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VAN DE REDACTIE
Na ons themanummer over de bevrijding, dit keer een aflevering met een gevarieerde inhoud.
Een aantal leden binnen onze vereniging is actief bezig met historisch bronnenonderzoek. Soms
komen daarbij zaken aan het licht, die een helder inzicht geven in hoe er vroeger werd gewerkt en
gewoond. Het artikel van de heer Lankwarden, waarin de inventaris van een oude boerderij wordt
beschreven, maakt in dit opzicht een stukje verleden tastbaar.
Verder een lezenswaardig artikel van de heer De Goede, waarin wordt beschreven wat er zo'n 150
jaar geleden allemaal kwam kijken om een brief van De Bilt naar Bathmen verzonden te krijgen.
De auteur hield vorig jaar een lezing voor onze vereniging over het postverkeer, zoals dat vroeger
in onze streken plaatsvond. Samen met de heer Van Dort, schreef hij bovendien een boek over de
postgeschiedenis van onze gemeente (Postkantoor in een Biltsche Herbergh - De geschiedenis van
de posterijen in De Bilt en Bilthoven; De Bilt 1993). Voor deze belangrijke uitgave ontving hij
begin dit jaar, terecht, een bijzonder eervolle onderscheiding van de Nederlandse Philatelistenvereniging.
In dit nummer ook aandacht voor mevrouw Schroder en architect Rietveld. Beiden lagen tot voor
kort begraven op "Den en Rust" in Bilthoven. Begin dit jaar werd Gerrit Rietveld, op verzoek van
zijn familie, herbegraven op de Utrechtse begraafplaats aan de Gansstraat.
Tot slot drukken wij nog een reactie af, die ons, naar aanleiding van eerdere artikelen in De Biltse
Grift, bereikte (De weg naar Hees).
Wij hopen dat u plezier aan ons tijdschrift zult beleven en wensen u een zonnige zomer toe.
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Een boerderij-inventaris

in De Bilt in 1724

Gerrit Lankwarden
Aan de Groenekanscheweg - oorspronkelijk Bisschopsweg geheten - heeft vroeger de hofstede
Biltzigt gestaan, naast het huis Meyenhagen. Dit huis lag op de plek waar nu de flats aan het
Letteplein staan. De naam Biltzigt leeft voort in de daar nu gelegen zijstraat van de
Groenekanscheweg.
Bij het bronnenonderzoek naar de geschiedenis van dit huis werd een boedelscheiding
aangetroffen uit 1724. Hierin is de nalatenschap beschreven van alle roerende en onroerende
goederen die verdeeld moesten worden tussen de drie zonen van het overleden echtpaar.
Hierdoor krijgen we een volledig inzicht van alles wat toen bij zo'n boerderij hoorde en daar
aanwezig was, van het vee en het gewas te velde tot de keukenvoorraad en de kleinste huishoudelijke artikelen als lepeltjes etc. De waarde werd uitgedrukt in guldens, stuivers en
penningen.
Het leek me goed om dit stuk eens in zijn geheel in de Biltse Grift op te nemen - in
getranscribeerde vorm. D.w.z. dat het oorspronkelijke - vaak moelijk leesbare schrift - is
omgezet in modern schrift, waarbij de oud-Nederlandse taal gehandhaafd blijft.
Een onderdeel van de Historische Kring is de Bronnenclub. Enkele leden hiervan, waaronder
schrijver dezes, houden zich bezig met paleografie - de kennis van oud schrift.
Hoe dat er in deze boedelscheiding uitzag kunt u zien in de afgedrukte delen van het
origineel.

Inventaris staet en boedelcedulle mitsgaders
liquidatie en scheydinge van de goederen,
naergelaten bij Claes Janssoon Stael en
Nellechie Peters Kalts, in haeren leven
echtelieden, gewoont hebbende en
overleden onder de Bilt, doen maeken en
opgerecht bij Jan Claessoon Stael, mundich
sijnde, en Aelbert van Vredendael, oom,
met Willem Tonissoon in 't Velt, neeff,
mitsgaders hun qualificerende tot mombers
over Peter en Cornelis Claessoon Stael,
beyde noch onmundich sijnde kinderen en
eenige erffgenamen ab intestate van de
voornoemde haeren overleden ouders. En
dat, soo als den boedel was en die
bevonden is op dato als infine.

i

'

.

i

-

W

•

i

'

i

i

'

i

<

-

t

l

i

.

t

p

j

-

i

I

•y? v ^ p W ^ t v « - (-/

'

V

A

'

M

-

-

e

-

v

-

0

>

H

H

,

t

y

v~*~4(<<- i-H^p -C-Jix. <?

t , w n - Uf»Hr X-i^H V^M'V L.-'-'vW) B-s {fXkM>r- 'ï+-i-C^}_- yst, f - p p v ^ ^ - Ó
C(-<:sU^H-^rv^UCi

>

•• "

'~Y- .MvV7>J>

51.11.

-0O-5 -*f~W-"7a. M •> ;-, it f<-( à

'•• 1 .'t? '

De Biltse Grift juni 1995

Goederen deses boedels:
Eerstelijk een hoffstede groot omtrent vijff mergen,
mette huysse, berg, schuyr, luchhuys en verder
getimmer, mitsgaders de potinge en beplantinge daar
op staende. Te samen staende ende gelegen ter noordzijde aen de Bisschopsweteringe onder de Bilt, bij de
overledene bewoont ende gebruyckt, waarvan anderhalff
mergen allodiael en drie en een halff mergen, daer het
getimmer op staet, erffpachtgoet is van den convente
van Mariëndael, op een versuymelijcke erffpacht van
ses mudden roch jaerlicx.
Welke voors hoffstede in den jaere 1689 is aengecoft
bij de overledenen voor vijff hondert gulden, doch nu
bij schoit en schepenen van de Bilt weerdich geschatalso het erffpachtgoet mette melioratie aen't getimmer
gedaen - op vier hondert gulden, en het allodiael goet
op drie hondert gulden, dus te samen seven hondert
gulden.
Noch omtrent vier mergen bouwlant leggende noortwaarts
achter de voors. hoffstede onder de Bilt, opstreckende
nae Meyenhagen, sijnde allodiael goet, bij schout en
schepenen van de Bilt geëstimeert op acht hondert en
vijfftich gulden
Noch omtrent drie mergen bouwlant mede gelegen achter
de voorgemelte hoffstede, aen de westzijde van de bovengemelte vier mergen, sijnde mede allodiael goet, bij schait
en schepenen van de Bilt geweerdeert op seven hondert gulden
Drie oude merrie paerden en een vullen, geweerdeert,
behalve 't vordel, op
Ses koeybeesten, twee veersen en twee pinken,
geweerdeert op

een vordel de
oitste soon
700.- . -

850.

700.
een vordel voor
de oitste soon
80. - . 159. - . 1789.

Twee verkens op
Eenige hoenderen op
Een berg met ongedorst koorn van boekweyt en rog op
Eenich ongedorst koorn in huys op
Omtrent 35 mudden gedorste boekwet op
Omtrent vijfttien mudden gedorste rog op
Eenich hoy en dackstroy in de schuer op
Eenich branthoit soo in de schuer als op de hoffstede
met eenige turff op
De messie, soo op de hoffstede als op 't land leggende op

8.-.
2. - .
220.- .
60.-.

87. 10.
22. 10.
19.-.
12. - .
15. - .
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Twee grote rijwagens met beslagen raderen en twee mestwagens met derselver gespan en toebehoren op
Een ploeg, vier eegden en twee kruywagens op

110.
20.
576.

Een wanmolen, snijbankje met het mes, de seysen, schuppen,
griepen, vurken, treetrog, seven, wannen en vorder hout15. - . werks gereetschap in 't achterhuys op
Al het huyshoudelic linnen is verdeeelt en heeft yder
memorie
't sijne na sich genomen
De klederen en geweer van de overledene comen
memorie
den autsten soon tot vordel
6. - . negen tinnen schotelen op
2. 8. 24 tinnen lepels metten huysiens op
1.10. Een tinnen can, can en botterdoos op
6. - . Een horologie op
vordel voor de soon
Een grote copere ketel
6. - . Twee klijnder copere ketels op
Een copere betpan, twee schuymspaenen, drie blakers,
2. 8. een schortkandelaer op
39. 6. Eeniche koornsacken, waar van sommige oid sijn, op
Een bet pelue, kussen en deeken
Nog drie bedden mette peulue en kussens op
Ses wolle deekens op
Twee ijsere potten, twee tangen, twee haelen, schup,
rooster, hangijser, pan, lanteern, lampen, emmerde,
schortkandelaer etcetera op
De plaet en haelboom bij het huys gereekent
Twee eyken kasten op
Een eyken kist op
Een sitbank op
Een eyke en vuere taeffel op

3. - . vordel voor de soon
15. - . 7.10. -

5. - . memorie
11. - . 3. - . 0.10. 1. -. -

46. - .

De Biltse Grift juni 1995

Vijfftien stoelen op
Een spinwiel op
Een kern met sijn toebehoren op

3. - .
-.10.
4. - .

t
I

3
3

- •

—

Ag)

Eenige melktonnen, in elck staende vier melkemmers
en twee jucken op
Een botervloot en drie manden op
Een wastob, wateremmers, vleeskuyp op
Dartich aerde Delftse schotelen
Eeniche taeffelborden en cl ij ne aerde schoteltiens,
soutvaetiens, copiens, etcetera op
Eeniche glaesiens op
Eeniche kannichiens, testen, op de kasten gebroken
spiegeltie etcetera op

10. -

.15.
8.
.16.
20.19.
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Eenich groff aerdewerk totte pottebank behorende,
roompotten etcetera op
Eeniche kaesen op
Vier sijden speck, ses stucken gerookt vlees, eenich
peekelvlees en speek, een pot met vet, eeniche boter,
twee gerookte schaertiens
Eenich bier en vaetwerk op
Twee mergen rochgewas te velde voor 't huys en vier
en een halff mergen rochgewas te velde achter 't huys,
geweerdeert ten aensien van 't saetkoorn ende te velt
brengen, op
Alle de contante penningen in den boedel bevonden
belopen te samen twee hondert vijff en dartich gulden

2 .10. 9. - . 40. 2. 7. - . -

65. - . 235. - . -

Noch zij silverwerk en goide ringen weerdich geschat op
de som van

65. - . 423. - . -
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Monterende alle de voornoemde
700 . - .1789 . - 576 . - 39 . 6 46. - 20 .19 423 .12 594 .17 Gespecificeerde soo vaste
als roerende goederen
te samen

3594 .17 . -

Daar van affgetogen moet worden de navolgende jegeswoordige
lasten deses boedels, sijnde de dorsschulden, d'begraeffeniskosten van den laetst overledene, te voren betaelt
uyt de penningen des boedels.
Eerstelick komt den convente van Mariëndael een jaar
erffpacht, verschenen Petri 1724 tot

30 . -

Den convente van Oudwijck komt een jaar pacht van 8 mergen
huerlant over 1723 verschenen

98 . -

De kinderen van de heer van Voorst komen een jaar pacht
van 3 1/2 mergen huerlant over 1723 verschenen

50 . - . -

Mevrouw de Letito komt mede een jaar pacht van 2 mergen
huerlant over 1723 verschenen

46. 224 . -

(.*%/'}—-
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Den schout van de Bilt comt het billet van ongelden 1722
en 20 stuvers 1723 tot
Item d'ongelden 1723
Noch het billet van 't familie geit 1723, gemael en zegel,
ingegaan augustus 1723 voor 't 1/2 jaar en heertstegelt
verschenen Paschen 1724

106 .14. 8
71 .11. 33 . 3. 6

D'oncosten van 't gerecht over d'estimatie der eerste
onroerende goederen, met het maken deselve dubbel,
mette zegels
(in kantlijn: De nevenstaande seven gulden dartich gulden
twaalf stuver voldaen den 30e . . 1724, w.g. J. Houtman)
Welke voors. lasten te samen belopen

472 .10.14

Engetogen van de voorengementioneerde goederen,
soo soude overschieten de somme van

3122 . 6. 2

D'welke overschot, gedeelt sijnde in drie delen, soude
yder darde part bedragen de somme van

1040 .15. 6

37 .12. -

Sijnde geaccordeert dat den outsten soon Jan Claessoon Stael in 't aennemen, soo als hem bij
dezen wert aengedaen en toe gescheyden, mitsgaders bij hem werd geaccepteert en aengenomen
aen de hier voren gespecificeerde onroerende en roerende goederen deses boedels, als mede bij
hem om te voldoen de lasten hier voren mede uytgedruckt, en bovendien aen sijn broeders Peter
en Cornelis yder moeten uytkeren en voldoen den somme van een duysent veertich gulden,
vijfftien stuvers, ses penningen, dan van elc deselven, tot hun mundich, dan op hun trouwdach
gekomen sullen sijn, oock sal hij, Jan Claes Stael ondertusschen daer van intereste betaelen, jegens
drie gulden van 't hondert jaerlicx, tot de effectuese van datunge incluys, blijvende inmiddels aen
de voors. somme legalijck verbonden de goederen deses boedels.
Dit alles op approbatie van den Edelen Hove van Utrecht hier op te versoeken, en op conditie dat
so de voornoemde Jan Claessoon Stael binnen den tijt van drie jaeren komt te overlijden, sonder
kint off kinderen, in houwelijck verweckt, na te laten, alsdan de voornoemde Peter en Cornelis
Claessoon Stael, sijne broeders, het recht sullen hebben om de voors. vaste goederen te naesten
voor soodanigen somme van penningen als schoit en schepenen van de Bilt weerdich schatten
sullen.
Tot voldoeninge ende waercominge deses verbinden de respective dividenten, yder in sijn
haerluyder personen ende goederen, deselve submitterende den Edelen Hove van Utrecht.
Aldus gedaen ten overstaen van Wouter Adriaen Keppel, schoit, Cornelis Janssoen in 't Velt ende
Peter de Greeff, schepenen van De Bilt ende Oostbrouck, aldaer op den 23en februari 1724. Ende
was onderteekent Jan Claessoon Staal, Pieter Claasen Staal, noch met een merck aldus A, daerom
het den scout geteekent, bij Aelbert van Vredendael voornoemt, noch geteekent Willem Teunissen.
W.A. Keppel 1724, Cornelis Janszoon in 't Velt, Peter de Greeff.
Lager stont:
In kennisse van mij selven en geteekent, J. Houtman.
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P.S. momber
infine
melioratie
eegd
monterende
heertstegelt
datunge
approbatie
submitteren
ab intestato
allodiael
messie
kern
ongelden
effectuese
gementioneerd
dividenten

-

voogd
einde
verbetering
eg
opgeteld
belasting (onr. goed)
datum
goedKeunng
schikken naar
door versterf
in eigendom
mest
karn
belasting
ten uitvoer brenging
genoemd
toebedeelden

Bron:
Rijksarchief Utrecht - Inventaris R 25-29 - Huis Meyenhage inv. no. 5.

Nogmaals de "zwarte tournooizen "
A.H. Holtz
De rectificatie betreffende deze middeleeuwse munt in De Biltse Grift van oktober 1994 behoeft op
zijn beurt een rectificatie. Door een minder gelukkig samenvoegen van gegevens, die ik verstrekte,
leest men dat deze munten werden geslagen door de bisschop van Utrecht. Dit is niet juist. De
tournoois was buitenlands geld dat ook hier in omloop was, zoals zoveel andere vreemde munten
in die tijd. Het was een munt van de koning van Frankrijk, die in de stad Tours zetelde. Vandaar
de naam: Tours - bijvoegelijk naamwoord tournois(e) - tournoois/tournooize/tournose, dat wil
zeggen Tourse munt, munt uit Tours. De oorspronkelijke naam is "denier tournois", Tourse
penning. De toelichting op de benaming "zwart" is correct.
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Honderdvijftig jaar geleden:

Een brief van De Bilt naar Bathmen in 1844
A.P. de Goede
In deze tijd van postcode, grote sorteermachines en snelle posttreinen mogen we verwachten
dat brieven snel op de plaats van bestemming komen. Vaak gaat dat goed, maar soms valt
het tegen. Maar hoe was dat 150 jaar geleden? Hoeveel langzamer ging het toen? Dat is nog
goed na te gaan aan de hand van de lijsten van postritten en bodelopen.
Eind 1842 sloten de Posterijen opnieuw contracten af met "aannemers" van postritten,
bodelopen, diligence-, zeil- en stoombootdiensten op 204 trajecten, ingaande 1 januari 1843.
Dat gebeurde, als voorheen, voor een duur van 5 jaar.
Om aan te tonen hoe goed het systeem van postritten en bodelopen destijds was, volgen we de
loop van een denkbeeldige brief van mijn ouders, die in Bilthoven wonen, naar Bathmen (bij
Deventer) waar ik zelf woon. Dus van de ene plattelandsgemeente naar de andere. Alleen, we
doen even alsof we 150 jaar geleden leefden. Daarom moeten we van De Bilt spreken in plaats
van Bilthoven. Deze naam voor de noordelijke wijk van De Bilt werd immers pas in 1918
ingevoerd.
Niet alleen zal de loop van deze denkbeeldige brief worden gevolgd, maar gelijk zal worden
nagegaan hoe andere postverbindingen aansloten op onze hoofdroute: Utrecht-Deventer.
Daarnaast zal worden ingegaan op enige verwante onderwerpen.
In De Bilt was al vanaf 18201 een
eenvoudige postvestiging, een distributiekantoor, gevestigd. De distributeur in
1844 was Jan Doedijns, tevens herbergier
van het logement "De Zwaan". Dit
distributiekantoor ressorteerde onder het
hoofdpostkantoor Utrecht.
Mijn ouders gingen na het avondeten nog
even wandelen en brachten gelijk de voor
mij bestemde brief bij het distributiekantoor.
Zo rond 19 uur. Als ze de brief franco
verzonden, dan moesten ze aan Jan Doedijns
het port van 20 cent voldoen. Ze konden de
brief echter ook ongefrankeerd verzenden; in
dat geval moest ik dan die 20 cent betalen.
In beide gevallen mocht Doedijns nog eens
2,5 et extra van de afzender verlangen voor
zijn bemoeienissen.
De brief werd eerst naar het Utrechtse
postkantoor meegenomen door de postiljon
die uit Deventer kwam.
Postiljons waren niet in dienst van de
posterijen. Ze waren in dienst van de al
eerder genoemde "aannemers", die een
10

contract hadden met de posterijen voor het
overbrengen van dépêches volgens een
vastgestelde dienstregeling. De aannemers
van postritten waren meestal postmeesters
van de paardenposterij.
De postiljons van de paardenposterij moesten
zijn gekleed in het voorgeschreven uniform.
Daarnaast moest de postiljon een posthoorn
bij zich hebben.
Dépêches of brievenmalen waren gesloten
pakketten met brieven van het ene kantoor en
bestemd voor een andere kantoor.
De postiljons vervoerden uitsluitend
dépêches. Het "sluiken van post", het
meenemen van brieven of drukwerken buiten
de postpaketten was ten strengste verboden.
Bij eerste overtreding werd de postiljon
bestraft met fl. 25 boete, na een tweede
overtreding volgde ontslag.
De posterijen waren bang, en waarschijnlijk
niet ten onrechte, dat de postiljon in de
verleiding zou komen om de frankeergelden
in eigen zak te steken. Naast dépêches mocht
de postiljon nog maximaal één passagier
meenemen.
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Vanaf eind 18422 kwam een nieuw model
postkar in gebruik. In het rapport van de
Inspecteur-Generaal der Posterijen dd. 31
augustus 1842, no. 28 werd voorgesteld om
de op dat moment in gebruik zijnde
postkarren successievelijk te vervangen door
meer doelmatig ingerichte karren.
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distributeur en ging door naar Utrecht. Daar
arriveerde hij volgens schema om 20.45 uur.
Daar werden de dépêches uit bijvoorbeeld
Deventer, Amersfoort en De Bilt die bestemd
waren voor Utrecht en omgeving geopend en
gesorteerd. Dépêches die bestemd waren
voor verderop gelegen bestemmingen werden
n a t
gbUpVUU.
Bijvoorbeeld
dépêches uit Amersfoort die
bestemd waren voor Rotterdam.
De dépêches voor Rotterdam die
uit verschillende richtingen op het
Utrechtse postkantoor binnenkwamen, werden samen met het
in Utrecht gemaakte dépêche
meegegeven aan de postiljon op
Rotterdam. Zulks onder toeziend
A
oog van de directeur of een hem
vervangende commies.
De brief van mijn ouders werd
gesorteerd bij de post voor
Deventer en was nog op tijd om
dezelfde avond met de postiljon
mee terug te gaan naar Deventer.
Dit was een andere dan degene
die uit Deventer gekomen was.
De dienst van een postiljon begon
namelijk in Utrecht (om 22.00
uur) en eindigde weer in Utrecht
(de volgende dag om 20.45 uur).

Afbeelding van een postkar, model 1842,
De totale lengte van deze kar was ongeveer
3,70 meter; de hoogte van de wielen was
1,40 meter. De breedte van de bak was ruim
1 meter. Twee modelkarren, "eene voor
straatwegen en eene voor eenen zeer slechten
weg" waren te bezichtigen bij de heer C.M.
van Eujen, rijtuigmaker te Utrecht.
Waarschijnlijk heeft onze postiljon van een
dergelijke kar gebruik gemaakt.
De postiljon uit Deventer vertrok aldaar "met
kar en paard" om 13.00 uur en was rond
20.15 uur in De Bilt. Daar bleef hij niet
langer dan nodig. Officieel heette het
"zonder eenigen stilstand of oponthoud". Hij
nam het dépêche in ontvangst van de Biltse

In Deventer had de postiljon 7 uur vrij: van
6.00 uur tot 13.00 uur.
De verse postiljon vertrok, wederom met kar
en paard, volgens schema om 22.00 uur uit
Utrecht. Hij kreeg dépêches mee uit het
zuidwestelijk gedeelte van Nederland en
bestemd voor het noordoostelijke gedeelte.
Grofweg, vanuit Zeeland, westelijk NoordBrabant, Zuid-Holland en de omstreken van
Utrecht.
De postiljon uit Breda was al om 16.25
gearriveerd, die uit Rotterdam en 'sGravenhage kwamen beide pas om 21.00 uur
aan. De voetbode uit Vianen was om 18.15
uur aangekomen, die uit IJsselstein om 18.30
uur.
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De bestemmingen waren, ook weer grofweg,
de omgeving van Amersfoort, de Veluwe
boven de lijn Amersfoort-Deventer, de
provincies Groningen, Friesland, Drente en
Overijssel alsmede ... De Bilt.
De postiljon kreeg van het kantoor van
vertrek een zogenaamde rijpas mee, waarop
het aantal en de bestemming der dépêches
was vermeld. Ook waren op deze rijpas de
tijdstippen van aankomst en vertrek volgends
de dienstregeling vermeld.
Elke vertraging van 5 minuten of meer werd
op de rijpas aangetekend. Aan het eind van
elk kwartaal werden alle vertragingen bij
elkaar opgeteld. Er werd dan aan de
aannemers een boete van drie gulden per uur
in rekening gebracht, tenzij "voldoende
beweegredenen tot geheele of gedeeltelijke
vrijstelling, of kwijtschelding ... aanwezig
zijn". De postiljons moesten dan aan de
postambtenaren vragen daarvan aantekening
te maken op hun rijpas. Die boete van drie
gulden per uur is wel erg fors vergeleken bij
de dagloon van de gemiddelde arbeider: 50
tot 60 cent per dag. Wat de gemiddelde
postiljon verdiende en of de boete hem door
de aannemer van de postrit in rekening werd
gebracht, is helaas onbekend.
Zie de volgende pagina voor een
reconstructie van een formulier van
afrekening van boetes wegens ongeoorloofde
vertragingen. De voorgedrukte tekst en de
lay-out zijn zo goed mogelijk overgenomen
van een niet goed reproduceerbaar origineel
dat betrekking heeft op de postrit GroningenMeppel. In de op het origineel later met de
pen ingevulde tekst, hier in een afwijkend
lettertype, zijn alleen de plaatsnamen
gewijzigd.
De postiljon kwam rond 22.30 uur in De Bilt
aan, stopte daar als er dépêches af te geven
waren en reed direkt door naar Amersfoort,
waar hij om middernacht aankwam.
Amersfoort was een belangrijke bestemming.
Hier droeg de postiljon de dépêches die
bestemd waren voor Zwolle (en omgeving)
en de meer noordelijk gelegen gebieden
over.
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De postiljon naar Zwolle vertrok om 0.15
uur. In Amersfoort waren inmiddels de
postiljons uit Amsterdam (22.45 uur) en
Arnhem (23.30 uur) aangekomen. Hun
dépêches voor de richting Apeldoorn,
Deventer en verder werden aan de Deventer
postiljon overgedragen.
Onze postiljon vertrok om 0.30 uur vanuit
Amersfoort naar Deventer. Hij kwam om
2.00 uur aan in Voorthuizen. Daar was sinds
1 november 1825 een distributiekantoor
gevestigd met Jan Wilbrink als distributeur.
Hier gaf de postiljon de post af voor
Voorthuizen zelf, maar ook een dépêche
voor Barneveld.
Uit Voorthuizen vertrok om 5.30 uur de
bode W. Schouten te voet naar Barneveld om
daar om 7.00 uur aan te komen. Er was nog
een tweede bodeloop op die dag: van
Barneveld (14.30 uur) naar Voorthuizen
(16.00 uur) met aansluiting op de (terug)rit
van de postiljon van Deventer naar Utrecht.
De postiljon reed zo snel mogelijk door naar
zijn volgende bestemming, Apeldoorn. Hij
arriveerde daar om 4.30 uur en kreeg een
kwartier rust. Hier wisselde hij uiteraard de
dépêches van en voor Apeldoorn uit, maar
gaf ook eventuele pakketten voor Vaassen,
Epe en Heerde af. De bode naar Heerde,
J.P. Buitenhuis, vertrok lopend om 5.00 uur,
gaf onderweg eventuele pakketten in Vaassen
en Epe af en kwam in Heerde aan om 9.00
uur. Voorwaar een stevige wandeling.
Om 4.45 uur ging onze postiljon op pad voor
zijn laatste stuk: op naar Deventer. Daar
kwam hij aan om 6.00 uur. Zat de dienst er
voor hem dan voorlopig op, 2 collega's zaten
dan met smart op zijn dépêches te wachten.
Zoals de postiljon naar Nijmegen, na het
verwerken van de dépêches die om 7.00 uur
wegreed.
En de postiljon naar Holten, Hengelo en
Oldenzaal die met kar en paard eveneens om
7.00 uur kon vertrekken. Zijn route liep via
Oude Molen, ongeveer een kilometer
benoorden het dorp Bathmen, dat toen 1500
inwoners telde.
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Reconstructie van een formulier van afrekening van boetes wegens ongeoorloofde
vertragingen. De voorgedrukte tekst en de lay-out zijn zo goed mogelijk overgenomen van een
origineel dat betrekking heeft op de postrit Groningen-Meppel. In de later met de pen ingevulde tekst, bier in een afwijkend lettertype, zijn alleen de plaatsnamen gewijzigd.
EXTRACT UIT HET REGISTER DER
RESOLUTŒN VAN HET DEPARTEMENT
FINANCIEN
No. 91
's Oravenhage, den 13 July 1844.
DE MINISTER VAN FINANCIEN,
Gehoord het rapport van den Referendaris voor de zaken der Posterijen, enz., aangaande den daarbij ter tafel gebragten,
algemeenen, staat der vertragingen, welke, over het 2e kwartaal van 1844, ten laste der, op denzelfden vermelde, aannemers van het
vervoer van brievenmalen zouden komen; waaruit onder anderen blijkt:
Dat de vertragingen op 't postrit tusschen Utrecht en Deventer hebben bedragen:
In de rigting van Utrecht
over de eerste maand
over de tweede maand
over de derde maand

naar
1

Deventer
uren
10
uren
40
uren

minuten
minuten
minuten

50

minuten

50

minuten

TOTAAL
In de rigting van Deventer
over de eerste maand uren minuten)
over de tweede maand uren minuten)
over de derde maand uren minuten)

Utrecht

TOTAAL

uren

Dat echter, wegens overgelegde certificaten, wettige redenen van verschooning of bijzondere omstandigheden, van deze
vertragingen slechts in aanmerking zouden dienen te komen:
it
In de rigting van Utrecht
over de eerste maand
over de tweede maand
over de derde maand
TOTAAL

naar
over
over
over

naar
0
0

Deventer
30
uren
40
uren
uren

minuten
minuten
minuten

1

uren

minuten

10

In de rigting van Deventer
Utrecht
de eerste maand uren minuten)
de tweede maand uren minuten)
de derde maand uren minuten)
TOTAAL

1

10

Heeft goedgevonden en verstaan:
1. Het vorenstaande te brengen ter kennisse van de aannemers der onderscheidene, daarbij vermelde, diensten, alsmede van de
Postbeambten, door wie de maandelijksche staten van vertraging, wegens dezelfde diensten, zijn ingezonden; met verdere bepaling, dat,
uit hoofde der bovengemelde vertragingen, als boete, naar gelang van drie gulden het uur, van het bedrag der aannemingspenningen zal
worden gekort:
Voor diensten tusschen Utrecht en Deventer
eene som van
drie gulden vijftig
centen.
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2. Een afschrift van den onderhavige staat, bij marginaal appointement, weder te stellen in handen van den Referendaris voor de zaken
der Posterijen enz,ten einde, overeenkomstig dit stuk, de korting der verschuldigde boeten, bij het opmaken der orders van betaling
over het 3e kwartaal van 1844, te doen bewerkstelligen.
En zal afschrift dezer, voor zover elk betreft, worden gezonden aan de hierboven vermelde Postbeambten en aannemers, tot narigt.
Accordeert met voorschreven register.
De Secretaris-Generaal

Daar stond een brievenbus waarin
hij een eventueel pakket brieven
voor Oude Molen en Bathmen kon
deponeren.
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Contract wegens het overbrengen der
brievenmalen van Deventer naar
Oldenzaal en v.v. (1842)
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Het was de postiljon verboden om
de straatweg van Deventer naar
Oldenzaal te verlaten.3 De postiljon
vervolgde daarna zijn weg naar
Holten, onder meer via de nog
steeds bestaande Oude Postweg.
De brievenbus in Oude Molen werd
geleegd door een plaatselijke bode
die de brieven verder bestelde. Voor
ongefrankeerde brieven moest hij het "rijks-port" in
ontvangst nemen. Per bezorgde brief
ontving hij voor zichzelf nog een
bestelloon van 5 et.
Als we aannemen dat de bode niet te
lang wachtte met de bestelling, dan
is het waarschijnlijk dat de brief nog
voor 12 uur bij mij werd bezorgd.
En zo kwam dan de brief in
ongeveer 17 uur op de plaats van
bestemming. Een dergelijke snelle
overkomsttijd kan de PTT nu, 150
jaar later, in deze snelle tijd, niet
meer aan.
Alleen lagen de tarieven nogal hoog.
Het port van 20 et was in die tijd
toch een niet onaanzienlijk bedrag;
enige uren arbeidsloon voor de gewone man.
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En zowel mijn ouders als ik moesten betalen
voor het feit dat we op het platteland woonden, samen 7,5 et.
Hadden mijn ouders in Utrecht gewoond en
ik in Deventer, dan hadden we niets extra's
hoeven te betalen. Maar het feit blijft dat ook
plattelanders honderdvijftig jaar geleden lang
geen slechte postale voorzieningen hadden.

Zij gingen het contract aan voor de duur van
5 jaar, van 1 januari 1843 tot en met 31
december 1847. De jaarlijkse beloning
bedroeg fl. 3000.
De in het contract vermelde afstanden staan
vermeld in uren gaans. Vaak wordt voor 1
uur gaans een afstand van 5,5 km gerekend,
maar dit is uiteraard sterk afhankelijk van de
terreinsgesteldheid.

Voor de laatstgenoemde postrit DeventerOldenzaal is nevenstaand afschrift van het
contract met aannemers bewaard gebleven.
Daarom wil ik tot slot hier nog kort op
ingaan. De aannemers van deze postrit waren
J.H. Bekking, J. Vincent, W.A. Klüvers en
de weduwe H. van Delden, respectievelijk
postmeester van de paardenposterij te
Deventer, Holten, Delden en Oldenzaal.

Literatuur:
1.
2.
3.

De Goede AP, Van Dort MH, Postkantoor in een Biltsche Herbergh, Het Postmerk, De Bilt 1993.
PTT circulaire no. 325 dd. 23 november 1842.
Boonstra R, Vraagbaak Bathmen 1843, Tijdschrift Oudheidkundige Kring Bathmen, 13e jaargang no 3, sept. 1993.
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De vrouw achter Rietveld
W. Lokhorst
De bordjes onder de bel zijn verdwenen. In diverse talen stond daarop te lezen dat het huis
niet te bezichtigen was. Toen ik in 1980 een gesprek met de toen 90-jarige mevrouw Schröder
had, zei ze: Tk vind het sneu om de mensen weg te sturen, ze komen soms van zo ver... Ze
proberen het telkens weer. Maar het kan echt niet meer'.
Doel van al deze tochten naar Utrecht was
het toen al letterlijk wereldbekende RietveldSchröderhuis, dat in 1924 werd gebouwd, en
dat er in 1980 eigenlijk al niet meer zou
horen te zijn. Want architect Rietveld werkte
met lichte materialen, waarbij hij geen overdreven eisen stelde aan de duurzaamheid.
Een huis moet niet langer dan vijftig jaar
meegaan, meende hij.
En toch bewoonde mevrouw Schröder
tot aan haar dood in 1985 het huis, dat
ontstond uit het unieke samenspel van haar
ideeën en de wijze waarop deze door
Rietveld zijn uitgevoerd. Sterker nog, het is
als jongste monument in ons land op de
monumentenlijst geplaatst, en het
voortbestaan ervan in de oorspronkelijke staat
is gewaarborgd door het Centraal Museum te
Utrecht.
De samenwerking tussen opdrachtgeefster en
architect heeft tot uitzonderlijke resultaten
geleid. Toeval? 'Het merkwaardige is, dat we
vlak bij elkaar woonden, maar elkaar vrijwel
alleen van naam kenden.' Hij werd destijds
ingeschakeld om veranderingen aan te
brengen in het grote huis waar de familie
Schröder toen woonde. Mevrouw Schröder
vond de kamers te hoog; ze kon er, zoals ze
het uitdrukte, letterlijk en figuurlijk niet bij.
De hoogte van een vertrek moest naar haar
overtuiging in een goede verhouding staan tot
lengte en breedte ('in een voor een mens
goede verhouding', lichtte ze toe). Ze wist
Rietveld duidelijk te maken wat ze bedoelde het begin van een samenwerking die veertig
jaar zou blijven bestaan. '
Na het overlijden van haar man in
1923 zocht mevrouw Schröder naar een
kleiner huis. De keus viel op een stukje
grond aan de rand van de stad, met weids
16

uitzicht over de omringende polder. Omdat
deze polder opgenomen was in de waterlinie
mocht er destijds niet gebouwd worden;
aangenomen werd dat er gerekend mocht
worden op een blijvend vrij uitzicht.
Maar de waterlinie verviel en vlak
langs het huis werd een vierbaans autoweg
aangelegd. De eerste opwelling van Rietveld
was, het huis te slopen. Maar na rijp beraad
werd besloten het in een dichte begroeiing te
hullen.
De publieke belangstelling voor haar
huis, dat in Forum (1958) het enig werkelijk
algemeen aanvaarde en gezaghebbende
moderne gebouw in Noord-Europa werd
genoemd, was voor de bewoonster geen
onverdeeld genoegen. Op een gegeven
moment had ze zelfs het gevoel dat zij, die
zo op ruimte gesteld was, geen plekje meer
over had voor zichzelf. Daarom liet ze een
kamertje op het dak bouwen (het
torenkamertje uit haar kinderdromen?). Maar
Rietveld kon dit niet erg waarderen, het was
geen aanwinst voor het huis, vond hij, en
toen hij zeventig jaar werd liet ze het
bouwsel weer verwijderen.
Waarom liet u, die zo op 'privacy '
gesteld was, zoveel bezoekers toe in uw huis?
'In het begin omdat het voor Rietveld
zo moeilijk was om aan de slag te komen;
het heeft lang geduurd voor hij weer een
opdracht kreeg. Ik wilde mensen die afgeschrikt werden door het uiterlijk overtuigen
door het tonen van het interieur'. (Rietveld
heeft meerdere malen gezegd: Tk sta met de
handen vol, maar niemand wil het hebben').
Later vond ze het te erg om mensen die er
dikwijls een verre reis voor gemaakt hadden,
weg te sturen.
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Beperkingen
Iemand heeft eens gezegd dat het huis
beperkingen oplegt, en dat u de enige bent
die de discipline op kan brengen het te
bewonen.
Na enig nadenken legt ze uit wat die
beperkingen zijn: het is de bedoeling dat er
aan het geheel niets wordt veranderd. Geen
willekeurige wandversiering, althans geen
blijvende, geen gemakkelijke stoel tussen de
beroemde Rietveldstoelen (die overigens een
uitstekende vormgeving hebben: 'Als mijn
dochter rugpijn heeft gaat ze op deze stoel
zitten'), maar die niet uitnodigen tot luieren.
Bekleding, vering of losse kussens werden
door Rietveld niet toegepast. Zitten is een
werkwoord, was zijn strenge oordeel. Je
moet zitten, niet laten zitten. Voor de
vermaarde eetkamerstoel in zigzagvorm is
eikehout gebruikt. Hij bewerkte het hout
zoals hij het de boeren met hun klompen had
zien doen: schrobben, en dan in de zon
drogen. Daarna werd de stoel bestreken met
een laagje witte grondverf, die onmiddellijk
weer werd weggeveegd. Het resultaat: een
grillig lijnenspel van de resten wit die in de
nerven zijn achtergebleven.

De mens in het huis
Mevrouw Schröder heeft zich er volkomen
op ingesteld dat de belangstelling van haar
bezoekers vooral het huis geldt. Pas na de
voorzichtige opmerking dat er nu wel veel
over het huis is gesproken, maar nog bijna
niets gezegd is over de bewoonster ervan,
gaat het beeld zich aftekenen van het kind dat
vier jaar was toen haar moeder stierf en dat
als er sprake was van een ander huis, altijd
onmiddellijk gretig informeerde 'of er een
torenkamer was'. Sterk geïnteresseerd in
architectuur had ze dolgraag willen studeren.
'Maar dat kon ik mijn vader niet aandoen.
Hij vond het vreselijk als er een dochter ging
studeren, en mijn zuster was me al voor
geweest. Ik wilde hem dit geen tweede keer
aandoen'.
Toch was het juist haar vader die haar

belangstelling voor de architectuur had
gewekt. Op de zaterdagmiddagwandelingen
die hij met zijn kinderen maakte wees hij hun
op de variaties in bouwstijl van de vele
buitenplaatsen die in de buurt van Arnhem te
vinden zijn. 'Kijk, dat huis heeft een schortje
voor', zei hij dan bijvoorbeeld.
Na het internaat in Amersfoort ging zij
op negentienjarige leeftijd naar Engeland —
een periode die belangrijk zou zijn voor de
ontwikkeling van het jonge meisje, dat
opgegroeid was in een streng katholiek gezin.
Hier kwam ze bij ruimdenkende katholieken,
die haar meenamen naar musea, waar ze de
moderne kunst leerde kennen. Na haar
huwelijk met de jurist Schröder vervreemdde
ze van het katholicisme. 'Al die strenge
regels! Ik was geen vat om zoiets in te
gieten', zegt ze achteraf. Ze vond begrip bij
Rietveld, die, afkomstig uit een gereformeerd
milieu, naar het communisme neigde.
Moederschap
Met haar man had ze afgesproken dat ze na
haar trouwen alsnog zou gaan studeren. Maar
toen er drie kinderen kwamen beschouwde ze
het als haar plicht deze zelf op te voeden en
te verzorgen. 'Ik was geloof ik een erg
ouderwetse moeder', zegt ze verontschuldigend. Waarschijnlijk speelde het feit,
dat ze zelf haar moeder heel vroeg had
verloren een grote rol bij haar beslissing om
zo veel mogelijk bij de kinderen te zijn.
Wat had u gedaan als de pil er toen
geweest was?
Ze aarzelt geen moment. 'Dan had ik
zeker geen kinderen gehad. Maar — ik heb
er enorm veel vreugde aan beleefd. Die
eerste geluidjes na de speekselbelletjes op een
kinderlipje, het is zo ongelooflijk boeiend.
Het is de eerste aanzet tot spreken, een begin
van vormgeving.
Ridderorde
Op haar negentigste verjaardag
mevrouw Schröder 'wegens haar

werd
grote
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verdienste in kultuur-historische zin'
benoemd tot ridder in de orde van OranjeNassau. Ze was zich er toen wel van bewust
dat ze op een zeer hoge leeftijd was
gekomen, en het maakte haar onrustig dat er
nog zoveel werk wachtte. Ze was bezig het
archief van Rietvelds werk te voltooien. 'Dat
moet gebeuren; het is zo belangrijk'. Maar o,
dat geheugen. 'Als ik de ene dag stop, omdat
ik te moe ben, weet ik de volgende dag niet
meer waar ik gebleven ben'.
Het zou haar goed gedaan hebben te
weten dat nu in het pand naast het huis het
archief ligt en geraadpleegd kan worden!

Vulden ze elkaar daardoor aan?
'Tot op zekere hoogte, ja. Als twee
mensen heel intensief samenwerken, en er
komt, bijna als een schok, iets te voorschijn
dat — en (met grote nadruk) dat is essentieel
— voor beiden nieuw is, dan is dat een
creatie'.
Kunsthistorici hebben zich verdiept in
de wisselwerking tussen opdrachtgeefster en
architect. Wie heeft bij de totstandkoming
van het ontwerp wat bedacht? Mevrouw
Schroder vindt de vraag irrelevant. 'Dit huis
was ons kind. Bij een kind vraag je dat toch
ook niet?.'

Flexibel

Schavotje

Voor de zoveelste maal in haar leven laat
mevrouw Schroder zien hoe flexibel de
indeling van haar huis is. Met verschuifbare
schotten, die ze met verbluffend gemak
hanteert, kunnen slaap-, woon- en
werkvertrek omgetoverd worden tot één
grote ruimte. Ze laat zien hoe mooi de
lichtval is als een luik naar de glazen
dakkoepel wordt weggeschoven. Op een tafel
liggen hoge stapels boeken, o.a. over De
Stijl, waarin het werk van Rietveld een grote
plaats inneemt. Foto's van 'het huis' zijn
opgenomen in Italiaanse, Russische, Japanse,
Engelse, Hongaarse en Amerikaanse edities;
een Poolse uitgave is op dat moment in
bewerking.
Ze erkent volledig de verdiensten van
Rietveld, maar constateert — zonder
bitterheid overigens — dat hââr aandeel
weinig aandacht kreeg. Op een toen recente
tentoonstelling van Rietvelds werk werd haar
naam alleen genoemd in het voorwoord van
de catalogus. Uit niets bleek verder dat
sommige ontwerpen van haar waren.
'Rietveld was zeer ongecompliceerd, had een
enorme denkkracht. Ik deed gevoelsmatig
mee, en bracht er het vrouwelijke element in.
Ik leefde voor een groot deel op mijn
intuïtie'.

Ze staat erop haar bezoek zelf uit te laten.
Halverwege de steile trap die naar haar
woonvertrekken op de eerste etage voert is
een platformpje; de leuning wordt hier
gevormd door een bankje. 'Dat noemen we
het schavotje, daar zit ik dikwijls te praten
met mijn medebewoners. Of eigenlijk moet
ik zeggen: zat. Ik woon hier namelijk nu
alleen, maar veiligheidshalve laat ik hun
naambordje nog maar op de deur', vertrouwt
ze me toe.
In 1972 richtte zij samen met andere
belangstellenden de Stichting RietveldSchröderhuis op, met het doel het huis in zo
goed mogelijke staat te houden.
Nog altijd is er verheugend veel
belangstelling uit binnen- en buitenland voor
het huis, dat nu in erfpacht is ondergebracht
bij het Centraal Museum.
Nu is het wél te bezichtigen, maar
alleen na telefonische afspraak!
Het telefoonnummer van het museum is
030-517926.

18

De Biltse Grift juni 1995

De weg naar Hees
Hans Lägers
Het achtste nummer van De Biltse Grift was in zijn geheel gewijd aan de Soestdijkseweg.
Lang voor de aanleg van deze weg bestond er echter al een verbinding tussen De Bilt en
Soest: de zogenaamde weg naar Hees.
De nederzetting Hees
Het toponiem Hees vormt een problematisch
onderdeel van de geschiedenis van Soest en
omgeving. Met de naam Hees wordt
tegenwoordig een buurtschap ten noorden
van de Wieksloterweg aangeduid. Vrijwel
daaraan grenzend ligt de Soester nieuwbouwwijk Overhees. Op oudere topografische
kaarten echter wordt de benaming Hees
uitsluitend gebruikt voor een gebied ten
zuiden van de Wieksloterweg. Dit gebied
wordt op een tweetal kaarten van de
landmeter Bernard de Roij uit omstreeks
1700 nog onderscheiden in Hoog Hees en het
aan het landgoed Pijnenburg grenzende Laag
Hees.
Hoog Hees komt vermoedelijk overeen
met Overhees, welke benaming al in
middeleeuwse bronnen wordt aangetroffen.
Zo gaf bisschop Guy van Avesnes in 1308
een strook woeste grond in tijns uit aan het
Vrouwenklooster te Oostbroek. Volgens de
betreffende oorkonde lag deze grond tussen
Overhees in het oosten en De Bilt ('totter
Bilten wert') in het westen. In Overhees moet
de verdwenen nederzetting Hees hebben
gelegen, die voor het eerst wordt genoemd in
838.
De preciese ligging van Hees is tot op
heden onbekend, maar waarschijnlijk heeft
het dorp gelegen ten oosten van het
tegenwoordige Den Dolder langs de
zuidelijke rand van het terrein dat op oudere
kaarten wordt aangeduid als de Eng of de
Heezer Eng. Op deze Eng (het woord eng
betekent bouwland) lagen eertijds de akkers
van de inwoners van Hees. De vroegere
Heezer Eng wordt thans doorsneden door de
spoorlijn tussen Utrecht en Amersfoort. Een
gedeelte ervan is in gebruik als
vuilstortplaats.

De ondergang van Hees werd
vermoedelijk veroorzaakt door het optreden
van verstuivingen, als gevolg waarvan de
akkers op de Heezer Eng in toenemende
mate onder zand bedolven raakten en de
nederzetting uiteindelijk ten dode was opgeschreven. Mogelijk is een deel van de
bewoners uitgeweken naar het veengebied
Laag Hees, dat in de loop van de 15e eeuw
werd ontgonnen. In het begin van de 17e
eeuw schijnt het dorp Hees reeds lang
verdwenen te zijn.

De weg naar Hees
In de middeleeuwen maakte de zandweg van
De Bilt naar Hees deel uit van de verbinding
tussen Utrecht enerzijds en Amersfoort en
Soest anderzijds. Dit kan worden afgeleid uit
een rekening van de bisschoppelijke
rentmeester uit 1377. Toen namelijk bisschop
Arnoud van Hora op de 28ste oktober van
dat jaar een rechtzitting had gehouden op het
kasteel Ter Eem bij Eembrugge, bleef hij
daar overnachten. Hijzelf en zijn gevolg
reisden ongetwijfeld te paard, maar er was
ook een aantal wagens met bagage en
proviand aanwezig. Deze wagens vertrokken
de volgende middag vanuit Ter Eem naar
Utrecht, maar konden die stad als gevolg van
de invallende duisternis niet meer bereiken.
De wagenlieden waren daarom genoodzaakt
om in Hees de nacht door te brengen. Hieruit
blijkt dat het dorp Hees aan de route naar
Utrecht lag.
De oude weg naar Hees is nog
grotendeels op de hedendaagse topografische
kaart terug te vinden. Van De Bilt uit gezien,
begon de weg bij de Holle Bilt en volgde het
huidige tracé van de Soestdijkseweg tot aan
de Groenekanseweg.
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Daar boog hij in noordoostelijke richting van
de Soestdijkse weg af om langs de
Schapendrift (dit is het bospad dat ten westen
van de ijsbaan begint) en de westzijde van
het landgoed Noord-Houdringe in een vrijwel
rechte lijn de tegenwoordige Julianalaan te
bereiken. Via deze laan en de Paltzerweg (in
de vorige eeuw ook wel Biltsche Weg
genaamd) liep de weg vervolgens naar de
zuidzijde van de voormalige Heezer Eng.
Ten oosten van de Heezer Eng nabij het
landgoed De Paltz splitste het verlengde van
de weg naar Hees zich in twee richtingen.
Het ene deel liep ongeveer langs het tracé
van de spoorlijn Den Dolder - Baarn naar
Soest; het andere deel, dat nog steeds de
naam Heezerspoor draagt, voerde over de
Vlasakkers naar Amersfoort.

Deze 'Oude Amersfoortseweg' verloor zijn
betekenis door de aanleg van een nieuwe weg
tussen de buitenplaats Vollenhoven (ten
oosten van De Bilt) en Amersfoort in 1653.
Door de aanleg van de Soestdijkseweg,
aanvankelijk als onverharde weg en in 1827
als straatweg, raakte ten slotte ook de
verbinding tussen De Bilt en Soest via de
Heezer Eng in onbruik, al zijn delen van
deze laatste weg zoals gezegd in het huidige
stratenplan opgenomen.

Bronnen:
M.K.E. Gottschalk, 'Historisch-geografische ontwikkelingen in en om Soest' in: Jaarboek Oud Utrecht (1970) 103-132;
Jos G.M. Hilhorst, 'Het bezit van de Sint Paulusabdij te Hees en Soest in 1028 en 1400' in: Flehite 3/4 (1980) 60-70;
Ph.J.C.G. van Hinsbergen, ed., Bronnen voor de geschiedenis van Zeist (2 dln; Assen 1962).
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