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Voor u ligt het decembernummer van Sint Maerten. Ook dit nummer staat 
in het teken van het dertig jarig jubileum van de Historische Vereniging 
Maartensdijk. Het meinummer was aan Groenekan en Hollandsche 
Rading gewijd, in dit nummer komen Maartensdijk en Westbroek aan de
beurt.

Naar aanleiding van de opening van de nieuwe Vierstee geeft Koos Kolen-
brander in zijn artikel een overzicht van de rijke verenigingsgeschiedenis 
van Maartensdijk. Voor wat Westbroek betreft beschrijft Antonie van 
Harteveld een tweetal boerderijverplaatsingen naar de nieuwe Korssesteeg 
en Karien Scholten laat de nieuwbouw, de evolutie van het melkproces en de 
commotie in 1999 rond een BSE-geval de revue passeren. Ook in dit num-
mer kijkt Baldine van den Bosch in kort bestek terug op de geslaagde lokale
geschiedenistentoonstellingen in de vier kernen van Oud-Maartensdijk, die 
een belangrijk onderdeel vormden van de activiteiten in het jubileumjaar.

Op 19 september 2017 overleed Wim van Schaik, 93 jaar oud. Aan deze 
onvermoeibare voorvechter voor het behoud van het cultuurhistorisch erf-
goed in onze streek én actief lid van onze vereniging wijdt Frank Klok in dit 
nummer een in memoriam.

De redactie ontving - in dank - enkele reacties op de redactionele inhoud van 
StM 52. Wegens plaats gebrek komt de redactie daar uitgebreider op terug 
in StM 54. Nu toch even in kort bestek: helaas blijkt er geen verband tussen 
de beroemde architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld en het
voormalige houtfabriekje aan het einde van de Koningin Wilhelminaweg. 
Ook de padvinders hebben dat fabriekje niet gebruikt voor hun bijeenkom-
sten. Tenslotte is de grond voor de Copijnlaan al eind vijftiger jaren ver-
kocht en de nieuwbouw aldaar heeft aansluitend begin zestigerjaren plaats
gevonden.

De redactie wenst u veel leesplezier.
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In memoriam Wim van Schaik
Op 19 september 2017 is, na een welbesteed leven, Wim van Schaik overleden in de 
gezegende leeftijd van 93 jaar.

Wim van Schaik kennen velen van ons als een niet aflatende welsprekende doorzetter 
die zich persoonlijk en met zijn Stichting Brigida inzette voor het behoud van het cul-
tuurhistorisch erfgoed in onze contreien. Hij was onvermoeibaar in zijn strijd voor het 
behoud van het historisch slagenlandschap en van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
Hij was bereid om daarbij tot het gaatje te gaan; diverse keren heeft hij voor de rechter 
gestaan om in hoogste instantie alsnog het gelijk aan zijn kant te krijgen. Die vasthou-
dendheid werd hem niet door iedereen in dank afgenomen, maar hij liet zich daardoor 
niet van zijn wijs brengen. Hij stond autonoom in het leven.

Op zijn erelijst staan onder meer de restauratie van de inundatiekom in de Kanonsdijk 
en de reconstructie van een loopgraaf en van een tankversperring uit de meidagen van 
1940, allemaal onderdelen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, nu genomineerd als 
werelderfgoed. 

Als voorvechter van de cultuurhistorie van deze streek was Wim van Schaik vanzelfspre-
kend lid van de Historische Vereniging Maartensdijk en met Hella, zijn vrouw, tot op 
hoge leeftijd een trouwe bezoeker van onze lezingen en tentoonstellingen. 
Hij schreef enkele goed doortimmerde bijdragen voor Sint Maerten en publiceerde, deels 
samen met anderen, diverse brochures en boeken over belangwekkende onderwerpen uit 
onze lokale geschiedenis. 

Zijn bibliografie omvat de volgende publicaties: 

StM nr. 27, Orkaan over bos Voordaan
StM nr. 29, De vreemde lente van 1945 in Groenekan
1995, Stenen in de vijvers van Voordaan (Isbn: 90-9008467-3) 
1996, Boeren, soldaten en Heiligen (Isbn: 90-9010043-1)
2005, Een matig kerkhofsregt, (Isbn: 9081001914)
2006, Orkanen over Voordaan, (Isbn: 978-90-81477-1-5)
2015, Groenekan en de Tweede Wereldoorlog, (Isbn: 978-90-824259-0-1)

Met Wim van Schaik ontvalt ons een belangrijke pleitbezorger van het cultuurhistorisch 
erfgoed in onze streek.
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Hartekreet 
van dhr. G. Masmeijer 
uit Westbroek in 1963: 
“Och ja, we weten het nog, 
voor 8 jaar was men in 
Maartensdijk nogal wild 
met ons, hoewel wij het 
altijd als een 
vernedering hebben 
gevoeld dat wij als 
zelfstandige gemeente 
werden opgeheven… 
Neem nu eerst het punt 
huizenbouw. Na 8 jaar 
Maartensdijk is er zegge en 
schrijven niet één woning 
in onze gemeente gebouwd. 
Het bouwplan dat er al 
was toen wij nog 
zelfstandig waren, ja wat 
wordt daarmee gedaan? 
Zelfs het krot dat naast het 
oude gemeentehuis staat 
en een schande is voor het 
dorp en een plaats wordt 
voor allerlei gevaren voor 
de jeugd, blijft er maar 
staan als sieraad tegenover 
de straks gerestaureerde 
toren der Nederlands 
Hervormde Kerk…”.

Het realiseren van de zo vurig gewenste 
nieuwbouwwijk in Westbroek liet nog 
langer op zich wachten. Jonge gezinnen 
trokken weg, en dat had ook z’n invloed 
op de school, de middenstand en het 
verenigingsleven. Plannen in 1976 voor 
nieuwbouw leverden 11 bezwaarschrif-
ten op van voornamelijk milieuorganisa-
ties aangaande de grondwaterstand en de 
natuur in de Westbroekse zodden. Om de 
belangen van de Westbroekers zélf naar 
voren te brengen, organiseerden veront-
rustte dorpsgenoten zich in het ‘Komité 
Westbroek Leefbaar’. Henk van Zijtveld 
vertelde jaren later: “Komité Westbroek 
Leefbaar” bestond uit vertegenwoordigers 
van het verenigingsleven, de kerk, het on-
derwijs, de gezondheidszorg, de autoch-
tone bevolking en de zgn. nieuwkomers. 
We verzamelden 279 handtekeningen en 
steunbetuigingen. 98 % van de bevolking 
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was vóór de nieuwbouw-
plannen.” Huisarts Martin 
Smitt  bepleitte tijdens een 
gemeenteraadsvergade-
ring in Maartensdijk: “Er 
vliegen in Westbroek niet 
alleen vogeltjes rond en er 
wonen niet alleen konij-
nen, er wonen ook mensen 
en daar dient ook rekening 
mee gehouden te worden.” 
Hij haalde vervolgens een 
baksteen uit zijn dokters-
tas en luisterde met zijn 
stethoscoop symbolisch of 
er nog leven in zat. Henk: 
“Maar de klapper was de 
manifestatie ‘Open dag in 
een gesloten dorp’ op 17 
september 1977 van 7 uur 

’s ochtends tot 11 uur ‘s 
avonds. Het hele dorp deed 
mee. We lieten slagbomen 
neer aan de toegangswe-
gen naar Westbroek. In 
optocht ging een stoet 
door het dorp met voorop 
fanfarecorps de Vrienden-
kring. Daarachter reden 
een boerenwagen met het 
bord ‘Westbroek wil bou-
wen’, een kraanwagen met 
bouwmaterialen en een 
Mallejan met heistelling 
en -paal. Op een platte 
wagen zaten CPJ-bruids-
paren met het bord ‘Wij 
willen huizen’. Zij brach-
ten een nep-steen naar het 
bouwterrein.”

Niemand minder dan ar-
chitect prof. Hertzberger 
[architect van o.m. het 
muziekcentrum Tivoli-
Vredenburg in Utrecht], 
een artistieke man, was 
door de gemeente Maar-
tensdijk benaderd om een 
nieuwbouwplan te ma-
ken voor Westbroek. Met 
nadruk moest hij in dit 
plan de cultuurhistorische 
waarde van de bestaande 
bebouwing en het karak-
teristieke polderlandschap 
terug laten komen. Hertz-
berger ontwierp vanuit 
zijn filosofie, gericht op 
de persoonlijke wens van 
de bewoners, rijen huizen 
tot één architectonisch 
geheel. Samen zouden zij 
een boerderij vormen. ‘De 
deel’ noemde hij de smalle 
straat tussen de huizen en 
de nabijheid zou het con-
tact tussen de bewoners 
bevorderen. Vooral vanaf 
de kerktoren zou dit mooi 
zichtbaar zijn… De karak-
teristieke lange percelen 
met sloten van de West-
broekse polder liet hij te-
rugkomen in de indeling 
van de wijk. Maar het ont-
werp was te kostbaar. De 
huizen moesten eenvoudi-

Actie Westbroek Leefbaar 1977. 
Archief Wout van Winssen.
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ger en uiteindelijk tekende 
hij 40 sociale huurwonin-
gen en goedkope koopwo-
ningen. Woensdagavond 7 
maart 1979 werd de eerste 
spade in de grond gezet 
met de kraan, bediend 
door de voorzitter van het 
Komité, Leen de Raadt. 
De huizen werden opgele-
verd op 14 juni 1980.

Derig jaar later verzucht 
Herman Hertzberger dat 
hij een compromis heeft 
moeten sluiten waarbij hij 
tot gebruik van veel bak-
steen werd gedwongen. 
Om toch gelegenheid te 
geven tot het uiten van 
eigenheid zocht hij zijn 
heil in details als een por-
tiek met muurtjes om iets 
op te zetten. “Er moet 
een structuur zijn die de 
gemeenschappelijkheid 
vertegenwoordigt, waar-
binnen iedereen z’n eigen 
individualiteit kan vieren, 
tot uitdrukking kan bren-
gen. Een ander verhaal wat 
niet overal bekend is, is dat 
ik er bij de aannemer op 
had aangedrongen én in 
mijn bestek had geschre-
ven, dat de mensen zelf de 
kleur van hun huis moch-

ten bepalen . Dit om toch 
de gelegenheid te geven 
die eigenheid uit te druk-
ken. Dat heb ik bekend ge-
maakt op een bijeenkomst 
in het dorpshuis, op een 
avond dat iedereen kwam. 
Ik stelde voor aan de be-
volking, jullie mogen een 
kleur kiezen… dan zorgen 
wij dat het in die kleur ge-
verfd wordt… Ik zat achter 
een tafel en zou gaan no-
teren wat iedereen voor 
kleur wou hebben. Maar er 
kwam niemand bij die tafel 
en ik voelde al onraad… er 
was iets aan de hand. Ik zei 
toen, kom op jongens, zeg 
in welke kleur je je huis wil 
hebben.  Er ging één man 
staan en die zei: We weten 
het al. En toen dacht ik, 
dit gaat fout. Ja, zeg het 
dan maar. Nou, we willen 
allemaal bruin. Toen heb 
ik blijkbaar heel teleur-
gesteld gereageerd en dat 
vonden ze zo zielig voor 

Burgemeester Panis legt de eerste 
steen op 25 aug 1979. 
Archief Wout van Winssen.

mij dat ze zeiden: ‘Nou ja, 
we willen dan wel bruin 
of blauw’. Ik reed laatst 
door het wijkje en zag ik 
tot mijn grote verrassing 
nu ook tegenstellingen in 
kleuren ontstaan. Het was 
voor mij wel een aangena-
me verrassing dat daar nu 
inderdaad tot uiting komt 
wat ik eigenlijk gehoopt 
had.”

Later zijn er op beperkte 
schaal huizen bij gebouwd, 
maar niet meer in de stijl 
van Herman Hertzberger. 
Het aantal inwoners van 
Westbroek blijft groeien 
en ook nu is er weer vraag 
naar nieuwe huizen. Toch 
heeft dit niet kunnen 
voorkomen dat de winkels 
in het dorp zijn gesloten. 
Maar de school en het ver-
enigingsleven zijn blijven 
voortbestaan.
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o ging het ook bij de familie 
Hennipman. Al voordat Ruth 
Hennipman zelf was geïnfor-
meerd dat bij zijn koe BSE was 
vastgesteld, belegerde de Neder-

landse pers zijn boerderij. Journalisten en 
fotografen met telelenzen stonden klaar om 
het bedrijf ontruimd te zien worden.

Het begon met een chronisch zieke koe op 
de boerderij van de familie Hennipman aan 
de Dr. Welfferweg 49 in Achttienhoven, 
vlák voor kerstmis. De vijfjarige Nellie 26 
was sterk vermagerd, gaf geen melk meer, 
gedroeg zich schrikkerig en zakte weg met de 
achterhand (het achterlijf ). De veearts had 
haar bedenkingen en vroeg om een second 
opinion. Veearts Dick Scholten vertelt: “De 

koe vertoonde neurologische verschijnselen 
en dat zou kunnen duiden op BSE, maar ook 
op een proces in het ruggenmerg. In overleg 
met de veehouder werd besloten aangifte te 
doen bij het RVV (Rijksdienst voor de Keu-
ring van Vee en Vlees). Zij stuurden de vol-
gende dag direct een dierenarts, samen met 
een collega van de Gezondheidsdienst voor 
Dieren om de koe te onderzoeken. Ze wilden 
‘m overnemen, maar pas ná de feestdagen, op 
vier januari. Maar een zieke koe kun je toch 
geen twee weken laten wachten!” Besloten 
werd het dier toch direct op te laten halen 
voor onderzoek bij het CDI (Centraal Dier-
geneeskundig Instituut).
Op vijf januari belde de pathaloog anatoom. 
De voorlopige uitslag was inderdaad een ab-
ces in het ruggenmerg, maar het BSE onder-

Westbroek 
haalde in 1999
de voorpagina’s 

van de landelijke 
dagbladen 

7 januari 1999, 5e geval van BSE in 
Nederland. Als de uitslag er is wordt het 

bedrijf met een rood - wit lint afgezet.

Z
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zoek was nog niet afgerond. Een voorzichtige 
opluchting. Maar de definitieve uitslag kwam 
op zeven januari om 18.40 uur. Dick: “Onze 
zoon was jarig en we zaten met mijn schoon-
ouders aan tafel toen de telefoon ging. Een 
medewerker van het Ministerie van Land-
bouw en Visserij vroeg of ik de dierenarts was 
van veehouder Hennipman uit Maartens-
dijk. Ik verbeterde hem … 
uit Westbroek. Er was BSE 
geconstateerd. Ik schrok en 
vroeg of meneer Hennipman dat al wist. Het 
antwoord was ‘Néé, maar er is een delegatie 
onderweg van het Ministerie, de Gezond-
heidsdienst, mogelijk de burgemeester en 
de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie)’. 
Voordat ik op de fiets kon stappen werd ik 
al gebeld door het Reformatorisch Dagblad 
(RD) en het Utrechts Nieuwsblad (UN): ‘of 
er inderdaad BSE in Maartsensdijk was. Het 
was zelfs al twee keer bij RTL 4 op televisie 
geweest!’ Ik ben toen direct naar de familie 
Hennipman gegaan, maar mocht het erf niet 
op. De toegang tot de boerderij werd al met 
een rood - wit lint afgezet en zoon Rutger 
liep net naar het hek toe om te vragen wat 
er aan de hand was... De pers werd door de 
politie van het erf af gejaagd en ging bij de 
buren in de tuin staan. Woest was ik. Ik heb 
geprobeerd het Ministerie te bellen. Toen 
dit niet lukte heb ik naar alle nummers van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij een 
brief op poten gefaxt. De volgende dag belde 
de onderdirecteur van het Ministerie van 
Landbouw om excuus aan te bieden. De fout 
lag bij de chauffeurs uit Noord Holland, die 
de opdracht hadden gekregen de koe op te 
halen. Zij hadden naar de pers gelekt. Ik ant-
woordde dat hij excuus moest maken aan de 
familie Hennipman, die was de dupe, maar 
dat is nooit gebeurd. 
In de krant was te lezen: “Twee grote vee-
wagens met opleggers draaien het erf op. 
Mannen in witte overalls manoeuvreren de 
koeien de wagens in, de kleinste kalfjes wor-

den gedragen. De volledige veestapel van 81 
koeien werd gedood, inclusief de kat. Het 
wordt vreemd stil op het erf ”. 
De hele veestapel is onderzocht, maar er werd 
niets aangetoond. Twee weken later stond in 
het UN dat in het krachtvoer diermeel was 
aangetroffen. Diermeel wordt gezien als mo-
gelijke oorzaak voor BSE. Ook dát heeft de 

boer zelf uit de krant moe-
ten vernemen.
Inmiddels wordt bij een 

verdacht geval geen massale euthanasie meer 
uitgevoerd, maar controle op het slachthuis 
en op het destructiebedrijf. BSE wordt nu 
niet meer aangetoond.

De familie Hennipman kocht een nieuwe 
veestapel van een veehouder uit Ouderkerk 
aan de IJssel, die stopte met zijn bedrijf. De 
boerderij verhuisde naar een nieuwe locatie 
aan de Korssesteeg in Westbroek. Veertien 
jaar later werd op de hele geschiedenis terug-
geblikt met de huldiging van Sita 38. Deze 19 
jarige koe was er één van het koppel dieren 
dat na de ontruiming was aangekocht. Met 
de 10.000 kg vet en eiwit onderstreept zij de 
duurzame aanpak van Rutger en Christianne 
Hennipman op hun biologisch melkveebe-
drijf de Bonte Parels.
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(Archief Wout van Winssen)
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Volgend jaar is het 40 
jaar geleden dat het 
dorpshuis “De Vierstee” 
aan de Nachtegaallaan 
30 in Maartensdijk op 
27 oktober 1978 door 
prinses Beatrix werd ge-
opend. Vanaf begin 2017 
is het gebouw op initia-
tief van de in 2015 opge-
richte Stichting Vierstee 
2.0. grondig gerenoveerd. 
Op 27 oktober 2017 is 
de vernieuwde Vierstee  
heropend. Het dorpshuis 
beantwoordt na deze 
uitgebreide renovatie  
geheel aan de voorwaar-
den van deze tijd. 

De Maartensdijkers 
kunnen elkaar weer in 
het dorpshuis ontmoeten 
en verschillende sport-
activiteiten beoefenen, 
samen zingen, dansen, 
muziek maken of de bi-
bliotheek raadplegen.

De heropening van het 
gerenoveerde dorpshuis 
is een aanleiding om eens 
in de geschiedenis van het 
Maartensdijks verenigings-
leven te duiken. In de be-
waarde verslaglegging van 
de vele bestaande- en niet 

meer bestaande verenigin-
gen en kerkelijke notulen 
is veel terug te vinden.

Sport-, muziek- en andere 
verenigingen.

In een uit 1960 daterend 
overzicht van alle ver-
enigingen in het dorp 
Maartensdijk worden 20 
verschillende verenigin-
gen genoemd, waarvan 6 
verbonden aan de Gere-

De Vierstee is gebouwd op het 
land achter de boerderij van 
Reijer en Marritje van Wou-
denberg-Westeneng. 
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formeerde of Hervormde 
kerk. De oudste hiervan is 
de Nederlands Hervormde 
Jeugdvereniging op Gere-
formeerde grondslag “On-
derzoekt de Schriften”, die 
bestaat thans 125 jaar.

Kerkelijke handelingen

De eerste gevonden schrif-
telijke mededelingen over 
het Maartensdijks vereni-
gingsleven zijn meer dan 
250 jaar oud. In het vanaf 
1751 bijgehouden Kerken 
Boek van de Hervormde 
kerk van Maartensdijk 
staat onder het hoofdstuk 
Kerkelijke Handelingen 
een verslag van een Ker-
kenraadsvergadering met 
vijf diakenen, gehouden op 
17 januari 1752. Over de 
activiteiten voor de jeugd 
staat het volgende vermeld 
(oude spelling):
“De vergadering indes 
Heeren vreeze met den ge-
bed geopend zijnde
Art. 1. Zo zijn daar op de 
Broederen Diakenen over-
gegaan tot het doen van 
hunne Armen Rekening. 
Waarbij zig ook tegen-
woordig liet vinden De 
Heer Officier dezer  plaat-
ze  met den agtbare Ge-

regte. Welke reekening in 
alle order en getrouwheid 
bevonden is. Waarop de 
Broederen Diakenen van 
den kerkenraad bedankt, 
en verder tot getrouwheid 
en ijver in hun ampel op-
gewekt zijn met Toewen-
schinge van des Heeren 
Zeegen
Art. 2. Wat aangaat de kin-
deren der geenen welke 
van den Armen bedeeld 
worden. Daar omtrent is 
van de Broeders eenparig 
beslooten dat men van nu 
af aan die kinderen, welke 
nog niet bekwaam zijn 

om werk te kunnen doen, 
en daar meede enig geld 
te verdienen naarstig ter 
school zal doen gaan, tot 
zoo lange dat zij bekwaam 
zijn om ordentelijk te kun-
nen leezen in Gods woord 
en bekwaamelijk hunne 
naam te kunnen schrijven 
en die geene welke des 
zoomers met werken nog 
eenig geld verdienen. Dat 
die des winters tot dat 
zelve zijnde nog naastig in 
de school zullen moeten 
begeven. Op dat de jeugd 
daar door geleegenheid 
en gegeven worden, om 
zig naaderhand in Gods 
woorden en de leere der 
zaaligheid te beter te kun-
nen oefenen en ook met 
eenen daardoor van alle 
verderffelijke leedigheid 
en onbandigheid worde 
afgehouden.”
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Dit is het merk van 
Teunis van Achterberg.

Kerkenboek van Maartensdijk, begonnen in 1751.



In de verslagen van de 
kerkenraadsvergaderin-
gen over de periode 1751 
tot 1800 in het genoemde 
Kerken Boek zijn geen 
richtlijnen meer te vinden 
over de besteding van de 
vrije tijd. Wel wordt in een 
verslag van de Kerkenraad-
vergadering, gehouden op 
5 september 1751, het vol-
gende medegedeeld:

“Is met algemene stem-
men goedgevonden, dat 
diegene welke van den 
armen bedeeld of onder-
steund worden, wanneer 
zij op ker(st)mis of vasten-
avond tijden in Herbergen 
zig laaten vinden voor de 
eerste 6 weeken van de 
bedeelinge zullen versto-
ken zijn, voor dat weede 
geheel daar van afgetelt, of 
die in armen huizen woo-
nen voor de eerste scherp 
vermaand, voor de tweede 
dat de armen zullen getelt 
worden.”

Onderzoekt de Schriften

In 1892 is door de Gere-
formeerde kerk te Maar-
tensdijk op initiatief van 
de heren A. van Spijkho-
ven en G. Verschuur de 
jeugdvereniging “Onder-
zoekt de Schriften” opge-
richt. Ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan 

van deze vereniging is in 
oktober 1993 een boek 
uitgegeven getiteld: “Van 
jongelingsvereniging tot 
jeugdvereniging”. Dit boek 
bevat bijdragen van ver-
schillende leden. De  heer 
P. Korteweg begint met 
een historisch overzicht 
vanaf het oprichtingsjaar 
1892 van de jeugdvereni-
ging. Hij schetst de maat-
schappelijke ontwikkelin-
gen die aan de oprichting 
van de jeugdvereniging 
vooraf gingen: Door de 
economische groei vanaf 
1800, mede veroorzaakt 
door de opkomst van de 
industrie, stegen omstreeks 
1850 de lonen en daalde 
de werkeloosheid. Vooral 
na 1870, schrijft Korte-
weg, verdween het stan-
densysteem en kwamen 

daarvoor in de plaats de 
klassen. “bij de arbeidende 
klasse ontstond het gevoel 
van eigenwaarde”, schrijft 
hij. Korteweg beschrijft 
uitvoerig de ontwikkeling 
van de geloofsbelevenis en 
het samengaan van de ver-
schillende hervormde en 
gereformeerde richtingen, 
bekend als De Vereniging. 
“Het nieuwe kerkgenoot-
schap”, schrijft Korteweg, 
“gaat verder onder de naam 
‘Gereformeerde Kerken in 
Nederland’”. De oprichting 
in 1892 van de toenma-
lige Jongelingsvereniging 
in Maartensdijk droeg de 
naam: ”Gereformeerde 
Jongelingsvereniging ‘On-
derzoekt de Schriften’ te 
Maartensdijk”. Het initia-
tief kwam van de plaatse-
lijke Gereformeerde Kerk 

11

Gereformeerde jongelingsvereniging ‘Onderzoek de Schriften’ in 1948.

Staand v.l.n.r.: Overvest, Bertus van Ginkel, Willem van der Pol, Duim uit 
H’sum, Meindert Versteeg, Bertus van Vulpen, Evert van Vulpen. Zittend 
v.l.n.r.: Maarten van Woudenberg, Jan van Ginkel, Joop Grootendorst, 
Teus van Ekris, Ds. W. L. Mulder, Geurt van Amerongen, Kors Versteeg.



met als eerste voorzitter de 
heer A. van Spijkhoven. 

De leden van de vereni-
ging kwamen meestal we-
kelijks bijeen in de consis-
toriekamer van de kerk [de 
vergaderkamer van de ker-
kenraad].  De begeerte van 
de hervormde jongelingen 
om de avonden bij te wo-
nen was volgens Korteweg 
zo groot, dat het meren-
deel van de leden her-
vormd was. In 1897 treedt 
Van Spijkhoven om privé 
redenen als voorzitter af 
en volgt Jac. Van Ekris hem 
op. Van Ekris vervult deze 
functie 40 jaar tot 1937.  
Hierna volgt een lange rij 
van voorzitters, waarbij 
opvalt dat de heer G. Mul-
der met tussenpozen van 
1957 tot 1986 deze func-
tie heeft vervuld. 

Omstreeks 1897 schei-
den de wegen zich van 
de hervormden en gere-
formeerden en wordt de 
gereformeerde jongelings-
vereniging Thimotheus 
opgericht. In 1947 wordt 
de aparte  meisjesvereni-
ging Rhode opgericht die 
tot 1976 heeft bestaan. 

De inmiddels 125 jaar be-
staande jeugdvereniging 
“Onderzoekt de Schrif-
ten” is de oudste vereni-

ging in het dorp. Wat op-
valt is dat deze vereniging 
trouw is gebleven aan de 
ideeën van hun oprichters. 
De jeugdleden komen met 
vaste regelmaat na hun 
zondagsschoolperiode  in 
twee verschillende leef-
tijdsgroepen, van 12 tot 
16 jaar en vanaf 16 jaar 
totdat ze gaan trouwen, 
wekelijks of om de 14 da-
gen donderdagavond van 
20 tot 22 uur  bij elkaar. 
De avonden worden tot 
de pauze aan Bijbelstudie 
gewijd en na de pauze aan 
vaderlandse geschiedenis. 
Er is een periode geweest, 
dat de meisjes na de pauze 
handwerkles kregen. Soms 
gaan de leden met elkaar 
een dagje uit om te punte-
ren in Giethoorn of voor 
een bezoek aan de Tweede 
Kamer in Den Haag.

Het Wilhelminagebouw  

In 1914 werd achter de 
toenmalige openbare la-
gere school aan de Dorps-
weg 53 het Wilhelminage-
bouw gebouwd. 
Dit was het eerste niet 
aan een kerkelijke richting 
verbonden dorpshuis in 
Maartensdijk.  Het heeft 
tot 1964 dienst gedaan 
als verenigingsgebouw. 
Er werden muziek- en 
toneelvoorstellingen ge-
organiseerd. Sport- en 
jongelingsverenigingen 
kwamen er bij elkaar, ver-
schillende onderwijsacti-
viteiten en vergaderingen 
werden er gehouden. Ook 
was er een bibliotheek en 

Clubhuis van Bruggink
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bood het gelegenheid voor 
bevolkingsonderzoeken, 
het stembureau en er was 
een kleuterschool  in ge-
huisvest. 
Tot 1964 heeft het Wilhel-
minagebouw als dorpshuis 
gefunctioneerd. In 2003 is 
het afgebroken.

Clubhuis van Bruggink

In het pand aan Dorpsweg 
153, waarin zich thans het 
restaurant Zilt en Zoet be-
vindt, is de heer H. Rou-
wendaal een kroeg begon-
nen. Na de bezetting is 
hij opgevolgd door Teus 
Bruggink. De kroeg fun-
geerde als eerste  clubhuis 
van de Maartensdijkse 
voetbalvereniging SVM. 
Teus Bruggink was ook 
één van de oprichters van 
de buurtvereniging “De 
Vriendschap” waarvan de 
leden in de kroeg bijeen 
kwamen om te biljarten. 
Het biljarten vereiste een 
speciale vaardigheid om-
dat, naar later bleek, het 
biljart scheef stond. Het 
clubhuis heeft tot begin 
1970 bestaan.

Houten dorpshuis

Eind 1964 kocht de ge-
meente Maartensdijk de 
Bethlehemkerk, die aan 
de Blankenburgstraat in 

Overzicht van 
de bestaande verenigingen in 
1960 in de kern Maartensdijk

Muziekvereniging “Kunst en Genoegen”.
Buurtvereniging “De Vriendschap”.
Voetbalvereniging “S.V.M. Boys”.
Mondaccordeonvereniging “Concordia”.
 “Nederlands Christenvrouwenbond” 
afdeling Maartensdijk.
“Tafeltennisclub Maartensdijk”.
“Nederlands Rode Kruis 
afdeling Maartensdijk”.
“Oranjevereniging Maartensdijk”.
Personeelsvereniging “Gamavri”.
“Het Groene Kruis afdeling Maartensdijk”.
Postduivenvereniging “De Snelle Vlucht”.
“Uitleenbibliotheekvereniging”.
“Damesgymnastiekvereniging”.
Nederlands Hervormde Meisjesvereniging 
op Gereformeerde Grondslag “Niet in 
eigen kracht”.
“Gereformeerde Jongelingsvereniging 
A.R”.
Nederlands Hervormde Meisjesvereniging 
op Gereformeerde Grondslag “Rhode”.
Nederlands Hervormde Jongelingsver-
eniging op Gereformeerde Grondslag 
“Onderzoekt de Schriften”.
Nederlands Hervormde Jongelingsvereni-
ging “Timotheus”.
“Winkeliersvereniging Maartensdijk”
“Klaverjasclub”.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13



de wijk Charlois te Rotter-
dam stond. 
Het was een Scandinavi-
sche houten noodkerk die 
moest wijken voor de aan-
leg van de metro. 
Hij kwam aan de Nachte-
gaallaan te staan en heeft 
tot de opening van de 
Vierstee in 1978 als dorps-
huis gefunctioneerd. Met 
dezelfde activiteiten als in 
het Wilhelminagebouw. 

De inmiddels overleden 
Joop van den Brink heeft 
samen met zijn vrouw dit 
dorpshuis tot 1978 be-
heerd. Naast alle activitei-
ten, zoals die in het Wil-
helminagebouw werden 
gehouden, hield de Her-
vormde Adventgemeente 
er zondags in het gebouw 
zijn kerkdienst. Het ge-
bouw is na de opening van 
De Vierstee in 1978 ver-
dwenen. 
Op het terrein kwam het 
winkelcentrum De Marij-
kehof.

De Vierstee

27 oktober 1978 ver-
richtte prinses Beatrix de 
opening van het dorpshuis 
De Vierstee aan de Nach-
tegaallaan. Reeds in 1971 
waren er plannen om een 
nieuw dorpshuis te bou-
wen. Op initiatief van Kees 
Pijpers werd met de heren 
Hoppenbrouwer, Koster 
en Van der Weiden bij de 
sportver-
enigingen 
en andere 
verenigingen in het dorp 
gepeild wat de behoef-
ten waren. Zo werd be-
dacht om bij een nieuw 
te bouwen dorpshuis ook 
een zwembad, bowling-
baan, politiebureau en 
een brandweerkazernen 
te voegen. Dit was echter 
te veel en uit Den Haag 
kwam de mededeling dat 
daarvoor geen geld was. In 
1974 werd de draad weer 
opgepakt. Een nieuw ge-
vormde werkgroep ging 

hard aan de slag. Ter orien-
tatie werden vergelijk-
bare projecten in het land 
bekeken. Er kwam een 
stuurgroep waarin de ge-
meente en groepen uit de 
gemeenschap waren ver-
tegenwoordigd. In 1977 
kreeg men de mededeling 
dat de subsidie vanuit het 
Rijk rond was.

De bouw.

De Vierstee is gebouwd op 
het land achter de in 1913 
gebouwde langhuisboer-
derij van Reijer en Mar-
ritje van Woudenberg-We-
steneng aan de Dorpsweg 
88. Het land achter deze 

b o erd eri j 
liep tot aan 
de Nieuwe 

Weteringsweg. Reijer heeft 
van 1930 tot 1976 op de 
boerderij gewerkt. Hij 
hield melkvee, jongvee, 
varkens en kippen.  Hij 
heeft nog lang met paard 
en wagen gewerkt. Pas in 
1970 kocht hij een trac-
tor en is ook laat op een 
melkmachine overgegaan. 
Achter de boerderij was 
een boomgaard, waarvan 
een gedeelte nog steeds 
aanwezig is. Op het wei-
land achter de boerderij is 

Van noodkerk tot dorpshuis.
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in 1966 eerst de katholie-
ke kerk gebouwd en op de 
plek, waarop De Vierstee 
is gebouwd, had Reijer een 
drinkgat voor de koeien 
gemaakt, dat steeds auto-
matisch met water uit de 
sloot werd gevuld. Reijer is 
in 1988 overleden en Mar-
ritje in 1994. De boerderij 
heeft daarna een woonbe-
stemming gekregen.  

Op 8 oktober 1977 hebben 
meer dan 70 voorzitters 
van allerlei verenigingen 
in het dorp gezamenlijk 
de eerste spa in de grond 
gestoken. Tijdens de 
bouw werden er geldin-
zamelingsacties in het 
dorp gehouden door de 
werkgroep “Actie Onder 
Dak”, hetgeen uiteindelijk 
50.000,- gulden opbracht. 
Op 13 oktober 1978 was 

het gebouw gereed. Jan de 
Bruin heeft de naam “De 
Vierstee” bedacht die her-
innert aan de vier kernen 
waaruit de voormalige 

gemeente Maartensdijk 
bestond. Het logo rechts 
aan de voorgevel is een 
ontwerp van Wim van de 
Kamp. Vanaf de opening 
op 27 oktober 1978 door 
prinses Beatrix en haar 
dansje met Edwin Rutten 
als Ome Willem, thans bij-
na 40 jaar geleden, speelt 
het gebouw een hoofdrol 
in het sprookje dat Maar-
tensdijk altijd zal blijven.
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In Westbroek speelde in de af-
gelopen dertig jaar de herin-
richting van het Noorderpark 
een belangrijke rol. Medio 
2000 beschreef Antonie van 
Harteveld in een tweetal artike-
len in de Vierklank de daarmee 
samenhangende boerderijver-
plaatsingen in Westbroek. Met 
zijn instemming nemen wij zijn 
beschrijving over van de ver-
plaatsing van twee van die boer-
derijen. Volkomen arbitrair is 
daarbij gekozen voor de bedrij-
ven van de familie Cees van de 
Broek en van de familie Johan 
Lam.

Relatief weinig aandacht heeft een reeks 
boerderijverplaatsingen in Westbroek gehad. 
Vijf boerengezinnen vertrokken met hun vee 
in een tijdsbestek van een jaar van de Kerk-
dijk en dr. Welfferweg naar de nieuwe Kors-
sesteeg. De laatste verhuizing van de familie 
Hogenhout met hun blaarkoppen is in week 
25 voltooid. Een zesde verplaatsing moet zich 
op het moment van publicatie van dit artikel 
(in juli van het jaar 2000) nog voltrekken.  

WESTBROEK

De boerderij-
verplaatsing 

en de 
Korssesteeg



Dit alles binnen het kader van de plannen 
van de herinrichting Noorderpark. De nieu-
we bewoners wonen in nieuwe boerderijen 
en het vee graast zomers in een herverkavelde 
polder Achttienhoven. Overigens een ont-
wikkeling die fel werd bestreden door Stich-
ting Brigida. De boerenfamilies hebben veel 
gemeen. Niet alleen zijn er soms verre fami-
lierelaties, maar ze hebben bij benadering ook 
hetzelfde melkquotum. Tegenover het, overi-
gens niet in alle gevallen, voor goede prijzen 
kunnen verkopen van het vorige woonhuis 
en het onder gunstige condities kunnen ves-
tigen van een nieuw bedrijf, staat een voor de 
huidige tijd betrekkelijk geringe hoeveelheid 
grond. Ze hebben weliswaar hun bedrijfsvoe-
ring kunnen optimaliseren, maar afhankelijk 
van melkprijzen, voederkosten en milieuwe-
tgeving gaan ze een spannende tijd tegemoet. 
Het is aardig om te zien dat zeker vier boe-
renfamilies gekozen hebben voor streekei-
gen erfbeplanting. De verhuizingen hebben 
een aanzienlijke invloed op het dorp en het 
dorpsleven. Niet dat deze ontwikkeling op 

zichzelf staat. De laatste jaren worden geken-
merkt door het in een snel tempo verdwijnen 
van boerenbedrijven. Gelukkig konden deze 
bedrijven behouden worden voor Westbroek 
maar de Welfferweg zal nooit meer dezelfde 
worden, terwijl de Kerkdijk zijn rode blaar-
koppen die je net om een hoekje kon zien, zal 
missen. De boerengezinnen wensen we veel 
succes in de toekomst en we willen hen be-
danken voor hun rol in een aantal artikeltjes 
over hun keuze en hun situering.    

De familie van de Broek, 
Korssesteeg nummer 2
Op 17 juli 1999 kwamen ze op de eerste 
boerderij rechts aan de Korssesteeg wonen. 
Ze, dat zijn Cees van de Broek (toen 41 jaar), 
zijn vrouw Wilma en hun dochter Josien van 
14. Ze kwamen van de doctor Welfferweg 21 
waar Cees het bedrijf van 40 ha. met de in 
politieke kringen niet onbekende broer Henk 
deelde. Aan de keukentafel leggen Cees en 
Wilma uit dat de beslissing om te verhuizen 
gegroeid is. Eerst was van verhuizing geen 
sprake. Maar door de boerderijverplaatsing 
ontstonden er kansen voor een zoon van 
Henk om in het vak te blijven. Het beteken-
de wel dat bij de verkoop van de woning niet 
die extreme bedragen over tafel gingen die de 
laatste tijd gebruikelijk zijn. Een andere reden 
om het te doen was de bedrijfsvoering. 

De koeien: 6 kilometer per dag 

Cees vertelt dat het langste stuk land nu 
1100 meter is waar dat vroeger gewoonlijk 
meer dan 4 km was. De koeien liepen dan 
zo’n 6 km op één dag. Gevolg is dat er in de 
huidige situatie minder voer nodig is en dat 
de weerstand van de koeien groter is. Het 
was voor Cees en Wilma een verrassing dat 
de koeien zo goed reageerden op de nieuwe 

WESTBROEK
De Welfferweg zal nooit meer dezelfde 
worden
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situatie. Het aantal stuks vee is met 61 inclu-
sief 24 stuks jongvee wat geringer dan in de 
oude situatie waar Cees en Henk samen 115 
dieren hadden. Over het grasland is Cees nog 
niet helemaal tevreden. Maar met wat nieuw 
gras op enkele plaatsen zal  ook dat probleem 
verholpen zijn. 

Stalinrichting 

De 275.000 kg melk wordt in een melkstal 
van het type visgraat aan de koeien onttrok-
ken. De afname geschiedt automatisch met 
het varie-flow(pulsatie)-systeem. In de melk-
stal treffen we geen krachtvoer aan, alleen in 
de krachtvoerbox. In de stal zien we zoge-
naamde zwevende boxen met boxcomfort. 
De kalveren staan buiten in de iglo’s. 

Kostenbeheersing 

Voor Cees en Wilma is het per saldo mak-
kelijker boeren. Uitbreiding kan nauwelijks 
omdat ze aan het melkquotum vastzitten. 
Het land en de stalinrichting maken het werk 
eenvoudiger en goedkoper. Minder loon-
werkkosten en minder krachtvoerkosten bij 
een grotere melkproductie. Reden om de toe-
komst, als beiden tenminste gezond blijven 
want dat voorbehoud wil Cees wel maken, 
positief in te zien. 

De overige factoren die tellen 

Als nadeel zien ze de hoge investeringskosten 
die zo’n boerderijverplaatsing met zich mee-
brengt. Ook de infrastructuur met de huidi-
ge  hobbelweg is nog niet wat ie zijn moet. De 
dorpskern missen ze nauwelijks. Eigenlijk was 
die er al langere tijd niet meer. Genieten doen 
ze beslist van hun nieuwe omgeving. Toren-
valken en buizerds worden aanschouwd. Vos 
en das zitten in de buurt. De boerderij wordt 
met erfbeplanting aangekleed. De veldes-
doorn dient als heg. Verder treffen we knot-
wilgen aan en achter els en gemengd struweel. 
Daarnaast gelukkig de hoogstamfruitbomen. 
Reacties van natuurbeschermers of historici 

zijn er na de ingebruikname van de boerderij 
niet meer waargenomen. 

De familie Lam, 
Korssesteeg nummer 1 
Op 1 oktober 1999 verhuisden de koeien. 
Een week eerder vertrokken Johan en Geer-
trui Lam met hun 7 kinderen van de markan-
te boerderij Kadastralen aan de Dr. Welffer-
weg 114 naar de Korssesteeg. Sinds 1981 was 
Johan daar zelf boer. De eerste uitoefening 
van het boerenbedrijf ging via moederskant 
terug naar 1872. Het betekent dus nogal wat 
om daar afstand van te nemen. Een aantal 
van ons kent de prachtige oude Hollandse 
stal van de boerderij uit de jaarlijkse ‘open 
dag’ van 1998.  

Ingrijpende beslissing
Tegelijk is dat een van de com plexe redenen 
om de stap naar een nieuwe boerderij te zet-
ten. In feite werd de stal te klein en was er te 
weinig mestopslag. De beslissing was voor 
hen wel ingrijpend. Jo han was er geboren en 
getogen en zijn vader woont nu nog naast de 
oude boerderij. Maar gelukkig is hun relatie 
met vader en ook de nieuwe bewoners goed. 
Het doet ze goed dat de nieuwe bewoners 
veel in stand houden waaronder de fraaie 
kastanjeboom achter het huis. Meer pro-
blemen hadden ze, net als hun buren aan de 
Korsses teeg, met de rechtszaak die namens 
Stichting Brigida werd gevoerd om de bouw 
van de boerderijen tegen te houden. Na de 
toestemming van provincie en gemeente, en 
terwijl de bouw onderdeel uitmaakte van een 
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samenhangend landinrichtings plan voor het 
Noorderpark, ervoeren ze dat als uitermate 
belastend.

Het land is nog niet helemaal klaar
Op het moment van het bezoek, in de winter, 
waren nog niet alle sloot jes gedempt en stond 
ook nog niet alle 30 hectare ter beschik-
king. De 50 zwartbonte Holsteiners en 40 
stuks jongvee beschikken nu over een zelfde 
prachtige ligboxstal (2+1) als buurman Van 
de Broek. Ze staan niet meer vast en Johan 
hoeft niet meer door de knieën. Het voeren 
gaat niet meer met de hand. 
De krachtvoerbox wordt 
aange stuurd door een com-
puter. En ver der staat een 10 stands visgraat 
melkstal met melkmeting ter be schikking.
Hij overweegt om melkquotum aan te kopen 
om zodoende schaalver groting te realiseren. 
Van de an dere kant zijn dat niet geringe in-
vesteringen. Per koe moet je aan een investe-
ring van zo’n f 30.000 denken.

Gesloten bedrijf
De koeien doen het goed. Ze wen den zonder 
moeite aan de nieuwe melkstal. Bij het vroe-
gere bedrijf gingen ze naar de koeien toe, met 
als nadeel dat de koeien moeilijker te sturen 
waren in de voeropname. De afstamming 
van de koeien is trouwens interessant. Ze zijn 
door gefokt uit de dieren waar vader mee be-

gon. Johan en Geertrui noe men de Adrie’s 
(150), de Dirkjes (50), de Toosjes (70) en de 
Coba’s. De 150 Adrie’s zijn allemaal op het 
bedrijf geweest. Het is in feite een gesloten 
bedrijf want in zeker 15 jaar is er geen nieuwe 
koe ge kocht.

Voors en tegens

Het beter kunnen voeren, de verbe terde werk-
omstandigheden, de groei mogelijkheden en 
het beter te bewer ken land ziet Johan wel als 
grootste voordelen. Het gras kan trouwens 
nog wat beter. Daarentegen missen ze een 

beetje de vroegere omge-
ving. Ze zitten overal wat 
verder vandaan en moeten 

nog een beetje wennen aan de nieuwe bouw. 
Dat zal wel wat veranderen als de erfbeplan-
ting waaronder een hoogstamboomgaard en 
een houtsingel zich wat meer ont wikkelt.
Over hun huis zijn ze heel tevreden. Geertui: 
‘een huis zoals je wilt, met een grote woonkeu-
ken.’ De deuren zijn net geschilderd. Naast 
het behan gen was dat een van de klussen die 
Johan het laatst zelf heeft gedaan. Ook met 
de bouw heeft hij geholpen. Iedere dag stond 
hij om 5 uur op om zijn dagprogramma rond 
te krijgen. In de tussentijd zorgde Geertrui 
voor de 7 kinderen waarvan de oudste in-
middels 18 is en de jongste 2 jaar.
De toekomst ziet Johan niet zonder zorgen. 
Hij raakt wat verbitterd over de uitgebreide 
regelgeving. Door het landbouwbeleid ziet 
hij het minimum aantal liters melk steeds op-
schuiven. Tegelijk maakt hij zich zorgen over 
de verminderde vrucht baarheid van het land 
door het mine ralenbeleid.De Korssesteeg
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Utrechts Nieuwsblad 2 augustus 1980: Aan 
de Kerkdijk in Westbroek in 1980, op het 
terras van het cafetaria, doet een ambtenaar 
met opgestroopte mouwen vee-administra-
tie. Boeren halen hier eigendomsbewijzen 
voor hun koeien vanwege de komende vee-
markt. 

Nog meer boerenbedrijvigheid op de weg in 
de vorm van een trekker met melktank op de 
aanhanger. Een andere trekker vervoert een 
tochtige koe. Links en rechts van de weg lo-
pen in het weiland koeien in logge gang, ach-
ter elkaar via hun smalle weidepaden op huis 
aan … melkenstijd.

Sindsdien is er veel veranderd in de melkvee-
houderij, ook in Westbroek. Wout Lam is in 
1978 begonnen met de boerderij in opvol-
ging van zijn ouders. Hij bouwde direct een 
‘loopstal’ want het was in de tijd dat het ‘huis-
melken’ begon. Tot die tijd molken de boeren 
‘s zomers in het land, in de doorloopmelkwa-
gen, op de plaats waar de koeien graasden. 
Wout: “Overal in de polder zag je koppeltjes 
koeien met een doorloopwagen. Iedereen 
molk gewoon in de polder. Het achterste 
land tegen de heuvelrug aan, de ‘heikampen’, 
ligt hoger, dus droger. De boeren bewaarden 
dat deel voor de natte herfst en gingen dan 
‘omrijden’. Zij reden met hun trekkers door 

het dorp, over de Wilhelminaweg naar de 
Graaf Floris de Vijfde weg in Hollandsche 
Rading om te melken. Die boeren waren al-
tijd zo vroeg, dan lagen wij nog op bed. Aan 
de trekkers kon je horen wie het was. De eer-
ste die om kon rijden was Guus van de Wil-
ligen. Dat was voorbij met de komst van de 
ligboxenstallen. De koppels koeien werden 
groter, maar er ontstond een nieuw probleem 
met de lange percelen. Bij de kerk in West-
broek had je kavellengtes van 4 kilometer! 
De koeien moesten grote afstanden lopen 
om thuis te komen. Er werden wat alternatie-
ven bedacht zoals de aanleg van betonpaden, 
een hele dure hobby. Toen is de herindeling 
op gang gekomen. Bij de ruilverkaveling wer-
den de smalle percelen ingedikt, akkers met 
elkaar verbonden, sloten gedempt en nieuwe 
gegraven. Veel singels (bomenrijen) zijn in 
de loop van de tijd verdwenen. Wel is er nog 
het bos van Wim Wijnen, het dassenbos in 
de volksmond. Het is er altijd geweest. In de 
oorlog wilde men het graag rooien voor ka-
chelhout, maar dat mocht niet van Wim. La-
ter had ‘ie spijt natuurlijk, want je doet niks 
met zo’n bos”.

In de ruilverkaveling is de boerderij van Wout 
Lam verplaatst van de Achterweteringse weg 
naar de Kooijdijk: “Wij waren één van de 
laatsten. De voordelen van land dichter bij 
huis, compacter, wegen zo oneindig op tegen 
die lange afstanden. We zijn nog iets groter 
geworden, maar niet zo verschrikkelijk veel. 
We hebben nu 94 koeien om te melken. Groei 
van de melkveebedrijven veroorzaakten in-
dertijd een melkplas, een Europees probleem. 
Melkquota hebben geholpen daar wat aan te 
doen. Die fosfaatregels van nu, dat is een Ne-
derlands dingetje, dat we onszelf aangepraat 
hebben. Ik denk niet dat er in de Nederland-
se melkveehouderij een fosfaatprobleem is. 
Wij hebben relatief veel grond in verhouding 
tot het aantal koeien. Dus wij voeren gewoon 
mest aan. Dat heb ik het afgelopen jaar ook 
nog gedaan. Ik spreek akkerbouwers die bijna 
het idee hebben dat hun opbrengst minder 
gaat worden. Te weinig mestaanbod. Want 
dat is een heel groot verschil met vroeger. In 

Veranderingen 
in de 

melk-
veehouderij
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de winter wordt nu geen mest meer gereden. 
Alleen in het groeiseizoen wordt het gebruikt. 
Dat scheelt zo gigantisch aan benutting! Uit-
spoeling komt volgens mij vrijwel niet voor. 
Dat zijn heel essentiële verschillen. Daarom 
denk ik dat het fosfaatprobleem … we zitten 
het elkaar gewoon aan te praten. We praten 
met zoveel cijfers achter de komma… Ik heb 
het gevoel dat dingen worden overgenomen 
door mensen die niet gehinderd worden door 
enige kennis van zaken”.

De koeien van Wout Lam staken herhaalde-
lijk 2x daags de Achterweteringseweg over en 
waren daarmee een belangrijke verkeersrem-
mer in de spits.  Ook nu, op de Kooijdijk, laat 
Wout z’n koeien nog wel ‘ns oversteken en staat 
er soms een fietser te wachten, soms met een fo-
totoestel. “Dan zeg ik: ‘sorry, het duurt effen.’ 
Zegt ‘ie: ‘O nee hoor, ze staan op facebook’”.

De jonge kalfjes verblijven de eerste tijd in 
iglo’s, ter bescherming tegen besmettelijke 
ziekten, langs het fietspad naast de boerderij. 
“De kunst vind ik om de echte critici te berei-
ken. Die kom je incidenteel tegen, soms als 
ik kalfjes voer. Zoals een vrouwtje op de fiets, 
ik zie haar in de verte aankomen, die zit met 
haar hoofd te schudden. Ik zei: ‘mevrouw, nou 
moet u even stoppen … wij hebben wat uit te 
praten.’ Dat vind ik wel leuk. ...’Die kalfjes zo 
zielig, dat was vroeger anders’... Maar dat is 

helemaal niet waar, want in achttienhonderd 
werden de koeien ook al gemolken hoor. Al-
leen met de hand. Maar de kalfjes werden er 
wel afgehaald. Bij de stier van Potter lopen 
ook geen kalfjes, alleen een schaap. Dan zeg-
gen ze: ‘ja, ik ben pas op een stal geweest, de 
Zonnehoeve, in de Noordoostpolder. Daar 
hebben ze een proef, daar laten ze de kalfjes 
wél bij de koe lopen.’ Maar die boeren gene-
reren hun inkomen uit bezoekers en verhuur 
van skyboxen en die hele reutemeteut. Ja, 
kijk, als je maar inkomen hebt is het goed. 
Hoe dat dan bij mekaar geraapt wordt… Ik 
zeg niet dat het beter is. Het is gewoon an-
ders. Het publiek ziet dat niet. Je wordt het 
niet met elkaar eens en dat hoeft ook niet. 
Maar je hebt elkaar wel gesproken en je hebt 
uitgelegd waarom je de dingen doet. Maar 
dat schiet niet op hoor. Dat is er ééntje per 
week of zo.”

Waar 50 jaar geleden langs de doorgaande 
weg van Achttienhoven en Westbroek nog 
68 melkveehouderijen waren gevestigd, telt 
de hele polder Westbroek er nu nog maar 16. 
Het oorspronkelijk boerendorp telt nu wel 
ruim 200 andere uiteenlopende onderne-
mingen.

Overal in de polder zag je koppeltjes koeien 
met een doorloopwagen. 
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In april startte in Bilthoven de reizende 
tentoonstelling over het 100-jarig bestaan 
van Bilthoven.
Op verschillende lokaties in Bilthoven is 
deze tentoonstelling door veel inwoners 
bezocht.
In Hollandsche Rading werd eind juni de 
tentoonstelling over de geschiedenis over 
Hollandsche Rading opengesteld in het 
Dorpshuis aldaar. Speciaal voor de ou-

dere inwoners van deze kern gaf de heer 
Henk Veenstra , al heel lang woonachtig 
in Hollandsche Rading,een boeiende le-
zing over deze kern en haar geschiedenis.
In Groenekan werd eind augustus in het 
Dorpshuis De Groene Daan de tentoon-
stelling over de geschiedenis van Groe-
nekan geopend. De heer Jorn Copijn gaf 
een interessante 
lezing over het 
meer dan 250 
jaar geleden op-
gerichte bedrijf 
Copijn.
In Maartensdijk 
werd eind septem-
ber in de Binnen-
tuin in Dijckstate 
de tentoonstelling over de geschiedenis 
van Maartensdijk geopend. De oud-post-
bode, de heer Theo Schouten, hield een 
dialezing over oud Maartensdijk.
In Westbroek werd begin november de 
tentoonstelling over de geschiedenis van 

Zes kernen, 
zes tentoon-

stellingen
n het jubileumjaar van de Historische 
Kring D’Oude School (25-jarig be-
staan) en de Historische Vereniging I

Maartensdijk (30-jarig bestaan) van april 
t/m november 2017.
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Westbroek in Molen de Kraai geopend. 
Wederom gaf de heer Theo Schouten een 
dialezing over een wandeling door West-
broek.
Half november werd de tentoonstelling 
in het H.F. Witte Centrum in De Bilt  ge-
opend over oude beroepen in deze kern. 
Mevrouw Lies Haan gaf een lezing over 
de herkomst van oude straatnamen.
Al deze zes tentoonstellingen werden 
door vele enthousiaste bezoekers be-
zocht en gewaardeerd. Maar bijzonder in 
deze opzet was dat in deze zes kernen, op 
de voorbereiding, organisatie, inrichting 

en bemensing tijdens de tentoonstel-
lingen, door werkgroepen van vrijwilli-
gers uit de kernen zelf werden verzorgd.

Het zien van de vele foto’s en voorwerpen 
zorgde overal voor interessante discussies 

tussen de bezoekers en vele oude herinne-
ringen werden opgehaald. Soms zorgden 
bezoekers ook voor aanvullingen in de 
vorm van voorwerpen, die geschonken 
werden aan de beide historische vereni-
gingen, als ook voor  verbeteringen in de 
bijschriften van de foto’s e.d.

Al met al hebben alle inspanningen van 
zoveel vrijwilligers er toe geleid dat ge-
middeld per kern 350 bezoekers geturfd 
werden en in het gastenboek enthousi-
aste reacties werden geschreven.
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N De Historische Vereniging Maartensdijk 
(opgericht 7 oktober 1987) 

stelt zich ten doel 
kennis van en belangstelling voor de lokale geschiedenis van 

Maartensdijk e.o. te bevorderen.
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