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Dit artikel is een bijna ongewijzigde weergave van de in 1974 van de hand van de heer J. W.H. Meijer verschenen 
monografie over Jagtlust. 

JAGTLUST - VAN UITHOF TOT GEMEENTEHUIS 
J.W.H. Meijer 

Jagtlust, vanouds Uithof te Nijveen geheten 

Aan de Soestdijkseweg ter weerszijden van de 
oprijlaan is nog duidelijk te lezen op elk paar 
stenen zuiltjes "JAGT" en "LUST". Het huis 
der gemeente staat als een suiker-paleisje, 
felwit in de zomerzon achter het gladgeschoren 
grasveld, in een omlijsting van donkergroene 
beuken. Aan de noordzijde ervan, verscholen 
achter dat geboomte stond tot 1971 nog een 
stokoude boerderij met bakhuis, als een laatste 
herinnering aan de eens glorieuze buitenplaats 
met uitgestrekte landerijen. 
Het witte huis, in 1931 en 1932 verbouwd tot 
gemeentehuis, onderging vooral inwendig 
grote veranderingen: aan de achterzijde werd 
het uitgebreid met een trouwzaal, de 
zolderverdieping verhoogd en ingericht als 
raadzaal, terwijl noordwaarts een met een gang 
verbonden conciërgewoning verrees, even wit 
als het hoofdgebouw. 
De boerderij echter bleef eeuwenlang 
onveranderd en verving in het grijs verleden 
een houten voorganger, misschien eens 
bewoond door Cornells Jansz. Met hem als 
bewoner of beter (in termen van lang geleden) 
"bruijcker", begint ons feitelijk verhaal, 
waarbij we niet zo zeer de eigenaars of 
bewoners maar wel gebouw en grondbezit 
centraal stellen. 

De naam "Jagtlust" is nog niet bekend als in 
1573 de rentmeester van het convent van St. 
Laurens genaamd Oostbroek, in de rekening 
van ontvangsten vermeldt: - Cornelis Jansz 
gebruijct van den convente den Wthoff 
genaempt Nijveen -. Hij verantwoordt aan geld 
de somma van 10 gulden en 17 stuivers 
benevens 10 mudden rogge en twee mud 
boekweit. Dat Jagüust een andere naam is 
voor deze uithof genaamd Nijveen blijkt eerst 
in 1762. In dat jaar is op 22 januari in de 
transportregisters van het gerecht Oostbroek en 
De Bilt ingeschreven een verkoop, waarin de 
volgende zinsnede: - sijnde van ouds genaamt 
Uijthoff te Nieuwveen en nu door de heer 
coper hernoemt Jacht-lust...-. 
Tussen die vermoedelijk oudste vermelding in 

1573 en die van 1762 liggen bijna twee
honderd jaren, jaren die heel wat verandering 
brachten in ons land en ook de Biltse dreven 
niet onberoerd lieten. In deze periode 
verminderde door verkopen het grondbezit van 
de kloosters en werd de basis gelegd voor het 
ontstaan van de latere grote buitenplaatsen 
waarvan dus speciaal Jachtlust (ook Jagtlust) 
onze belangstelling zal hebben. 

De Uithof genaamd Nijveen 

In het zuiden van ons gemeentelijk gebied staat 
(nog) te midden van veel bomen een groot 
huis, bekend als "Oostbroek". Van het in de 
geschiedenis meermalen vermelde klooster dat 
eens hier stond, leeft alleen de naam nog 
voort. 
Ongeveer in 1100 gesticht, werd het in 1122 
door keizerin Mathilde de vrouw van Hendrik 
V rijkelijk met goederen begiftigd. Het 
broekland met het aangrenzende veen werd 
daardoor het kernbezit van het klooster. Al 
spoedig werd door de monniken de ontginning 
van de in het zuiden liggende drassige 
kleigronden krachtig aangepakt. Men werkte 
vooral met de Hoofddij k als basis in 
noordelijke richting op, waarbij met het 
vorderen der werkzaamheden het kleipakket 
dunner en de bodem steeds zanderiger werd. 
Door de voortgang van de ontginning 
verwijderde men zich ook steeds verder van 
het klooster en deed zich de noodzaak 
gevoelen dat behalve voor mens en dier ook 
voor de oogst onderdak gezocht moest 
worden. Er verrezen dus hier en daar 
boerderijen, uit hout en stro opgetrokken, 
aanvankelijk eenvoudig en simpel als een 
schuur met woongedeelte. In het begin was 
natuurlijk de gehele opbrengst voor de 
kloostergemeenschap bestemd, welke met de 
jaren een aanzienlijke uitbreiding van haar 
bewoners en bewoonsters had gekregen. Het 
boerenbedrijf was daardoor ook geheel 
opgenomen in de kloostermaatschappij en werd 
van daaruit geleid en beheerd als een 
kloosterhoeve, aangeduid met de naam uithof. 
Naarmate echter de opbrengsten door de 
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voortschrijdende ontginning groter konden 
worden vermeerderde niet alleen het getal 
dezer uithoven maar bovendien verviel de 
noodzaak om de gehele oogst alleen voor de 
kloostergemeenschap te gebruiken. 
Aanvankelijk zullen de kloosterlingen wel zelf 
met leken op de uithoven hebben gewerkt en 
gewoond, later kwamen er pachtboeren op, die 
door jaarlijkse levering van vaste hoeveelheden 
graan, gevogelte, eieren, kaas, wol, vlees of 
honing zorgden voor de bevoorrading van het 
klooster. De eens gegeven naam van uithof 
bleef echter eeuwenlang standhouden, terug te 
vinden in vele koopakten. 
Toen de meeste grond ten zuiden van de 
Groenekanseweg (ook Oude Wetering of 
Bisschopswetering) ontgonnen was, begon men 
ong. 1300 aan nieuwe venen ten noorden 
ervan, waarbij als eerste vermoedelijk de 
Steenen Camer (later Meijenhagen genoemd) 
als een uithof werd gebouwd. In afwijking van 
de overige die van hout met een strodak 
werden opgetrokken, wijst de naam hier al op 
een "stenen" huis als een bijzonderheid. Bij de 
afbraak van de Steenen Camer (alias 
Meijenhagen dus) werd wel bewezen dat het 
zeker uit het midden van de 14e eeuw kon 
stammen. 

Oplopende met de richting van alle kavel-
sloten, welke door de woeste gebieden werden 
gegraven terwille van de afwatering en voor de 
afvoer van de turf, werden ook zandwegen 
aangelegd. Zo is o.a. de Eerste Branden
burgerweg ontstaan evenals de Soestdijkseweg, 
en de nu verdwenen Waterigeweg thans 
Planetenbaan, voor zover zuid-noord lopende. 
Aan één boerderij in deze "nieuwe venen" 
werd een naam gegeven, te vinden in de oude 
papieren als Uithof te Nijveen of Nieuwveen. 
Bij de afbraak van de oude boerderij naast 
Jagtlust bleek een kleinere houten voorganger 
gestaan te hebben binnen de later opgetrokken 
stenen muren. Verkleuringen in het zand van 
oude palen, houten wanden met leem 
afgestreken en restjes van een keitjesvloer zijn 
de sporen uit een ver verleden. Deze oudste 
vestiging zal op ±1375 gesteld kunnen 
worden, waarvan de eerste vermelding dus te 
vinden is in 1573 in de boekhouding van het 
klooster Oostbroek, als Cornelis Jansz 
pachtboer op de Uithof te Nieuwveen is. 

Uit de pacht blijkt dan al dat hij reeds niet 
meer alles in natura hoefde te voldoen, maar 

een gedeelte in geld mocht betalen. Of hij ook 
nog in de houten boerderij woonde op dat 
tijdstip is onbekend, maar niet onmogelijk. 
Wel staat vast dat naarmate de boeren vrijer 
tegenover het klooster kwamen te staan, zij 
meestal toestemming kregen zelf een betere 
behuizing voor mens en dier op de 
kloostergrond te bouwen, welke hun eigendom 
bleef. Deze opstallen werden dan ook 
afzonderlijk in diverse koopakten genoemd, 
zoals uit de verdere geschiedenis wel zal 
blijken. 

Daar helaas van het klooster Oostbroek weinig 
rekeningen bewaard zijn gebleven weten we 
feitelijk niets van de lotgevallen van de 
opvolgers in de woelige tijden van de 80-jarige 
oorlog. Al betrekkelijk kort na deze notitie in 
1573 werd het klooster Oostbroek met de 
grond gelijk gemaakt. De stad Utrecht kocht in 
1580 namelijk het klooster voor afbraak op om 
o.a. de afkomende stenen voor versteviging 
van de stadsmuren te kunnen gebruiken maar 
bovendien om daardoor verlost te zijn van een 
mogelijke schuilplaats voor de vijand. Een 
rentmeester werd door de Staten aangesteld 
voor het beheren van alle kloosterbezittingen. 
Het is deze die het goed de "Uithof te 
Nijveen" aan een oud-burgemeester van 
Utrecht verkoopt waarmede het wel de status 
van kloostergoed kwijt raakt, maar niet de 
naam die het bij deze verkoop in 1641 sedert 
iang had gedragen. 

De Uithof te Nijveen in particulier bezit 

In de registers van transporten, plechten 
(PLECHT - oude aanduiding voor o.a. hypo
theek) en andere scabinale akten (akten 
verleden voor de schepenbank) van het 
Gerecht van Oostbroek en De Bilt werd op 12 
januari 1641 ingeschreven: 

A. - Guilliame van Steenberch, rentmeester 
van Oostbroek verkoopt aan Johan van 
der Nijpoort oud-burgemeester van 
Utrecht, een perceel lants en velts, 
genaempt des voors, convents Wthoff ten 
Nieuwe Veen, voor desen bij de 
bruijckers van dien gebruijckt is geweest, 
waarvan nu nog bruijcker is Jan Aertsen 
Dooren, wiens huijsinge ende getimmer 
daerop staet, gelegen achter de Bilt, 
strekkende uit de halve sloot zuidwaarts 
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naast de weg van de Bisschopswetering 
gelegen, noordwaarts zover als de 
bruijckers gebruijckt hebben en zo ver als 
het vanouds gelegen leijt, daer Aert 
Dircksen en het convent van Vredendael 
ende den Wech die men naer Hees rijt 
met het heetveld (terrein met veel heide 
en wat lage struiken) boven, en het 
convent van Oostbroek zelf en de 
erfgenamen van wijlen de raadsheer Mr. 
Hendrick van Sijl beneden naest gelant 
sijn. -

Deze eerste verkoop werd kort daarna door 
een tweede gevolgd, nl. op 8 oktober 1642: 

B. - Guilliame van Steenberch, rentmeester 
van het convent van Oostbroek verkoopt 
aan Johan van der Nijpoort oud-burge-
meester van Utrecht 7 morgen 400 roe 
lants; bruijcker is Peter Tonissen wiens 
huis en getimmer daarop staat, gelegen 
achter de Bilt, strekkende uit de halve 
sloot zuidwaarts naast de weg van de 
Bisschopswetering, gelegen tot aan het 
land toebehorende de erfgenamen van 
wijlen Mr. Hendrick van Sijll, Johan v.d. 
Nijpoort boven en Tonis Pauwels beneden 
naast. -

Zoals eerder is opgemerkt blijken dus de 
opstallen op de verkochte goederen eigendom 
te zijn van de pachters, terwijl uit de eerste 
aankoop blijkt dat Cornelis Jansz (1573) heeft 
plaatsgemaakt voor Jan Aerts. 
In die eerste aankoop wordt over de grootte 
van het gekochte slechts in vage termen 
gesproken, want "zover als het vanouds 
gelegen leijt" is wel een heel rekbaar begrip en 
voor onze hedendaagse opvattingen een 
onmogelijke omschrijving van een grens. De 
tweede verkoop geeft in elk geval nog de 
oppervlakte aan van 7 morgen en 400 roe, 
waarbij een morgen ong. 0,85 ha en een roede 
± 14m2 is. 
Gelukkig heeft Johan van der Nijpoort in 1667 
door de landmeter Groenouw zijn bezit laten 
opmeten, zodat we weten dat zijn gehele bezit 
± 90 morgen groot was ofwel voor onze 
begrippen bijna 76,5 hectare. De naar 
aanleiding van deze opmeting gemaakte kaart 
is helaas verloren gegaan. 
Toch is uit de gegeven omschrijving van het 
gekochte de zuid-grens voor ons volkomen 

duidelijk omdat voor: "de halve sloot 
zuidwaarts naast de weg van de 
Bisschopswetering", gelezen kan worden: "de 
halve sloot zuid van de Groenekanseweg". De 
oostgrens aangeduid met: "de wech die men 
naar Hees rijt", is zelfs nu nog gedeeltelijk 
terug te vinden als een zandweg bij het oude 
tolhuis, "onderlangs" de Soestdijkseweg in 
noordelijke richting. Als we de ijsbaan aan 
onze rechterhand houden komen we na een 
vlonder al spoedig op een brede met bomen 
omzoomde zandweg die, nabij De Hoeve 
onderbroken, tot ca 1958 nog op het 
Jodendom uitkwam. Dit "Hees" was een 
vestiging tussen Den Dolder en Soest-Zuid. In 
de omschrijvingen van vele verkopen of 
verhuur van landen, zoals ook hier het geval 
is, ontbreken nogal eens de windstreken "oost" 
en "west" welke dan meestal vervangen zijn 
door resp. "boven" en "beneden". (Doordat de 
akten in Utrecht werden geschreven, keek men 
van daaruit naar De Bilt en bepaalde dus het 
gezichtspunt deze wel enigszins vreemd 
aandoende begrippen). 

De westzijde van de eerste aankoop grensde 
aan bezit van Oostbroek zelf en aan dat van 
Mr. van Sijl, terwijl bij de tweede aankoop de 
naam Oostbroek heeft plaats gemaakt voor die 
van Tonis Pauwels. Die westgrens (dus 
beneden!) is even onduidelijk als de "rekbare" 
noordgrens. Toch is het mogelijk geweest 
beide grenzen vast te stellen omdat de namen 
van de beide buren meermalen in het Register 
van Transporten genoemd worden bij andere 
verkopen. Tezamen met eigenaren welker 
grond grenst aan het hunne, ontstaat uit een 
legpuzzel van vele akten een beeld van de 
westgrens van de uithof, namelijk een rechte 
lijn in het verlengde van wat nu Tweede 
Brandenburgerweg heet, getrokken naar de 
Groenekanseweg, ongeveer uitkomende bij het 
perceel nr. 20. De noordgrens werd gevormd 
door de Jachtlaan voor het deel tussen de 
Tweede Brandenburgerweg en de 
Soestdijkseweg. Het grondgebied tussen de 
laatstgenoemde weg en de weg naar Hees liep 
echter nog verder tot de Boslaan door. Het zou 
in dit verband te ver voeren hiervoor komplete 
bewijzen aan te voeren. Wel kan nog worden 
vermeld dat de genoemde Mr. van Sijl eens 
eigenaar was van de buitenplaats 
"Meijenhagen" waarvan het huis oorspronke
lijk tussen de hoek van Snippenlaan en 
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Hertenlaan stond. 
Door dit gebied liep als een rechte lijn een 
zandweg naar het noorden evenwijdig aan de 
ontginningsrichting bij de aankopen in 1641 en 
1642 nog naamloos, later Prinsen- of 
Prinschelaan genoemd nu bekend als 
Soestdijkseweg. 
Op het grondgebied van Van der Nijpoort 
staan twee "Huijsingen" ofwel in dit geval 
twee hoerenhof steden. Eén aan de Groenekan-
seweg ongeveer ter plaatse van nr. 20, de 
andere naast ons tegenwoordige gemeentehuis. 
Het is de laatste die ons het meest interesseert, 
maar waarvan we alleen te weten zijn 
gekomen dat "eens" een houten voorganger de 
eerste bebouwing op deze plaats was. De 
afgebroken boerderij (in 1971) vertoonde 
enkele laat 17e eeuwse kenmerken, zodat 
daaruit de conclusie getrokken zou kunnen 
worden dat deze omstreeks 1700 de primitieve 
voorganger verving. Dat wil dus zeggen dat 
ten tijde dat de familie v.d. Nijpoort de grond 
in eigendom had, de houten boerderij 
verdween om plaats te maken voor een van 
baksteen, dan wel dat er toen rigoureuze 
verbouwing plaats vond. Bovendien blijkt bij 
de verkoop door de familie v.d. Nijpoort in 
1713 aan Arien Reijertsz behalve de boerderij 
ook een huis aanwezig. De akte spreekt van: 
"de nieuwe earner en kelders" waarbij 
duidelijk gezegd wordt dat dit niet te maken 
heeft met het getimmerte dat aan de bruijker 
Arien Reijertsz (Baers) behoort. Of dit 
buitenhuis door de familie permanent bewoond 
werd of dat ze 's winters de stad Utrecht 
verkoos boven de stille verlatenheid van de 
Biltse dreven blijkt niet. 
Door die verkoopakte van 1713 weten we dat 
er behalve een ouder gebouw (de boerderij) 
een nieuw huis staat dat voorzien is van 
kelders. Dit woord "nieuw" zal vrij zeker niet 
moeten worden uitgelegd als "onlangs 
gebouwd", veeleer moet het gezien worden als 
nieuw ten opzichte van de boerderij die er 
vanouds al stond en als opstal bovendien privé 
eigendom van de pachter was. Bij de afbraak 
van de boerderij in 1971 werden geen 
aanwijzingen gevonden dat deze ooit een 
"herenoptrek" zou hebben gehad waar de 
stadsfamilie in de zomer kon logeren, zodat 
met de bouw van het huis wel niet al te lang 
na de grondaankopen zal zijn begonnen. 
Gezien het steenformaat van ± 23,5 x 11 x 
4,5 cm dat midden 17e eeuw veel werd 

gebruikt, zouden we de kern van Jagtlust op 
ongeveer 1660 willen dateren. 

Vanzelfsprekend komt de vraag op, hoe dat 
eerste "Jagtlust" er uitzag, en waarom er over 
de "kern" wordt gesproken. Diverse brekerijen 
en kleinere verbouwingen in ons gemeentehuis 
toonden duidelijk aan dat het geheel 
onmogelijk uit één periode kan stammen. 
Duidelijk tekende zich een oudste deel af, de 
kern, vanaf de stichting steeds meer verborgen 
in een groeiende buitenplaats. Gecombineerd 
met de gegevens van een opmeting vóór de 
verbouwing tot gemeentehuis bleek dat de 
oudste kern (bijna een vierkant) de afmetingen 
had van ± 12 x 1 lm en door een muur in 
noord-zuid richting in twee helften werd 
verdeeld. Door de in 1928 opgemeten 
keldermuren kon de begane grond worden 
gereconstrueerd evenals de indeling van de 
verdieping. Het is dit huis dat in 1713 in 
andere handen overgaat. 

Reconstructie oudste gebouw ± 1660 

In de Transportregisters van het Gerecht is op 
26 april 1713 de akte ingeschreven waarbij 
Mr. G.M. van Bueren mede namens alle 
mede-erfgenamen voor een bedrag van ƒ 
9.000,- verkoopt aan Adriaan Reijertsz (Baers, 
eigenaar van de boederij naast Jachtlust) 
zekere hofstede vanouds genaamd Uijthof te 
Nieuwveen. In februari van dat jaar had de 
familie, omdat er ook minderjarige erfge
namen waren, toestemming verkregen van het 
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Hof om tot deze verkoop over te gaan. De 
eigenaar van de boerderij werd toen tevens de 
eigenaar van alle gronden en het "nieuwe" 
huis. 
Er zijn ons geen concrete schriftelijke 
gegevens bekend, maar het lijkt niet 
waarschijnlijk dat er door Adriaan Reijertsz 
iets aan het huis is veranderd als we na dertien 
jaren weer iets van de Uijthof vernemen. 
De erfgenamen van Adriaan Reijertsz. Baers 
en Hendrikie Cornelis de Wael, zijn vrouw, 
hebben op een publieke verkoping in Utrecht 
Op 2 maart 1726 het gehele gebied van de 
uithof ingebracht. De verkoopakte vinden we 
14 nov. 1726 in de transportregisters 
opgenomen, waarbij de koper blijkt te zijn 
Johan Ciprianus van Ewijck, raad in de 
vroedschap der Stadt Utrecht. In deze akte 
wordt ons o.m. verteld dat de landmeter 
Groenouw in 1667 een kaart van de bezitting 
heeft gemaakt en dat hij de grootte daarvan op 
± 90 morgen bepaalde. 

Verdieping 

1. kamers 
2. keuken 
3. kelderingang 

4. gang 
5. portaal 

De beschrijving van de grenzen van het goed 
is in overeenstemming met de beide koopakten 
van 1641 en 1642, onveranderd gebleven. Wat 
wel veranderde was de naam, want tot de 
volgende verkoop in 1762 zal het goed 
Zijlwijck genoemd worden, hoewel vreemd 
genoeg in die koopakte dit niet wordt vermeld. 

6. kamers 

Adriaan (ook Arien of Aart) Reijertsz. Baers 
en zijn vrouw hadden verscheidene kinderen. 
Eén ervan, vermoedelijk de oudste zoon Reijer 
Aarts Baers legt op 17 februari 1747 een 
verklaring af voor het Hof van Utrecht. Hij 
wordt dan nader aangeduid als: "wonende op 
de hofstede van de heer Raadsheer Van 
Ewijck, genaamd Zijlwijck". 
Ook uit een andere bron blijkt dit nog, want 
bij een kwestie tussen de eigenaren van 
Jagtlust en Houdringe verklaarde Simon van 
Ettikhoven op 4 juli 1782 als getuige gehoord, 
dat zijn vader van 1730 tot kort voor zijn dood 
als arbeider en tuinman op het goed Jagtlust 
had gewerkt dat toentertijd Zijlwijck heette. 

De naam zelf doet denken aan een combinatie 
van twee geslachtsnamen "zijl" en "wijck" 
waarbij het laatste wel een verkorting zal zijn 
van "Ewijck", de koper van de uithof. Zeker 
is in elk geval dat Johan Ciprianus van 
Ewijck, de koper, gehuwd was met Elisabeth 
Versijll. Met weinig fantasie is uit beide 
namen dan de nieuwe naam voor de uithof 
verklaard. 

Wat het huis zelf betreft kan als vaststaand 
worden aangenomen dat door Van Ewijck 
geen veranderingen werden aangebracht. 
Na de dood van Van Ewijck in 1741 vererfde 
Zijlwijck (al of niet via zijn weduwe) op zijn 
zoon Jan Leonard en echtgenote Philippina 
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d'Orville. Deze zoon overlijdt in 1761, waarop 
diens weduwe in 1762 het gehele bezit 
verkoopt aan Cornel is van der Hoop. Het 
transport voor het gerecht had plaats op 22 
januari. Deze Van der Hoop is domheer ten 
Dom te Utrecht en oud-gecomm. raad ter 
admiraliteit in Vriesland. 
In de koopakte wordt het gekochte omschreven 
als "seekere hofsteede bestaande in een 
heerehuijsinge met d'annexé huijsmanswoning, 
2 bergen, schuur, backhuijs en schapenhok 
met sijn bouw- en weilanden, heetvelden, 
bossen, wallen en steegen met de bepotinge en 
beplantinge daar op staande...., sijnde van 
ouds genaam Uijthof te Nieuwveen en nu door 
den heer coper hernoemt Jacht-lust, sijnde bij 
't laatste transport van den 14e november 1726 
t.b.v. de heer Johan Cijprianus van Ewijck 
gesteld dat het te samen groot is volgens de 
Caarte daarvan door den landmeter Groenouw 
in den jaare 1667 gemaakt, omtrent 90 mor
gen...". 

Uit de verdere omschrijving van de grenzen 
van het goed blijkt dat deze nog precies zijn 
als bij de eerste aankopen in 1641 en 1642. 
Deze Van der Hoop is blijkbaar wel een 
vermogend man, want behalve Jachtlust met 
90 morgen grond, kocht hij o.a. ook nog 
Meijenhagen met de Steenen Camer samen ± 
29, Molensigt met 5 en de Oldenbrandenburg 
met 22 morgen grond. Van der Hoop is in 
1779 overleden, want op verzoek van zijn 
erven (twee zoons) heeft het gerecht van De 
Bilt op 19 oktober 1779 de waarde van zijn 
bezit geschat en voor Jachtlust een bedrag van 
ƒ 20.000,- vastgesteld. 
Er blijkt dus dat sinds 1713 de waarde meer 
dan verdubbeld is, niet alleen toe te schrijven 
aan de "duurder wordende tijden", maar 
grotendeels te verklaren door de uitbreiding 
van het huis zelf en de inwendige verfraaiing 
ervan. Behalve Jachtlust werden ook andere 
gebouwen op zijn bezittingen geheel verbouwd 
of verbeterd. Jachtlust Get wel origineel dus 
met ch geschreven! al werd ook vaak de "g" 
in verschillende stukken gebruikt) kreeg aan de 
noordkant over de volle diepte en ter breedte 
van "de twee ramen naast het bordes" een uit
breiding met een bovenverdieping, waarbij 
alleen het voorste deel werd onderkelderd. 
Aan de zuidkant werd evenzo bijgebouwd in 
de breedte, echter slechts tot de halve diepte, 
zodat er aan de achterzijde een grote 

inspringende hoek ontstond. Het oor
spronkelijke karakter van een oud stadshuis 
verdween om plaats te maken voor een meer 
landelijk buitenhuis. Maar ook inwendig werd 
de oorspronkelijke indeling niet langer gehand
haafd. Door het verbreden van de gang achter 
de voordeur ontstond de royale hal of vestibule 
zoals die ook thans nog is te zien. De ruimte 
werd gevonden door de beide links en rechts 
van de gang liggende kamers te versmallen, tot 
wat later "voorkamer" werd genoemd en 
waarvan thans nog één kamer aanwezig is. Ze 
behielden hun toegang vanuit de grote hal. De 
trap werd weggebroken en verplaatst naar wat 
voorheen de keuken was, terwijl de laatste 
weer opschoof in de nieuwe noordelijke 
aanbouw. De vloeren van deze nieuwe hal en 
bij de trap in de achtergang werden met wit
marmeren tegels belegd, in plaats van de 
vroegere plavuizen. De voorgevel verkreeg 
nog een breed bordes zoals het ook nu nog 
aanwezig is (zonder het balkon erboven) 
daarmede de status van "buitenplaats" 
completerende. Het beeld dat door de 
uitbreiding en het bordes zich nu aan ons 
voordoet, lijkt reeds zeer veel op het ons 
bekende gebouw, zij het dat de muren rondom 
nog hun oorspronkelijke roodachtige baksteen-
kleur vertoonden. 

Het is dit huis met landerijen dat door 
Glaudina Haasbroek, huisvrouw van de heer 
David Hoesch wordt aangekocht. Het transport 
voor het Gerecht van Oostbroek en De Bilt is 
9 november 1779 in de registers ingeschreven, 
waarbij de grootte als "omtrent" 85 morgen 
wordt aangegeven. De heer Hoesch was 
afkomstig uit Rotterdam en woonde het gehele 
jaar op Jachtlust, waar hij op 3 november 
1796 overleed. Hij werd in Rotterdam 
begraven. Van hem weten we dat hij 
kerkmeester van de biltse dorpskerk is 
geweest. 
Het lijkt niet waarschijnlijk dat er gedurende 
de periode dat de familie Hoesch op Jachtlust 
woonde, werd aangebouwd of veranderd. 
Op 4 maart 1797 is er ten huize van Willem 
de Koff "In het Keijzerlijke Wapen", Achter 
den Dom te Utrecht een openbare verkoping 
van de bezittingen. Koper wordt de 
WelEdelGeboren Heer Jan Wolters van de 
Poll, oud-raad in de vroedschap en oud-
schepen der Stad Amsterdam. Deze verkoop 
vinden we 18 april 1797 opgetekend in de 
transportregisters, waarbij blijkt dat hij 
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eigenaar is geworden van: "Een schoone extra 
welgelegen Buitenplaats vanouds genaamd den 
Uithof, naderhand Zijlwijck, nu Jachtlust...., 
zijnde vanouds genaamd den Uithof te Nieuw
veen, tezamen groot ± 85 morgen....". De 
alleroudste naam wordt nog eens nadrukkelijk 
in onze herinnering teruggeroepen. 

Vrij zeker is door de familie Wolters van de 
Poll het gehele huis wit-gepleisterd, dat 
daardoor een geheel ander aanzien kreeg. 
Andere wijzigingen of aanbouwen waren voor 
deze periode niet aantoonbaar. 
Tenslotte is er nog een mondelinge mededeling 
van de heer G. Smilda die veel in het Gem. 
Archief Utrecht en het Rijksarchief snuffelde: 
"...statige nu wit gemaakte huis doet met de 
beide fraaie jachttaferelen naast de ingangs
partij en de voorname inrigting, alle eer aan 
deszelfs bewoner Mr. Jan Wolters van de 
Poll". 

Na het overlijden van Jan Wolters van de Poll 
in 1826, werden zijn bezittingen op 27 mei 
van datzelfde jaar te Utrecht publiek geveild. 
Nieuwe eigenaar van "Jachtlust" met 94 
bunders grond, werd de uit Amsterdam 
afkomstige koopman Willem Diemont, die 
bovendien nog koper werd van 47 bunders 
grond waarop het huis "Meijenhagen" en de 
hofstede "Eijkelestein" met nog 61 bunder, 
voor het totaalbedrag van ƒ 75.100,-! 
Voor het eerst treffen we in een koopakte iets 
meer gegevens over het huis zelf aan, waaruit 
zeer goed de grootte is af te leiden en zelfs 
een vergelijking met de tegenwoordige 
toestand en indeling mogelijk wordt. Er blijkt 
dat behalve keuken, zolder en kelders, het huis 
vijf beneden- en zes bovenkamers bevat, 
waarvan zowel beneden als boven vier van 
stookplaatsen zijn voorzien. De totale 
frontbreedte is ± 25m bij een diepte van ruim 
llm (hetgeen ook nu het geval is) zij het dat 
dit rechthoekige grondvlak in de zuidwesthoek 
nog niet is volgebouwd, omdat anders het 
getal kamers niet kan kloppen. Doordat in 
deze zelfde tijd (ongeveer 1826) de 
rijkslandmeters bezig zijn met het inmeten en 
zuiver in kaart brengen van ons gehele land, is 
het voor de geschiedschrijving van ons 
gemeentehuis een gelukkige bijkomstigheid dat 
op de oudste kadastrale kaarten van onze 
gemeente, het huis Jachtlust voorkomt in een 
gedaante die niet kan overeenstemmen met de 

omschrijving uit de koopakte van 1826. Daar 
deze oudste en oorspronkelijke kaarten vóór 
1830 gereed zijn gekomen echter nâ 1826, 
blijkt dat de heer Diemont het huis direct na 
de aankoop aanmerkelijk uitbreidde en 
verfraaide. De zuidkant kreeg er een grote 
serre bij van 8 x 4,5m en ook de daar nog 
open liggende zuidwesthoek werd volgebouwd. 
Aan de noordzijde kwam een uitbreiding met 
een grote zaal van 13 x 5.50m welke ± 4m 
voor het oude gebouw uitstak. Boven de zaal 
werd ook een bovenverdieping gebouwd 
verdeeld in enige kamers, terwijl daarboven 
een zolder lag, zodat nieuwe aanbouw en het 
bestaande gedeelte even hoog waren. Rondom 
het dak werden de muren hoger opgetrokken 
tot een borstwering, verlevendigd met een 
soort pinakels en lange smalle ramen als 
zolderlichten. In het oude gebouw werden alle 
ramen met kleine roedeverdeling vervangen 
door nieuwe met een grotere roedeverdeling, 
terwijl het bordes werd verbreed tot voor de 
gehele oorspronkelijke kern met een evenbreed 
balkon erboven. Ook de nieuwe aanbouw werd 
geheel witgepleisterd. Blijkbaar zouden 
meermalen vele familieleden en bekenden op 
Jachtlust komen logeren dat deze rigoureuze 
uitbreiding noodzakelijk maakte. Misschien 
jachtpartijen? Tenslotte werd tegen de 
noordzijde van de nieuwe zaal nog een lage 
aanbouw (zonder verdieping) aangebracht ter 
breedte van 5m en maar liefst 25m 
vooruitstekend in de richting van de 
Soestdijkseweg die toentertijd Prinsenlaan of 
Prinsche Laan genoemd werd. 
Hoe we ons dit "grote" Jachtlust moeten 
voorstellen toont een tekening van Lutgers, 
waarop alleen de lage noordelijke aanbouw 
niet te zien is. Wat hier door de tekenaar in 
1869 is weergegeven was dus in 1830 juist 
voltooid. 

De bestemming van die lage lange uitbouw 
was aanvankelijk niet duidelijk omdat een 
bijna uitgewiste tekst op een oude situatie niet 
voldoende houvast bood. Eerst werd gedacht 
aan een soort kolonnade zoals bij het paleis 
Soestdijk, maar dan zou een gebogen vorm 
wel fraaier zijn geweest. De vrij geringe 
breedte ten opzichte van de lengte deed het 
vermoeden rijzen dat het hier wel eens om een 
kegelbaan kon gaan, en het is dit woord dat 
kan kloppen met die halfuitgewiste tekst! 
In hetzelfde jaar dat Diemont eigenaar was 

8 



De Biltse Grift december 1995 

geworden van Jachtlust, begon men aan het 
bestraten van wat we nu kennen als 
Soestdijkseweg, maar toen dus Prinschelaan 
genoemd werd. Het betekende een prettiger 
vervoer dan over de oude "wech naar Hees", 
die zomers mul en 's winters door modder 
moeilijk begaanbaar was. De noordelijke oprit 
van Jachtlust liep in die tijd vanaf het huis 
naar de kruising van wat nu Soestdijkseweg en 
Noord Houdringelaan genoemd wordt. 
Alle eigendommen van Diemont kwamen in 
1843 in openbare veiling. Het gehele bezit 
werd opgekocht door, zoals de koopakte van 
10 juli 1843 vermeldt, Jhr. Hendrik van den 
Bosch wonende te Den Haag. Het grondgebied 
met het huis Jachtlust omvat dan 204 ha. 
Ook voor hem is Jachtlust schijnbaar nog te 
klein, want vóór 1848 werd aan de westzijde 
van de grote zaal nog een aanbouw 
toegevoegd, waarin een tweetal keukens met 
een dienkamer werd ondergebracht, een 
oppervlakte beslaand van 7 x 12m. Ook 
hierboven kwam een verdieping met zolder. 
De serre aan de zuidzijde werd weer 
afgebroken. 

stichting • 1660 

toestand t 1770 

id . t 1830 

id. ±1849 

id. i 1900 

i d . 1932 

De nieuwe eigenaar en bewoner kreeg voor 
onze plaats meer betekenis dan wie ook van 
zijn voorgangers, van 16 mei 1865 - 14 maart 
1867 is hij namelijk burgemeester geweest. 
Ook is het aan hem te danken dat bij de aanleg 
van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle 
het tegenwoordige station Soestduinen niet de 
enige stopplaats tussen Utrecht en Amersfoort 
zou worden. Door gratis grondafstand en 
verhoging van zijn inschrijving op het 
aandelenkapitaal van de Ned. Centraal 
Spoorweg gelukte het hem een vaste stopplaats 
bij de kruising met de Prinsche Laan te 
verkrijgen. Met de opening van de lijn op 20 
augustus 1863 stopten de treinen voortaan ook 
aan "De Biltstation" temidden der bossen, een 
half uur gaans van het dorp verwijderd! 
Na het overlijden van Jhr. van den Bosch op 
19 maart 1882 volgen op 22 en 29 juli van dat 
jaar openbare verkopingen. Het prospectus van 
die openbare verkopingen omschrijft het 
aangebodene als volgt: 
"...het fraaije, hechte, voornaam ingerichte 
heerenhuis of Jagtslot met ruim koetshuis, 
stalling voor 8 paarden en knechtskamer, 
afzonderlijk liggende koetsiers- en jagerswo
ning, met sierlijk en ruim aangelegde lanen, 
plantsoenen, vijvers en wandeldreven, 
uitgestrekte bosschen, kweekerijen, 
boomgaarden, moestuin met druivenkas en 
broeijerij...". En iets verder: "Het heerenhuis 
bevat bij het inkomen over het breede 
hardsteenen bordes aan een vestibule rechts: 
twee kamers en fraaije zael; links voorkamer 
en groote koepelkamer, met glazen deur 
toegang tot een nette serre (-niet die van ca 
1828!) allen met elkaar in gemeenschap; 
achter: de witmarmeren gang, waaraan rechts 
eene kamer uitkomende in de serre; links 
groot studeervertrek met vijf gesloten dubbele 
boekenkasten; dienkamer uitkomende in de 
voorzaal, voorts twee keukens met fornuizen, 
kasten, aanregt, wel- en regenwaterpomp; 
verschillende kasten in gang en kelders; vijf 
drooge bekluisde provisie en wijnkelders, 
mangel- en strijkkamer; boven: vóór vijf 
groote en twee kleinere kamers, één met drie 
openslaande glazen deuren uitkomende op het 
balcon; achter acht verschillende kamers, 
badkamer en vele kasten. Alle kamers zijn net 
behangen en meest allen gestucadoord en van 
fraaije marmeren schoorsteenmantels voorzien. 

Hoe Jagüust groeide Aan het huis Jagtlust is verbonden het regt op 
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eene bank in de Hervormde kerk van de 
Bildt". 
De verkoop loopt echter niet al te best, zeker 
niet van het voor ons belangrijkste deel, dat na 
lang onderhandelen bij akte van 8 maart 1884 
in andere handen overgaat. 
Van het eens ruim 200 ha grote bezit wordt 
dan 55 ha eigendom van Hendrik Copijn, 
boomkweker en architect te Maartensdijk. Ook 
het huis Jachtlust is daarin begrepen dat, na 
het vertrek van Mevr. Van den Bosch in 
februari 1883, leeg en verlaten is. Maar de 
versnippering gaat verder, want uit de 55 ha 
verkoopt Copijn weer ± 16 ha met het huis 
aan Gerrit Viveen, grondeigenaar en 
administrateur in Utrecht en Hendrik van 
Meerlant notaris te Utrecht (akte van 4 maart 
1885). 

Zij op hun beurt verkopen uit deze 16 ha weer 
ca 7 ha aan Izaak Theodoor Bennink hun 
huurder (akte van 17 november 1885), die in 
Amsterdam een koffiehuis hield. In de eerste 
koop was ook het leegstaande Jachtlust 
begrepen. Opmerkelijke is een voorwaarde in 
die akte (tip van wijlen de heer Pama). Ons 
gemeentehuis is namelijk met een 
erfdienstbaarheid belast, want de verkoop en 
koop is gedaan op de volgende voorwaarde: 

II Ten behoeve van de Kerk der Hervormde 
Gemeente De Bilt, thans bekend bij het 
kadaster van De Bilt in Sectie D 1129 en 
ten laste van het bij deze verkochte, wordt 
bij deze als erfdienstbaarheid gevestigd, de 
last dat het bij deze verkochte nimmer, 
zonder toestemming van Kerkvoogden der 
Hervormde Gemeente aan De Bilt, zal 
mogen worden bestemd tot klooster, kapel, 
kerkelijke, Godsdienstige of Weldadige In
richting of tot zodanig gesticht! 

Aan Bennink en aan wat hij met het huis van 
plan is zullen we iets meer aandacht besteden, 
omdat het volkomen afwijkt van het gebruik 
dat tot 1882 van het buitenverblijf werd 
gemaakt. Wat is namelijk het geval? 
Op 5 mei 1885 dient Bennink een verzoek in 
bij het gemeentebestuur voor het verkrijgen 
van een vergunning voor de kleinhandel in 
sterke drank. Het ligt in zijn bedoeling van 
Jachtlust een familie-hotel te maken! Uit de 
behandeling van deze aanvraag blijkt dat er 
eigenlijk al te veel vergunningen zijn, maar 

om Jachtlust weer bewoond te krijgen, zal men 
toch Gedeputeerde Staten vragen gunstig te 
willen beslissen. Bij brief van 21 mei 1885 
wordt dan ook de gevraagde vergunning aan 
Bennink verleend: "in het familie-hotel, 
waartoe het buitenverblijf Jagtlust gelegen in 
de gemeente de Bilt aan de Soestdijkerstraat-
weg nabij het station bij de Centraal Spoorweg 
zal worden verbouwd". 
Op 31 juli 1885 vestigt Bennink zich met zijn 
gezin officieel in De Bilt. Jachtlust was hotel-
restaurant geworden. 

Dat het er erg druk zal zijn geweest, wagen 
we te betwijfelen. De gewone man ging er 
zeker niet heen, daarvoor lag het te ver buiten 
de plaats De Bilt, en ook het statige en 
imposante voorkomen noodde hem niet voor 
een borreltje. Van grote verbouwingen is ook 
niets gebleken; ontbrak Bennink misschien het 
nodige geld daartoe? Merkwaardig is het wel 
dat hij niet zonder schulden Amsterdam heeft 
verlaten, want die stad vraagt per 7 september 
1887 aan burgemeester en wethouders van De 
Bilt, nog een achttal aanslagen in de 
straatbelasting te willen innen. Het getuigt niet 
bepaald van een florissant bedrijf, dat hij 6 
april 1888 b. en w. verzoekt de vergunning 
voor de sterke-drankverkoop in te trekken. 
Vrij zeker is op die datum, gezien de latere 
ontwikkeling, de aard van het bedrijf op 
Jachtlust veranderd in die zin dat de 
vergunning daarin niet paste. Spoedig zal 
blijken dat Bennink betere kansen ziet in een 
herstellingsoord voor "zenuwlijders en -
lijderessen". Maar hoever gaat dat? De 
Inspecteur van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen wil dat ook wel eens weten. Uit 
Den Haag ontvangen b. en w. op 5 oktober 
1888 een brief van hem, waarin hij vraagt, na 
verkregen mededeling als zouden er op 
Jachtlust krankzinnigen worden verpleegd, 
hem te dienen van advies en raad! Op 15 
oktober antwoordt het college: dat hen daarvan 
niets bekend en niets gebleken is. 
Misschien waren er bij dat onderzoek alleen 
maar een paar rustzoekende vaste gasten? 
Zeker zullen we dat nooit weten, maar in het 
voorjaar van 1889 komt er toch meer 
duidelijkheid. 
Een uit Scheveningen naar Jachtlust 
overgebrachte krankzinnige wordt fataal voor 
de familie Bennink. De patiënt wordt wel aan 
de Inspecteur afgemeld, maar de ontvangst 
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wordt door onwetendheid niet aangemeld. Op 
10 april 1889 informeert de Inspecteur bij de 
burgemeester inzake de aanmelding, maar deze 
weet van niets, zodat de Inspecteur op 4 mei 
zelf een onderzoek verricht en constateert dat: 
"....op Jachtlust, zogenaamd herstellingsoord 
voor zenuwlijders en -lijderessen, meer dan 2 
krankzinnigen (vermoedelijk 4) verblijven!" 
Het bezoek van de burgemeester na de 
ontvangst van de brief had tot gevolg dat de 
familie Bennink op 1 mei 1889 een vergunning 
aanvraagt voor het oprichten van een 
verpleeginrichting voor 6 krankzinnige dames. 
Op 25 juli 1889 berichten G.S. echter dat het 
verzoek door Z.M. de Koning is afgewezen. 
De Inspecteur wil reeds tot een gerechtelijke 
vervolging overgaan, maar na verkregen 
inlichtingen dient Bennink op 17 augustus een 
hernieuwd verzoek in, waarop 29 november 
1889 weer afwijzend wordt beschikt. De 
afwijzing is o.a. geschied op grond van een 
vonnis van 29 oktober 1889 van de Utrechtse 
Rechtbank dat hem in staat van kennelijk 
onvermogen verklaarde, en mede daardoor 
worden geen waarborgen voor een goede 
verpleging aanwezig geacht. Overigens 
ontbrak het niet aan personeel, want behalve 
een mej. S. Genis (verpleegster) die als 
directrice van het zenuwlijdersgesticht reeds op 
10 maart 1888 op Jachtlust kwam wonen (de 
drankwet vergunning werd eerst op 6 april 
Opgezegd!), kwam er in april, mei en juni nog 
een negental bij. Mej. Genis vertrok reeds op 
17 juni 1889, spoedig gevolgd door de 
anderen, zodat medio 1890 geen verplegend 
personeel meer aanwezig is. Hoe het met de 
patiënten afloopt is niet vast te stellen, maar de 
laatste zal ook wel omstreeks diezelfde tijd 
vertrokken zijn. 

Hoe Bennink na deze debacle verder in zijn 
levensonderhoud voorzag blijkt nergens, we 
weten alleen dat hij op 10 maart 1893 met zijn 
gezin De Bilt verliet. Bij akte van 8 oktober 
1892 had hij Jachtlust met ca 5 ha grond 
verkocht aan Jan Boissevain, een koopman uit 
Amsterdam, waarmede een wel zeer 
bijzondere periode in het bestaan van de 
buitenplaats was afgesloten. 
Deze Boissevain nam geen halve maatregelen, 
hij liet in de jaren 1893 en 1894 alles afbreken 
wat Diemont en Van de Bosch hadden 
aangebouwd. Er ontstond daardoor een 
gebouw dat practisch te vergelijken is met wat 
er ook nu staat, echter dan wel zonder de 

conciërgewoning die van 1932 dateert. Vrij 
zeker is het Boissevain geweest die bij de 
oprijlaan hardstenen palen liet plaatsen en er 
de woorden "JAGT" en "LUST" in deed 
beitelen. 
Dit is tevens het moment om de tot nu toe 
gebruikte naam "Jachtlust" te gaan veranderen 
in "Jagtlust", zoals het ook voorkomt in het 
briefhoofd van het gemeentebestuur van De 
Bilt. 
Zo is het huis dus weer geworden wat het 
was: een particuliere buitenplaats echter 
zonder de grandeur van weleer. (Bennink had 
de boerderij in 1885 niet gekocht). 
We zullen moeten aannemen dat de familie 
alleen des zomers hier verbleef, want eerst na 
het overlijden van haar man, wordt op 16 april 
1905 mevr. P.G.J. Boissevain-Brugmans met 
haar dochter Maria hier ingeschreven. 
Nauwelijks een maand heeft ze hier gewoond, 
want na haar overlijden op 25 mei wordt ze op 
het kerkhof aan de Eerste Brandenburgerweg 
begraven. Merkwaardig is wel dat moeder en 
dochter niet op het huis Jagtlust werden 
ingeschreven dat toen het huisnummer 27 had, 
maar op nr. 29, een huis eveneens haar 
eigendom, staande bij de noordelijke inrit ter 
plaatse van het er thans staande perceel nr. 
179 en toen "Boschlust" of "Boschzigt" 
genoemd. 
Na de dood van haar moeder verkocht Maria 
Boissevain het grootste deel van het bezit in 
1906 aan W.H. Verloop, terwijl ze zelf 
behield (en ook bleef wonen in) het kleinere 
huis "Boschlust" nabij de Soestdijkseweg. Dr. 
Maria Boissevain verliet in 1923 de gemeente, 
het huis werd verkocht om uiteindelijk in 1936 
te worden gesloopt. 
De heer Verloop kreeg, behalve het huis 
Jagtlust door de aankoop ook nog ruim 4 ha 
grond, hetwelk hij in hetzelfde jaar uitbreidde 
door de aankoop van ± 15 ha van Jhr. Mr. D. 
de Blocq van Haersma de With, waarmede 
o.a. de zgn. "overplaats" van Jagtlust weer bij 
de buitenplaats behoorde. 
Het huis werd februari 1907 betrokken waar 
na weinig jaren Willem Hendrik Verloop 
overleed (1 januari 1912). Zijn weduwe F.M. 
Verloop-de Lange vertrok 13 april 1928 naar 
Utrecht, nadat zij Jagtlust met ruim 4 ha grond 
verkocht had aan de gemeente De Bilt. De 
akte werd 21 maart 1928 gepasseerd. 
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Het oude gemeentehuis, was voor het bestuur
lijk apparaat van de groeiende gemeente te 
klein geworden. Jagtlust (dat voor een bedrag 
van ƒ 60.000,- werd aangekocht) bood de 
gelegenheid meer centraal tussen de beide 
delen van de gemeente, de zetel van het 
plaatselijk bestuur te vestigen. 

Opnieuw kwam de buitenplaats leeg te staan, 
aan de bewoning was een einde gekomen, zij 
het dat het toenmalig hoofd van de 
plantsoendienst met zijn gezin in de jaren 
1929/30 er nog tijdelijk onderdak vond. De 
voor hem bestemde woning, omstreeks 1901 
door Boissevain als tuinmanswoning van 
afbraakmateriaal van Jagtlust gebouwd naast 
de zuidelijke oprit, moest eerst nog veranderd 
worden. (Ook de oude zuidelijke oprit naar het 
grote huis is hier nog duidelijk herkenbaar 
door de bomenrijen aan weerskanten ervan). 

Van de ruimte die Jagtlust bood werd 
vervolgens gebruik gemaakt om de lessen voor 
de leerlingen van de Leijensewegschool, welke 
door verbouwing niet te gebruiken was, voort 
te zetten. Ook de commissie voor het 
landbouwhuishoudonderwijs gaf in een deel 
van het gebouw cursussen in kinderverzorging 
en -opvoeding. 
Het huis had vóór de verbouwing behalve 
verscheidene kelders, een keuken met kleine 
bijkeuken en zes kamers beneden, negen op de 
verdieping, terwijl boven op de zolder ook nog 
kamers waren afgeschoten. 

Na de verbouwing tot gemeentehuis blijkt het 
frontaanzicht eigenlijk weinig veranderd te zijn 
door de architecten Hanrath en Briët. De 
noodzakelijke raamopeningen voor de raadzaal 
op de bovenste verdieping tonen het 
voornaamste verschil met de tekening van 
1869. Het reeds royale bordes met de brede 
stoep werd nog in de diepte vergroot en de 
beglazing in de zijkanten ervan geheel 
verwijderd. De noordelijk aangebouwde 
conciërgewoning werd echter geheel nieuw 
toegevoegd, evenals de achteruitbouw waarin 
o.a. de trouwzaal is ondergebracht. De oor
spronkelijke achtergevel van de oudste kern is 
daarmede echter geheel verdwenen, maar van 
de oudste zij- en binnenmuren alsmede van de 
voorgevel zijn nog steeds fragmenten aanwe
zig, ondanks de vele wijzigingen in de loop 
der jaren en de verbouwing van 1974. 

Door de bouw van "de nieuwe earner en 
kelders" in het midden der 17e eeuw is de 
boerderij als oudste vestiging ter plaatse geheel 
op de achtergrond geraakt. In de oude 
koopakte's wordt deze veelal aangeduid met 
"bouwhuijs" of "huijsmanswooninge" met 
bergen en schuur of schaapsschuur. Het is 
slechts weinig dat we vermeld vonden en dat 
de moeite waard is om te bespreken. 
Zeker tot 1748 woonden er nog nazaten van de 
familie Baers op de boerderij, waarvan Van 
Ewijck indertijd (1726) het huis mét boerderij 
en alle gronden had aangekocht. Rond 1825 is 
Bart van der Lugt boer op de buitenplaats en 
omstreeks 1840 een zekere Antonie Verhulst, 
die er tot mei 1846 bleef wonen. Verhulst was 
niet getrouwd, met hem woonden nog enkele 
knechten en meiden op de hoerenhof stede. 
Allen waren echter in 1849 vertrokken om 
plaats te maken voor Willem Veldhuizen die in 
1852 de boerderij betrok. Voor hem wordt in 
1860 als beroep "tabaksplanter" opgegeven. 
Nu weten we uit andere bronnen dat er ter 
plaatse van het perceel Soestdijkseweg 103 in 
die tjid een "tabaksschuur" stond, zodat we de 
conclusie trekken dat er dus ook tabak 
verbouwd werd. In 1885 werd Veldhuizen 
door aankoop eigenaar van de boerderij, welke 
tot 1890 in zijn bezit bleef. 

In 1890 verkoopt hij de boerderij en vertrekt 
met zijn gezin naar Maartensdijk. De koper, 
Dr. Huijsman uit Utrecht, krijgt dan als 
huurder Hendrik van Dijk, een geboren 
Biltenaar. Deze van Dijk overlijdt in 1907, 
maar zijn weduwe blijft er nog tot omstreeks 
1918 wonen. 

De laatste pachter is Dirk Doornenbal die, 
afkomstig uit Doorn, op 25 maart 1919 in de 
registers van De Bilt wordt ingeschreven. 

Tot zijn overlijden in 1969 blijft hij op de 
boerderij wonen, de laatste jaren samen met 
een zoon die echter in juni 1970 naar elders 
vertrekt. De boerderij staat dan leeg, verstomd 
is alle leven en geen gerammel van melkbus
sen wordt meer gehoord. 
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Jagtlust 1929, rechts het dak van de oude boerderij 

Toen in 1885 het huis Jagtlust met 7 ha grond 
aan Bennink werd verkocht was de boerderij 
daar niet meer bij inbegrepen. Deze was 
immers in het bezit gekomen van Willem 
Veldhuizen. De volgende eigenaar was de 
reeds vermelde Dr. Huijsman uit Utrecht, die 
blijkbaar optrad voor het Geneeskundig 
Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht, want 
reeds een jaar later is het althans in het 
kadaster op die naam overgeschreven. 
In 1908 vond wederom verkoop plaats, nu aan 
baron van Heemstra die toen juist een jaar 
burgemeester van De Bilt was en op de 
Varenkam(p) woonde. In 1951 wordt de Staat, 
en wel het ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid opvolger in de koop. Toch 
komen boerderij en herenhuis nog weer onder 
één en dezelfde eigenaar, want op 21 augustus 
1970 wordt de koopakte gepasseerd, waarbij 
de gemeente De Bilt eigenaresse wordt. Helaas 
duurde dit samengaan maar kort, want reeds 
het volgende jaar maakte de slopershamer 
korte metten met één der oudste boerderijen in 

onze plaats. 
Een nauwkeurige beschouwing van deze oude 
boerderij leerde dat niet alles uit dezelfde tijd 
kon dateren. De lange muur aan de westzijde 
vertoonde veel later ingehakte deuren en 
luiken van de varkenshokken, de muren aan de 
oost- en zuidzijde waren nog origineel. De 
laatste was oorspronkelijk geheel symmetrisch 
van opzet en vertoonde enkele oude reparaties. 
Vóór de laatste herdekking met riet had deze 
gevel een beëindiging met een zgn. wolfseinde 
waarin een "uilengat". Ook de noordgevel was 
tot de raambovendorpels onveranderd 
gebleven, want vroeger begon daar het 
dakvlak, dat opliep tot de ver uit de voorgevel 
terugliggende schoorsteen. De voordeur 
uitkomende in de lange gang verving een 
vroeger raam, want deze gang werd eerst in 
1829 afgescheiden van het grote woonvertrek. 

13 
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De noordgevel van de boerderij met benedenramen uit het huis "Jagüust" 

Bij de verfraaiing van Jagtlust in de jaren 1827 
en 1828 werden de beste uit het grote huis 
vrijkomende ramen in de noordgevel van de 
boerderij geplaatst. Ze hadden nog de 
oorspronkelijke roedeindeling, terwijl ze 
gesloten konden worden met de originele 
luiken. 
De onderste hardstenen trede van de oude 
stoep van Jagtlust, werd in de vloer van de 
deel teruggevonden en een steen met 
ingekraste letters "D H 1786" (misschien 
David Hoesch?) zat in de muur bij de 
opkamer. Een andere baksteen had de 
ingekraste letters "J W V". De zeker uit het 
begin der 18e, zo niet einde 17e eeuw 
stammende boerderij met het rustieke bakhuis, 
in zich bergend de schaarse resten van een 
houten voorganger, betekende voor Jagtlust de 
laatste herinnering aan de eens zo grote en 
uitgestrekte buitenplaats! 
Nog een paar onderwerpen, hoewel van 

ondergeschikt belang, zijn onbesproken 
gebleven. Ze hebben betrekking op de tijd dat 
Jagtlust in particuliere handen verbleef en 
werkelijk de status van buitenplaats had. De 
buitenplaatsen van enig aanzien waren 
eigenlijk niet compleet zonder een oranjerie, 
die ergens in de "plantagien met wandelpaden" 
een plaats moest hebben. Zo ook bij Jaglust, 
waarvan de oranjerie of plantenserre tot 1931 
op het gazon achter de trouwzaal stond, 
vermoedelijk gebouwd ten tijde van Cornelis 
van der Hoop en daardoor vóór 1779 te 
dateren. 
Dan waren er ook nog de zgn. "viskommen", 
waarin de elders gevangen vis levend werd 
bewaard tot ze voor een maaltijd moest 
worden gebruikt. Jagtlust bezat eens twee van 
zulke kommen (kleine vijvers, meestal rond) 
waarvan één, in de "Overplaats" aan de 
oostkant van de Soestdijkseweg tegen het bos, 
de vorm van een appel had, terwijl de tweede 
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in de vorm van een peer in het afgezande 
weiland van het R.I.V., west van het park lag. 
Eén bouwwerk (waarvan onze plaats er nog 
slechts twee bezit) wordt nimmer genoemd in 
de koopakten: een ijskelder, zodat de conclusie 
getrokken kan worden dat er bij het huis geen 
geweest is. Anders dan bijvoorbeeld de huizen 
Arenberg, Beerschoten en Sand wijk met grote 
waterpartijen (en dus 's winters ijs) kende 
Jagtlust geen grote vijvers en kon men 
daardoor ook niet over ijs beschikken. 
Tenslotte mag er, aan het einde gekomen van 
de geschiedenis van Jagtlust, één bijzondere 
getuige die dit alles heeft meegemaakt, niet 
vergeten worden. Bij de bouw van het heren
huis rond 1660 was hij als jonge beuk 
aanwezig; met een zware stam en machtige 
kroon stond hij eens aan de rand van het gazon 
bij de zuidelijke oprit, de oudste boom in het 
park. Meer dan drie eeuwen weerstond hij alle 
stormen, maar het eens zo dichte bladerdek 
werd doorzichtig, teken van het naderend 
einde. In 1977 is de boom afgestorven en 
gerooid. 

Gelukkig voor het nageslacht hebben de 
diverse eigenaren vrij regelmatig bijgeplant, 
gezien de in leeftijd zeer uiteenlopende 
boomsoorten, zodat het nog steeds mogelijk 
blijft het huis Jagtlust te zien: wit als een 
suikerpaleisje in een omlijsting van 
donkergroen opgaand hout. 
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JAGTLUST (Aanvulling) 

Het voorgaande is een bijna ongewijzigde 
weergave van de in 1974 verschenen 
monografie over Jaglust. Slechts in enkele 
alinea's hebben we de tekst iets aangepast naar 
de huidige omstandigheden. 

Een verrassing werd de vondst van een 
kleurenlitho van Jagtlust, zgn. uit ca 1865! 

Een kleurenlitho van Jagtlust uit ca 1865. 

Van het huis Jagtlust is een litho opgenomen 
in het boek: 
Gezigten in de Omstreken van Utrecht, uitg. 
1869 van Petrus Josephus Lutgers (1808-
1874). Hij geeft in de juiste verhoudingen een 
exact beeld van de toen nog grootse 
Buitenplaats (zie pag. 1). 

In een oudere uitgave van 1829/'30 van M. 
Mourot: Gezigten van Buitenplaatsen en 
Gebouwen tusschen Utrecht en de Grebbe, 
komt Jagtlust (en ook Oostbroek) niet voor. 
Hoewel er beduidend kleinere huizen wel 
werden geplaatst moet er een reden zijn 
geweest deze twee niet op te nemen. 
Toen we in het begin der zeventiger jaren ons 
bezig hielden met het uitzoeken van de 
"Jagtiust-geschiedenis", leverde een rondvraag 
bij musea en archieven een schrale oogst op. 
Flehite in Amersfoort kende als enige een 
oudere litho uit ca 1865. Daar er tussen 1849 
en 1892 aan de voorgevel niets veranderde, 
moest de litho gelijk zijn aan die van 1869. 
De litho meet 5,1 x 9,7cm, is bij Flehite te 
vinden in de zgn. Atlas Coenen van 's 
Gravesloot nr AC-12-156-1. 
De tekenaar is jammer genoeg onbekend 
gebleven (thans bij RAU). 
We waren toen niet geïnteresseerd en zijn ook 
niet wezen kijken. Onlangs kregen we via 
bevriende zijde een fotokopie toegezonden van 
de litho. 

Op de fotokopie komen de geveldetails goed 
uit. Bij nadere beschouwing bleek dat de litho 
in elk geval 20 jaren ouder moest zijn, dus 
vóór 1845! 
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Dit is de kopie van de kleurenlitho uit ca 1865 in Flehite te Amersfoort en onmiskenbaar onze buitenplaats Jagtlust. 

Door o.a. een inwendige verbouwing nissen 
1843 en 1849 werd de grote zaal achter het 
oude ingangsfront ingekort tot de breedte van 
de drie deuren, door het optrekken van twee 
binnenmuren. De aldus afgesplitste 
"voorkamers" kregen elk een raam zodat nâ 
1849 onder het balkon zich drie deuren 
bevinden met links en rechts daarvan een 
raam. Op de kleurenlitho ontbreken deze 
ramen nog waardoor de datering ca 1865 in 
elk geval reeds vóór 1849 is te bepalen. In het 
voorgaande signaleerden we al dat Huize 
Jagtlust in het boek van Mourot ontbreekt. Het 
boek verscheen in de winter van 1829/'30 en 
dus moesten de op te nemen litho's ca 1828 
gereed zijn. Maar in 1826 had Willem 
Diemont, een rijke Amsterdamse koopman, 
huis en ca 200 ha grond aangekocht. Tussen 
1826 en 1831 liet hij Jagtlust aanmerkelijk 
vergroten, o.a. met een uitgebouwde zaal van 
13 x 5,5m aan de noordzijde en een daarop 
aansluitende zijvleugel met lage bijbouw. De 
gehele voorgevel werd ook onderhanden 
genomen en van andere ramen voorzien terwijl 
rond het dak een borstwering werd 
aangebracht, alles juist in de tijd dat de 
tekeningen voor het boek van Mourot moesten 
worden gemaakt. 

Deze kleurenlitho is ook beslist niet correct 
getekend, we hebben nogal wat aanmerkingen: 
1) de borstwering is veel te laag; 
2) rechtse voorbouw te massaal t.o.v. het 

bestaande; 
3) ramen begane grond te laag op het 

maaiveld, geen kelderramen; 
4) muurwerk tussen de grote deuren te 

breed; 
5) muurwerk boven balkon tussen 

rechterdeur en eerste raam veel te smal; 
6) perspectief zijwanden bordes deugt niet; 
7) de lichtval komt uit het noorden! 

Gezien het voorgaande lijkt een datering van 
ca 1830 voor deze kleurenlitho aannemelijk. 
Dat de bomen in ca 39 jaren niet dikker zijn 
geworden zal een "artistieke vrijheid" zijn, het 
ging om het gebouw, en niet de bomen. 

J.W.H. Meijer 

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken 
dat de litho van 1865 een "schets" is waarin 
bestaand werk en wat nog komen moest werd 
gecombineerd maar voor verdere uitwerking 
en plaatsing toch niet werd geaccepteerd. 
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