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Voorwoord
Het is een onontkoombaar thema in deze dagen: oorlog in Europa. Terwijl historici en cultuurhis-
torische instellingen zich opmaakten om feestelijk (sic) het Rampjaar 1672 te herdenken, brak op 
23 februari 2022 een gruwelijke oorlog uit in Europa. De invasie van Rusland in Oekraïne verschilt 
in niets van andere oorlogen om territoriaal gewin. De bombardementen, de verwoestingen, de 
burgerslachtoffers, de vluchtelingen… Er is in 350 jaar veel veranderd, maar aan de ellende ver-
andert niets.  
We schrijven dit Voorwoord in maart ’22, zonder te weten wat de stand van zaken zal zijn als u 
dit leest. Maar één ding weten we zeker: de naoorlogse generatie is in 2022 haar optimisme over 
de vrede kwijtgeraakt. 
We doen met een artikel van Anne Doedens mee aan de Rampjaarherdenking. Ook 
Maartensdijk, Westbroek en andere plaatsen in onze regio werden getroffen. Vluchtelingen, ver-
woestingen, bombardementen en burgerslachtoffers. Doedens licht een relatief klein voorval uit: 
brandschatting, een gijzelneming en een huis dat verloren gaat in 1673. Maar tegen de achter-
grond van de oorlogsterreur zien we ook hier de willekeur en het onrecht.

Verder in dit nummer 
Kees Floor schrijft het verhaal van een vreedzame grenswijziging. In 1830 vond een grenscorrec-
tie plaats tussen Maartensdijk en Utrecht. Een mooie opvolging op een eerder verhaal van Kees 
over de vaststelling van de grenzen van Maartensdijk in 1812 en 1818.  
Geert Boorsma voegt als redacteur een nieuw deel toe aan de serie over onze grote buitenplaat-
sen. Dit keer een artikel over Rovérestein (gesticht in 1890), geschreven door Ronald van 
Immerseel en door Geert geactualiseerd. 
Verder komen we terug op het vorige nummer, waarin Frank Klok de landinrichting/herinrichting 
van het Noorderparkgebied aan het eind van de vorige eeuw beschreef. Dit artikel riep reacties 
op over de rol van de plaatselijke politiek en actievoerende burgers. Vooral die plaatselijke poli-
tiek levert een interessant nieuw onderwerp op. We eindigen dan ook met een oproep om infor-
matie en verhalen te delen of op een andere manier een bijdrage te leveren aan een project met 
de werktitel: ‘De laatste 10 jaren van de Maartensdijkse politiek’. 
Tot slot gaan we in dit jubileumjaar – we bestaan in oktober 35 jaar – terug naar het ontstaan 
van onze vereniging. Al meer dan vier jaar voor de oprichtingsdatum was er een Groenekanse 
werkgroep, die enthousiast aan geschiedenis ‘deed’. Deze groep met onder meer Wim Hoebink, 
werd door toenmalig burgemeester Panis verenigd met een Maartensdijkse groep, waarin onder 
meer bovengenoemde Anne Doedens, en met de Westbroekse Lous de Raadt. 

Inhoudsopgave 
Voorwoord          2 
Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest       3 
De grenswijziging van 1830       10
Buitenplaats Rovérestein        16
Over herinrichting en herindeling       24 
Geschiedenis is nooit af        27

Foto voorzijde: Buitenplaats Rovérestein, foto Stichting In Arcadië en de stichter van Rovérestein; 
Nicolaas Lauren Burman Eyck tot Zuylichem, foto coll. Regionaal Historisch Centrum Vecht en 
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Het Huis van kolonel d’Aquila 
verwoest

Maartensdijk weigert te betalen
Anne Doedens

Over brandschatting
De Franse legers, die in het Rampjaar 1672 ons 
land overspoelden, lieten zich tijdens hun ver-
woestende aanwezigheid in het Sticht Utrecht 
betalen voor het afzien van verbranding van 
de huizen van de bewoners, een verschijnsel 
dat brandschatting heet.  
Brandschatting betekent letterlijk ‘brandbelas-
ting’. Het idee achter brandschatten is feitelijk 
niets anders dan afpersing onder dreiging van 
brandstichting. 
Dat lot trof ook een belangrijke commandant 
van de prinselijke troepen: Louis d’Aquila. 
Uit een notarieel stuk van 10 juni 1674 blijkt, 
dat de inwoners van het dorp Maartensdijk in 
de zomer van 1673 weigerden te betalen om 
verwoesting van het huis van kolonel d’Aquila 
te voorkomen. De Maartensdijkers - en waar-
schijnlijk ook de vertegenwoordiger van de 
afwezige kolonel - lieten daarvoor hun dorps-
genoot Cornelis Jacobszoon opdraaien. Zie de 
transcriptie van de brief. 
 
Meer informatie 
Cornelis of diens echtgenote droegen geld 
af aan de Fransen, waar de dorpsgemeen-
schap dat weigerde. Geld voor betaling van de 
brandschatting. Zo moest d’Aquila’s hofstede 
voor verwoesting worden behoed. Cornelis 
had nog intensief geprobeerd om ook de in-
woners van het dorp tot betaling te bewegen. 
Tevergeefs en Jacobszoon draaide er alleen 
voor op. Daarbij lijkt d’Aquila’s vertegenwoor-
diger gezegd te hebben dat Cornelis Jacobsz. 

het geld terug zou krijgen.  
De hofstede van d’Aquila werd echter toch 
door de Fransen verbrand, op 26 april 1673. 
Onbekend is of dat kwam omdat het door 
Cornelis betaalde bedrag onvoldoende was. 
Cornelis kreeg zijn geld ook niet terug, in-
tegendeel: d’Aquila hield Jacobsz. kennelijk 
verantwoordelijk voor de verbranding van zijn 
bezit en wist in 1674 de weduwe van Cornelis 
nog eens 700 gulden te ontfutselen, zoals uit 
de hieronder afgedrukte acte blijkt.
 
Wat bewoog d’Aquila? De kolonel zat mogelijk 
verlegen om geld. Dat zou onder meer afgeleid 
kunnen worden uit een acte van 21 september 
1673, waarin sprake is van schulden ter hoogte 
van 1.500 gulden en ook later komen we re-
gelmatig schuldeisers van hem tegen. Cornelis 
Jacobsz. werd waarschijnlijk al in 1672 als 
gijzelaar meegenomen door d’Aquila naar het 
strijdtoneel in Groningen en Friesland, waar 
de troepen van de Münsterse bisschop, bond-
genoot van Lodewijk XIV,  huishielden. Het 
lijkt erop dat niet Cornelis Jacobsz., maar zijn 
echtgenote het geld heeft afgedragen om haar 
man vrij te krijgen en dat het niet voldoende 
was om de verwoesting van d’Aquila’s bezit 
tegen te gaan.

Wie was Louis d’Aquila? Een reconstructie. 
De naam van Louis d’Aquila duikt voor het 
eerst op in een notarieel stuk van 26 februari 
1644, als een geldkwestie moet worden ge-
regeld: een bedrag van 400 gulden dat aan 
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d’Aquila toe was 
gezegd, maar 
hem nooit ter 
hand gesteld zou 
zijn. In een stuk 
van 16 novem-
ber 1651 komen 
we hem tegen 
als majoor, bij 
een rechtszitting 
in de herberg 
van Jan Tack in 
Maartensdijk. In 
1653 verhuurt 
d’Aquila een stuk 
grond en een 
boomgaard aan 
een zekere Arien 
Jansz. 
Hij treedt dan 
op namens de 
ridderschap 
van Utrecht die 
de goederen 
van de opge-
heven, rijke 
St.Stevensabdij 
van Utrecht beheerde. 
In de jaren zestig van de zeventiende eeuw 
komen we d’Aquila’s naam tegen bij de 
huwelijken van dertien van zijn soldaten 
in Utrecht. Op grond hiervoor kunnen we 
aannemen, dat een deel van de militairen 
van d’Aquila’s compagnie uit de Dom-
stad en omgeving kwam. Tot 1664 wordt 
overigens in de stukken gesproken over 
mijnheer d’Aquila, nadien over de ‘colonel’ 
d’Aquila. Het lijkt erop dat hij in of om-
streeks dat jaar promotie heeft gemaakt.  
Waar d’Aquila zelf vandaan komt is onbe-
kend, maar het is niet onwaarschijnlijk dat 
de familie van de kolonel uit Italië afkom-
stig was. Elders komen we in de zeven-
tiende eeuw, na het rampjaar, een kapitein 
Mario d’Aquila tegen. De naam d’Aquila is 
afgeleid van Aquilea, een plaats in Noord-

Deze kaart (gedrukt door Justus Danckerts (tussen 1680 en 1700) toont in de uitsnede de hofstede van 
Aquila ten noorden van de Dorpsweg (het noorden ligt rechts). Met dank aan het Utrechts Archief.

Uitsnede kaart gedrukt door Justus Danckerts.
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Italië bij Venetië. 
Op 6 februari 1672, vlak voor het uitbreken 
van de Frans-Nederlandse Oorlog (1672-1679), 
verandert kolonel Louis d’Aquila zijn testa-
ment. Hij laat aan Sara Conincxs 1.800 gulden 
na, een klein vermogen. Onbekend is wie zij 
was. Zijn minnares, zijn huishoudster of bei-
den? Voorlopig weten we het niet.   
 
Een paar maanden later vallen de Fransen 
de Republiek binnen. In mei 1672 is d’Aquila 
actief bij Zutphen. Op 11 juni van dat jaar be-
vindt hij zich met de prinselijke troepen, 8.000 
man sterk, bij Utrecht bij de Daalsedijk. Hij 
moet zich, door toedoen van de bestuurders 
van de Domstad, met zijn opperbevelhebber 

prins Willem III naar Holland terugtrekken.  
Onder Maurits van Nassau trekt d’Aquila’s 
infanterieregiment die maand naar Muiden. 
Daarna trok hij naar het Noorden. Op 29 of 
20 juni 1673 treffen we zijn regiment nog aan 
onder de troepen van Rabenhaupt bij Nieuwe-
schans, dat kort daarop heroverd wordt op de 
Munstersen.  
 Over de jaren daarna tasten we in het duister. 
d’Aquila is in ieder geval overleden voor 21 
februari 1677. In een acte van die datum blijkt 
hij aan een zekere Benninge voor 2.900 gulden 
aan uitbetalingsopdrachten overhandigd te 
hebben. Waarschijnlijk voor de soldaten van 
zijn compagnie. Uit een stuk van 31 maart 
1679 blijkt dat er, ten tijde van de Franse aan-

wezigheid in de Republiek, in een 
Amsterdamse woning twee koffers en een 
grote zilveren lampetkom van de kolonel waren 
achtergelaten. Ze hadden naar Emden moeten 
worden gezonden, kennelijk de plaats waar 
d’Aquila zou sterven, ver van Maartensdijk. 
Nog in 1684 moet zijn vermoedelijke weduwe 
- Jacoba Maria van Rheede - 800 gulden lenen 
om schulden van d’Aquila af te lossen. 

Intussen blijft d’Aquila’s naam nog lang kaarten 
sieren. Op de kaart van Danckerts van rond 
1700 staat het landgoed duidelijk (aan de 
noordzijde van wat nu de Dorpsweg is) aange-
geven.  
 

Hoe het ook zij, 
de Maartens-
dijkse kolonel 
was een vooraan-
staande militair 
en inwoner van 
het dorp Maar-
tensdijk. Zijn 
hofstede lijkt, 
gelet op 
’s mans belang, 
een groot huis 
te zijn geweest. 

Een groot object van een tegenstander waarop 
de Fransen hun woede konden koelen. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat hij in en na de oorlog 
financiële tegenslagen leed om daarna ver weg 
van huis in Emden te sterven.

Nog in 1720 toont deze curieuze kaart met een ontwerp voor een kanaal van Utrecht naar de ‘Zuyder 
Zee’, het huis van Aquila. Anonieme prent (ets), gedrukt bij de Weduwe Ioachim Ottens, Amsterdam, 
ca. 1720. Met dank aan het Utrechts Archief.

Uitsnede anonieme ets. 
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Bladzijde 1 van de Attestatie van 10 juni 1674
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Transcriptie van bladzijde 1 van de Attestatie van 10 juni 1674

[Attestatie dat Cornelis Jacobsz., schoonvader van de requirant, f 700,- voor het huis van kolonel 
Louis d’Aquila heeft betaald. Ondanks betaling door Cornelis werd dit huis, vanwege weigering 
van Maartensdijk om brandschatting te voldoen, kennelijk toch door de Fransen in de as gelegd.
Getuigen, Cornelis de Wyst en Gysbert van Toll, eiser Dirck Hendricxss Worm, schoonzoon van de 
vrouw van de overleden Cornelis Jacobsz., notaris: Anthonis Houtman.] 

Op huyden den tienden juny 1674 compareerden voor mij Anthonis 
Houtman, notaris publycq van den Ed[ele]. Hove van Utregt, geadmit-
teert binnen Utrecht,  
Regarderende ter presentie [in aanwezigheid] van de naervolgende 
getuygen: Cornelis de Wyst ad[vocaa]t voor t selve hove ende Gys-
bert van Toll, schouth van Zuylen ende Westbroeck,  
De welcke verclaerden ter requisitie van [op verzoek van] Dirck 
Hendricss Worm wonende aan de Maertensdijck, dat sij sijn ver-
socht in de voorleden somer 1673 van de huysvrouw van Cornelis 
Jacobs[sen], syns requir[ant]s [Worm] overleden schoonvader omme 
aff te maecken ende accorderen de actie die den heere Colonel Aqui-
la zal[iger] institueerde [instelde] tegens de voors[chreven] Cornelis 
Jacobss. [om de rechterlijke procedure die d’Aquila begonnen was 
tegen Cornelis Jacobsz. af te sluiten] ende waer voor deselve alrede 
gevanckelyck van de Martensdyck was gegaen [kennelijk als gijzelaar] 
ende alsdoen noch in verseeckeringe in Vrieslandt gehouden is ende 
tegen Floris Uuttenbogaert gemachtichde van de voors[chreven] hee-
re Aquila. [Beide heren, Cornelis en Floris werden kennelijk aanspra-
kelijk gesteld voor de verwoesting van d’Aquila’s huis.]
Door intercessie [tussenkomst] van haer getuygen met de huysvrouw 
van de voors[chreven] Cornelis Jacobs[en] geaccordeert ter somme 
van seven hondert gulden ende dat voor der schade die den here 
Aquila geleden hadde int verbranden van syn huys, gestaen hebben-
de aen de Martensdyck, omdat die ingesetenen vant selve dorp van 
Martensdyck de brantschatting van de Francen daervoor niet had-
den willen voldoen, ende oock [dat] den voors[chreven] here Uut-
tenbogaert tegens haer attestanten [getuigen] verclaerde dat hy, den 
voors[chreven] Cornelis, tot dien eynden voort [of: door het]  gehele 
dorp 

(vervolg op bladzijde 9)
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Bladzijde 2 van de Attestatie van 10 juni 1674
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Transcriptie van bladzijde 2 van de Attestatie van 10 juni 1674

van Martensdyck hadde gegaen, verscheyden reysen [meerdere 
malen] repeterende accoort [de afspraak herhalende] dat het ge-
hele dorp betaelde [zou betalen], ende dat daerop het accoort ter 
voors[chreven] somme oock is geslooten, [om] de penningen [te] 
betaelen [kennelijk trad Cornelis op voor het hele dorp]; ende dat des 
gemelten Cornelis Jacobs[sen] ontslaegen [werd van zijn verplich-
tingen], sonder dat enige het minste gewagh wiert gemaeckt dat de 
heer Aquila oft yemant anders enige particuliere actie tegens des 
requir[ant]s [schoon]vader  hadde, veel min dat hy daerdoor soude 
wesen [op]gehaelt [en meegevoerd] ende dat oock des requir[ant]s 
[schoon]moeder  ende […] die haer assisteerde onder het tellen van 
de penningh[en] mede verscheyde reysen seyden dat sy het gelt voor 
het dorp gaeven ende dat sy het niet weder  souden becomen, ende 
van haere van de andren syde [van de kant van d’Aquila, mogelijk 
door Uutenbogaert] met expressel[ycke] woorden wierden verseec-
kert [dat dat wel zou gebeuren].   
t Welck alsoo waerachtich synde, presenteerde de getuygen dit noch 
des versoght synde naerder  met eede gestant te doen  […] [gedaan] 
in Westbroeck ter presentie van de heeren Cornelis van Domborgh 
advocaet ende voor den voors[chreven] hove en Meyndert van 
Ruuven [Ruyven], vleyshouwer t Utrecht getuygen heirtoe versocht 
 
[was getekend] Cornelis de Wyst  Gysbert van Toll, Cornelis van Dom-
burch, Anthonis Houtman.   

  
Extra

Veel meer informatie over het Ramp-
jaar in Maartensdijk en de andere 
kernen van De Bilt, vindt u op  www.
onlinemuseumdebilt.nl.  Tik ‘Rampjaar’ 
in de zoekbalk en begin bij het artikel: 
‘Maartensdijks bezoek aan het Franse 
leger’. U kunt dan steeds doorklikken 
naar nieuwe artikelen.

Verantwoording

Verantwoording
Dit artikel is onder meer gebaseerd op 
onderzoek van Anne Doedens in de nota-
risarchieven van de stad Utrecht, die zijn 
opgeslagen in het Utrechts Archief.  
De complete bronvermelding – samen 
met de kopie van de Attestatie en het 
kaartmateriaal - vindt u op 
www.stmaerten.nl.
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De grenswijziging van 1830
Waterlinie dicteert grensscheiding

Kees Floor

De grens tussen de gemeenten Maartensdijk 
en Utrecht werd onder Nederlands bestuur 
voor het eerst formeel vastgelegd in 1818. 
Dat betekende overigens niet dat er niet aan 
getornd zou kunnen worden. Al tien jaar later 
werden er voorbereidingen getroffen voor een 
grenswijziging, die uiteindelijk bij Koninklijk 
Besluit van 26 januari 1830 definitief werd 
en in werking trad op 1 mei van dat jaar. 
Daarbij ging ruim 90 hectare grondgebied van 
Maartensdijk over naar Utrecht (figuur 1). Was 
het pure gebiedshonger, die de Utrechters 
ertoe dreef een deel van Maartensdijk te 
annexeren? Of zat de vork toch anders in de 
steel?

Onderhandelingen
De procedure om te komen tot nieuwe 
grenzen, werd in gang gezet nadat er 

problemen waren gerezen over het herstel 
en het onderhoud van een 280 meter lang 
stuk beschoeiing van het ten zuiden van 
Blauwkapel gelegen Zwarte Water. Deze 
waterloop verbond de Maartensdijkse vaart en 
zijn dwarsvaarten met de Vecht en liep deels 
over Utrechts grondgebied. Volgens Utrecht 
waren de hoofdingelanden (grondeigenaren) 
van Maartensdijk verantwoordelijk voor 
het beheer, maar die zagen dat kennelijk 
anders. Daarop concludeerde men dat het 
hard nodig was de onderlinge verhoudingen 
en verplichtingen beter te regelen. Ook 
was er onduidelijkheid over de veelal niet 
in het terrein terug te vinden ligging van 

de gemeenschappelijke 
grens, zodat surveillanten 
niet wisten tot hoe ver de 
bevoegdheden van de stad 
Utrecht zich uitstrekten. 
Daarom waren er eveneens 
afspraken nodig over de 
precieze ligging van de 
gezamenlijke grenzen. 
Om deze kwesties op 
te lossen kwamen er 
in 1828 gesprekken op 
gang tussen de stad 
Utrecht en de gemeente 
Maartensdijk. De veelvuldige 
onderhandelingen, 
die in een goede sfeer 
verliepen en waarin beide 
partijen zich constructief 

opstelden, leidden uiteindelijk in 1829 tot 
een overeenkomst. Namens Utrecht werd die 
ondertekend door burgemeester

Fig. 1 Uitsnede uit een plattegrond van het noordoosten van Utrecht 
(Abstede). Het grondgebied dat in 1830 overging van Utrecht naar 
Maartensdijk is grijs ‘ingekleurd’. Datering: 1859. Bron: HUA
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Mr. Hubert Mathijs Adriaen 
Jan van Asch van Wijck, twee 
wethouders en twee raadsleden. 
Burgemeester Maurits Jacob 
Eyck van Zuylichem, die tevens 
voorzitter was van het college 
van hoofdingelanden (het 
waterschap), tekende namens 
Maartensdijk.

Waterlinie
In de jaren die aan de 
onderhandelingen voorafgingen, 
waren er in de gemeente 
Maartensdijk in het kader 
van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie verscheidene 
verdedigingswerken uitgevoerd. 
Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van 
het Fort De Bilt en van de inundatiekade 
(thans Kardinaal de Jongweg in Utrecht) met 
bijbehorende gracht of wetering. Daarvan 
kon men gebruik maken om tot een betere, 
goed in het terrein zichtbare grensafscheiding 
te komen. Men koos de buitenzijde van de 
fortgracht als grens; de weg eromheen bleef 
gemeente Maartensdijk. Aan de oostzijde 
van Utrecht liep de nieuwe grens rechtlijnig 
door langs de Ridderschapsvaart of Laanse 
Grift (naast de huidige Waterlinieweg) 
tot aan de Minstroom of Meentstroom. 
Daardoor ‘verhuisde’ bijvoorbeeld het 
terrein van de huidige R.K. Begraafplaats 
St. Barbara van Maartensdijk naar Utrecht. 
Aan de andere kant van het fort De Bilt 
kwam de gewijzigde grens te liggen langs 
de buitenzijde van de eveneens rechtlijnige 
wetering van de inundatiekade tot het punt 
waar de toenmalige gemeenten Utrecht, 
Achttienhoven en Maartensdijk samen 
kwamen. Als gevolg daarvan ressorteerde 
ook het ‘vanouds gerenommeerd wijnhuis’ en 
logement Koningslust (figuur 2) aan de weg 
naar Blauwkapel voortaan onder Utrecht. 
Harm Gerard Vriend, sinds 1827 eigenaar en 

uitbater, had nog protest aangetekend tegen 
de gang van zaken, vermoedelijk omdat het 
‘horeca-regime’ in de stad strenger was dan in 
Maartensdijk, maar zijn bezwaren werden niet 
gehonoreerd. Misschien dat hij zich daardoor 
genoodzaakt had gezien om zijn ‘herberg met 
biljart en kolfbaan’ reeds in 1831 weer te koop 
te zetten.
Uiteindelijk ontstond een strakke grens 
(figuur 3), die gemakkelijker in het terrein 
te herkennen was dan de deels langs de 
Biltse vaart (naast de huidige Alexander 
Numankade) lopende oude grens. Alleen bij 
het Zwarte Water vertoonde de grens een 
onregelmatigheid.

Molen ‘De Haas’
De procedure om te komen tot een nieuwe 
grens werd namelijk ook benut om een eind te 
maken aan een wat vreemde situatie. Aan het 
Zwarte Water stond vlak bij de grens nog net 
op Utrechts gebied de paltrokhoutzaagmolen 
‘De Haas’ met drie houtloodsen en een schuur, 
sinds 1822 eigendom van houthandelaar 
Louis Robert (figuur 4). Van het complex 
maakten onder andere ook een ‘huizinge tot 
drie woningen geapproprieerd’, een koepel 
en een moestuin deel uit; die lagen echter op 

Fig. 2 Koningslust rond 1900; rechts een deel van het gebouw van de gasfabriek. 
Bron: HUA
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Maartensdijkse grond. Uiteindelijk werd het 
hele molenerf ondergebracht bij de gemeente 
Utrecht. Het resultaat daarvan was wel dat er 
een ‘hap’ uit Maartensdijks grondgebied werd 
genomen, gemarkeerd door drie grenspalen 
C, D en E. Het betrof het gebied rond het 
Zwarte Water, in figuur 3 zowel 
rechtsboven als linksboven 
aangegeven en uitvergroot 
getoond in figuur 5. De oude 
grens is in daarin aangeduid 
met een dikke streepjeslijn; de 
bovenste, nog dikker aangezette 
lijn geeft de nieuwe grens. 
Voortaan hoorde ook het 
zogenoemde Paardebrugje over 
het Zwarte Water bij Utrecht.

Financiële afhandeling
Het gebied dat volgens de 
overeenkomst overging van 
Maartensdijk naar Utrecht, 
is in figuur 1 grijs ingekleurd. 
Kreeg de stad Utrecht al dat 

grondgebied zo maar cadeau?
Dat bleek niet het geval. Utrecht betaalde 
namelijk f 1500 aan Maartensdijk, omdat 
die gemeente voortaan minder inkomsten 
had uit gemeentelijke belastingen. De 
landerijen die overgingen naar Utrecht 

Fig. 3 Schets van de nieuwe grensscheiding tussen Utrecht en Maartensdijk. Vervaardiger: landmeter Jan Vesters. Datering: 
1830. Bijlage bij het proces-verbaal van grensbepaling van 29 april 1830. Bron: HUA.

Fig. 4 Het Zwarte Water bij het Paardebrugje met links de paltrokhoutzaagmolen 
‘De Haas’, met onder andere houtloodsen en een koepel. Vervaardiger: J. van Liender. 
Datering 1735-1750. Bron: HUA. 
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bleven wel ressorteren onder het 
polderbestuur van Maartensdijk en 
bleven dus polderlasten betalen. De 
Maartensdijkse gemeenteontvanger 
Mr. Abraham Baron Calkoen Jr., die 
zich tegen de grenswijziging had 
gekeerd, kreeg van de gemeente 
Utrecht jaarlijks een bedrag van f 
25 voor de duur dat hij deze functie 
in Maartensdijk bekleedde. Verder 
zegde de stad toe voor f 5000,- deel 
te zullen nemen in het kapitaal van 
een eventuele, nieuw aan te leggen 
straatweg van Koningslust naar de 
Tolakker. De stad Utrecht hechtte 
namelijk sterk aan de komst van een 
goede verbinding met het Gooi.

Bewoners
Voor bewoners en grondeigenaren in 
het door Maartensdijk aan Utrecht 
overgedragen gebied, traden per direct 
enkele veranderingen op. Voortaan 
diende men zich te houden aan de in de 
gemeente Utrecht geldende verordeningen. 
Ook moest men voor aangiften in geval 
van geboorte of overlijden naar Utrecht in 
plaats van naar Maartensdijk. Verder waren 
ze op dezelfde manier belastingplichtig 
als de overige burgers van Utrecht. Een 
uitzondering werd gemaakt voor de belasting 
op brandstoffen. Wie in het gebied woonde 
op het moment van wisseling van gemeente 
kon die belasting 25 jaar lang terugvorderen. 
Overigens ging het in totaal slechts om zes 
woningen die overgingen naar Utrecht. Twee 
daarvan waren het eigendom van het bij 
de onderhandelingen betrokken Utrechtse 
raadslid Ram. De betrokkenen, waaronder 
verder houthandelaar Robert, uitbater van 
Koningslust Vriend en de in het landhuis 
Compostel aan de Biltstraat wonende 
landbouwer Arnoldus van Scherpenzeel, 
werden met aanplakbiljetten en publicaties in 
de pers geattendeerd op de nieuwe situatie 

‘op dat niemand hiervan eenige onwetendheid 
zoude kunnen voorwenden’.

Kadaster
Voor de nieuwe situatie inging, moest 
volgens het Koninklijk besluit waarin tot 
de grenswijziging werd besloten, eerst 
het Kadaster zijn gegevens aanpassen en 
actualiseren. Het ging daarbij onder andere 
om de kaarten waarop per sectie (deel van 
een gemeente) de ligging van de percelen 
was aangegeven, zogeheten minuutplans, 
en om een verzamelkaart van de hele 
gemeente met daarop de afzonderlijke secties. 
Figuur 6 geeft als voorbeeld een uitsnede 
uit de verzamelkaart van Maartensdijk uit 
1819, met daarop delen van de secties C 
(genaamd Groenekan), D (Blauwkapel) 
en E (Achterwetering). Hij toont de oude, 
in 1818 vastgelegde situatie, met onder 
andere Fort De Bilt en het gebied tussen de 
Biltse vaart en de Ezelsdijk/Inundatiekade 

Fig. 4 Het Zwarte Water bij het Paardebrugje met links de paltrokhoutzaagmolen 
‘De Haas’, met onder andere houtloodsen en een koepel. Vervaardiger: J. van Liender. 
Datering 1735-1750. Bron: HUA. 

Fig. 5 Oude en nieuwe situatie van de grens tussen Utrecht en Maartensdijk 
nabij het Zwarte Water. Uitsnede uit een kaart van een deel van de kadastrale 
gemeenten Maartensdijk, Abstede en Lauwerecht met daarop de oude grenzen 
(streepjeslijn) en de nieuwe grens (dikke lijn). Datering: 1830. Bron: HUA. 
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nog binnen de gemeentegrenzen van 
Maartensdijk. Een recentere verzamelkaart, 
werd niet aangetroffen; minuutplans met 
de nieuwe situatie, vervaardigd tijdens de 
voorbereidingsperiode of de begintijd van het 
Kadaster zijn er wel.
Ook figuur 7 geeft een uitsnede uit zo’n 
verzamelkaart. De gemeente Utrecht bestond 
destijds uit 5 zogenoemde kadastrale 
gemeenten, waaronder de stad Utrecht (het 
grondgebied binnen de singels) en de aan 
Maartensdijk grenzende voormalige Utrechtse 
buitengemeenten Abstede en Lauwerecht. De 
afgebeelde kaart is van Lauwerecht. De dijk of 
kade die van linksboven naar het midden van 
de figuur gaat, is de Ezelsdijk/Inundatiekade. 
Vervolgens loopt de weg naar Blauwkapel van 
het midden uit schuin naar beneden langs het 
in een bocht gelegen Koningslust. Meer naar 
links is het Zwarte Water aangeduid. 
De kaart is volgens het schild (ovalen 
informatiepaneel) van 1821. Doorgaans 

plaatste men het schild 
op een open plek 
op het kaartblad; in 
dit geval bevindt het 
zich deels onder de 
tekening. Kijken we wat 
nauwkeuriger, dan zien 
we ook hoe dat komt. 
Het grondgebied tussen 
het Zwarte Water en de 
weg naar Blauwkapel 
is op de tekening 
toegevoegd. Voordien 
was het een open plek 
waar het schild kon 
worden geplaatst, na 
de grenswijziging niet 
meer. De landmeter 
heeft nagelaten aan 
te geven dat de kaart 
rond 1830 is bijgewerkt. 
Ook op de kadastrale 
verzamelkaart van 

Abstede van 1821 (niet afgebeeld) is niet 
aangegeven dat de weergegeven situatie  
die van 1830 is. 

Praktische uitwerking
Eind april 1830, dus vlak voor het in werking 
treden van de veranderingen, werden nog 
14 grenspalen (A t/m N) geplaatst om de 
nieuwe grens te markeren. Dat gebeurde in 
aanwezigheid van een gezelschap, bestaande 
uit landmeter Jan Vesters, de burgemeester, 
een wethouder en twee raadsleden van 
Utrecht en de Maartensdijkse hoofdingeland 
Floris Roeland Muijsken. Tevens werd er een 
proces-verbaal opgesteld waarin de nieuwe 
grenzen waren beschreven. Zoals te doen 
gebruikelijk werd daaraan een zogeheten 
figuratieve schets van grensscheiding 
toegevoegd (figuur 3). Later in het jaar werd 
de nieuwe situatie nog eens in kaart gebracht; 
figuur 5 toont daarvan een uitsnede.

Fig. 6 Uitsnede uit de kadastrale verzamelkaart van Maartensdijk uit 1819, met daarop 
delen van de secties C (genaamd Groenekan), D (Blauwkapel) en E (Achterwetering). 
Vervaardiger: landmeter J.B. Zijlmans. Bron: RHCVV.
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Terug naar het begin
Hoe is het uiteindelijk afgelopen met het 
conflict over het herstel en het onderhoud van 
beschoeiing langs het Zwarte Water, waar het 
allemaal om begonnen was? De overeenkomst 
tussen de gemeente Utrecht en Maartensdijk 
geeft hierover uitsluitsel. Utrecht ging het 
betalen en zou ook het verdere onderhoud 
op zich nemen. Daarbij zou de functie van 
afwatering niet in het gedrang mogen komen. 
Utrecht nam bovendien de kosten op zich 

van herstel van de bruggen bij de Ezelsdijk 
en bij Koningslust. De verantwoordelijkheid 
voor de weteringen, schutten en kolken bleef 
berusten bij de gemeente of het waterschap 
Maartensdijk, die ook de schouwen zou blijven 
verzorgen. Mochten zich daarbij problemen 
voordoen, dan kon men terugvallen op de 
volledige steun van het Utrechts stadsbestuur 
of van de Utrechtse politie.

Fig. 7 Uitsnede uit de kadastrale verzamelkaart van Lauwerecht uit 1821. Vervaardiger: landmeter Adam Slits. 
De kaart geeft de situatie van 1830, zonder dat is vermeld dat de oorspronkelijke kaart is bijgewerkt. Bron: RCE.

  
 Extra 

Maar dan 75 kaarten van de oude kernen 
van De Bilt vindt u op het Onlinemuseum 
De Bilt. 
Op www.stmaerten.nl hebben wij een 
rechtstreekse link opgenomen.

Verantwoording

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek in de 
archieven van het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen (RHCVV) in 
Breukelen en Het Utrechts Archief (HUA). 
Daarnaast zijn diverse krantenartikelen 
gebruikt. De volledige bronvermelding is te 
vinden op www.stmaerten.nl. 
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Rovere is Italiaans voor eik
Buitenplaats Rovérestein

Ronald van Immerseel

Rovérestein is een verborgen parel in de Laagte van Pijnenburg op de grens van de hogere be-
boste zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en het lagergelegen veenweidegebied. Over deze 
buitenplaats was tot 10 jaar geleden weinig bekend. Zo was het bouwjaar en de architect van 
het bijzondere huis met zijn Frans georiënteerde neorenaissance stijl in rode baksteen en imitatie 
rustica-blokken in nevelen gehuld. Mevrouw Louise van Beuningen, destijds eigenaresse van Ro-
vérestein, heeft Stichting In Arcadië in 2012 gevraagd een beheerplan op te stellen voor de histo-
rische tuin– en parkaanleg. Het ten behoeve van dit beheerplan uitgevoerde historisch onderzoek 
bracht veel nieuwe gegevens aan het licht over Rovérestein. 

Rovérestein in 1890, een jaar na de bouw. Huisarchief  Rovérestein.
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Eyckenstein
Het terrein waarop later de buitenplaats 
Rovérestein werd gesticht, kwam begin 19e 
eeuw in eigendom bij Maurits Jacob Eyck van 
Zuylichem (1797-1853), eigenaar van  land-
goed Eyckenstein in Maartensdijk. Na aankoop 
begon Maurits in de jaren hierna het gehele 
landgoed te verfraaien met follies zoals een 
hermitage, een Tempel van Pan, een grafkel-
der en diverse zitjes en koepeltjes. Al deze on-
derdelen, verspreid op het landgoed, werden 
door hem verbonden middels paden en lanen 
zodat Maurits trots kon noteren “dat de plaats 
Eyckenstein (..) in kringen is verdeeld, zodanig 
dat men naarmate men eene groote of kleine 
wandeling wil doen dezelve kan ten uitvoer 
brengen zonder den zelfden weg te rug te ko-
men, naar mate nu de plaats vergroot wierde 
wierden ook de ringen of wandelwegen uitge-
legd terwijl men op eenigen plaatzen banken 
heeft gezet om des verkiezende uitterusten’.

“Een heel gemeen gebeuren”
Na de dood van Frans Nicolaas Marius Eyck 
van Zuylichem (1806-1876), zoon van Maurits, 
werd Eyckenstein geveild. Elisabeth Charlotta 
Both Hendriksen, weduwe van C.W.J. baron 

Rovérestein in 2012. Foto Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië.

De stichter van Rovérestein; Nicolaas Lauren Burman 
Eyck tot Zuylichem, burgemeester van Maartensdijk. 
Foto coll. Regionaal Historisch Centrum Vecht en 
Venen. 
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van Boetzelaer van Dub-
beldam kocht Eyckenstein. 
Op een kaart in het familie-
archief Eyck van Zuylichem 
staat  op de achterzijde 
geschreven; ‘De stiefmoeder 
Story van Blokland en haar 
dochter verkochten eigen-
gereid en eigenlijk geheel 
ongehoord terwijl grootva-
der Eyck van Zuylichem in 
Duitsland op een ‘Rittergut’ 
verbleef om aldaar nog al-
lerlei te leren over het beheer 
van een landgoed. Hij wilde 
zich  perfect bekwamen om 
de Eyckenstein zijn vaderlijk-
voorvaderlijk landgoed naar behoren en met 
kennis van zaken te gaan beheren. In die tijd 
heeft stiefmoeder Story van Blokland buiten 
medeweten van overgrootvader Eyck het ge-

hele landgoed Eyckenstein aan van Boetzelaer 
verkocht. Een heel gemeen gebeuren. Toen hij 
uit Duitsland terug kwam was alles verkocht 
tot schrik en ontzetting van grootvader Eyck!’. 
Of het verhaal waar is weten we niet maar op-
vallend is wel dat Frans’ jongste zoon, Nicolaas 
Laurens Eyck van Zuylichem (1853-1912)  een 
deel van Eyckenstein van de Van Boetzelaers 
terugkocht. 

De Mauritshoeve
Nicolaas Laurens Burman Eyck tot Zuylichem 
bouwde vervolgens in 1877 op zijn nieuwe 
bezit een boerderij met jachtkamer op de 
hoek van de Eyckensteinsesteeg en de Maar-
tensdijkseweg. Deze boerderij vernoemde hij 
naar zijn vier jaar eerder overleden broer. In 
1880 werd Nicolaas benoemd tot burgemees-
ter van Maartensdijk. Hiermee stapte hij in de 
voetsporen van zijn grootvader Maurits Jacob 
(ambtsperiode 1811-1847) en vader Frans 
Nicolaas Marius (ambtsperiode 1847-1866) 
als eerste burger van Maartensdijk. Nicolaas 
woonde op de nabijgelegen buitenplaats 
Rustenhoven die hij huurde van zijn neef 
Caspar baron van Breugel Douglas en diens 
zoon Jan de Rovere van Breugel.

Rovérestein omstreeks 1900. Huisarchief  Rovérestein.

Rovérestein in 1933. Huisarchief  Rovérestein

De Berceautuin aan de westzijde van Rovérestein 
in 1933. Huisarchief  Rovérestein.
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Rovérestein, een grensgeval
Nicolaas Eyck van Zuylichem moet kort na zijn 
huwelijk in 1882 met jonkvrouwe Clasina Berg 
het idee hebben opgevat om op zijn gronden 
een buitenplaats te stichten. De naam die hij 
zijn nieuwe buitenplaats gaf is een verhaal 
apart. Aangezien de naam Eyckenstein al ver-
geven was, koos hij voor Rovérestein. Rovere is 
Italiaans voor eik. Zo kon hij toch op zijn eigen 
“Eikenstein” wonen.
Ten oosten van de Mauritshoeve liet Nicolaas 
als eerste een in eclectische stijl uitgevoerd 
koetshuis bouwen dat in 1885 gereed kwam. 
Het herenhuis werd pas enkele jaren later, in 
1889-1890, gebouwd naar ontwerp van de 
Utrechtse stadsarchitect (sinds 1890) 
Ferdinand Jacobus Nieuwenhuis. Bijzonder 
aan het huis is, behalve zijn Franse neo-
renaissancestijl,dat het aan alle zijden een 
natuurstenen entree naar het park heeft. 
Dat de bouw pas enkele jaren na het tot stand 
komen van het koetshuis startte had een bij-
zondere reden. De grens tussen 
Rovérestein en Eyckenstein werd gevormd 

door de  Eyckensteinsesteeg. Deze steeg 
vormde tevens de gemeentegrens tussen 
Maartensdijk en De Bilt. In tegenstelling tot 
Eyckenstein, waar zijn grootvader en vader als 
burgemeester van Maartensdijk woonden, lag 
Rovérestein aan de Biltse zijde van de 
Eyckensteinsesteeg. Als burgemeester was 
Nicolaas echter verplicht om in zijn gemeente 
te wonen. Nicolaas moest eerst op toestem-
ming van koning Willem III wachten om buiten 
zijn gemeente te mogen wonen. Ondanks de 
bijzondere situatie, Rovérestein lag immers 
letterlijk op een steenworp afstand van de 
gemeente Maartensdijk, moest hij vier jaar 
wachten op het koninklijk fiat. In 1890 betrok 
de familie het huis. Verkoopbrochure van Rovérestein 

uit 1902. Huisarchief  Roverestein.

Het uitgevoerde ontwerp van Leonard Springer voor Rovérestein uit 
1885. W.U.R., Speciale Collecties 01.388.03.
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Het Springerpark
In 1885, maakte tuinarchitect en dendroloog 
Leonard A. Springer een uitgevoerd ontwerp 
voor Nicolaas op Rovérestein. De keuze voor 
Springer zal Nicolaas vermoedelijk ingegeven 
zijn door zijn buurman baron Van Boetzelaer 
op Eyckenstein. Willem Carel baron van 
Boetzelaer haalde in 1881 Springer naar 
Eyckenstein met de opdracht om een ontwerp 
voor het park te maken. Het park van 
Rovérestein is door Springer aangelegd in wat 
men wel omschrijft als de “gemengde stijl” 
waarbij nabij het huis geometrische elemen-
ten werden gecombineerd met een aanleg in 
landschapsstijl. Springer combineerde een be-
sloten langgerekte geometrische bloementuin 
in de as ten westen van het huis, de Berceau-
tuin, met een aanleg in landschapsstijl. Het 
huis zelf ligt als een spin in het web met lange 
zichtlijnen in noordelijke en zuidelijke richting 
op het omringende landschap. De noordwest-
hoek is door Springer niet ingetekend omdat 
hier de al bestaande aanleg, het Tolboomsbos 
onderdeel van de “kringen” van wandelingen 
uit de tijd van Maurits Eyck werd gehandhaafd. 

Van Oosterwijk Bruyn
In 1895 legde Nicolaas zijn burgemeesters-
functie van Maartensdijk neer en besloot het 
echtpaar Rovérestein te verlaten. In diverse 
dagbladen werd geadverteerd met de verhuur 
of verkoop per 1 juni 1895 van “het prachtige 
en gunstig gelegen Landgoed ROVÉRESTEIN 
(…) bestaande in voor enkele jaren naar de 
eischen des tijds, geheel nieuw gebouwd en 
van alle gemakken voorzien Heerenhuis, keurig 
ingericht Koetshuis met Koetsierswoning en 
Paardenstal, Terrein van Vermaak, twee moes-
tuinen met Broeierij en Tuinmanswoning, Hee-
renboerderij, welig groeiende Bosschen, een 
en ander te grootte van circa 110 Hectaren 
met zeer wildrijke Jacht”. Uit de beschrijving 
blijkt dat de moestuinen van Rovérestein aan 
de Eyckensteinsesteeg lagen bij de Maurits-
hoeve die in gebruik was als tuinmanswoning. 

Het landgoed had toen nog een oppervlakte 
van ruim 110 hectare.
In de periode 1908-1912 kende Rovérestein 
verschillende eigenaren en huurders. In 1912 
wordt Rovérestein met tuinmanswoning 
Mauritshoeve en circa 10 hectare grond door 
Pieter Adolf van Oosterwijk Bruyn (1880-1958) 
gekocht van Marius Jacob Woortman 
Spandaw, directeur van de Deli Batavia Maat-
schappij. Van Oosterwijk Bruyn besloot  in 
1911 om Rovérestein te kopen, zo noteerde hij 
in zijn dagboek. De aankoop vond in mei 1912 
plaats. Tegelijkertijd verkocht Van Oosterwijk 
Bruyn zijn woonhuis aan de Heerengracht 162 
aan de Deli Batavia Maatschappij  voor onge-
veer hetzelfde bedrag als de buitenplaats hem 
kostte. Tussen april en juli 1928 liet hij het huis 
moderniseren door ‘architect Van der Haar’, 
waarmee gedoeld wordt op de architect H.P. 
van der Haar of zijn broer architect G.H. van 
der Haar . 

De Plantage
Van Oosterwijk Bruyn liet in 1912 door firma 
H. Copijn en zoon uit Groenekan de “Plantage” 
aanleggen. Deze aanleg ten oosten van het 
Springerpark bestond uit een grote parkweide 
met coniferen met een omzomend wandel-
pad dat aansluit in stijl en vorm op de aanleg 
van Springer. Van Oosterwijk Bruyn schreef 
hierover “In 1912 werd ook de “plantage” met 
coniferen door mij aangelegd met behulp van 
den kweeker Copijn te Groenekan. Hier was 
een mislukte appelboomgaard. Oorspronkelijk 
had ik ook dit middenvak gedeeltelijk beplant, 
doch in den oorlog werd dit uitgeruimd om 
dit stuk grond te gebruiken voor rogge– en 
groentebouw”. De Plantage kenmerkt zich tot 
op heden door een aanplant van coniferen en 
naaldhout waaronder bijzondere variëteiten 
van juniperus, tsuga, larix en sequoia. Het 
rosarium in de Berceautuin werd in 1923 door 
Van Oosterwijk Bruyn opgeruimd. Hoewel hij 
de tuin graag had willen handhaven was de 
schaduwdruk van de hagen te groot. 
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Russische wederdopers
In januari 1945 werd Rovérestein door de 
Duitsers gevorderd. Na de bevrijding werd het 
herenhuis gebruikt door het Canadese leger. 
De familie betrok in mei van dat jaar het koets-
huis. Van begin 1946 verleende Van Ooster-
wijk Bruyn, die zelf uit een doopsgezinde fami-
lie stamde, in het herenhuis onderdak aan een 
groep van ongeveer 193 Mennonitische vluch-
telingen afkomstig uit Rusland. Deze Russische 
wederdopers, oorspronkelijk van Hollandse 
komaf, waren aan het einde van de oorlog 
gevlucht voor het communistische regime. Zij 
verbleven in Nederland in afwachting van visa 
voor Canada of Paraguay. Rovérestein werd 
door het Mennonitische Centrale Comité als 
verzamel- en opvangoord gebruikt. 

Internaat
Na het vertrek van de vluchtelingen in januari 
1947 werd het herenhuis korte tijd later ver-
huurd aan de Staat der Nederlanden die het 
als internaat voor meisjes inrichtte. 
In 1966 werd Rovérestein door de familie Van 
Oosterwijk Bruyn verkocht aan het rijk. De 
Mauritshoeve met 2 hectare grond werd ge-
kocht door de eigenaar van het naastgelegen 
landgoed Eyckenstein. 
Rovérestein bleef tot de fusie van de Stich-
ting Bijzonder Jeugdwerk Rovérestein met 
internaat de Hertenkamp in Hollandsche 
Rading 1989 als internaat in gebruik. Tijdens 
het eigendom door de Staat werd het hoofd-
padenstelsel en de omgeving van het huis 
grotendeels geasfalteerd. Vanaf 1989 tot de 
verkoop in 1992 was Rovérestein tijdelijk in ge-

De herstelde beukenberceau in 2012. 
Foto Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië.

Zicht in de aanleg van Rovérestein. Foto Peter Verhoeff, 
Stichting In Arcadië.

Zicht vanaf  het westelijke bordes op de berceautuin in 
2012. Foto Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië.

Zicht op de westgevel van Rovérestein vanuit de Berceau-
tuin in 2012. Foto Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië.
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bruik als cursuscentrum van de stichting Lauk 
Hentenaar. In de periode 1966-1992 is de aan-
leg van Rovérestein verder verschraald waarbij 
de open ruimtes dichtgroeiden, de heesters 
verdwenen en het padenstelsel verder werd 
versoberd.

Nieuw elan sinds 1992
In 1992 werd Rovérestein door de Dienst der 
Domeinen verkocht aan mevrouw Louise 
van Beuningen. De Staat besloot echter het 
koetshuis met directe omgeving te verkopen 
aan de Stichting Bijzondere Jeugdwerken, 
waardoor de eenheid tussen huis en koetshuis 
verbroken werd. In opdracht van de nieuwe 
eigenaresse maakte Copijn Utrecht B.V. in 
1992 een renovatieplan voor Rovérestein dat 
over een periode van 15 jaar werd uitgevoerd. 
De plantvakken werden ontworpen door me-
vrouw Charlotte Korthals Altes van de firma 
Copijn. Het huis werd gerestaureerd en voor 
particuliere bewoning geschikt gemaakt na 
40 jaar als internaat te hebben gediend. In 
juni 1993 werd Rovérestein betrokken door 
de eigenaresse. De asfaltvlakte rond het huis 

werd verwijderd en de internaatbarakken in 
het park werden afgebroken. De Springerpa-
den en de gazons zijn hersteld, rond het huis 
zijn geometrische broderieborders aangelegd. 
De beukenberceau’s aan weerszijden van het 
rosarium in de Berceautuin waren in zeer 
verwaarloosde en slechte staat en zijn in 1994 
hersteld door middel van snoei en bijplant 
en het aanbrengen van nieuwe ijzeren bogen 
door Jan Steengracht van Oostcapelle, nota 
bene een kleinzoon van. Het herstel van de 
rozentuin zelf vond plaats in de periode 1994-
1995. Tevens werd de stinzenbeplanting in de 
omgeving van het huis aangevuld en werd de 
heesterbeplanting vernieuwd, rekening hou-
dend met het assortiment dat Springer veelal 
gebruikte in zijn parken. In de periode na 1995 
is Rovérestein, dankzij mevrouw Van Beunin-
gen, in rustig vaarwater gekomen. Er zijn tot 
de verkoop van het landgoed in 2019 geen 
grote veranderingen geweest. 

Zonder bijschrift. Foto Peter Verhoeff, Stichting 
In Arcadië.

 

 

Extra

Op onze website (www.stmaerten.nl) vindt 
u een film met prachtige drone-opnamen 
van Rovérestein. De film is gemaakt in 2016 
door de Historische Kring De Bilt.

Verantwoording

Dit artikel verscheen eerder in het ma-
gazine Arcadië (Arcadië nr. 9 (5e jg), april 
2013, pag. 6-11). Met toestemming van 
de auteur is hier en daar een actualisering 
aangebracht. De literatuurlijst is terug te 
vinden op onze website (www.stmaerten.
nl).
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NASCHRIFT
Sinds de zomer van 2019 zijn wij, Ton en Maya Meijer-Bergmans, eigenaar van Landgoed 
Rovérestein. Wij gaan wonen in het Hoofdhuis. Het Koetshuis heeft zijn oorspronkelijke functie 
teruggekregen; geen kantoren meer, maar antieke automobielen waar ooit de koetsen en de 
paarden stonden. Ook het Koetshuis heeft de status van Rijksmonument. Wij hebben het zoveel 
mogelijk in zijn oorspronkelijke glorie behouden én teruggebracht. Tegelijk hebben wij de gebou-
wen verduurzaamd en al de nodige vergroening van Rovérestein doorgevoerd, alles binnen de 
monumentale kaders.
In de komende tijd gaan we het Springerpark aanpakken om dat weer terug te brengen als ideale 
omlijsting van het landhuis in Frans neorenaissance stijl. Daarmee willen we de samenhang en 
allure van Rovérestein nog meer tot hun recht laten komen. We zijn er trots op.
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Van de redactie

Over herinrichting en 
herindeling

Naschrift bij ‘Noorderpark 
Herinrichting van het landschap tussen 

Utrecht en het Gooi’

In het artikel beschrijft de auteur onder meer 
het proces van de boerderijverplaatsingen 
naar de polder Achttienhoven en de daarbij 
horende insteekweg (tussen 1992 en 1995). 
Daarbij komt de heldenrol van wijlen Wim van 
Schaik aan de orde, die tot aan de bestuurs-
rechter tegen de insteekweg gevochten heeft. 
Deze strijd heeft er mede toe geleid dat van 
Schaik in 1996 overging tot de oprichting van 
de stichting Brigida.  
Daarnaast waren er (in de woorden van Anne 
Doedens): “ook vele honderden inwoners 
van de gemeente die aanpassing wilden van 
de toen beoogde plannen. (…). Dat leidde 
tot stevige discussies in de Maartensdijkse 
gemeenteraad die als medeverantwoordelijke 
overheid ook ging over het Landinrichtingspro-
ject (bestemmingsplannen etc.). Verder waren 
er publieke debatten, o.m. in het Dorpshuis 
van Westbroek. Uiteindelijk kwamen er wat 
minder boerderijen; ook was er daarna meer 

aandacht voor biodiversiteit, slootkanten. Te-
vens werd, aangespoord door Wim van Schaik 
en anderen, ook de aandacht gevestigd op de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie waarvan een 
deel binnen het Noorderpark ligt, iets dat tot 
dan toe achterwege was gebleven.”

Voor wat betreft de specifieke rol van de lo-
kale politiek ligt de situatie ingewikkeld. Die rol 
is niet in een paar woorden samen te vatten, 
want behalve met landinrichting had Maar-
tensdijk destijds ook al te maken met de na-
derende gemeentelijke herindeling. Daarnaast 
waren er nog de tumultueuze discussies over 
de ontwikkeling van zorgcentrum Dijckstate 
en winkelcentrum Maertensplein. De Maar-
tensdijkse politiek stond op scherp en met 
name de herinrichting van het Noorderpark 
werd een politiek wapen tegen de dreigende 
herindeling met De Bilt.  
Maartensdijk opteerde namelijk om zelfstan-

De redactie ontving twee reacties op het artikel van Frank Klok in de StM 61 over de herinrich-
ting van het Noorderpark. Reacties van twee bekende en gewaardeerde auteurs: de bekende 
historicus Anne Doedens en oud-redactielid Wim Hoebink. Beiden wezen op het ontbreken van 
de rol van de lokale politiek en van de niet-agrarische burgers in het artikel en met name Anne 
Doedens kwalificeert dat als een omissie. Frank Klok beaamt dat die lokale politieke invalshoek 
naar alle waarschijnlijkheid interessant materiaal zou opleveren, maar voegt daaraan toe dat 
die veel meer aandacht (en dus ruimte) verdient dan in het kader van zijn artikel mogelijk was.
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dig te blijven als ‘Noorderparkgemeente’. 
In het boekwerk ‘Strategisch begrenzen’ uit 
1996 zocht Maartensdijk uitbreiding naar het 
westen (Oostelijke Binnenpolder, Tienhoven, 
Bethunepolder), naar het zuiden (Molenpol-
der en Maarsseveense Plassen) en een kleine 
uitbreiding naar het oosten (‘grenscorrec-
ties’). 

De herinrichting van het Noorderpark werd 
op die manier een wapen in de strijd tegen 
de herindeling, zoals blijkt uit een prachtig 
artikel in de St Maerten van december 2002 
van de hand van Maurits Schmidt en Koos 
Kolenbrander. Het artikel werd geschreven 
twee jaar nadat de gemeente Maartensdijk 
was opgeheven.  
Schmidt en Kolenbrander beschrijven hoe de 
gemeente Maartensdijk, in de laatste 10 jaar 
van haar bestaan, te maken had met twee 
verschillende bestuurscoalities. De eerste met 
wethouders die de herindeling moesten voor-
bereiden en de tweede met wethouders ‘die 
het licht moesten uitdoen’. In 2002 moesten 
de auteurs constateren dat de animositeit 
tussen deze twee – in politiek opzicht totaal 
verschillende – colleges nog steeds te groot 
was om een gezamenlijk gedragen verhaal te 
schrijven.  
Inhoudelijk is het daarom jammer dat de rol 
van de gemeentepolitiek niet is uitgewerkt 
in het artikel van Klok. Anderzijds had nader 
onderzoek in deze richting - gezien het voor-
gaande - ten koste gegaan van de aandacht 
voor de herinrichting zelf van het Noorder-
park. Dat zou te weinig recht doen aan dit 
belangwekkende onderwerp. 

De redactie hoopt dat met deze aanvulling te-
gemoetgekomen wordt aan de kritische noten 
van de briefschrijvers. 
Dat gezegd hebbend, resteert voor de re-
dactie een nieuw interessant dossier uit de 
laatste jaren van de vorige eeuw. In het licht 
van het voorgaande vinden wij het belangrijk 

om het functioneren van de lokale politiek in 
de periode 1990 – 2000 eens opnieuw te on-
derzoeken.  
In hun artikel werpen Schmidt en Kolenbran-
der al de vraag op of de verwikkelingen in de 
lokale politiek uiteindelijk hebben bijgedragen 
aan de opheffing van de zelfstandige gemeen-
te Maartensdijk. Volgens een deel van de ge-
sprekspartners, die zich beroepen op Haagse 
en provinciale kringen, sneuvelde Maartens-
dijk door een gebrek aan bestuurskracht en de 
innerlijke verdeeldheid die er heerste.  
Spannend en boeiend materiaal, maar ook 
buitengewoon omvangrijk, omdat daarbij 
raadsarchieven geraadpleegd moeten worden 
en zegslieden uit raad en omgeving bevraagd 
moeten worden. Een proces dat, gezien de 
ervaringen van Schmidt en Kolenbrander, zorg-
vuldigheid en vertrouwen nodig heeft.

Schaatsen van Groenekan naar Loosdrecht?
Wim Hoebink beschrijft in zijn reactie ook nog 
een voorstel voor de herinrichting dat onterecht in 
vergetelheid is geraakt.
“Bij het lezen (Red: van het artikel over het Noor-
derpark) schoot mij te binnen, dat ik ooit per brief 
heb voorgesteld een schaatsverbinding te ontwer-
pen tussen Groenekan en de Loosdrechtse plas-
sen. Die brief heb ik gericht aan de Landinricht-
ingscommissie (LC). Ik kreeg ook een antwoord, 
maar dat ging verloren. Een en ander was m.i. na 
de Elfstedentocht van 1997 dus na een grootschal-
ige begeestering door de schaatssport.”
Wim blijft hoopvol en optimistisch over de tocht 
der tochten en het schaatsen op natuurijs in het 
Noorderpark.
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Oproep 
De redactie wil graag proberen of hier wellicht 
een themanummer van de Sint Maerten aan 
gewijd kan worden. Werktitel: ‘De laatste 10 
jaren van de Maartensdijkse politiek’. 

De redactie nodigt daarom iedereen, die op 
enigerlei wijze bij de gebeurtenissen in deze 
periode betrokken is geweest, van harte uit 
om informatie en verhalen te delen of op een 
andere – nader te bepalen wijze – een bijdrage 
te leveren.  
U kunt contact opnemen met Redactie 
St Maerten, redactie@historischevereniging-
maartensdijk.nl, tel 06-22274054. 

 
Extra

Zie www.stmaerten.nl voor een volledige 
weergave van het boekwerk ‘Strategisch 
Begrenzen’ met de plannen van Maartens-
dijk om Noorderparkgemeente te worden. 
Verder staat daar een link naar het artikel 
van Maurits Schmidt en Koos Kolenbran-
der.

De visie van Maartensdijk op het lokaal bestuur van het Noorderparkgebied. September 1996, 
eindredactie Bűgel Hajema Adviseurs b.v.
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Geschiedenis is nooit af
Tonneke Wilmink en Frank Klok

Geschiedschrijving is regelmatig  aan verandering 
onderhevig. Na verloop van tijd worden nieuwe ge-
gevens aangedragen, nieuwe archieven blootgelegd 
en nieuwe auteurs zetten zich met die informatie 
aan het (her)schrijven van de geschiedenis, vanuit 
hun eigen context en vanuit hun eigen doelstellin-
gen en opvattingen.
 
Nadat de auteurs Hans Stevens, Anne Doedens en 
Koos Kolenbrander hadden geïnterviewd, schreef 
Frank Klok aan de hand daarvan een stuk voor Sint 
Maerten 59 over de 
genese van de His-
torische Vereniging 
Maartensdijk. Het 
leek er in dat artikel 
al op, dat Frank 
voorvoelde dat 
dat muisje nog wel 
eens een staartje 
zou kunnen krijgen.  
Want niks bleek meer waar dan zijn opmerking: dat 
‘succes vele vaders kent’ en dat de ‘werkelijkheid 
vaak complexer is dan de hypothese’. 

Uit het vooronderzoek voor het artikel over ‘Els de 
Bouter’ (‘De prehistorie van de Historische Vereni-
ging Maartensdijk’ in StM nr 61 opnieuw afgedrukt 
naar aanleiding van haar overlijden), bleek al dat 
er langer geleden in Groenekan al betekenisvolle 
bewegingen waren gesignaleerd op het vlak van de 
lokale geschiedenis.  Wilden we tot waarheidsvin-
ding komen over het  ontstaan van onze vereniging 
en van ons tijdschrift, dan zouden we toch ook daar 
verder moet graven. Els de Bouter wees ons de weg 
naar Groenekan. 

De jaren ’80 blijken een periode waarin de belang-
stelling voor de lokale geschiedenis groot is onder 

de bevolking van onze hele gemeente. Kapper 
Stevens hoefde maar te knippen en de verhalen 
over Maartensdijk dwarrelen rond, maar ook in 
Groenekan maakt ene Wim Hoebink zich sterk om 
binnen het Groenekans Landschap een aparte afde-
ling historie opgericht te krijgen. Want, vindt Wim, 
zonder historische kennis kun je ons landschap niet 
begrijpen, laat staan waarderen. Hij realiseert zich 
dat er haast geboden is met het inventariseren van 
de vele verhalen die de autochtone ouderen te ver-
tellen hebben. De jaren ’80 is een periode van grote 

veranderingen, de 
computer rukt over 
de volle breedte van 
het leven op, en het 
uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie maakte 
volgens Francis Fu-
kuyama een einde 
aan de geschiedenis! 
Voordat je het weet 

zijn veel verhalen over ‘hoe het vroeger was’ verge-
ten of verdwenen. 

Uit de notulen in het archief van Els de Bouter 
blijkt dat op maandagavond 21 november 1983 Els 
de Bouter, Hella van Schaik en de heren Hoebink, 
van Driel en Woudstra bijeenkomen om samen de 
Werkgroep Historisch Groenekan vorm te geven. 
Die groep gaat deel uitmaken van de Stichting het 
Groenekans Landschap. Dat de werkgroep liever 
‘poetste’ dan ‘praatte’ moge blijken uit het feit dat 
we pas in mei 1984 notulen van een tweede verga-
dering vinden. 
Tijdens die eerste vergadering werd gesproken over 
de grenzen van het onderzoeksgebied, de archieven 
die daar betrekking op hadden (waaronder natuur-
lijk het omvangrijke onderzoekswerk van Els de 
Bouter), welke bronnen men verder wilde raadple-

Het eerste tijdelijk bestuur Historische 
Vereniging Maartensdijk:
Voorzitter: M.L. de Raadt-Nolst Trenité, 
roepnaam Lous
Secretaris: A.E. Zoetebier-de Kluyver, roepnaam 
Aglaia
Penningmeester: J.H.W. Hermsen, roepnaam Jos
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gen en welke personen men 
dacht te gaan interviewen. 
Afgesproken werd dat de 
geschiedenis van het gebied 
in kaart zou worden gebracht 
dat in het Noorden begrensd 
werd door de Nieuwe Wete-
ring (verlengd in westelijke 
richting), in het Oosten door 
de gemeentegrens met De 
Bilt, in het Zuiden door de 
Voordorpsedijk en de Ga-
geldijk en tenslotte in het 
Westen de St. Antoniedijk 
verlengd voorbij Fort Ruigen-
hoek in Noordelijke Richting. 
Inbegrepen zijn Blauwkapel, 
de Ruigenhoeksepolder en de 
Gelderpolder.

Als je echter bedenkt dat 
deze club werd opgericht 
ter ondersteuning van het 
Groenekans Landschap, dan 
is het des te opvallender dat 
er in deze eerste vergadering 
geen afspraken worden ge-
maakt over de doelstellingen 
waarvoor men historisch 
materiaal zou gaan verzame-
len. Hoe was de relatie met 
het Groenekans Landschap 
en in welke vorm zou men de 
resultaten naar buiten gaan 
brengen?  De notulen helpen 
ons daarbij niet verder.  
Wel gebruiken de leden van 
De Kring, zoals ze zich een 
klein half jaar later gaan noe-
men, de bijeenkomsten om 
zichzelf historisch bij te scho-
len. In december ’84 bijvoor-
beeld verzorgt de heer De 
Kruijff (onder meer agrariër 
in Groenekan en dijkgraaf) Fragment uit een levensloopvragenlijst.
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een avondvullend programma over de geschiedenis 
van ‘het waterschap’ voor de leden van de Kring. 
Nog maar nauwelijks een maand daarvoor op 
woensdag 21 november 1984 kon de kring een 
vliegende publieke start maken, dankzij het vele 
materiaal dat Els de Bouter in de twee decennia 
daarvoor had verzameld. De bevolking van Groene-
kan werd toen getrakteerd op een tentoonstelling 
over de geschiedenis van Groenekan, in de foyer 
van dorpshuis de Groene Daan. 
De belangstelling is enorm. Zwaar-midden-licht (van 
geloof) en oud-middelbaar-jong gaan met elkaar in 
discussie tijdens een wervelende diashow. Dat pakt 
soms pijnlijk uit als blijkt dat een deel van de be-
zoekers laat weten dat: “… ons soort 
mensen geen fototoestel HAD!”. 

Al gauw kunnen de leden van de 
Kring het vele werk niet meer aan: er 
komt een verzoek van de Europese 
Bibliotheek om, met een flinke subsi-
die, een boek te maken over Groene-
kan van voor de oorlog op basis van 
foto’s en prentbriefkaarten. 
Er is ook veel belangstelling vanuit 
de autochtone dorpsgemeen-
schap om geïnterviewd te worden. 
Wim Hoebink ontwerpt voor de 
interviews een zgn. ‘levensloopvra-
genlijst’, waarmee de historische 
informatie systematischer verkregen 
wordt.

Het valt trouwens voor de intervie-
wers niet mee om de juiste ‘toon’ 
van publicatie te vinden. Vanuit 
historisch oogpunt willen ze graag 
alle informatie beschrijven en publi-
ceren, maar voor sommige gevoelige 
informatie oordeelt men dat achter-
houden toch geboden is.  Ook laat 
een deel van de Groenekanners niet 
graag ‘het achterste van de tong’ 
zien en Wim Hoebink kan dan ook 
nogal eens vertwijfeld zuchten dat 

hij na anderhalf uur interviewen niks meer te weten 
is gekomen dan hij zelf al had verzameld. De stroom 
aan informatie die zo desondanks ontstaat moet 
verwerkt worden, maar een oproep voor meer 
vrijwilligers levert geen nieuwe aanwas. 

Na het geweldige succes van de tentoonstelling in 
de Groene Daan benadert burgemeester Panis Wim 
Hoebink met de vraag of de Kring haar activitei-
ten niet wil verbreden naar de andere kernen van 
Maartensdijk. Hij brengt vervolgens Lous de Raadt 
uit Westbroek, Anne Doedens uit Maartensdijk en 
Wim Hoebink uit Groenekan samen. Om het draag-
vlak in de gemeente te peilen wordt voor het voor-

A4 poster met aankondiging van de tentoonstelling ‘Vijf  eeuwen 
Maartensdijk’.
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jaar 1987 een volgende tentoonstelling gepland in 
Maartensdijk, en wel over de historie van de vijf 
kernen. 

Uit alle kernen komen foto’s en verhalen, onder 
andere uit de collecties van kapper Stevens, Els 
de Bouter en uit het Utrechts Archief. Op die ten-
toonstelling werden toen 
zelfs originele, zeldzame 
archiefstukken getoond, 
die in deze tijd het archief 
nooit zouden mogen 
verlaten! 

Anne Doedens verzorgt 
een cursus ”Onderzoek doen naar lokale geschiede-
nis in Maartensdijk”.  En zo vindt men elkaar vanuit 
de verschillende kernen in een gezamenlijke be-
langstelling voor de lokale geschiedenis van wat we 
nu - na de fusie op 1 januari 2001 met de Bilt - Oud-
Maartensdijk zijn gaan noemen.

Bij de tentoonstelling kunnen bezoekers een enquê-
te invullen, waarin ze aangeven dat een zelfstandige 
historische vereniging een groot goed zou zijn voor 
de regio. Er blijkt daaruit ruim voldoende draagvlak 
voor de oprichting van een zelfstandige historische 
vereniging. 

Met behulp van een flinke 
startsubsidie van de gemeente 
(f. 250,-.!) wordt op 7 oktober 
1987 in de Groene Daan in 
Groenekan officieel de Histori-
sche Vereniging Maartensdijk 
opgericht met Lous de Raadt 
als voorzitter van het Bestuur          

    en met de eerste 50 leden.

Een jaar later (december 1988) neemt Leo Feijen 
het initiatief om het tijdschrift St. Maerten op te 
richten. Als professioneel journalist is hij lange tijd 
een drijvende kracht achter het blad. Over de sa-

Opening van de tentoonstelling. Het kostte de nieuwe ‘tolwachter’, commissaris van de koningin Beelaerts van Blokland, enige 
moeite de tolboom omhoog te krijgen.Links kijken de burgemeester en mevrouw Panis belangstellend toe.

De eerste redactie Sint Maerten
Nic. Adema, Westbroek, 
Wim Hoebink, Groenekan, 
J. Middelhoff, Hollandsche Rading, 
Leo Fijen, Maartensdijk.
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menwerking met het Bestuur 
is de redactie eensgezind: 
wel samen vergaderen, maar 
we schrijven onafhankelijk. 
“Weliswaar zijn we geen opi-
nieblad”, vertelde Wim Hoe-
bink, “maar soms willen we 
‘gevoelige’ informatie geven 
waar het bestuur misschien 
niet van gediend is. Verder 
hebben we er ook altijd naar 
gestreefd in elk nummer 
zoveel mogelijk verhalen uit 
elke kern op te nemen”. Die 
uitgangspunten staan overi-
gens nog steeds als een huis!  

Verantwoording

Dit artikel is gebaseerd op een interview 
met Aglaia de Kluyver en Wim Hoebink
Regionaal Archief Vecht en Venen; Collectie 
Els de Bouter.
Notulen vergadering Historische Kring 
Groenekan.
St. Maerten 61, De prehistorie van de 
Vereniging Sint Maerten.
St. Maerten 59, De genese van de 
Historische Vereniging Maartensdijk.
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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.

Bestuur
G.H.J. (Gert-Jan), Weierink, Maartensdijk (voorzitter)
 H.A. (Rianne) van der Neut, Groenekan (secretaris)

E.G.M. (Ed) van Zijl,  Maartensdijk (penningmeester)
J.L.H. (Henric) de Jong Schouwenburg,  Groenekan (lid)

Redactie
Frank Klok, Hilversum

Geert Boorsma, Hollandsche Rading
Karien Scholten, Westbroek

Tonneke Wilmink, Groenekan
Antonie van Harteveld, Westbroek

Jan Maasen, Westbroek
Loes Meijer, De Bilt (opmaak)

De contributie van de vereniging bedraagt € 17,50 per jaar.
Voor informatie over de vereniging en het lidmaatschap: 

email: info@historischeverenigingmaartensdijk.nl
postadres: Groenekanseweg 4, 3737 AG Groenekan

website: historischeverenigingmaartensdijk.nl

St. Maerten heeft een eigen pagina op de website van de HVM 
waarop alle tijdschriften en artikelen zijn terug te vinden. Deze 

pagina is bereikbaar via url: st.maerten.nl

© Overname van artikelen is alleen toegestaan met 
bronvermelding en na voorafgaande schriftelijke toestemming

De redactie is bij de samenstelling van deze publicatie zorgvul-
dig te werk gegaan. Getracht is rechthebbende van afbeeldingen 
te achterhalen. Mocht u desondanks een afbeelding in deze pu-
blicatie aantreffen waarvoor u als rechthebbende geen toestem-
ming heeft verleend, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken.
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