
De Biltse Grift maart 2000

omstreeks 1810 doordat op de oostelijke helft
van kavel V een nieuwe boerderij wordt
gebouwd. De familie Van Voorst verhuisde
naar de nieuwe boerderij met bakhuis, bergen
en een grote vrijstaande schuur. Bij de veiling
van Jagtiust en Meijenhagen in 1882 blijkt Jan
van Voorst nog huurrecht te hebben tot 1888,
bij eerdere beëindiging ook geldend voor Wil
lem Bieshaar en Neeltje van Voorst, die in
1883 de hofstede kochten van mevrouw de
weduwe Van den Bosch. De boerderij werd in
1959 gesloopt, waardoor er een einde kwam
aan een ‘boerderijperiode’ van enkele eeuwen.

In de N. dorpskerk vindt u een grafsteen van
THEUNYS PAUWELS VAN EYCK 1658
waarop een wapenschild met drie eiken.
Behalve de bij kavels 1 en VII genoemde
Anthonis Pauwels en Pauwel Anthonis komen
de namen voor nabij de Amersfoortseweg bij
de boerderij De Eyck, dan echter met de toe
voeging ‘in’t eykenhoudt’. Of er tussen de
Pauwels aan de Groenekanseweg onderling of
met de bewoner van De Eyck familieverwant
schap bestaat, heb ik niet onderzocht. Hoofd
zaak was de bebouwing langs dat stukje
Bisschopswetering / Groenekanseweg.

OUDE ANSICHTEN IV
Hotel Poll in vuur en vlam
Jan van der Heijden

Maandag 5 april 1886
Om half één ‘s nachts luidt de brandklok.
Brand! En nog wel midden in het kleine
dorp. Op de slaapkamer van de dienstboden
van Hotel Poll is het vuur begonnen. Het
logement met woonhuis en stallen is pas drie
jaar oud, gebouwd op de fundamenten van
een eeuwenoude herberg, die onder andere
ook ‘Het Roode Hart’ geheten heeft. De
leden van de vrijwillige brandweer haasten
zich naar de plek des onheils. Binnen tien
minuten is de ploeg van de zogenaamde
‘waterleidingbrandspuit’ ter plaatse. Ja..., ons
dorp telt twee brandweerploegen. Het ‘gewo
ne’ korps bedient als vanouds de met hand
kracht aangedreven waterpomp. Voor het
bluswerk kan beginnen moet eerst de pomp
met de benodigde slangen uit de stalling bij
de Dorpskerk worden gehaald. Vervolgens
moet een sloot of ander open water worden
gezocht voor het benodigde bluswater. Dat
kost tijd. Sinds drie jaar is het echter moge
lijk brandslangen aan te sluiten op de nieuwe
waterleiding. Die loopt van Soestduinen via
De Bilt naar Utrecht om de stad van drink
water te voorzien. Deze nieuwe vorm van
brandbestrijding wordt door een aparte ploeg

brandweerlieden uitgevoerd. De ‘waterlei
dingbrandspuit’ is vandaag snel gebruiks
klaar en men is de brand binnen een half uur
meester. De brandschade beperkt zich hoofd
zakelijk tot de bovenste verdieping. Een
geluk voor hotelhouder Kornelis Jacobus
Poll. Zonder de waterleidingspuit was het
pand waarschijnlijk verloren geweest.

Zondag 13 april 1958
De zondagmorgenrust wordt plotseling ver
stoord door het loeien van de sirene. Brand!
Als de sirene enige tijd door blijft loeien
weten de leden van de vrijwillige brandweer
dat het een uitslaande brand is. Met nog meer
vaart haasten zij zich naar de brandweerka
zerne aan de Nieuwstraat, waar de brand
weerwagens met motorspuiten voor gebruik
gereed staan. Ook vele anderen reppen zich
naar de Nieuwstraat. Ramptoeristen !. Zoals
gewoonlijk staan ze startklaar om de brand
weerwagens fietsend of hollend te volgen.
Het materieel van de brandweer is beduidend
beter dan in 1886; aangekomen bij Hotel Poll
zien ze echter dat het pand ditmaal niet te
redden is. Door een felle oostenwind grijpt
het vuur snel om zich heen. Uit Bilthoven,
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Zeist en Utrecht komen brandweerwagens
met loeiencie sirenes te hulp. Dat lokt uiter
aard nog meer nieuwsgierigen hun bed uit.
Men heeft de grootste moeite om de belen
dende panden uit de greep van de vlammen te
houden. Binnen enkele uren blijft van het ver
maarde hotel-restaurant niet veel meer over

dan enkele gevels en een grote puinhoop.

Enkele jaren later verkoopt eigenaar L. Velle
koop het perceel als bouwgrond aan garage
houder Spelt. In 1964 wordt er een garage
gebouwd met daarboven de Cumulusfiat en
is Hotel Poll definitief uit het dorpsbeeld ver
dwenen.

20


	pag 019
	pag 020

