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Rond 1870 stond aan het eind 
van de Meentweg, links van 
het hek nabij de Koedijk, onder 
hoge bomen een voornamelijk 
uit zwerfstenen opgetrokken 
hut waarin een scharenslijper 
woonde. In die tijd waren er 
op de Bussumse heide nog veel 
zwerfstenen te vinden en arme 
mensen verzamelden deze ste-
nen vaak voor de gemeente, die 
er een kleine vergoeding voor 
gaf en ze gebruikte om er we-
gen mee te verharden.

Nicolaas Hilhorst
Omstreeks 1880 kocht de vieren-
twintigjarige Nicolaas Hilbrink 
de hut van de scharenslijper 
en hij maakte er een boerderij-
tje van. Verderop, dichter naar 
het centrum van Bussum, aan 
de overkant van de Meentweg, 
pachtte hij wat stukjes grond, 
waarop hij koeien weidde en 
groenteperken had. In 1885 
trouwde hij met de tweeëntwin-

tigjarige Heintje Koelink uit 
Naarden. Zoals goede katholie-
ken betaamde, kregen Nicolaas 
en Heintje al spoedig heel wat 
kinderen. Nicolaas bouwde daar-
om een groter huis naast het 
oude om ruimte te maken voor 
de kinderen en zijn eveneens in 
aantal toegenomen koeien.  

Melkhuis
In totaal werden er twaalf kin-
deren geboren. Om alle monden 
te voeden maakte Nicolaas om-
streeks 1903 ook in het oude huis-
je een gelagkamer met ervoor 
een overdekt terras, waarmee hij 
de bezoekers van het tegenover 
het huis gelegen wandelpark op 
en rond de Mariaheuvel een plek 
bood om een verkoelend glas 
verse melk te drinken. Boven 
het terras timmerde hij een bord 
dat vermeldde ‘Melkhuis Maria’s 
Heuvel’. In 1905 overleed Nicolaas 
op 49-jarige leeftijd. Heintje hield 
daarna met hulp van de oudere 

Melkhuis Maria’s Heuvel

kinderen de boerderij en het 
Melkhuis draaiend. 

Hekwachter
Het Melkhuis trok heel wat meer 
bezoekers dan ruim twintig jaar 
eerder het even verderop gelegen 
‘Bussums Paviljoen’, dat zoals ik 
al eerder beschreef in 1886 door 
Jan Vlieger werd aangekocht als 
zomerhuisje en dat is gesloopt 
toen Vlieger in 1899 zijn iets 
verderop gebouwde buitenplaats 
‘Maria’s Heuvel’ in gebruik had 
genomen. De bezoekers van het 
Melkhuis lieten zich graag foto-
graferen met Heintje, die altijd 
een traditioneel boerinnenkos-

tuum droeg. Heintje nam er nog 
een betaalde betrekking bij: ze 
trad in dienst als hekwachter bij 
de erfgooiersorganisatie Stad en 
Lande, die de Meent in bezit had. 
Ze beheerde voor deze organisa-
tie een sleutel waarmee ze het 
hek open en dicht deed voor de 
boeren die hun vee op de Meent 
gingen melken. Haar bijnaam 
werd daardoor al snel ‘Heintje 
van het hek’.

Nieuwe weg
In 1934 verkocht Heintje de 
boerderij en het bijbehorende 
erf voor veertienduizend gulden 
aan Leonard Jacobs, die samen 
met de makelaar en aannemer 
Reindert Schipper de nieuwe 
verbindingsweg tussen de Bree-
delaan en de Groot Hertogin-
nelaan ging aanleggen. Die zou 
later de Prinses Irenelaan heten. 
Heintjes boerderij lag precies 

op de plek van de beoogde weg, 
dus moest worden gesloopt. Een 
schuur, die wat verderop in de 
richting van het centrum van 
Bussum stond, kon blijven staan. 
Deze werd verkocht aan de Itali-
aanse ijsmaker Eliseo de Loren-
zo, die er na een verbouwing ijs 
in ging bereiden dat met ijskar-
retjes werd uitgevent. Hij was 

de grondlegger van ijssalon Do-
lomiti, die nu aan de Vlietlaan 
staat.

Bronnen: Nico Guns, ‘De fami-
lie Hilhorst’ in: Families in Bus-
sum, Rijswijk 2021, p. 297-313 en 
Gemeentearchief Bussum.
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 ¢ Melkhuis Maria’s Heuvel in 1908. Heintje staat in de deuropening en de 
serveerster met het dienblad is haar dochter Maria. 

 ¢ Schilderijtje van de achterzijde van de boerderij in 1895.
 ¢

 ¢ Een bezoekend echtpaar in 1896. Bij de boerderij Heintje en enkele kinde-
ren.
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De boerderij van Nicolaas en Heintje Hilhorst
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Koud…

In de januarimaand van 1942 trok een koudegolf over ons land die 
naast extreme kou veel sneeuw met zich meebracht. Het was oorlog 
en door het tekort aan brandstoffen laat de ellende zich raden. Op 
de foto wordt in de Bussemse Brinklaan (ter hoogte van de Sint Vi-
tuskerk) sneeuw geruimd. Was de wagen volgeladen, dan kwam het 
paard in de (koue) benen en vervoerde de kar naar park ‘t Mouwtje. 
Het grasveld daar diende als ‘bergplaats’ voor alle sneeuw.

 ¢ Het boerderijtje in 1890, gezien vanaf de Meent. De hoge bomen zijn omstreeks 1894 gekapt.


