route, om 
op die manier de ontsluiting van hun 
eigendommen te bevorderen en de 
aanvoer van bouwmaterialen voor de 
verbouwingen en uitbreidingen van hun 
landhuizen mogelijk te maken.
Een van degenen die zo’n verbinding liet 
graven van zijn landerijen naar de Biltse 
Grift, was Jan Mamuchet, eigenaar van 
Houdringe te De Bilt. Deze waterweg, de 
Houdringse Vaart, werd op zijn kosten 
aangelegd in 1649 (7l); de percelen 
waarop de vaart werd uitgegraven, had 
hij eerder daartoe aangekocht. De vaart 
liep van Houdringe langs de Spieringweg 

Fig. 2 De Biltse sluis (links) bevindt zich in de Biltse Grift bij het huis Sluishoef 
(Utrechtseweg 315, rechts) en was uitgerust met puntdeuren. Datering 1900-1905. 
Bron: Het Utrechts Archief, cat. nr. 8140.
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(Soestdijksestraatweg) naar het zuiden 
tot voorbij de Holle Bilt, maakte daar 
een bocht, liep achter de huizen aan de 
zuidzijde van de Dorpsstraat langs tot 
aan de Kapelweg, maakte daar opnieuw 
een bocht en liep langs die weg en de 
Oude Bunnikseweg door tot aan de 
Biltse Grift (figuur 3). Voor de zand-, later 
grindweg langs het laatste stukje van de 
vaart komen we overigens allerlei namen 
tegen. Naast Oude Bunnikseweg zijn dat 
Oostbroekerweg (7dg), Bunnikseweg 
(7an), Hillebrander Steeg (7o) en 
Hillebrandsche weg (figuren 4 en 5). 
Hillebrand was begin twintigste eeuw 

eigenaar van Hotel Poll, op de hoek van 
de Kapelweg en de Dorpsstraat op de 
plaats van de huidige Cumulusflat (8).

De andere sluis
In 1775 gaf de toenmalige ‘eigenaar en 
possesseur van Houdringe en landen 
daaronder behorend’ Frederik Jan van 
Westrenen, Heer van Themaat, opdracht 
tot het maken van een stenen sluis 
in de Houdringse Vaart, vlak voor het 
punt waar hij uitliep in de Biltse Grift. 
Het belangrijkste doel daarvan was de 
waterstand te kunnen controleren om 
zo de vaart bevaarbaar te houden. Het 

Fig. 3 Uitsnede uit de ‘Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht’ van Bernard de Roy, tweede uitgave, 
1747. De Bilt is geel ingekleurd, Utrecht rood en Oostveen (Maartensdijk) groen. De Biltse Vaart langs 
de Steen Straat maakt een bocht bij het ‘Vrouw Klooster’ en wordt dan Seyster Vaart. In de vaart bevindt 
zich een sluis, vlak bij van Someren, de naam van een familie die woonde op Sandwijck. Even ten oosten 
(rechts) van de bocht in de grift mondt pal naast de Weg naar Oostbroek de Houdringse Vaart (niet van 
naam voorzien) uit in de Seyster Vaart. Het sluisje daar moest nog worden aangelegd; dat zou gebeuren 
in 1775. Bron: BnF Gallica.
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werk werd aangenomen door Cornelis 
Schalij uit Utrecht voor 3740 gulden (7b). 
Een jaar later werden er bij de sluis twee 
woningen gebouwd, waaronder een 
sluiswachterswoning (7d).
De sluis was, net als die in de Biltse 
Grift, voorzien van puntdeuren 
(figuur 6). Ondanks het gebruik van 
degelijke bouwmaterialen bleek hij 
bepaald niet onderhoudsvrij. Al in 
1783 stelde molenmaker Hijmen 
van Zijll uit Bensschop een waslijst 
met mankementen op (7k). Het is 
aannemelijk dat ook gedurende 
de verdere levensduur van de sluis 
reparaties en vernieuwingen nodig 
waren. Het resultaat van een van die 
vernieuwingen uit de tweede helft van 

de negentiende eeuw zien we op de 
figuren 1, 4 en 5. De puntdeuren van 
de sluis in de Houdringse Vaart zijn 
inmiddels vervangen door valschutten. 
Ze zijn op die foto’s van hetzelfde type 
als de Maartensdijkse schutten in het 
Noorderpark. De juk-met-handwiel-en-
afdakje-schutten stonden dus ook in De 
Bilt.

Trammelant
Terug naar 1775. De bouw van de 
oorspronkelijke sluis in dat jaar zal aan 
de bewoners van de Dorpsstraat in De 
Bilt niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. 
Toch werden er in die tijd geen protesten 
gehoord; kennelijk zag of voorzag 
niemand problemen. Dat veranderde 

Fig. 4 Gezicht op de Hillebrandsche weg (Oude Bunnikseweg) richting het dorp met rechts de schutsluis in de 
Houdringse Vaart. Datering: 1917 of eerder. Bron: Beeldbank Historische Kring D’Oude School.
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vier jaar later, toen omwonenden 
begonnen te klagen over wateroverlast 
in de winter. De achter hun woningen 
gelegen erven stonden onder water en 
hun kelders liepen vol. ’s Zomers werd 
volgens de klagers het water ‘willekeurig 
opgehouden’, zodat de kwaliteit van het 
erachter stilstaande water te slecht werd 
om het te kunnen gebruiken (7ef, 9).
Houdringe-eigenaar Van Westrenen 
reageerde getergd op de zijns inziens 
ongefundeerde en leugenachtige 
klachten (7g). Hij kreeg verscheidene 
betrokkenen zo ver een verklaring op te 
stellen of te ondertekenen waaruit bleek 
dat de wateroverlast zich al gedurende 
tientallen jaren voor de sluis werd 

gebouwd, had voorgedaan (7h). Verder 
voerde hij aan dat het in de periode 
vlak voor de klachten binnenkwamen, 
uitzonderlijk nat geweest was en 
dat het niveau van het water in de 
binnenwateren sinds mensenheugenis 
niet zo hoog was geweest (7fg); 
kennelijk waren de herinneringen aan 
de overstromingen van 1747 (10) al 
uit het geheugen verdwenen. Veel van 
het water in de vaart was volgens Van 
Westrenen afkomstig van Jagtlust en de 
ten noorden daarvan gelegen heide (7gi); 
de sloten van Jagtlust liepen bij extreem 
nat weer vol, zetten de Spieringweg 
blank en loosden zo onbedoeld op de 
sloten en de vaart van Houdringe.

Fig. 5 Gezicht op de Hillebrandsche weg (Oude Bunnikseweg) richting Kloosterpark met links 
de schutsluis in de Houdringse Vaart. Datering: 1900-1905. Bron: Het Utrechts Archief, cat. nr. 
8069.
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Het verhaal van dat vieze, onbruikbare 
water vond Van Westrenen uiterst 
ongeloofwaardig. Weliswaar was de 
zomer van 1779 droog geweest en was 
de waterstand in de binnenwateren laag, 
maar toevallig waren er dat jaar veel 
schepen door de sluis gevaren, omdat 
het vervallen herenhuis van Houdringe 
werd gesloopt en er een nieuw landhuis 
werd gebouwd. Verder benadrukte hij 
dat het ging om zijn eigen water in zijn 
eigen vaart op zijn eigen terrein, dus wat 
zaten ze eigenlijk nog te zeuren (7g).

Tolheffing
Die laatste redenering ging ook op voor 
het vermoedelijk heetste hangijzer 
dat de Biltenaren in 1779 naar voren 
brachten: de tolheffing. Iedere boot 
die gebruik maakte van de sluis en 
de vaart, moest aan de sluiswachter 
voor zijn diensten een stuiver betalen 
en daar was men niet blij mee. Toch 
stond Van Westrenen in zijn recht en 
werd de tol niet afgeschaft, al moesten 
latere eigenaars van het landgoed de 
autoriteiten af en toe uitleggen hoe 

Fig. 6 Tekening van de sluis in de Houdringse Vaart, z.j., vermoedelijk 1775. Bron: RHC Vecht en Venen 
(7c).
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de zaak ook al weer in elkaar stak. Zo 
moest de toenmalige eigenaar G.H.I. 
Baron van Boetzelaer in 1891 vragen 
over zijn watertol beantwoorden van de 
gemeente De Bilt en van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht (7l). Hetzelfde 
overkwam bewoonster Douairière 
Baronesse van Boetzelaer-Fabricius in 
1925, die de beantwoording overliet aan 
haar advocaat (7m). En steeds was de 
argumentatie dat een eigenaar over zijn 
eigen eigendommen mag beschikken, 
derden daarop niet hoeft toe te laten en 
dat de overheid daarin verder geen rol of 
zeggenschap heeft. Overigens zullen de 

inkomsten van de tol in 1925 nog maar 
weinig hebben voorgesteld. Een jaar 
eerder was er aan de overkant van de 
Oude Bunnikseweg namelijk een loswal 
aangelegd, die het gebruik van de sluis 
door de toch al afnemende scheepvaart 
overbodig of minder noodzakelijk 
maakte.

Het einde
De sluis in de Houdringse  Vaart is 
onder andere aangeduid op kaarten 
uit de negentiende eeuw, zoals de 
topografisch militaire kaart, verkend 
in 1849 (11), de gemeentekaart van 

Fig. 7 Uitsnede uit de ‘Militaire kaart van de stad Utrecht met gedeelten van Bunnik en De Bilt’. De waterwegen 
zijn aangegeven in blauw. Vlak voor de Houdringse Vaart uitkomt in de Biltsche Vaart bevinden zich een in 
1775 aangelegd sluisje en twee in 1776 gebouwde woningen, waaronder een sluiswachterswoning. Datering 
1865-1866. Bron: Het Utrechts Archief, cat. nr. 2116126. 
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De Bilt uit de gemeenteatlas van Jacob 
Kuyper (12) en een militaire kaart uit 
1885/6 (figuur 7). In 1910 verdwijnt 
het sluisje van de stafkaarten, om 
daarop pas in 1953 weer terug te 
keren (13). Op de ‘Overzichtskaart der 
binnenscheepvaartwegen’ uit 1953 is 
het sluisje ook nog te vinden (14). Vanaf 
1962 ontbreekt de schutsluis op de 
kaarten van de Topografische Dienst; 
hij was in de jaren vijftig afgebroken. 
Vanaf dat moment waren er in De Bilt 
geen ‘Maartensdijkse’ schutten meer te 
bewonderen.
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