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Van de redactie
Na onze extra dikke bevrijdingsspecial, die in korte tijd bij de boekhandels was uit-
verkocht, gaan we weer terug naar de gebruikelijke vormgeving. Met weer nieuwe histo-
rische artikelen. 

De namen van drie boerderijen in de Ridderoordse/Eijckensteinsche bossen prikkelden 
Evert Theunissen. Hij ging op onderzoek en kwam tot interessante conclusies. Een heel 
ander prikkelend onderwerp was de villa ‘Florence Hill’. Niet alleen vanwege de laatste 
functie, ook voor omwonenden, die vonden dat een dergelijk etablissement niet paste 
in Bilthoven. Gerrit Bloothooft, webmaster van de mooie website van de Wijkvereniging 
Vogelzang Bilthoven beschrijft de geschiedenis van deze villa, die van 1966 - 2002 stond 
aan Nachtegaallaan 36. Een ander markant etablissement was hotel-restaurant De Bon-
te Koe. Van melksalon, hotel-restaurant, Chinees restaurant naar parkeerplaats nu. Abe 
Postema schrijft er over in zijn column ‘Toen en Nu’. Wegens ruimtegebrek moesten we 
helaas de column van Wim Krommenhoek laten vervallen. Maar daarvoor in de plaats 
hebben we een artikel van zijn hand over een bijzondere grafsteen op Den en Rust op-
genomen. Evenals dit tijdschrift beoogt te zijn, is het water De Biltse Grift een bron van 
inspiratie. In een tweeluik staat Kees Floor stil bij de sluiswachters in de 19e eeuw. In een 
volgende uitgave behandelt hij de 20ste eeuw. En Henk Strietman haalt herinneringen op 
over de grift of vaart, waaraan hij vroeger woonde. De redactie prijst zich gelukkig met 
bewoners en belangstellenden, die zelf onderzoek hebben gedaan naar een stukje ge-
schiedenis van onze gemeente, nog oude foto’s bezitten en er een verhaal bij hebben, of 
een interessante herinnering willen delen met de lezers. Wij stimuleren graag iedereen, 
die wil bijdragen aan een stukje van de legpuzzel die geschiedenis van de gemeente De 
Bilt heet. We wensen u veel leesplezier.

H.A.  L’Honoré Naber

De Biltse Grift  juni 2020
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Evert Theunissen

Drie boerderijen in Bilthoven-Noord

Drie boerderijen in 
Bilthoven-Noord: de Middag, 
de Avond en de Morgen

Op de topografische kaart van Bilthoven staan ten noorden van de provinciale weg N234, 
drie namen van boerderijen aangegeven: ’De Morgen’, ’De Middach’ en ’De Avond’ (afb.1). 

Het is duidelijk dat 
deze drie namen met 
elkaar te maken heb-
ben en ik vroeg mij af 
wat het verhaal daar-
achter is. Op de eerste 
Topographische en 
Militaire kaart van 
De Bilt uit 1850 staan 
de drie namen al ver-
meld.  Daarbij valt 
wel op dat de locatie 
van ’De Morgen’ een 
andere is dan op de 
huidige topografische 
kaart staat aangege-
ven.  Verder terug in 
de tijd vinden we de 
‘Middag’ op een kaart 
uit 1662 en ook op 
de bekende provin-
ciekaart van de hand 
van Bernard de Roy uit 
1696 vinden we ’De 
Middag’ terug. 
‘De Middag’ laat zich 
situeren in de noord-

Afb. 1 Topografische kaart van het gebied ‘Ridderoord’. (Het Kadaster, 
Apeldoorn)
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westhoek van het kruispunt van de N 234 met de Gezichtslaan. Daar staat onder nummer 
115 een grijs gepleisterde boswachterswoning die is te dateren in de tweede helft van de 
negentiende eeuw1 ( afb. 2).  
Deze woning heeft deel uitgemaakt van een grotere hofstede die rond 1890 is 
afgebroken.2

In de middeleeu-
wen is het gebied 
dat ligt tussen de 
huidige provinciale 
weg en de 
Dorpsstraat/
Maartensdijkseweg 
door de Utrechtse 
bisschop voor een 
deel geschonken 
aan het Vrouwen-
klooster en voor 
een ander deel aan 
een aantal van zijn 
‘riddermannen’. Dit 
gebied werd 
later Ridderveen 

en Ridderdorp of Ridderoord genoemd maar het is onduidelijk waar precies de begrenzin-
gen hebben gelegen.3 In het jaar 1598 gaf het Vrouwenklooster er grond in pacht uit. Het 
zal niet gemakkelijk zijn geweest om in dit verlaten en ruige gebied een bestaan als boer 
op te bouwen, zoals blijkt uit het feit dat tussen 1598 en 1615 er maar liefst vijf verschil-
lende pachters zijn geweest. Vanaf 1616 lijkt het beter te gaan: dan wordt Cornelis  Mid-
dach de pachter en hij houdt het vol tot 1652. In dat jaar wordt hij opgevolgd door zijn 
zoon Jan Middach. De pacht van 11 gulden per jaar wordt dan verhoogd naar 30 gulden 
per jaar.4  De fors hogere pacht lijkt erop te wijzen dat Cornelis Middach de hoeve heeft 
weten uit te bouwen tot een goed lopend boerenbedrijf. Zijn zoon zet het bedrijf voort 
maar het is niet te achterhalen hoe lang hij dat heeft gedaan. In de decennia na de refor-
matie gaan kerkelijke bezittingen over naar de Staten van Utrecht en naar ridderschappen 
en van daaruit naar vermogende particulieren. Zo is het ook gegaan met ‘De Middag’ als 
bezit van het Vrouwenklooster.  In 1664 wordt de hofstede verkocht aan de familie 
Gerobulus die ook de gronden en hofsteden in eigendom heeft die later zullen uitgroeien 
tot het landgoed Eyckenstein. Vanaf die tijd zijn er weinig gegevens meer over pachters en 
de naam Middach komen we verder niet meer tegen. 

Afb. 2 De Middag, huidige toestand. (Foto auteur)
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Rond 1660 waren er plannen om de stad Utrecht via een kanaal te verbinden met de ri-
vier de Eem om zo een goede toegang tot de Zuiderzee te krijgen. De Staten van Utrecht 
gaven aan Paulus Ruysch, schout van De Bilt én landmeter, de opdracht het gebied tussen 
Utrecht en de Eem daarvoor in kaart te brengen. 5 In 1662 had hij zijn manuscriptkaart 
af. Op deze kaart is ‘De Middag’ terug te vinden waarmee we kunnen vaststellen dat ‘De 
Middag’ een van de oudste toponiemen in deze regio is ( afb 3.). Zoals men vaker deed in 
die tijd gebruikte Ruysch de naam van de bewoner als topografische aanduiding. In 1696 
maakt Bernard de Roy een kaart van de provincie Utrecht die in kopergravure wordt uitge-
geven en ook daarop zien we ‘De Middag’ terug, nu aangegeven als ‘Middaghman’. 
Ook de naam Gerobulus komen we tegen op die kaart, op de plaats waar later het huis 
Eyckenstein is gekomen ( afb. 4 ).  
De oorsprong van de naam ‘De Middag’ hebben we dus kunnen herleiden tot een 
familienaam. Maar hoe zit het dan met ’De Avond’ en ’De Morgen’? Deze namen zien we 
voor het eerst opduiken in het jaar 1791. Dan worden twee hofsteden verkocht in het 

Afb. 3 Fragment van manuscript kaart door (vermoedelijk Paulus) Ruysch, 1662. Ter oriëntatie: 
noorden is rechtsboven; ‘Vianens Steege oft den Opstal’ is de huidige Eyckensteinse laan (onverhard 
fiets/voetpad), ‘ Maartendijksche vaart’ is de huidige Dorpsweg /Maartensdijkseweg. ‘De Vuersche…’ 
is de huidige Vuursche weg.
In het onderste deel staat een aantal boerderijen aangegeven waarvan we alleen ‘Middagh’ en 
‘Splinter’ herkennen in nu nog gebruikte namen, de andere zijn verdwenen. (Archief Eemland, kaart 
no 35)

Drie boerderijen in Bilthoven-Noord
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gebied Ridderoord.  De hofsteden worden in de verkoopakten beschreven met de toevoe-
ging: ‘welke voortaan zal worden genoemd ’De Avond’ en dezelfde toevoeging vinden we 
bij ‘De Morgen’. 6

In 1721 waren alle drie de hofsteden, ‘De Middag’, ‘De Avond’ en ‘De Morgen’ in het bezit 
van de familie Gerobulus waarbij we dus de aantekening maken dat ‘De Morgen’ en ‘De 
Avond’ die naam toen zeer waarschijnlijk nog niet hadden. Door boedelscheiding na over-
lijden krijgen de hofsteden na 1721 alle verschillende eigenaren maar waarschijnlijk wel 
binnen dezelfde ( aangetrouwde) familie. In 1791 is ene Willem Straalman de verkoper 
van ‘De Morgen’ en ‘De 
Avond’; van hem we-
ten we verder niets. In 
de periode vóór 1791 is 
dus de keuze gemaakt 
twee andere boerde-
rijen een naam te ge-
ven die aansluit bij ’De 
Middag’. Het kompas 
zal bepalend zijn ge-
weest bij de verdeling : 
‘De Middag’ in het zui-
den, ‘De Morgen’ iets 
naar het oosten en ‘De 
Avond’ iets naar het 
westen. Wie de beden-
ker is van de laatste 
twee namen is niet te 
achterhalen. In 1803 
koopt Maurits Jacob 
Eyck, die dan eigenaar 
en bewoner is van het 
huis Eyckenstein, de 
hofsteden ‘De Avond’, 
‘De Morgen’ alsmede 
hofstede 
‘De Koekoek’. Hiermee 
wordt het oppervlakte 
van het landgoed 
Eyckenstein aanzienlijk 

Afb. 4 Fragment van de provinciekaart Utrecht van Bernard de Roy , 1696. 
Ter oriëntatie: noorden is boven. ‘Nieuwe Wateringhe’ is huidige Nieuwe 
Weteringse weg; ‘Vianens Steeghe oft den Opstal’ is de huidige Eyckensteinse 
laan (onverhard fiets/voetpad), de huidige Dorpsweg/ Maartendijkseweg is 
goed herkenbaar; ‘Gerobulus’ op de plaats van het huidige huis Eyckenstein;  
de (‘Vuersche) Steegh’ is de huidige Vuursche weg. Met stippellijnen worden 
de grenzen van de gerechten aangegeven. In het gebied ‘Ridderdorp’ vinden 
we vier boerderijen: ‘Middaghman’, ‘Vogelaer’ (verdwenen), ‘Panhuysen’ 
(de  huidige boerderij Ridderoord aan de Ridderoordlaan met als adres  
Maartendijkseweg 8) en ‘Splinterenborgh’, waar de huidige gebiedsnaam 
Splinterenburg nog aan herinnert. (‘Nieuwe Kaart van den Lande van 
Utrecht ‘’, facsimile uitgave van de kaart van Bernard de Roy, bewerkt door 
A. H. Sijmons. (Uitgeverij Canaletto 1973).
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uitgebreid.  In 1826 koopt hij ook ‘De Middag’ en ‘De Eyckelkamp’. 
Maurits Jacob heeft inmiddels ‘Van Zuilichem’ aan zijn naam kunnen toevoegen na aan-
koop van het gelijknamige kasteel in de Bommelerwaard. Met de aankoop in 1826 is het 
landgoed Eyckenstein opnieuw veel groter geworden en reikt in het zuiden tot aan de 
Groenekanseweg. Na aankoop van deze gronden laat Maurits Jacob Eyck van Zuilichem 
een laan aanleggen die begint op de dan juist aangelegde straatweg van De Bilt naar 
Soestdijk, langs ‘De Middag’ verloopt en recht op het huis Eyckenstein aankomt.7 Later 
wordt deze laan ‘Gezichtslaan’ genoemd. Alleen het noordelijke deel ervan wordt nog 
niet aangelegd waarschijnlijk omdat daar een landbouwperceel ligt. Bij de invoering van 
het kadaster in 1832 worden de percelen en opstallen van ‘De Middag’, ‘De Avond’ en 
‘De Morgen’ beschreven en ingetekend. Op de Topographische en Militaire kaarten vanaf 
1850 staan de drie namen duidelijk aangegeven.

‘De Avond’ bestaat nog: het is de boerderij, tegenover Eijckenstein gelegen, aan het on-
verharde deel van de Gezichtslaan, nummer 295 ( afb. 5 ) 

‘De Morgen’ is rond 
1880 afgebroken. De 
plaats laat zich situeren 
aan de westzijde van 
het noordelijk deel van 
de Prof. Bronckhorst-
laan. Aan de oostkant 
daarvan eindigt het 
fiets/voetpad dat loopt 
langs het terrein van 
Berg en Bosch, de Oude 
Amersfoortsche weg. 
Er zijn geen resten 
meer te traceren. In 
1876 is het landgoed 
Eyckenstein in bezit 
gekomen van de familie 
van Boetzelaer. 

Kort daarna is de boerderij gebouwd die nu nog staat aan het onverharde deel van de 
Gezichtslaan, nummer 276.  De afbraak van ‘De Morgen’ en de bouw van de boerderij aan 
de Gezichtslaan 276 hebben dus ongeveer gelijktijdig plaatsgevonden en in die periode 
is ook het noordelijke (onverharde) deel van de Gezichtslaan aangelegd. Het ligt daarom 
voor de hand te veronderstellen dat de oude boerderij is afgebroken en een nieuwe is 
gebouwd, circa 150 meter naar het zuidwesten aan het nieuw aangelegde deel van de 

Afb. 5 ‘De Avond’, vanuit het zuiden gezien. Tussen de bomen door is het 
huis Eyckenstein te zien. (Foto auteur)

Drie boerderijen in Bilthoven-Noord
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Gezichtslaan.  De naam 
‘De Morgen’ is daarbij niet over-
gegaan. Op de site 
www.topotijdreis.nl  zijn de topo-
grafische kaarten vanaf 1850 te 
volgen.
Tot 1931 staat ‘De Morgen’ daar-
op aangegeven op de hierboven 
beschreven plaats en daarna is de 
naam (terecht) verdwenen. 
In 1974 komt de naam echter 
weer terug op de kaart, maar op 
een andere plaats en wel bij het 
huis dat aan de westkant van de 
Gezichtslaan ligt op nummer 273, 
waar het verharde deel overgaat 
in het onverharde deel en de weg 
met een bocht naar rechts over-
gaat in de Prof. Bronckhorstlaan. 
Bij navraag blijken de huidige be-

woners de naam ‘De Morgen’ niet te kennen waardoor het  raadselachtig is hoe de naam 
op de huidige plek terecht is gekomen. 

De combinatie van de namen Middag, Avond en Morgen vormt een uniek en mooi ge-
heel en geeft een arcadische 
sfeer weer die goed past bij het 
fraaie, groene deel van 
Bilthoven dat we Ridderoord 
noemen.  Ik pleit voor een be-
houd van de drie namen met 
wel enige correctie van de hui-
dige weergave op de topografi-
sche kaart.

Middach, Middagh of Middag ?
De familienaam van de pachters 
tussen 1616 en 1664 is ‘Mid-
dach’. Op de kaart van 
Ruysch (1662) zien we staan:  

Afb. 7 ‘gezigt op de morgen’, aquarel door Maurits Jacob Eyck van 
Zuilichem, 1840. (Nationaal Archief Den Haag)

Afb. 6 ‘gezigt op de middag’, aquarel door Maurits Jacob Eyck 
van Zuilichem , 1840. 
Maurits Jacob Eyck van Zuilichem was een verwoed amateur 
tekenaar/schilder. Hij heeft tekeningen gemaakt van alle 
onroerende goederen die in zijn bezit waren en een aantal 
aquarellen met een romantisch-arkadische inslag. (Nationaal 
Archief Den Haag)
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‘Middag’ met een sierlijke krulletter erachter die we als een “h” kunnen lezen: ‘Middagh’. 
De Roy gebruikt op zijn kaart de naam ‘Middaghman’ waarbij het niet duidelijk is hoe het 
toevoegsel ‘man’ geduid moet worden. 
In de dagboeken van Maurits Jacob Eyck van Zuilichem en op alle kaarten uit de negen-
tiende eeuw is de schrijfwijze ‘Middag’. Boven de voordeur van het boswachtershuis 
hangt een plank (‘deurkalf’) met daarop geschilderd: ‘De Middach’. Deze schrijfwijze is 
gekozen door de huidige bewoner als verwijzing naar de pachter Cornelis Middach. Sinds 
1993 hanteert de topografische kaart de naam ‘De Middach’, vermoedelijk omdat men 
wilde aansluiten bij de naam op de deurkalf. Het is echter een schrijfwijze die nooit eerder 
op een kaart is gebruikt, zelfs niet in de zeventiende eeuw. Ik geef daarom de voorkeur 
aan ‘De Middag’ een schrijfwijze die al meer dan tweehonderd jaar in gebruik is. 

Noten
1. S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt , geschiedenis en architectuur. Zeist 1995.  
2. E. Drees, ‘Inventarisatie boerderijen. In; Archief Historische Kring De Bilt.
3. J.W.H.Meijer, Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven. Oisterwijk 1995, blz. 99.
4. E.G. Middag, ‘Avondklok voor de Middag’. In: Oud-Utrecht 1971.
5. D.T. Koen, ‘Utrecht havenstad?’  In: Jaarboek Oud Utrecht 1991, p. 122-142 
6. P.H. Damsté em J.W.H. Meijer, ‘Uittreksels gerechtsarchieven De Bilt’. Regionaal Historisch Centrum 

Vecht en Venen. 
7. Archief van de familie Eyck van Zuilichem. Nationaal Archief Den Haag nr. 3.20.86
8. R. van Immerseel e.a., Eyckenstein, op de grens van zand en veen. Utrecht 2012.

Mijn dank gaat uit naar Ellen Drees voor haar adviezen bij de totstandkoming van dit arti-
kel. 

Auteur: Evert Theunissen ( 1954 ) is werkzaam geweest als chirurg in Utrecht. 
Hij heeft belangstelling voor medische geschiedenis en voor lokale geschiedenis.

https://onlinemuseumdebilt.nl/

Drie boerderijen in Bilthoven-Noord
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Een bordeel in Bilthoven
Gerrit Bloothooft

Een villa met chique uitstraling zou een ideale locatie zijn om een nachtclub te beginnen, 
moet de 25-jarige Ron Galiart, zoon van de Utrechtse patatbakker ‘ome Joop’ van der Pijl, 
in 1974 gedacht hebben. Hij vond die op Nachtegaallaan 36 in Bilthoven. Het pand was in 
1906 gebouwd als een van de eerste villa’s rond de Soestdijkseweg bij Station De Bilt, als 
onderdeel van het plan Vogelenzang. Oorspronkelijk waren deze villa’s bedoeld voor de 
adel, directieleden van grote bedrijven in Utrecht en hoogleraren aan de Utrechtse 
universiteit. En die hebben er ook gewoond. Hoe diep kan een villa 70 jaar later zakken. 
 
Florence Hill
In het begin van de twintigste eeuw heette het pand ‘Nimmerdor’ wat mogelijk een ver-
wijzing is naar het gelijknamige 17e eeuwse landhuis bij Amersfoort. Dat Ron Galiart in 
1974 de naam ‘Florence Hill’ koos voor zijn exclusieve club zal een verwijzing zijn naar  de 
historische erotische roman Fanny Hill. Herinneringen van een vrouw van plezier van John 

Nachtegaallaan 36 in 1912-1913 met ‘Nimmerdor’ op de gevel.

De nachtclub Florence Hill (1974-1994), Nachtegaallaan 36 Bilthoven
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Cleland uit 1749, waarvan de uitgave in de jaren zestig van de vorige eeuw in Engeland 
nog tot processen leidde maar die in 1970 ongekuist kon verschijnen. Nimmerdor als 
‘nooit droog’ zou trouwens ook een toepasselijke naam zijn geweest voor een bordeel 
waar de champagne ruim vloeide en dat bijna ondenkbaar schokkend was voor Bilthoven 
op stand. De club was luxe ingericht met velours gordijnen, verzonken baden en een podi-
um voor live-shows, bedoeld voor bezoekers met een gevulde portemonnee. En die kwa-
men er ook. Met tien gastvrouwen die drie keer per avond naar boven gingen, vloeide het 
grote geld naar Ron toe. En chique was het, er wordt gezegd dat de clientèle zelfs per Rolls 
Royce van en naar het station, een paar honderd meter verderop, kon worden vervoerd. 
Ook auto’s met CD kenteken werden gezien. 
Om bezoek te stimuleren werd duizenden keren in De Telegraaf geadverteerd, zoals in de 
eerste advertentie op 29 maart 1974: 
 
    Nieuw, Florence Hill 
    florence hill streeft naar nieuwe leefvormen. Maak daarom kennis met onze nieuwe            
    shows. Word lid en bezoek ons droompaleis. florence hill, Nachtegaallaan 36,
    Bilthoven, telef. 030-782772. Zaterdag en zondag gesloten.

Florence Hill werd landelijk bekend, 
maar al gauw kwam er concurrentie 
van nachtclubs zoals Yab Yum die in 
1976 aan Het Singel in Amsterdam 
zijn deuren opende. In 1985 hield 
Ron Galiart het voor gezien en ging 
verder in de lucratieve hasjhandel 
en met andere criminele activitei-
ten terwijl hij voor de buitenwereld 
mooi weer speelde als voorzitter 
van de ijshockeyclub Pro Badge in 
Utrecht. Hij verkocht het pand aan 
Zeistenaar G.A.P.A van Binsbergen. 

Na drie schietincidenten in de club 
in de eerste maanden van 1989 – 
waarvoor in juli daarop twee 
Tunesiërs werden veroordeeld -  
vaardigde Burgemeester Van 
Harinxma thoe Sloten op verzoek 
van Justitie een sluitingsbevel uit, Florence Hill in bedrijf, met geblindeerde ramen.
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maar dat werd in mei door de Raad van State geschorst omdat het juridisch onvoldoende 
steekhoudend, slecht gemotiveerd en onzorgvuldig voorbereid was. Florence Hill draaide 
gewoon door:

In 1993 ontwikkelde zich een conflict met de belastingdienst omdat Van Binsbergen naar 
eigen zeggen door privéomstandigheden geen belastingaangifte had gedaan, terwijl er 
een voorlopige aanslag zou liggen van 1,6 miljoen gulden.  In oktober was er een executie-
verkoop van de inboedel van het pand. Het publiek kon onder andere bieden op grijsleren 
banken, barkrukken, tweepersoonsbedden, grote ronde baden en vloerkleden, een Ran-
dom Runner-fruitmachine, een serie kunstplanten, een stereo-installatie en een lichtorgel. 
Volgens een beroepsopkoper ‘oude troep’. Omdat ‘een goede vriend’ alles opkocht en het 
vervolgens weer aan Van Binsbergen ‘verhuurde’, stond, nadat de ambtenaren het pand 
verlaten hadden, alles onmiddellijk weer op zijn oude plek en kon Florence Hill als seks-
club voortbestaan. Toch duurde dat niet lang meer. In augustus 1994 werd het 25-jarig 
bestaan feestelijk gevierd (feitelijk 20-jarig, maar 25 jaar klinkt wervender):

 Florence Hill Exclusief 
 25 JAAR TOPKLASSE, DAT ZEGT GENOEG 
 Ma. t/m vrij. 14.00-03.00 uur. Ook escortservice, 030-290010 
 Nachtegaallaan 36, Bilthoven, vraag uw taxichauffeur 
 Tevens beschaafde gastvrouwen gevraagd

maar in oktober 1994 valt het doek definitief met een faillissement.

Beschermd dorpsgezicht
In 1992 ontvouwt Van Binsbergen plannen om het pand te slopen en er acht apparte-
menten te bouwen. De zaken gaan volgens hem goed, maar hij wil eigenlijk wel van het 
bordeel af. Hij wil in stijl herbouwen en er worden ook geen bomen gekapt zegt hij naar 
aanleiding van vrees daarvoor bij omwonenden, verenigd in het actiecomité ‘Florence 



100 Naam  van artikel

Nightingale’. Alhoewel de gemeente Florence Hill liever kwijt dan rijk is, worden de plan-
nen die Van Binsbergen al sinds 1991 aan de gemeente voorlegde, steeds naar de teken-
tafel terugverwezen. Maximaal vijf appartementen zouden er mogen komen wat voor Van 
Binsbergen veel te weinig was. 
In januari 1993 wordt door Jan van der Heijden – in 1992 een van de oprichters van de 
Historische Kring – een notitie gepubliceerd met het doel het gebied tussen de Soest-
dijkseweg en de Nachtegaallaan (onderdeel van park Vogelenzang) aan te wijzen als 
beschermd dorpsgezicht. De daar staande villa’s werden allemaal in dezelfde periode 
(1900-1914) planmatig gebouwd en vormen een eenheid in bouwstijl waarbij de steden-
bouwkundige opzet uit 1899 nog geheel intact is gebleven. De sloop/nieuwbouwplannen 
voor Florence Hill zouden het schrijven van de notitie gestimuleerd kunnen hebben.  
Zoals vaak is er na jaren nog steeds geen besluit genomen door de gemeente en dreigt in 
1996 sloop van Florence Hill en nieuwbouw op het nabijgelegen kavel Nachtegaallaan 32, 
waardoor Jan van der Heijden nogmaals aan de bel trekt. In oktober van dat jaar besluit 
het college de procedure tot de instelling van een beschermd dorpsgezicht op te starten 
wat door de politiek met vreugde wordt begroet. Niettemin ontspint zich tegelijkertijd een 
stevige discussie rond de nieuwbouwplannen op Nachtegaallaan 32, met zowel voor- als 
tegenstanders in de laan. Deze plannen worden in oktober 1997 door de gemeente goed-
gekeurd, ondanks pleidooien ertegen van Van der Heijden. Uiteindelijk is daar overigens 
nooit nieuwbouw gerealiseerd.

Sloop/nieuwbouw 
Nadat Florence Hill in 1994 de deuren sloot raakte het pand sterk in verval en stond het 
er jaren sterk verwaar-
loosd bij. Van Binsber-
gen verkocht het aan 
J.Pauw die in 2000 een 
sloopvergunning aan-
vroeg. De bijbehorende 
nieuwbouwplannen 
waren weer aanleiding 
tot flinke commotie, 
omdat de beoogde 
bebouwing (3000 m3) 
twee keer zo groot  
zou worden als het 
oorspronkelijke pand. 
Comité Park 
Vogelenzang stelde Nachtegaallaan 36 in deplorabele staat.

Een bordeel in Bilthoven



101De Biltse Grift  juni 2020

zich daar tegen teweer en betitelde het ontwerp als ‘wanstaltig’ en een ‘gedrocht’.       En 
alhoewel de villa deel uitmaakte van het in maart 1998 vastgestelde beschermd dorps-
gezicht ‘Park Vogelenzang’ bleek dat geen garantie voor behoud. In 2002 werd door het 
College van B&W toestemming tot sloop verleend onder de conditie dat nieuwbouw het 
dorpsgezicht niet zou mogen schaden. Uiteindelijk is er in 2006 inderdaad een woning 
verrezen die overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke villa Nimmerdor, maar toch 
niet meer herinnert aan het voormalige exclusieve bordeel. 
 

Bronnen: 
- publicaties in de Biltse en Bilthovense Courant en het Utrechts Nieuwsblad uit het 
  knipselarchief van de Historische Kring D’Oude School De Bilt 
- beeldbank van de Historische Kring D’Oude School De Bilt
- online toegang tot kranten via www.delpher.nl 
- Hans Moleman (1994), De Boef, Volkskrant (te raadplegen via Delpher)  

Auteur: Gerrit Bloothooft (1952) is natuurkundige en sinds 1982 verbonden aan Taalweten-
schap bij de Universiteit Utrecht. Hij werkt samen met het Meertens Instituut op het gebied 
van voornamen en met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis aan histori-
sche bevolkingsreconstructies. Hij maakte de website van wijk Vogelzang in Bilthoven die 
veel historische informatie bevat en schreef een aantal artikelen voor De Biltse Grift. 
De huidige bijdrage schreef hij als lid van het Comité Open Monumentendag in het kader 
van het thema voor 2019: Plekken van plezier.

Het einde van Florence Hill.
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De Bilt toen en nu 

De Bilt toen en nu

Van Bonte Koe naar heilige koe .

Rondom het station van Bilthoven is er in de afgelopen decennia veel veranderd. Die verandering 
begon met de aanleg van de spoorlijn tussen Utrecht en Amersfoort in 1863. Dat gebeurde op de 
grens van uitgestrekte heidevelden en Biltse bosgronden. 
De toenmalige eigenaar van Jagtlust was aandeelhouder van de spoorwegmaatschappij. In ruil 
voor een station, stelde hij de daarvoor benodigde grond beschikbaar. Zo kwam het dat station 
Bilthoven al in augustus 1963 in gebruik werd genomen. De trein stopte in beide richtingen,            
‘s ochtends en ’s avonds één keer.
Aan het eind van de 19e eeuw kwam er een snellere treinverbinding. Die stopte vaker op het 
station. Daardoor werd het gebied aantrekkelijk. Het was het begin van woningbouw. Maar dat niet 
alleen. De omgeving werd ook aantrekkelijk voor dagjesmensen.

En met het toerisme vestigde zich de horeca in de buurt van het station. Een van die 
etablissementen was melksalon ‘In de Bonte Koe’ op de hoek van de Soestdijkseweg en de 

Abe PostemaAbe Postema
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Spoorlaan. De opkomst van de melksalon in valt samen met de ontwikkeling van het dagtoerisme 
in Nederland. En, zoals gezegd, kwamen er veel dagjesmensen naar Bilthoven: per fiets of met de 
trein uit Utrecht.  
Vlak bij het station kon men al goedkoop en gezond zijn dorst lessen. 
De salon werd in 1916 gebouwd in een wat deftige neostijl. In 1922 werd het pand een hotel 
restaurant. Vanaf 1927 heet het voortaan ‘De Bonte Koe’.
In de daarop volgende lange jaren veranderde er weinig. Totdat de Bonte Koe aan het eind van de 
vorige eeuw een Chinees restaurant werd. De gevel kreeg daarbij een meer Chinese uitstraling. 
Maar het bleef wel horeca. 

Veel op deze aardbol is tijdelijk. Voor de ondertunneling van het spoor in de nieuwe eeuw, was 
ruimte nodig. Het hele rijtje gebouwen aan de zuidwest zijde van het station werd afgebroken. 
Ook de Bonte Koe. Er werd oorspronkelijk aan nieuwe bebouwing gedacht. Wat verder weg bij 
de Soestdijkseweg vandaan. Maar, tot op heden, is die er niet. Er ligt nu een saaie parkeerplaats 
bij een rotonde. Volgeparkeerd met heilige koeien. Een glaasje melk kan je op die plek niet meer 
krijgen. Zelfs geen glas water.

Auteur:
Abe Postema is medeoprichter van de Historische Kring en was de eerste hoofdredacteur van 
De Biltse Grift. Nu, terug als redacteur van het tijdschrift, schrijft hij regelmatig artikelen over de 
Biltse historie.
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 Art Deco grafsteen
Wim Krommenhoek

Art Deco grafsteen uit 1943 met twee pleuranten op de begraafplaats Den en Rust in Bilt-
hoven (locatie: afd. 2, vak Q, graf 5, foto Wim Krommenhoek). Een pleurant of 
bewener is een term voor een sculptuur van een rouwende figuur, meestal een vrouw. 
Pleuranten worden geplaatst op of tegen een graftombe of monument. De rechter figuur 
houdt de hand voor de borst, de linker bedekt het gelaat als uiting van verdriet. Deze 
zeldzame uitvoering van een grafsteen in Art Deco stijl is een uniek monument in de ge-
meente de Bilt.
Art Deco was een populaire stijlbeweging in de periode 1920 tot 1940, gekenmerkt door 
geometrische figuren en overdadige versiering en was de opvolger van de Jugendstil of 
Art nouveau die als kunststroming tussen 1890 en 1910 furore maakte. 
Voor meer informatie over grafstenen: W. Krommenhoek, ‘Grafsymboliek uit de negen-
tiende en de eerste helft van de twintigste eeuw’.  In: De Biltse Grift, december 2016, p. 
1-17.
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Biltse sluiswachters in de 
negentiende eeuw

Kees Floor

Wat vooraf ging
In 1642 werd een nieuwe verbinding over water in gebruik genomen tussen Utrecht ener-
zijds en De Bilt en Zeist anderzijds. Een deel van het traject van deze Biltse en Zeister grift 
liep langs de zuidzijde van de Utrechtseweg. Daar bevond zich tegenover de Kerklaan, te 
midden van verscheidene landgoederen, ook een van de beide schutsluizen die de vaart 
rijk was (figuur 1-4). Waar zich nu het buitengoed Sluishoef bevindt, stond destijds een 
bedrijf waar van 1645 tot ongeveer 1800 koperen vingerhoeden werden geproduceerd. 
Pachters van de passagegelden die vanaf 1668 moesten worden betaald bij doorvaart    
van de sluis, waren vrijwel steeds de eigenaren of meesterknechten van deze vinger-

Fig. 1 De Biltse grift en de Biltse sluis. Links het landhuis Sluishoef, rechts de Utrechtseweg met aan 
weerszijden bomen. Tussen de bomen door is de woning van sluiswachter Hendrik van Grevengoed zichtbaar. 
Datering: eind 19e of begin 20e eeuw. Bron: Collectie Historische Kring D’Oude School.
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hoedsmolen ¹. Het geld werd doorgaans geïnd door een medewerker (collecteur), die 
dan tevens gebruik mocht maken van een sluiswachterswoning aan de overkant van de 
Utrechtseweg (figuur 1).
De activiteiten van de vingerhoedmakerij werden rond 1800 beëindigd. De pachters uit de 
negentiende en twintigste eeuw hadden geen vaste relatie meer met een naast de sluis 
gelegen bedrijf.

Van toezichthouder naar uitvoerder
In de eerste decennia van de negentiende eeuw traden er veranderingen op in de gang 
van zaken bij de sluis ². Voorheen bedienden de schippers de sluisdeuren en verlaten zelf. 
De sluiswachter controleerde of men wel voorzichtig genoeg met de spullen omging en 
deelde boetes uit als dat niet het geval was. Johannes Leeners, die in 1800 voor zes jaar 
pachter werd (zie Tabel), deed dat als laatste onder de reeds meer dan honderd jaar ge-
bruikelijke richtlijnen. Zijn opvolger Dirk Karels kreeg in 1806 een contract waarin voor het 

Fig. 2. Dwarsdoorsnede door de Biltse grift ter hoogte van de Biltse sluis, ca 1837. Tevens zijn de eigenaren 
aangeduid van percelen in de buurt, zoals Strick van Linschoten (Arenberg), Van Wighen (Biltse 
korenmolen), Both Hendriksen (Sandwijck) en De Heus (Sluishoef, voorheen Vingerhoedsmolen). 
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, H002, 240. 
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eerst stond dat de pachter zelf de 
sluiswachterswoning moest gaan 
bewonen. Aan de zelfwerkzaam-
heid van de schippers werd nog 
niet getornd. Dat gebeurde pas in 
1819, toen de pacht werd gegund 
aan de Biltse zandvaarder Willem 
Pastoor. Hij moest de sluis eigen-
handig bedienen Voortaan zou 
dat de norm worden.

Bewaking waterpeilen
Een belangrijke taak voor de sluis-
wachter, naast het doorlaten van 
de vaartuigen, was het in stand 
houden van de vereiste water-
peilen. Deze waren in een door 

de provincie Utrecht in 1668 uitgevaardigde verordening en schouwbrief voorgeschreven. 
Aan de westkant stond het water op het niveau van de Utrechtse singels, het zogenoemde 
stadswater van Utrecht. Aan de oostzijde moest het water volgens die verordening onge-
veer 80 centimeter hoger gehouden worden. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
werd de schuthoogte vergroot naar ruim een meter.
De sluiswachter moest vooral in droge tijden zuinig omspringen met het water. Bij grote 
watertekorten mocht er slechts op beperkte tijden op een dag geschut worden, bij-
voorbeeld alleen op de hele uren of als er meer dan 2 vaartuigen lagen te wachten. De 
vrachtschuiten van De Bilt en Zeist moesten echter steeds direct worden doorgelaten. Het 
niveauverschil van het water aan weerszijden van de sluis was vooral belangrijk om vol-
doende vaardiepte te houden in het gedeelte van de Biltse en Zeister Grift tussen de Biltse 
sluis en de andere sluis in de vaart, te weten de Koppelsluis in het huidige Zeist-West. Om 
geen water te verspillen mocht de sluiswachter een schuit ook niet een hoeveelheid water 
meegeven om na het schutten weer op gang te komen; de schippers moesten hun vaar-
tuig met menskracht weer op snelheid krijgen. 

Openingstijden en tarieven
In de pachtcontracten stonden de openingstijden vermeld die de sluiswachters moesten 
aanhouden. In mei, juni en juli kon men vanaf half vijf terecht, in november, december en 
januari vanaf zes uur en in de overige maanden vanaf vijf uur. Een uur na zonsondergang 
ging de sluis op slot ‘met een sterk slot’. De pachter moest de sleutels ‘s nachts binnens-
huis opbergen en ze nooit aan iemand anders dan aan huisgenoten afgegeven.

Fig. 3. De Biltse grift bij Sandwijck, ca 1857. Geheel links de 
toegangsbrug. De sluiswachter moest wachten op vaartuigen 
richting Utrecht als ze deze brug hadden bereikt of waren 
gepasseerd. Vervaardigers: P.W. van der Weijer/A. Wouters. 
Bron: Collectie Het Utrechts Archief, cat.nr. 201933.
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Alleen de vrachtschuiten van De Bilt en Zeist mochten ‘bij nacht of ontij’ nog passeren, 
evenals vaartuigen die bijen vervoerden (tot 1843). Overdag zwermen de bijen namelijk 
uit en zijn ze aan het werk; ’s nachts gaan ze terug naar hun korf of kast, zodat de bijenvol-
ken alleen dan gereed gemaakt kunnen worden voor vervoer.
De pachters mochten voor het doorlaten van een geladen schuit, praam, turfschouw, boot 
of  houtvlot 10 cent vragen. Schippers van vaartuigen die ’s ochtends met lading naar 
Utrecht waren vertrokken en ’s avonds na gedane zaken leeg terugkeerden, hoefden bij de 
terugreis niet nogmaals te betalen. Ook vaartuigen met uitsluitend lege manden, vaten of 
andere voorwerpen voor het vervoer van veldvruchten golden als leeg. 
In 1875 werd de nachtelijks sluiting van de sluis afgeschaft. Voortaan kon men 24 uur per 
dag van de sluis gebruik maken. De sluiswachter mocht wel van een uur na zonsondergang 
tot een uur voor zonsopkomst het dubbele tarief gaan vragen. Gerrit Willem van Driel was 
de eerste sluiswachter die met de nieuwe regeling te maken kreeg.

Voorrangsregels
In de pachtcontracten is ook terug te vinden welke vaartuigen het eerst geschut mochten 
worden en welke moesten wachten. Bij gelijktijdige nadering van weerszijden werd het 

Fig. 4. De Biltse grift langs de zuidzijde van de Utrechtseweg, 1902. De brug geeft toegang tot de boerderij 
Vreelust. De sluiswachter moest wachten op vaartuigen vanuit  Utrecht die deze brug hadden bereikt of 
waren gepasseerd. Bron: Collectie Historische Kring D’Oude School.

Biltse sluiswachters in de negentiende eeuw
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vaartuig aan de kant 
waar de sluisdeuren 
open waren, het eerst 
geschut. Soms moest 
er gewacht worden op 
een volgende boot, 
die dan tegelijkertijd 
geschut kon worden. 
Aanvankelijk stonden 
er palen langs de grift 
die hielpen om te be-
palen of er gewacht 
moest worden. Als 
een volgend schip de 
paal had bereikt of dit 
merkteken reeds was 
gepasseerd, moest er 
gewacht worden. Later 
namen bruggen de 
plaats van de limietpalen als ijkpunt in: een aan de oostzijde bij Sandwijck (figuur 3) en de 
andere aan de westzijde bij Veelust (Vreelust), een hofstede die stond op het latere 
Hessingterrein (figuur 4). 

Verpachtingen
De tol of sluisgelden werden door het waterschap nu eens publiekelijk, dan weer onder-
hands verpacht. De publieke verpachtingen werden aangekondigd middels aanplakbiljet-
ten en sinds 1819 tevens via advertenties in de krant (figuur 5). De pacht ging in principe 
naar de meest biedende. Zo wilden Karels in 1813 en Pastoor in 1831 nog wel een vol-
gende termijn van zes jaar volmaken, maar hun opvolgers, Willem Lebbink respectievelijk 
Gerrit Aalten, boden een hoger bedrag.
De pachters van de Biltse sluis moesten een of twee borgen stellen, mensen die inston-
den voor de pachter en de betalingen die hij aan het waterschap moest verrichten. Zo 
had Pieter Luca uit Utrecht in 1855 als pachtsom twintig gulden meer geboden dan Jaco-
bus Klaarmond. Doordat hij echter geen borgen kon noemen en bovendien desgevraagd 
weigerde het pachtcontract te tekenen, werd de pacht aan Klaarmond gegund. Laatstge-
noemde was tolgaarder aan de Voetangel te Ouderkerk aan de Amstel en kon daar kenne-
lijk niet weg. Daarom stelde hij voor dat Philippus Johannes Steenhuisen als sluiswachter 
en bewoner van de sluiswachterswoning zou optreden, terwijl hij zelf verantwoordelijk 
bleef voor de prompte betaling van de pachtsom en de juiste uitvoering van de werk-

Fig. 5. Aankondiging van de publieke verpachting van het sluisgeld de Biltse 
sluis de Utrechtsche provinciale en stads-courant van 13 januari 1843. De 
pacht werd uiteindelijk gegund aan Cornelis Staal.
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zaamheden. Steenhuisen werkte bij de  Rijnspoorweg en was eerder gedurende 19 jaar 
sluiswachter geweest van de sluis bij het Kraaijenest tussen Maarssen en Breukelen. Het 
waterschap ging akkoord, maar sprak wel af dat de verpachting, die gewoonlijk voor een 
periode van zes volle, opeenvolgende jaren werd aangegaan, door elk van beide partijen 
jaarlijks kon worden opgezegd.
Onder de borgen komen we soms nog bekende Biltse namen tegen. Zo kwam Steenhuisen 
in 1861 aanzetten met Cornelis Eckdom, ‘schipper van de Bildt op Utrecht’ en Dirk van 
Wichen, de ‘koornmolenaar’ van de molen aan de overzijde van de Utrechtseweg. Eerder 
stonden Rijk van Ginkel, kastelein, en Louis de Groot, tuinman, beiden uit De Bilt, borg 
voor Aalten. De Biltse smid Pieter Staal was in 1843 borg voor Cornelis Staal en enkele 
decennia later stond Jochem Floor, landbouwer en veehouder uit De Bilt, borg voor Elbert 
Bloemheuvel.

Voortijdige wisselingen van de (sluis-)wacht
De sluiswachters dienden hun termijn niet altijd uit. Zo was Van Driel sluiswachter gedu-
rende de laatste drie jaar van de pachtperiode van Staal. In 1875 werd hij zelf voor zes jaar 
pachter. Daarna ging de pacht over naar zijn stiefzoon Willem Jan van Doodewerth, tot 
dan toe bode van het waterschap. Laatstgenoemde werd overigens in 1884 op staande 
voet ontslagen nadat hij wegens wangedrag en brandstichting in zijn woning in hechtenis 
was genomen. 
Soms overleed ook een sluiswachter voor hij zijn termijn had kunnen volmaken. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij Steenhuisen in 1867. Zijn weduwe zette de pacht voort; het 
eigenlijke sluiswachterswerk werd gedaan door haar broer L. Martens. Toen deze vrij snel 

Fig. 6. Mededeling over werkzaamheden aan de Biltse sluis in de Utrechtsche provinciale en stads-courant van 
5 september 1856. 

Biltse sluiswachters in de negentiende eeuw
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daarna een baan bij de spoorweg aannam, in het huwelijk trad en de sluis en zijn zuster 
aan hun lot overliet, was de sluis onbemand. Het waterschap benoemde per direct P. de 
Graaf als waarnemend sluiswachter voor 5 gulden per week, en zegde via de rechter het 
contract met de weduwe Steenhuisen op, wat ook betekende dat ze uit de sluiswachters-
woning weg moest.
Bloemheuvel, die de sluis pachtte vanaf 1884, overleed kort voor het aflopen van zijn 
tweede zesjarige termijn in 1896. Ook zijn weduwe moest de sluiswachterswoning voortij-
dig ontruimen, waarvoor ze overigens een tegemoetkoming ontving.

 Tabel: Pachters van de sluisgelden van de Biltse sluis

 jaar pachtsom *)  pachter/sluiswachter

 1800 498,75   Johannes Leeners 
 1806 735   Dirk Karels
 1813 475 (300)  Willem Lebbink
 1819 460   Willem Pastoor
 1831 420   Gerrit Aalten
 1843 530 (450)  Cornelis Staal
 1855  610   Jacobus Klaarmond (pachter) en
     Philippus Johannes Steenhuisen
      (sluiswachter)
 1861 610   Philippus Johannes Steenhuisen
 1867 610   Weduwe Philippus Johannes Steenhuisen  
     (pachtster) en
     L. Martens (haar broer, sluiswachter)
 1867 n.v.t.   P. de Graaf  (tijdelijk sluiswachter in dienst  
 van het waterschap)
 1868 730   Jacobus Spelt
 1871 730   Jacobus Spelt (pachter) en
     Gerrit Willem van Driel (sluiswachter)
 1875 720   Gerrit Willem van Driel 
 1880 720 (520)  Willem Jan van Doodewerth
 1884 766 (666; 600)  Elbert Bloemheuvel
 1896  600 (550)  Hendrik van Grevengoed

 *) Bedragen tussen haakjes geven de pachtsom na door het waterschap 
verleende kortingen.
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Horeca
De sluiswachters konden hun woning gebruiken om een centje bij te verdienen. Pastoor 
runde in de sluiswachterswoning rond 1820 een tapperij. Staal, die de sluisgelden pachtte 
van 1843 tot 1855, had er een herberg. Op zolder had hij vier bedsteden en op het erf 
stond onder andere een bakoventje. Zijn opvolger Steenhuisen beschikte over een tap-
kast; kennelijk lustten de schippers die voor de sluis moesten wachten, wel een borreltje 
of een biertje. Van Doodewerth runde in de sluiswachterswoning een tapperij, die hij 
overigens in 1882 moest sluiten als uitvloeisel van de drankwet van 1881. Als tegemoet-
koming kreeg hij 200 gulden korting per jaar op de pachtsom. Zijn opvolger Bloemheuvel 
en diens weduwe schonken overigens gewoon weer sterke drank, zij het dan illegaal. Dat 
kwam aan het licht nadat sluiswachter Hendrik van Grevegoed in 1897 had geklaagd over 
een te hoge pachtsom.
Watergraaf G.H.L. baron van Boetzelaer stelde een onderzoek in en concludeerde dat de 
opbrengst van de sluisgelden onvoldoende was om zonder frauduleuze praktijken - na-
melijk  de illegale verkoop van sterke drank - de pachtsom te kunnen voldoen. Hij besloot 
het bedrag voor Van Grevengoed met 50 gulden te verlagen. De drankwet ging alleen over 
sterke drank; bier en wijn bleven ongemoeid. Daardoor kon Van Grevengoed in de sluis-
wachterswoning wel legaal een bierhuis beginnen.
Het waterschap had de grond waarop de woning stond in erfpacht. Het erfpachtcontract 
werd vernieuwd in 1872. De toenmalige eigenares van de grond - Vrouwe Elisabeth Char-
lotte Petronella Both Hendriksen, douairière Mr. Christiaan Johan baron van Boetzelaer 
van Dubbeldam -  nam genoegen met een erfpachtcanon van een gulden per jaar in plaats 
van de zes gulden die tot dan toe betaald moest worden. Ze deed dat wel onder de voor-
waarde dat op zondagen en op Christelijke feestdagen ‘de tapperij niet zou worden uitge-
oefend’. Het bestuur van het waterschap stemde zonder al te veel enthousiasme in met 
deze bepaling. Het zondags-tapverbod is onder andere opgenomen in de pachtcontracten 
van Van Driel (1875) en van Bloemheuvel (1884). 

Geen vetpot
De pachters van de Biltse sluis kwamen geregeld in financiële problemen. Misschien had-
den ze zich te gemakkelijk rijk gerekend, maar er waren vaak ook omstandigheden aan te 
wijzen buiten hun schuld. Zo bleef het aantal schepen dat de sluis passeerde in veel geval-
len om uiteenlopende redenen achter bij de verwachtingen. Volgens sluiswachter Pastoor 
was het in 1821 een gevolg van de zeer lage graanprijzen. Daardoor bezuinigden de boe-
ren zoveel als mogelijk op het aannemen van vuilnis voor hun landerijen. Pastoor kreeg 
eenmalig 60 gulden korting op de pachtprijs. Twee jaar later kwam Pastoor opnieuw in de 
problemen. Door stremmingen vanwege een strenge winter en als gevolg van vernieuwing 
van de sluis, was zijn opbrengst alweer beneden verwachting. Deze keer kreeg hij eenma-
lig 100 gulden korting.

Biltse sluiswachters in de negentiende eeuw
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Sluiswachter Staal had in 1845 eveneens last van een langdurige winter. Hij kreeg daar-
voor in 1846 geen compensatie, maar omdat hij allerlei klusjes had verricht voor het wa-
terschap en zijn werk naar tevredenheid deed, kreeg hij een gratificatie van 50 gulden.
Stremmingen door werkzaamheden kwamen vaker voor (figuur 6). In de pachtvoorwaar-
den stond dat de sluiswachters geen compensatie voor gederfde inkomsten mochten 
eisen als het werk niet langer dan vier weken duurde. Maar ook als dat niet het geval was, 
vroegen de sluiswachters wel om een tegemoetkoming van het waterschap. Zo kregen 
Karels in 1806, Steenhuisen in 1867 en Bloemheuvel in 1876 om die reden een korting van 
respectievelijk 100, 10 en 75 gulden.
Als de sluiswachters het waterschap ervan wisten te overtuigen dat de pachtsom echt te 
hoog was, streek het bestuur de hand nog wel eens over het hart. Zo stond Pastoor na 
afloop van zijn termijn nog voor 240 gulden in het krijt bij het waterschap; het werd hem 
kwijtgescholden. Lebbink kreeg in 1815 175 gulden korting zo lang de geringere doorvaart 
bleef voortduren; eerder waren al zijn borgen aangesproken om de vereiste pachtsom 
te betalen. Pastoor wist in 1822 nog eens 60 gulden korting te verkrijgen. Staal kreeg in 
1852 80 gulden korting voor de laatste drie pachtjaren en Bloemheuvel kreeg in 1887 100 
gulden korting op de pachtsom voor de resterende jaren. Van Grevengoed tenslotte kreeg 
zoals eerder vermeld een korting van 50 gulden. Hij zou de laatste Biltse sluiswachter wor-
den van de negentiende eeuw. 

Voetnoten

1. K. Floor, ’Sluiswachters en vingerhoedmakers’. In: De Biltse Grift 2020.
2. Archief Waterschap van de Biltsche en Zeister Grift, RHC Rijnstreek en Lopikerwaars H002.
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 Aan de oever van de Grift
Henk Strietman

Historische Kring De Bilt 9 oktober 2019   

Waar wij woonden
‘De Grift’ heet hij of gewoon de ‘Vaart’, de ‘Zeister Vaart’, in De Bilt ook wel de ‘Biltse 
Grift en zo heette die in vroeger tijden ook in Zeist. Wij woonden daar, hij liep achter 
onze uitgestrekte achtertuin langs, een kwekerij aan de Koppeldijk, vanouds laatste grens 
van ‘t stroomgebied van Kromme Rijn en Lek en al vermeld in een oorkonde uit 1463. 
De Grift, aangelegd al in de jaren 1660 in de bedding van een oude arm van de Rijn, ten 
behoeve van de ‘verbetering der landerijen, door het gemakkelijk wegvoeren van het 
zand en het makkelijker maken van het vervoer van waren naar de Utrechtse markt’. 
Die vaart liep van de Utrechtse stadsgracht, de Weerdsingel, tot aan de Stoetwegense 
Dijk in Zeist, dat is waar nu de Bunzinglaan ligt. Ooit liet mijn moeder op de gevel van 
ons huis in fraaie letters de naam schilderen die zowel met de straat als met ons grote 
gezin overeenkwam: ‘De Koppel’. Voor haar begon de lente als in april de eerste grutto’s 
jubelend aankwamen boven de broeierij... Wij hadden uitzicht op de wei met pinken, de 
smalle sloot waar we ’s zomers salamanders vingen en ’s winters achter een houten stoel 
leerden schaatsen. Daarachter lagen de grienden van de Niënhof, voorzien van de hoge 
bomen waar op zomeravond duizenden kauwtjes zich luidruchtig verzamelden. Keek je 
vanuit huis naar links, dan lag daar de lange Laan van Kouwenhoven, omzoomd door 
populieren met hun ritselende blad en hun kruidige geuren. We wandelden er graag, het 
meest op lange zondagmiddagen. In het witte huis woonde de jachtopziener met gezin, 
en een eind verderop de boerenfamilie die opbelde als daar een emmer biest gehaald kon 
worden. In het voorjaar klonk hier één groot koor van zangvogels, in de herfst schoten er 
de fazanten onder de struiken weg, op koude winteravonden fietsten we over die donkere 
laan naar de ijsbaan in Bunnik. En keek je naar rechts, dan werd je blik gevangen door de 
molen, eerst nog volop in bedrijf, later, ruim 60 jaar geleden, ontdaan van zijn wieken, 
een gemankeerd monument. Later kon je over de griend heen in de verte ook de getuide 
zendmast van Lopik al zien staan. 

Langs de Koppeldijk
Aan de ene kant van ons huis aan de Koppeldijk lagen, verbonden door een lange waslijn, 
de tuinderijen met hun kassen, de glazen warenhuizen vol tomaten, druiven en zo meer, 
al naar gelang het seizoen. De andere kant was voor en achter, op veldjes, in hokken met 
water, rijk bevolkt door in- en uitheemse ganzen en eenden, pauwen en allerlei hoenders, 
die dagelijks met veel kabaal de ochtend inluidden. Liep je verder in de richting van de 
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witte brug waar de Koppelweg begon, dan kwam je langs meer huizen en boerderijen, 
weiland met koeien. Daar kwam de Grift dan weer aan de weg, daar lag ook de oude sluis 
met zijn zware deuren, lang geleden het Coppelschut geheten. Daar stond dan ook het 
Klompje, donker huis van de drie gebroeders, ‘de drie koningen’, met hun hond en hun 
vee. De bok bivakkeerde in huis (of: ze woonden in de stal), de stier stond voor de koeien 
in de buurt paraat, en de hond… was vals. In betere tijden een herberg voor de schippers 

die voor het schutten 
moesten wachten, en al 
lang voordien, in 1451, 
genoemd. Moeiteloos 
komen ze boven, de 
namen van de mensen 
die hier woonden, 
ontmoetingen, geuren 
en kleuren. Voorbij 
de sluis vervolgde de 
Grift z’n loop, onder 
die brug door bij de 
Lage Grond, door de 
weilanden in de richting 
van Oostbroek - ooit 
abdij, later privébezit, 
nu van het Utrechts 

Landschap - naar De Bilt en Utrecht toe. In de film over de haven van Zeist kun je dat mooi 
zien al zagen wij deze route omgekeerd, stroomafwaarts. Mijn vader (van 1906) heeft er in 
zijn jonge jaren nog in gezwommen, er kwamen zelfs otters in voor. Maar hoe onze familie 
daar aan De Koppel kwam wonen, is een verhaal apart. Is die geschiedenis niet typisch 
voor Zeist, dan is hij wel exemplarisch voor de verhoudingen in die tijd, kerkelijk, sociaal, 
het verschil in standen, in die tweede helft van de 19e eeuw. 

Hoe wij daar kwamen
Mijn vader heette Wout, en zijn vader heette Jan en diens vader ook weer Wout of 
Wouter, kleinzoon van een Duitse grootvader uit de tijd dat arme landarbeiders uit de 
omgeving van Osnabrück jaarlijks in het goede seizoen van over de grens op de lage 
landen aan trokken om er in de land- en tuinbouw of op buitenplaatsen de kost te 
verdienen. Velen van hen vonden een Hollandse deerne en bleven hier te lande hangen. 
Overgrootvader Wouter was in 1887 als tuinbaas in dienst van twee freules Warin op het 
kasteel in Nederhorst den Berg, daar onder Weesp aan de Vecht. Al 23 jaar lang had hij 
zijn werk verricht en wel tot volle tevredenheid, hun briefjes over de bestellingen en het 

Koppeldijk met sluisje, naar oude ansicht uit 1907.
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dorpsnieuws getuigen daarvan. Toch kwam het tot een breuk. De freules waren kerkelijk 
Hervormd, volgens een legende van het dorp wel zo, dat zij, als ze in het najaar door 
het vallen van het blad weer rechtstreeks uitzicht kregen op de toren van de Katholieke 
kerk, tegen elkaar plachten te zeggen: ‘Zus, nu wordt het tijd om ons winterverblijf op 
te zoeken’. Hun tuinbaas was, natuurlijk, van dezelfde kerk. Toch raakte hij betrokken bij 
de beweging van bezwaarde protestanten die zich afvroegen of dit nog wel de rechte 
geloofsleer was. Hij, onze Wouter, ging mee met de afscheiding en de ‘doleantie’, waaruit 
onder aanvoering van Abraham Kuyper (‘de Geweldige’) de Gereformeerde kerken, VU en 
ARP ontstonden. Dat nu had hij in de ogen van de freules nooit mogen doen, immers, wie 
afstand neemt tot ‘de’ kerk kon in hun dienst niet blijven. In het dorp liep deze kwestie 
hoog op. Beide partijen betwistten elkaar de zeggenschap over het oude kerkgebouw. Het 
hek kreeg nieuwe sloten, toch werd geprobeerd de boel met een koevoet open te breken, 
er kwam een rel van, er kwam politie aan te pas om met getrokken sabel de orde te 
herstellen. En al was onze Wouter niet persoonlijk betrokken, het werd hem wel degelijk 
aangerekend.

Kasteel Nederhorst, in tweede helft van 19e eeuw.

Aan de oever van de Grift
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Weer gelukkig leven
Deze freules meenden ieder in geloofsovertuiging vrij te laten, maar zij zagen hierin 
wel een ‘dreiging van bandeloosheid en verzet tegen de bestaande orde’, sprekend 
van verblindheid ‘door de geest die thans in kerk en maatschappij rondwaart’. Deze 
correspondentie is via de groentemand bewaard gebleven: ‘Van U, die Gods woord 
dagelijks leest, dus met zijn geboden enigszins bekend moet zijn, zou dit onmogelijk 
wezen’. Wouter verontschuldigt zich en doet een beroep op zijn geweten: ‘Moest ik kiezen 
tussen recht en onrecht, dan laat ik mij liever wegzenden dan dat ik met een schuldige 
ziel naar mijn graf loop om over deze zaak een vreselijk vertoornd Rechter te ontmoeten’. 
Dan barst de bom, zijn dienst wordt opgezegd: ‘Hierover zullen wij het denkelijk op deze 
wereld wel niet eens worden, maar indien gij en wij door ’s Heeren genade eenmaal in 
de eeuwige zaligheid mogen ingaan, zal deze oorzaak van verdeeldheid voorgoed zijn 
weggevallen’. Wouter krijgt nog wel hun ‘hartelijke en bedelende wens dat gij eerlangs 
iets vinden moogt waar gij met vrouw en kinderen weer gelukkig leven moogt’. Met 
drie maanden dubbel loon en een hypotheeklening van de freules, ontruimt Wouter 
zijn woning  in de kasteeltoren en verhuist met zijn grote gezin naar Zeist. Deze zaak 
haalde destijds de landelijke pers, namelijk De Heraut, de Gereformeerde weekkrant 
van Abraham Kuyper. De jongste dochter, onze tante Cor, 103 geworden, is altijd in Zeist 
blijven wonen. Als kind was zij ooggetuige: ‘De dames stonden te huilen, met zakdoekjes 
in de hand op het bordes, maar we moesten wel weg!’ Mijn ouders lieten bij hun trouwen 
in 1935 op diezelfde plek een nieuw huis bouwen waar wij, tien kinderen, geboren zijn. 
Nu woont alleen oudste broer Jan nog in Zeist.

Toen de Biltse Vaart 
Zo zijn wij aan de oever van de Grift terechtgekomen. Overgrootvader Wouter kocht 
uit een veiling voor f 7.100,- een ‘warmoezeniershofstede’ (een groentekwekerij met 
hoeve), bestaande uit een huis, achtertuin en schuur, met boomgaard en weiland, ‘aan 
de Koppeldijk, van daar tot de Biltse Vaart’. Er werden grondbelasting, Lekdijkslasten 
en Koppeldijkslasten verrekend, maar bij de aankoop waren niet inbegrepen ‘de losse 
bedstede op de zolder, de hooiberg met het afdak, de loop voor het varkenshok, de 
schutting, de mest en verder al wat mocht blijken eigendom van de huurder zijn’. Meer 
geschiedenis van de dijk laat zich in bewaard gebleven koopaktes lezen. In 1791 verkocht 
ene jonkvrouw Schellinger voor f 800 ‘t perceel ‘De Klomp onder het Gerecht van 
Cattenbroek nabij het Coppelschut, gelegen tussen de Koppeldijk en de Zeister Vaart’. 
En in 1857 lezen we de erfdienstbaarheid van een voetpad langs ‘de Zeister Grift’ van de 
Koppeldijk bij het Klompje tot aan ‘de waterige weg langs het koeland [Koelaan)]’. Het 
woonadres van Wouter aan de dijk werd trouwens in 1901 nog toegerekend aan De Bilt, 
mijn huidige gemeente. Wouter verkocht de opbrengst van het land langs de weg, in een 
juk met twee manden; diens zoon Jan bediende zijn klanten met hondenkar en paard-
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en-wagen, en mijn vader Wout zette de zaak in groenten, fruit en aardappelen voort met 
een T-Ford en later drie opgemaakte wagens. Mijn broer Wout nam de laatste fase van 
het bedrijf voor zijn rekening, totdat in ‘t begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw daar 
de woonwijk Zeist-West gebouwd moest worden. Op de plek van ons huis staat nu een 
Protestantse kerk, ver voorbij de verdeeldheid van het verleden, en even verderop staat 
zelfs een moskee, ‘t kan verkeren. 

Duitse geschiedenis
Dit allemaal bekend zijnde, wilde ik er meer van weten: waar kwamen die Duitse 
voorouders vandaan, en wat bracht hen ertoe zich hier, in de Nederlanden, de Lage 
Landen bij de zee, te vestigen? Er was een verhaal dat twee broers uit de omgeving van 
Osnabrück in 1787 met ‘t Pruisische leger meetrokken om hier in Goejanverwellesluis 
hun Wilhelmina, op weg naar de Staten van Holland, te ontzetten. Maar zo heroïsch lag 
het niet. De broers, het bleken er vier, zochten hier wat hun Heimat daar niet bieden kon: 
werk in de land- en tuinbouw, turfsteken of in de scheepvaart, eerst als seizoenarbeider 
tot ze zoals velen bleven. Ze stamden van een grote hof, hoeve, maar vonden hier geen 
plek, om drie speciale redenen. In het Prinsbisdom Osnabrück gold het erfrecht alleen 
voor het jóngste kind, en er was een verbod op erfdeling, bovendien mocht je daar 
pas op je 30e zelfstandig ondernemer worden. Alles was gericht op instandhouding van 
agrarische infrastructuur. Continuïteit in eigendom en voedselproductie was belangrijker 
dan werkgelegenheid. In enkele eeuwen tijd trokken er meer dan 100.000 mannen 
en vrouwen uit die streek ‘zur Arbeit nach Holland’. Ons land was toen wat Amerika 
later werd: het beloofde land. Die mensen werden ‘Hollandgänger’ genoemd, noem ‘t 
maar noodgedwongen arbeidsmigrant, economisch vluchteling, wat daar en hier, ook 
toen, ophef gaf. Om deze geschiedenis te ontdekken, gingen wij op zoek naar die hof in 
Engter, niet ver van Bramsche, boven Osnabrück. Via de begraafplaats kwamen we uit op 
twee adressen, voorzien van fraai vakwerk, beide onder een vrome gevelspreuk: ‘Einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb’, en het andere: ‘Verlaβ mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich 
grau werde’ met onze achternaam erbij. Dit was ‘der Hof Strietmann’ die daar al eeuwen 
stond, zij het in 1863 verplaatst en hogerop herbouwd toen het beneden te drassig werd. 
Sinds 1916 bewoond door nazaten in de vrouwelijke lijn, omdat Heinrich Strietmann, 
kinderloos gebleven, de hoeve overdroeg aan geadopteerd nichtje Luise die van het 
andere adres afkwam. En dat allemaal in Nedersaksen, economisch en in taal zo nauw 
verwant aan Twente, het naburig graafschap Lingen was zelfs Nederlands. 

Nog langer geleden
We begrepen dat de hof al sinds oude tijden zo heette, maar dat de bewoners pas in 
1731 bij een wisseling van pacht de naam van die plek ook als familienaam mochten 
dragen. Waarom heette het hier dan zo? In de omgeving van de Hof is altijd veel 

Aan de oever van de Grift
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‘strijd’ geweest over de vraag wie hier zijn vee mocht weiden, land bewerken. Het was 
gemeenschappelijke, maar betwiste markegrond, onverdeelde eigendom voor algemeen 
gebruik, Strietmarke genoemd, vandaar. We hoorden daar een nog ouder verhaal. De 
oudste verwijzing naar die plek dateert uit 1344. Toen verkocht ene Gottfried Gamme, 
met goedkeuring van de leenheer, bisschop Gottfried van Osnabrück, het Strithmanneshus 
in Icker in het kerspel Engter, aan het hoofd van het St. Elisabeth-Hospitaal. Hiervan zou 
nog een oude akte (de koopbrief) bestaan, die moesten we natuurlijk wel zien. Dat werd, 
behalve het hartelijke weerzien op de Hof, een tweede bezoek waard. We konden terecht 
in het Niedersächsisches Landesarchiv, ware schatkamer voor de wetenschap, snoepwinkel 
voor de liefhebber. Er kwamen tabellarische overzichten op tafel, uit vroeg 1800, over de 
staat van eigendom van de plaatselijke boeren, over hun wel en wee. Bij onze bekende 
vier gebroeders is opgemerkt dat zij naar Holland gingen om daar ‘ihr Glück zu versuchen, 
in dem ihr Vater nicht genug Arbeit und Brot für sie gehabt hat’. Na autorisatie en 
ontsmetting van onze vingers krijgen we dan zomaar die originele perkamenten koopakte 
in handen, gaaf en compleet, in oud Latijn, met het bisschoppelijk lakzegel: 25 februari 
1344. Over het huis, de akkers, de grond, hout en bomen, gras en weiland. Onze missie is 
voltooid. 

Grift met Klompje, G.C. van Wermeskerken, 1915
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Terug naar de Grift
Wij hadden vroeger thuis nog steeds die boomgaard aan de weg, de Koppeldijk. De 
appels werden voor de handel geplukt, of voor eigen gebruik geraapt, of gejat door de 
jongens uit de buurt, dat kon ook. En waarheen ze ook mochten rollen, ze vielen nooit 
ver van de boom. Misschien geldt dat ook wel voor ons. De door neef Hans Kluin uit oud 
archief boven water gehaalde briefwisseling tussen Wouter en zijn freules, en de door 
vader altijd in een hoekje van zijn bureau bewaarde oude stukken geven zo een inkijk 
in de geschiedenis van ons gezin, in dat dorp aan de oever van de Grift. Ik heb aan die 
verweerde kademuren van voorheen de sluis, nog aangelegd met kloostermoppen van de 
abdij Oostbroek, wel eens staan mijmeren, zoals dat dan gaat. ‘Alles stroomt’, zegt men 
vanouds, maar dan toch niet meer onze Grift. 

 Het Klompje
 was het dan hier 
 dat oude schepen  
 langszij varen  
 de verte in
 het land nu stad  
 de sluis die wacht 
 stilstaand water  
 tussen oude muren
 dit is de plaats 
 die niet bestaat 
 hier is de tijd 
 verleden
 hier is de grond 
 waarop ik ga 
 hier is het licht 
 voorbij
 in deze stenen 
 staat de tijd 
 hier was het 
 is het niet

Auteur: 
Henk Strietman (1950) woont sinds zijn studietijd in de gemeente De Bilt. Hij is geboren en 
getogen in Zeist op de toenmalige Koppeldijk, nu Zeist-West, aan de oever van wat toen ook 
daar genoemd werd de Biltse Grift. 
 

Muurleeuwenbekje op de kade van de Koppelsluis.
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