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Voorwoord
In dit nummer van St Maerten nemen we afscheid van Piet Haring, onze onvolprezen
vormgever. “Vijf jaar lang, twee nummers per jaar en soms een dubbeldikke”, is de
aanhef van de laudatio door Tonneke Wilmink.
Zie bladzijde 3.
Gelukkig hoeven we geen afscheid te nemen van Frank Klok, onze primus interparis
c.q. hoofdredacteur. “Vijf jaar lang, twee nummers per jaar en soms een dubbeldikke”
geldt ook voor Frank. Hij heeft deze klus op zich genomen en vriendelijk, bescheiden
en vasthoudend gezorgd voor een stabiele, hoogstaande productie van dit prachtige
tijdschrift. En nu heeft hij – zorgvuldig aangekondigd en geduldig gewacht op een
opvolger - te kennen gegeven dat hij de eindverantwoordelijkheid wil overdragen aan
Jan Maasen..
En toch nemen we geen afscheid. Want Frank blijft redactielid en schrijver voor St
Maerten. Vijftien artikelen schreef hij al en we zien uit naar nog veel meer. Daarom
nemen we van hem geen afscheid. Maar we bedanken hem wel.
Verder in dit nummer.
Allereerst een prachtig overzicht van de geschiedenis van landgoed en landhuis
Eyckenstein door eigenaar/beheerder Lex van Boetzelaer. Geschreven vanuit een
diepe historische betrokkenheid, maar het artikel eindigt met een heldere en zakelijke
blik op de toekomst.
Zie bladzijde 4.
Oude kennis over de ontginningen in ons veenweidegebied wordt door Tonneke
Wilmink aangevuld door nauwkeurig te kijken naar nieuwe, vrij toegankelijke internetbronnen. Met behulp van een bodemkaart uit de Basisregistratie Ondergrond laat
zij zien hoe onze voorouders droge voeten hielden.
Zie bladzijde 15.
Het tweede lange artikel gaat over brand en brandweer in Achttienhoven en Westbroek. Voormalig postcommandant Martin Groot en Jan Maasen onderzochten de
geschiedenis van de brandbestrijding in hun woonplaats. Ook dit artikel blikt in de
laatste alinea’s vooruit in de toekomst.
Zie bladzijde 18.
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En tenslotte.
Drie oude bekenden, die al tientallen jaren de verhalen van onze oude gemeente
Maartensdijk opzoeken en doorgeven. Met dit werk stonden zij aan de wieg van onze
vereniging. De aanleiding voor een hernieuwde kennismaking is de afspraak met
Koos Kolenbrander om zijn hele oeuvre van meer dan 1000 artikelen op te slaan en te
ontsluiten via de beeldbank van onze Historische Vereniging Maartensdijk.
Koos heeft zich in 1990 aangesloten bij de activiteiten van Hans Stevens en Anne
Doedens. Reden genoeg voor Frank Klok en Tonneke Wilmink om met alle drie een
afspraak te maken. 					
Zie bladzijde 28.
Dit nummer sluit af met drie vroege artikelen van deze drie
musketiers. 						
Zie bladzijde 32.
De redactie wenst u – naast een goede gezondheid in deze historische tijden – heel
veel leesplezier.

Geen Haring meer
worden, om die er ook mooi uit te laten
zien”.
“Wat ik ook heel leuk vind is om ’t gebied
waar ik woon door de verhalen in het tijdschrift, goed te leren kennen.”
“En daar was dan nummer 58, m’n laatste
klus. Soms lag ik ’s nachts vormgeef- of
fotoprobleempjes op te lossen en dat wil ik
niet meer. Maar nu ik gezegd heb dat ik er
mee stop, denk ik: ‘Waarom toch?’
Leuke mensen, leuk werk, leuke verhalen.
’t Is goed om te stoppen, maar met vragen
of probleempjes kunnen jullie altijd bij me
terecht.”

St. Maertens Haring
Elf nummers vormgegeven
Piet uitgezwommen.

Tonneke Wilmink
Vijf jaar lang, twee nummers per jaar en
soms een dubbeldikke, verzorgde Piet
Haring de vormgeving en de fotografie
van ons tijdschrift St. Maerten, bedacht
prachtige voorpagina’s, zat auteurs achter de
vodden om op tijd foto’s aan te leveren en
pimpte oude kaarten en vage kiekjes op om
ze nog toonbaar te maken.
“Ik ben graficus en fotograaf en ben dus
niet echt met de inhoud van het tijdschrift
bezig, maar het voelt heel goed om die
prachtige verhalen over de historie van ons
gebied, verhalen die niet vergeten mogen

Dankjewel Piet, het was fijn om jou al die
jaren in de redactie te hebben. Dankzij jou
heeft onze St. Maerten een frisse, creatieve
uitstraling gekregen.
Loes Meijer-Ott hebben we gevraagd het
stokje van Piet over te nemen. Dit nummer
59 is meteen het eerste nummer dat zij voor
ons heeft vorm gegeven. Zij doet dat al
voor het historisch tijdschrift van De Bilt en
pakte onze hulpvraag enthousiast op.
Ze krijgt de vrijheid om haar eigen invulling
aan de vormgeving te geven. Loes, van harte
welkom.
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Landgoed Eyckenstein

Eyckenstein vanaf 1880.

Lex van Boetzelaer
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Ten oosten van Maartensdijk ligt aan de Dorpsweg het u waarschijnlijk wel bekende landhuis en bijbehorende landgoed Eyckenstein. Het kernlandgoed, dat aaneengesloten bij de buitenplaats ligt, heeft een oppervlakte van bijna 200 ha. Elders gelegen boerderijen en landerijen brengen het totaal op ongeveer 450 ha. In
dit artikel mag ik u meenemen in de geschiedenis van Eyckenstein, eindigend bij het huidige beheer. Er is in
verschillende archieven veel uit het verleden bewaard gebleven, zodat ik u een behoorlijk compleet beeld van de
geschiedenis van Eyckenstein zou kunnen geven, maar vanwege de beperkte schrijfruimte moet ik daar wel
heel selectief in zijn.
Het landgoed is al generaties eigendom van familie Van Boetzelaer. De familie beheert het als een open
landgoed, waar bezoekers van harte welkom zijn en mogen genieten van landschap, natuur, rust en ruimte.
Er worden regelmatig activiteiten ontwikkeld, zoals rondleidingen en open dagen, om het publiek met het
landgoed kennis te laten maken. Slechts een beperkt deel achter het huis is afgesloten en alleen met speciale
dagen toegankelijk.

Ontstaan van het landschap
Landgoed Eyckenstein ligt in het buitengebied ten oosten van Maartensdijk, op de
rand van de Utrechtse Heuvelrug. Het ligt in
een lager gedeelte, dat de Laagte van
Pijnenburg genoemd wordt. Na de op één
na laatste ijstijd is de Heuvelrug als eindmorene of stuwwal van de reusachtige ijslobben in het landschap achtergebleven. In de
daarop volgende warmere periodes is er
langs de flanken van de Heuvelrug hoogveen ontstaan, evenals ook in de natte
Laagte van Pijnenburg. Toen er in de
Middeleeuwen door een groeiende bevolking een gebrek aan landbouwgrond ontstond, is het hele veengebied vanaf de Vecht
in noordelijke richting ontgonnen. Het deels
afgegraven veen kon tevens als brandstof
verkocht worden. Vanuit Utrecht werd het
veengebied door het Domkapittel in noordelijke richting in blokken ter ontginning
De ontginning v,1n het Noorderpark

Breukele

uitgegeven. Elk blok lag aan de noord- en
zuidzijde tussen twee dwarsdijken, waarop
in veel gevallen dorpen (zoals Maartensdijk
en Westbroek) zijn ontstaan. Dit ontginningsproces heeft enkele eeuwen geduurd
en heeft hele duidelijke sporen in ons huidige landschap nagelaten: de ontelbare langgerekte weilanden, gescheiden door even
zovele slootjes, die
Maartensdijk en ook de meeste andere
veengebieden in Nederland kenmerken.
Enkele wegen en paden herinneren nog aan
de grenzen tussen de ontginningsgebieden
(“gerechten”), zoals de Bantamlaan/
Aanlegsteeg, de Eijckensteinsesteeg/
Eikensteeg, de Koekoeksteeg en de
Vuursche Steeg. In de loop van de zestiende
eeuw is het gebied ten noorden van de
Dorpsweg tot aan de Hollandsche grens als
laatste blok ontgonnen. Ten oosten van de
Eikensteeg en dus buiten de oude gemeente
Maartensdijk waren
A
de ontginningen al
<n21>
veel eerder voltooid.
Tijdens de ontginning is het gebied van
Eyckenstein tot op
de zandbodem afgegraven. Meer naar het
N
westen duikt de zandgrond onder het veen.
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Langs de Dorpsweg
en voor Eyckenstein
langs ligt een sloot
met de naam Praamgracht. Deze is in de
15e eeuw aangelegd
als verbinding tussen
de Maartensdijksche
Vaart (of Groote
Vaart) en de Pijnen-
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burgergrift, zodat er een rechtstreekse route
ontstond tussen Utrecht en de Eem.
De Praamgracht was in die tijd dus van
grote betekenis.
Twee van de eeuwenoude grenswegen, de
Eikensteeg en de Koekoeksteeg, doorsnijden het huidige landgoed. Oude ontginningsassen die het landgoed doorsnijden,
zijn de Dorpsweg en het Loosdrechtsspoor.

Ontwikkelingen onder de verschillende bewoners

Verschillende eigenaars hebben elk hun eigen invloed op de ontwikkelingen van huis
en landgoed gehad. Hieronder wordt steeds
beschreven wie zij waren en wat hun invloed
geweest is. Alle eigenaars hebben gemeenschappelijk dat ze vooraanstaande posities in
de maatschappij bekleedden.

Joris van Lamsweerde (1546-1627) was

6

zijdereder. Toen hij de grond in erfpacht
nam, werd er nog geen melding van een
bouwwerk gemaakt. Joris was getrouwd met
een dochter van de Utrechtse raad, schepen
en kameraar Jan Ottensz. van Haeften en
heeft (waarschijnlijk via deze weg) de pacht
in eigendom weten om te zetten. Bij zijn
overlijden blijkt er wel een huis te staan.
Het is aannemelijk dat dit rond 1610 gebouwd is, aan het begin van het Twaalfjarig
van
±1610
1627
1651
1721
1760
1777
1876

-

tot
1627
1651
1721
1760
1777
1876
heden

Bij de pijl de stal achter het huis.

Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Een
oude tekening van de latere eigenaar Eyck
van Zuylichem laat zien dat er sprake was
van een herenboerderij met trapgevels aan
de voorzijde en de linker en rechter zijde.
Op een plattegrond is te zien dat er aan de
noordzijde haaks op het gebouw een stal
aan de boerderij gebouwd is. In het gebouw
zijn kloostermoppen verwerkt van het eind
16e eeuw afgebroken Klooster Oostbroek
en/of het Vrouwenklooster, waarvan er nu
in de oudste delen nog steeds aanwezig zijn.
Bouwmaterialen waren in die tijd duur en
werden indien mogelijk hergebruikt.

Cornelis van Vianen (1566-1649) was

waarschijnlijk getrouwd met de schoonzus
van Joris van Lamsweerde. Hij kocht de herenboerderij dus van zijn zwager.

Familienaam
Familie Van Lamsweerde
Familie Van Vianen (Cornelis van Vianen)
Familie Gerobulus (Johannes Gerobulus)
Familie Van Poolsum (door erfenis van familie Gerobulus)
Familie Van Kooten (huurders)
Familie Eyck (vanaf 1818: Eyck van Zuylichem)
Familie Van Boetzelaer

Overzicht van de families die op Eyckenstein gewoond hebben.

informatie over zaken die Johannes eventueel aan het huis en het landgoed gewijzigd
heeft. In het testament van zijn weduwe
Geertruyd in 1714 is het landgoed zo’n 52
ha groot.

Kloostermop met een pen als referentie voor de grootte.

Cornelis was raad van justitie in Vianen en
was ook actief in een samenwerkingsverband dat zich bezighield met de ontginningen in De Vuursche. Hij heeft de nodige
gebouwen geplaatst en het landgoed uitgebreid. Na zijn dood is er in de verkoopakte
van de herenboerderij namelijk sprake van
o.a. een tweede huis, een aantal bijgebouwen, boomgaarden, bossen, heidevelden.
Tot het landgoed, dat toen zo’n 80 ha groot
was, behoorden ook de hofsteden
De Avond en Den Tolboom.

Door vererving via hun dochters kwam het
landgoed in 1721 in bezit van hun schoonzoons, de twee broers Van Poolsum: Justus,
schout van het rechtsgebied de Lange Ruige
Weide, en Dirck Abraham, rentmeester van
de Utrechtse ridderschap. Er was toen al
sprake van “hofstede Yckensteyn”, waarschijnlijk genoemd naar de eiken bij het
huis, waarvan nu nog steeds enkele bomen
in leven zijn. Uiteindelijk kwam heel
Eyckenstein weer samen bij de langst levende broer Justus.
Na zijn dood hertrouwde zijn tweede vrouw
in 1735 met schout van Oostveen Johan
Swaving (1729-1775), die ook in bezit was
van het ten westen eraan grenzende
Rustenhoven.
Hoewel Johan Swaving en later zijn twee
dochters de eigendom hadden, is
Eyckenstein waarschijnlijk tussen 1760 t/m
1777 verhuurd aan de familie Van Kooten.

Johannes Gerobulus (1605-1679) was
goudsmid en werd later ook muntmeester in
Utrecht. Zijn grootvader Johannes was predikant en was afgevaardigde vanuit Vlissingen
in de Synode van
Dordrecht in 1574.
Vader Roelant was
goudsmid, oud-kameraar en schepen. In het
Rijksmuseum staat een
wijnkroes, die Roelant
maakte van het zilver
dat Piet Heyn op
7 september 1628 op
Zilveren kroes, vervaardigd uit het zilver van de
de Spaanse Zilvervloot
veroverd had. Er is geen Spaanse Zilvervloot.

De echte grote ontwikkelingen van zowel het
huis als het landgoed
zijn begonnen toen ze
in bezit van de familie
Eyck kwamen. Adriaan
Hendrik Eyck (17251802) was een telg uit
een aanzienlijk geslacht,
dat in Nederlands-Indië
tot grote rijkdom gekomen was. Hij was sinds
1756 lid van de vroedschap (stedelijk bestuur)
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van Utrecht en later de eerste burgemeester
van Utrecht.
In de strijd tussen de prinsgezinden en de
patriotten vluchtte de patriottische Adriaan
in 1787 met zijn zoon Maurits (1764-1853)
naar Frankrijk, waar hij echter politiek actief
bleef. Zijn landgoed werd in beslag genomen en in 1791 in een veiling te koop aangeboden. Op de hoogte gehouden door familie en vrienden liet Adriaan in Utrecht een
pamflet verspreiden waarin hij erop wees
dat de verkoop onwettig was. Waarschijnlijk
hierdoor was er weinig belangstelling. Koper
van Eyckenstein was Johan Sebastiaan van
Naamen, die meerdere in beslag genomen
landgoederen
opkocht.
Toen Adriaan
na het uitbreken van de
Franse revolutie kon terugkeren, heeft hij
ook zijn bezit
weer kunnen
terugkrijgen.
In 1818 kocht
Maurits de
Heerlijkheid
Maurits Jacob Eyck van
Zuylichem
Zuylichem in zijn jeugd.
in het westen
van de Bommelerwaart, waarmee hij voortaan de achternaam Eyck van Zuylichem
kon voeren. Maurits was van 1811 tot 1847
burgemeester van Maartensdijk. Zijn zoon
Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem
(1806-1876) volgde hem in 1847 op als burgemeester van Maartensdijk en bekleedde
dit ambt tot 1866. Na de dood van zijn
vader in 1853 werd Frans Nicolaas Marius
eigenaar van het landgoed Eyckenstein. Ook
was hij watergraaf van het waterschap in

Maartensdijk. Frans Nicolaas Marius was
een beroemde bouwkundige, die over middeleeuwse bouwkunst schreef.
Onder de familie Eyck is het landgoed
uitgegroeid tot meer dan 700 ha. Het liep
in zuidelijke richting ongeveer tot aan de
Soestdijkseweg en de spoorlijn UtrechtAmersfoort en besloeg dus een groot deel
van de huidige villawijk in Bilthoven-Noord.
Geleidelijk werd het toen nog vrij kale landgoed in cultuur gebracht en bebost. Er werd
vanaf het huis tot
aan het uiterste
noorden een sloot
gegraven, waarover
zand voor de verkoop werd afgevoerd en stadsmest
ter bemesting van
de arme zandgrond
werd aangevoerd.
Maurits hield zich
intensief met het
landgoed bezig, hij
was kunstzinnig en
hield ook wel van
de nodige praal.
Sterrenbos rond 1790.
Om het huis heen
heeft hij parkachtige
elementen aangelegd, zoals een slingersloot,
een sterrenbos, een Gotische brug en een
Chinese tent. Het sterrenbos was zo’n 5
ha groot en bestond uit haakse en diagonale paden die elkaar op een centraal punt
kruisten. Tussen de Eikensteeg en de Koekoeksteeg liet hij een grafkelder bouwen,
met vanaf de Eikensteeg een toegangslaan,
die midden door een grote cirkel (de Folly
van Pan) van meerdere bomenrijen liep. Die
bomen waren een kunstzinnige uitbeelding
van tempelzuilen.

Van de tekeningen van Maurits weten we
hoe Eyckenstein er als herenboerderij uitzag.
Met verschillende uitbreidingen en verbouwingen heeft hij het tot een statig landhuis
gemaakt, met de huidige zuilen met daarbovenop de driehoekige timpaan en de twee
zijvleugels, toen nog zonder verdieping.
Ook de klokkenstoel op het dak stamt uit
die tijd. Al zijn werkzaamheden aan huis en
landgoed heeft hij zeer nauwkeurig in een
dagboek bijgehouden en soms ook getekend

Eyckenstein als herenboerderij, vanaf 1610.

of geschilderd.
Landgoed Eyckenstein grensde in het zuiden grotendeels aan het Landgoed Sandwijck in De Bilt, dat toen eveneens ruim 700
ha groot was en dat eigendom was van de
familie Van Boetzelaer. Christiaan Willem
Johan baron van Boetzelaer van Dubbeldam
(1806-1872) was kamerheer in buitengewone dienst van de koningen Willem I, II
en III en ook was hij lid van de Provinciale
Staten van Utrecht en van de Gemeenteraad
van Utrecht. Gedurende hun hele huwelijk
woonde hij met vrouw Elisabeth Charlotta
Petronella barones van Boetzelaer - Both
Hendriksen (1809-1880) en hun zes kinderen aan de Oude Gracht in de stad Utrecht.
‘s Zomers verbleven ze op hun buitenplaats
Sandwijck, dat Elisabeth (nazaat van Pieter

Both) van haar vader geërfd had. Beiden
waren zeer sociaal bewogen en intensief met
het geloof bezig.
Als weduwe kocht Elisabeth Landgoed
Eyckenstein, dat in 1876 ter veiling werd
aangeboden, zodat het totale grondgebied
meer dan 1.400 ha groot was en een hele
strook van gemeente De Bilt van noord tot
zuid besloeg. Het gekochte landgoed was
vooral bedoeld als jachtgebied voor haar

Eyckenstein vanaf 1809

zoons. In 1878 is haar zoon Willem Carel
(1845-1934) met zijn gezin op Eyckenstein
gaan wonen, omdat er voor zijn groeiende
gezin te weinig ruimte op Sandwijck was.
Na Elisabeths overlijden twee jaar later werd
het gehele landgoed onder haar kinderen
verdeeld, waarbij Eyckenstein in bezit van
Willem Carel kwam. Nu, alweer meer dan
140 jaar verder, is het landgoed nog steeds
van de familie Van Boetzelaer. Huidige eigenaar is zijn kleinzoon Rutger Wessel baron
van Boetzelaer (1918), die zelf echter alweer
achterkleinkinderen (de zesde generatie) op
het landgoed heeft wonen.
Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer was
getrouwd met Margaretha Nicolasina jonkvrouw van Schuylenburch. Zij trok vanuit
Eyckenstein met het rijtuig door de
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Mr. Willem Carel baron
van Boetzelaer.
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provincie Utrecht om onder
de Utrechtse adel te evangeliseren. Van 1873 tot 1879 was
Willem Carel burgemeester
van De Bilt, waarmee hij zijn
broer mr. Carel Theodorus
opvolgde. En van 1892 tot
1922 was hij Heemraad bij het
toenmalige Waterschap
Maartensdijk.

Rond 1880 heeft Willem Carel een aantal belangrijke wijzigingen uitgevoerd aan
zowel Eyckenstein als het landgoed. Het
huis heeft hij met eenderde vergroot. Aan
de achterzijde heeft hij een heel stuk met
twee verdiepingen laten aanbouwen om het
personeel woonruimte te bieden. De twee
terrassen in de zijvleugels heeft hij tot een
kamer en een serre laten ombouwen en
beide met een verdieping met balkon laten
verhogen. Tijdens een reis met een vriend
naar het Midden-Oosten in 1870/1871 was
hij zo onder de indruk van de Moorse stijl
dat hij de oostelijke kamer geheel in die stijl
heeft laten inrichten. Indrukwekkend is het
park dat Willem Carel rond het huis door
Leonard Springer heeft laten aanleggen.
In het noordelijke deel van het landgoed,
tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading, heeft Willem Carel een groot gebied
als landbouwgebied in gebruik genomen,
dat nu als het Boetzelaersveld bekend staat.
Over de Moorse kamer, het Springerpark en
het Boetzelaersveld leest u straks meer.
Tijdens zijn leven deed Willem Carel grote
delen van Landgoed Eyckenstein van de
hand. Volgens de overleveringen dacht hij
dat zijn kinderen er toch geen belangstelling
voor hadden. Die veronderstelling was, althans wat betreft zijn jongste zoon mr. Otto

Maximiliaan (1891-1954), beslist onterecht.
In 1917 verkocht Willem Carel het hele
gedeelte vanaf de provinciale weg N234
tot aan de Soestdijkseweg, waarop nadien
de villawijk van Bilthoven-Noord is ontwikkeld. In 1930 werd ten noorden van de
N234 langs beide zijden van de Gezichtslaan
een groot stuk van 117 ha verkocht. Een
projectontwikkelaar had daar grootscheepse
bouwplannen, maar door zeer veel weerstand vanuit de bevolking is dat tegengehouden. De bossen zijn behouden en nu bekend
als de Ridderoordse Bossen. Niet van alle
delen is bekend hoe en wanneer ze in andere
handen gekomen zijn, zoals bijvoorbeeld het
hele gebied ten oosten van de Eikensteeg.
Na het overlijden van Willem Carel in 1934
is de boedel een aantal jaren onverdeeld
gebleven en heeft het huis leeggestaan.
Zijn jongste zoon mr. Otto Maximiliaan
(1891-1954) heeft in die periode vanuit zijn
woonplaats in Dinther zo goed mogelijk het
beheer op zich genomen. Otto Maximiliaan
was getrouwd met Ursula Cunera van Asch
van Wijck (1892-1963).
Zij hebben twee zoons
gekregen, waarvan er één
in de oorlog in het verzet
gesneuveld is. In 1936
heeft Otto Maximiliaan
een grote slag geslagen.
Het gebied ten oosten
van de Eikensteeg stond
te koop en het bisdom
Utrecht had er een optie
op tot een bepaalde dag
om 12:00 uur, met de
bedoeling er een klooster
te stichten. Otto
Maximiliaan zag die
Mr. Otto Maximiliaan baron
drukte naast Eyckenstein van Boetzelaer.

niet zitten en zat bij de verkoper de gestelde
tijd af te wachten om zelf het gebied te
kopen. Om 12:00 uur had het bisdom zich
nog niet gemeld en was Otto Maximiliaan
de gelukkige. Iets na 12:00 uur meldde het
bisdom zich alsnog, maar de boodschap van
de verkoper was toen: “Maar nu bent u te
helaas te laat, het is al verkocht.”
Tijdens de oorlogsjaren is het huis door drie
opeenvolgende legers gevorderd. Bij de
mobilisatie in 1939 heeft het Nederlandse
leger een beslag op Eyckenstein gelegd. Er
waren soldaten in gelegerd die in
Amersfoort in een lege boerderij hun kwartier hadden. Volgens nabestaanden van één
van die soldaten op Eyckenstein schoten ze
vanaf Amersfoort over de infanterie bij de
Grebbeberg heen op de Duitsers.
Gedurende de oorlog hebben er Duitse
militairen in het huis gezeten. Enkele kamers werden boven echter nog aan burgers
verhuurd. In het gazon voor het huis waren
drie schuttersputten van betonnen ringen
gemaakt en ten westen van de vijver loopgraven. Na de bevrijding ten slotte heeft het
Canadese leger er van juli 1945 tot januari
1946 gezeten.
Otto Maximiliaan had van zijn
broers en zussen het verzoek
gekregen het landgoed in eerlijke stukken te verdelen. Eén
van de zes koos ervoor de erfenis in aandelen te ontvangen
en een ander had de voorkeur
voor losliggende boerderijen
als erfenis. Het aaneengelegen
landgoed werd in vieren gedeeld
en vervolgens door verloting
aan de vier overige erfgenamen
toebedeeld. Otto Maximiliaan

kreeg daarbij tot zijn vreugde het op één
na noordelijkste deel in bezit, waarop ook
het landhuis gelegen was. In 1946 is hij met
zijn vrouw vanuit Dinther naar Eyckenstein
verhuisd.
Na het overlijden van Otto Maximiliaan in
1954 ging Eyckenstein over op zijn zoon
Rutger Wessel baron van Boetzelaer (1918).
Hij is weduwnaar van Anna Elisabeth van
Lawick (1923-1977) met wie hij vier kinderen heeft gekregen. Rutger Wessel erfde in
1965 bovendien het noordelijkste van de
vier delen (inclusief het Boetzelaersveld)
van zijn oom, die kinderloos stierf. In 1967
kocht Rutger Wessel van het naast gelegen
Roverestein 10 ha om restaurant de
Mauritshoeve heen en in 1968 de
Mauritshoeve zelf. Daarmee kreeg het kernlandgoed zijn huidige omvang van ongeveer
190 ha.

Monumentencomplex

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat Eyckenstein aangemerkt als beschermd complex, dat is een monument dat
uit meerdere objecten bestaat. Het gehele
monumentencomplex bestaat uit negen
objecten die als rijksmonument zijn aange-

Klein Eyckenstein uit 1850, één van de rijksmonumentobjecten.
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merkt: het landhuis, het Springerpark, twee
zandstenen tuinvazen, het koetshuis, het
prieel/tuinhuisje, de tuinmanswoning/Klein
Eyckenstein, de dienstwoning/koetsierswoning, het moestuinensemble (tuinmuur,
kassen en oranjerie) en de orchideeënkas.
Het voert te ver om ze hier allemaal te behandelen.

Bouw en uitbreiding van het
landhuis
Als gevolg van de geleidelijke uitbreidingen van het landhuis kan er niet van een
uitdrukkelijke stijl gesproken worden, maar
het Neoclassicistische, en in het bijzonder
de Engels neo-Palladiaanse, stijl, is wel
overheersend. Deze is gebaseerd op de Romeinse bouwkunst, vaak voorzien van een
tempelfront met portico, zoals ook bij Eyckenstein te zien is (zuilen, fronton, terras).
Deze stijl stamt uit de tijd van de familie
Eyck.

Niet passend bij deze stijl, maar wel van grote cultuur-historische waarde is de Moorse
kamer in de oostvleugel, die door Willem
Carel van Boetzelaer is aangelegd. Kenmerkend in de kamer zijn de halfronde ramen
en de uivormige ornamenten boven de
ramen en twee nissen, die inclusief het plafond in mooie oosterse kleuren geschilderd
zijn. Vroeger waren er ook nog een toog in

Moorse kamer uit 1880.

➔
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Parkontwerp van tuinarchitect Leonard Anthony
Springer.

het midden van de kamer, lambrisering langs
de hele muur en een mozaïekvloer.
Tussen 1992 en 2004 zijn er in verschillende
fases grootscheepse restauraties aan het huis
uitgevoerd, zowel inwendig als uitwendig.
Met name het dak, de dakconstructie en
de zuilen waren er slecht aan toe. Lekkages
hadden inwendig veel schade veroorzaakt,
onder andere aan de Moorse kamer, die
daarom een flinke restauratie ondergaan
heeft. In de gangen zijn meerdere marmeren
platen vervangen die verzakt en daardoor
gebroken waren.

Springerpark

In 1881 gaf Willem Carel de jonge tuinarchitect en dendroloog Leonard Anthony
Springer opdracht om een ontwerp van een

park te maken en deze aan te leggen. Met
het ontwerp van het park in de Engelse
Landschapsstijl heeft Springer de tweede
prijs gewonnen op een internationale tentoonstelling in Parijs. Kenmerkend voor
deze stijl is de natuurlijke vormgeving met
rondlopende paadjes, hoogteverschillen en
hier en daar een zichtlijn gericht op een opvallend punt. De huidige generatie
Van Boetzelaer besteedt veel aandacht aan
het onderhoud van het park en het waar
nodig terugbrengen naar het oorspronkelijk ontwerp. Onder andere zijn er enkele
knuppelbruggetjes over sloten herbouwd,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren
verdwenen.

kasruitjes. Beide kassen, oranjerie en tuinmeer zijn deze eeuw geheel gerestaureerd.

Natuurvriendelijk beleid

Natuur speelt op Landgoed Eyckenstein
naast cultuurhistorie en houtproductie een
belangrijke rol. Waar mogelijk wordt de natuur verder ontwikkeld. Belangrijk hierbij
is dat zich een natuurlijke onderbegroeiing
in de bosvakken ontwikkelt en dat er dood
hout blijft staan of liggen. De onderbegroeiing zorgt voor goede schuilgelegenheid
voor dieren en een grote soortenvariatie.

Moestuinensemble

Aan de zuidkant van de Dorpsweg ligt de
moestuin van Eyckenstein. Rond 1880 heeft
Willem Carel daar een grote druivenkas en
gespiegeld een oranjerie tegen elkaar laten
bouwen met een tuinmuur ertussendoor.
Deze combinatie wordt in het Monumentenregister het “Moestuinensemble” genoemd. Mogelijk staan er in deze kas nog
enkele van de oorspronkelijke druivenplanten. Tegenover de druivenkas staat uit diezelfde tijd een kleinere zeer unieke orchideeënkas, met vlak boven de muurtjes gebogen

Foeragerende ree.

Dood hout is noodzakelijk voor vele soorten schimmels die het geleidelijk afbreken,
waardoor de stoffen weer voor de natuur
beschikbaar komen. Tevens zorgt het dode
hout voor een rijke ontwikkeling aan klein
dierlijk leven, dat aan de basis van de voedselketen staat. Een greep uit de voorkomende diersoorten op Eyckenstein: ree, das,
boommarter, haas, levendbarende hagedis,
ringslang, hazelworm, pad, groene en bruine
kikker, zwarte specht, raaf, bosmier, enz.

Biologische bedrijven
Orchideeënkas uit 1880, één van de monumentobjecten.

Sinds 2006 wordt de moestuin verhuurd aan
biologische Tuinderij Eyckenstein en Agnes
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Verantwoording

De tekst is vooral gebaseerd op familieverhalen en het besloten familiearchief.
Veel informatie is ook te vinden in het
boek “Eyckenstein, Op de grens van zand
en veen” van Ronald van Immerseel, Lex
van Boetzelaer, Otto van Boetzelaer, Ilse
Slootweg en Fred Vogelzang. Uitgever:
Matrijs, 2010.

Kruiden. In 2017 heeft Boerderij
Eyckenstein aan de Eikensteeg zich daarbij
geschaard. Met deze biologische bedrijven
wil de familie Van Boetzelaer natuurvriendelijk beheer een belangrijke plaats geven.

Boetzelaersveld
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Het Boetzelaersveld tussen Lage Vuursche
en Hollandsche Rading beslaat 11,5 ha en is
sinds begin twintigste eeuw voor landbouw
verpacht geweest. Daaraan grenzend ligt een
natuurlijk heideveld van 2,2 ha met vooral
struikhei en hier en daar wat dophei. Het
landbouwgebied vormde een barrière voor
de natuurverbinding tussen de Heuvelrug
en het Gooi. Ten behoeve van de natuurontwikkeling heeft familie Van Boetzelaer
daarom besloten om het hele gebied veel
natuurvriendelijker in te richten en zo de
barrièrewerking op te heffen. In 2019 is het
bestaande heidegebied met 9,6 ha vergroot.

Het landbouwgebied is verschraald en moet
vanaf 2020 plaats bieden aan extensieve
landbouw met kruidenrijk grasland en akkerland.

Toekomst

Om het landgoed toekomstbestendig te
houden, is alleen het conserveren van het
oude niet voldoende. Door maatschappelijke
ontwikkelingen, veranderende regels, subsidies enz. worden er steeds weer andere eisen
aan het landgoed gesteld. Het landgoed
zal in beweging moeten blijven. Het moet
rendabel blijven en dat betekent dat er naast
conservering ook opbrengsten gegenereerd
moeten worden.
Familie Van Boetzelaer werkt aan een andere bestuursvorm. Tot nu toe was Rutger
Wessel baron van Boetzelaer enige eigenaar.
In deze vorm zou Eyckenstein na zijn overlijden verder opgesplitst moeten worden
onder zijn erfgenamen, waardoor de samenhang verloren zou gaan. Daarom wordt het
landgoed (kort gezegd) omgezet naar twee
BV’s: een BV met boerderijen (buiten het
kernlandgoed) en een BV met gebieden die
onder de Natuurschoonwet vallen. Vanuit
een familiestichting zullen de BV’s samenhangend worden aangestuurd.
Extra

Werkzaamheden Boetzelaersveld vanuit de lucht.
(foto: Edwin van den Akker).

Op de website van de Historische Vereniging Maartensdijk vindt u de links naar een
prachtige drone-opname van Eyckenstein
(gemaakt door de Historische Kring De
Bilt) en een korte documentaire (gemaakt
door Regio TV De Bilt).
Verder vindt u daar de originele foto’s in
kleur.
Kijk op www.stmaerten.nl

Droge voeten
Tonneke Wilmink
Veel weten we al over de ontstaansgeschiedenis van ons gebied. We weten dat ijstijden
en latere opwarming geleid hebben tot een
landschap van stuwwallen, dekzanden en
veenmoerassen. We weten dat de mens de
flanken van de stuwwallen al heel vroeg
gebruikte voor akkerbouw en later ook het
veenmoeras ontgon om akkers aan te leggen en turf te winnen. Toch blijven er nog
steeds vraagtekens.

Uit de publicatie (met onderstaande kaart)
van M.K.E. Gottschalk weten we dat in
ons gebied de ontginningen plaats vonden
vanuit een ontginningsbasis en wel volgens
een bepaalde lengte met als eindgrens een
dwarswetering parallel aan de afwateringsbasis de Vecht. Was die dwarswetering eenmaal
bereikt dan werd, dieper in het moeras een
nieuwe dwarswetering gegraven en schoof
een deel van de bewoning op naar de nieuwe
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dwarsdijk. Voor de afwatering was het zaak
dat dwarsweteringen van de verschillende
naast elkaar gelegen gerechten op elkaar
aansloten en dat daarvoor de ontginningen
ongeveer gelijke tred hielden. Lukte dat niet
dan werd afgewaterd middels vaarten die
aan de lange zijden van de polders werden
gegraven.
Verantwoording

De informatie voor dit artikel is afkomstig
uit het werk van de historisch geografe
M.K.E. Gottschalk (De ontginning der
Stichtse venen ten oosten van de Vecht. Tijdschrift KNAG (1956a)) en de bodemkaart uit
de dataset Basisregistratie Ondergrond van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De hyperlink naar deze dataset is beschikbaar
via www.stmaerten.nl

Deze informatie kunnen we tegenwoordig
combineren met een bodemkaart van Nederland. In de kleurenplaat op pagina 17
hebben we de bodemkaart van onze regio
aangevuld met de huidige topografische
kaart.
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Wat opvalt is dat een groot deel van de behuizing van de dorpen Westbroek en Achttienhoven op het zand gebouwd is. De ondergrond was kennelijk zo stevig dat er zelfs
een kerk gebouwd werd en dat kwam goed
uit, want de Kerkdijk van Westbroek vormde de laatste en dus permanent bewoonde
ontginningsbasis voordat het Gooi bereikt
werd. Door de relatief stevige ondergrond
kon men dus ook met duurzamere, en het
minder brandgevoelige, steen gaan bouwen.
Wat ook opvalt is de verbinding tussen de
Westbroekerdijk en de Achterweteringsdijk.
De Achttienhovensedijk of huidige Dr.
Welfferweg volgt eerst een stukje de Achttienhovense Cay om daarna schuin naar het

zuiden de Kerkdijk op te zoeken, niet loodrecht dus, maar schuin op de kavelrichting.
Waarom koos men voor de aanleg van de
huidige Dr. Welfferweg of Achttienhovensedijk niet een meer noordelijk traject zodat
deze op een wat steviger ondergrond aangelegd had kunnen worden en de bewoners
vaker droge voeten hielden? Was de
Achttienhovensedijk wel een ontginningsdijk?
Uit het uit het feit dat men op veen i.p.v.
op zand bouwde en uit het feit dat de weg
schuin op de kavelrichting is aangelegd mag
voorzichtig de conclusie getrokken worden
dat de Westbroekers en de ontginners van
het Domproostgerecht eerder klaar waren
met hun ontginning dan die van
Achttienhoven en daarom afwaterden via de
vaarten op de Vecht. Ook Gottschalk trekt
de conclusie dat dijken of sloten die schuin
op de kavelrichting lopen duiden op een
latere aanleg, ondanks het feit dat zij op de
kaart in haar publicatie bij zowel de Westbroekerdijk als de Achttienhovensedijk het
jaartal 1450 plaatst. Ook de meest noordelijke gerende kavels van de Achttienhovensepolder duiden erop dat deze ontginning later
gereed kwam dan die van Westbroek en de
Domproost.
De vraag is nu, of de verbinding in de vorm
van de Welfferweg als een soort laatste ontginningsdijk is aangelegd (waarheen ook de
bewoning van de Binnenweg of ’Kooydijk’
voor een deel verhuisde) of dat er over het
al ontgonnen gebied een verbindingsweg
(tussen de Kerkdijk van Westbroek en de
Achterweteringsedijk) schuin op de kavels is
aangelegd. De noordelijk gelegen zandrug
pleit voor het laatste. Immers als er wat te
kiezen was geweest, zou men zeker op een
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steviger en vooral drogere ondergrond hebben willen bouwen, zodat men in zomer en
winter droge voeten had. Maar om zeker
te kunnen zeggen of dat echt zo is gegaan
zullen we eerst de archieven in moeten. Wie
neemt deze uitdaging aan?

Oranje: zand (cHn21) = uitgeloogde zandgrond
Bruin: bouwgrond (zEZ21) = enkeerdgrond
Geel: zand (Zd21) = lichte kalkloze zandgrond
Rose: veen (Zvp)= meerveengrond op zand met
humus podzol
Donkerrose: veen(hvZ) = veen op zand
Paars: geen bodemvorming (AP)=
Ooivaaggronden en Drechtvaaggronden

Brand en brandweer in
Achttienhoven en Westbroek
Deel 1: de brandweer
Martin Groot en Jan Maasen
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Bijna 250 jaar brandbestrijding en een georganiseerde brandweer van meer dan 130 jaar oud. Geschiedenis genoeg in Achttienhoven en Westbroek.
Genoeg voor twee verhalen: deel 1 over de organisatie
van de brandweer en deel 2 – in een volgend nummer van St Maerten – over branden in de genoemde
gemeenten.

minder en veel meer gebaseerd op vrijwillige
bijstand van familie, bekenden en buren. In
Westbroek werd pas in 1782 een brandspuit
aangeschaft en daarbij stelde het Gerecht
Westbroek (100 jaar na Amsterdam) eveneens een ‘Brandkeure’ op. Voluit luidt de
titel:

Organisatie

“Brandkeure ofte reglement en ordre op
den brand mitsgaders de beheering en ‘t
gebruijk van de brandspuijt in
“Westbroek”, vastgesteld door het gerecht. Met rekwest aan Gedep. Staten
met verzoek om goedkeuring, en betreffend extract uit de resolutiën van het
gerecht”.

Georganiseerde brandbestrijding was in de
geschiedenis aanvankelijk een zaak voor
de steden, waar – door de aaneengesloten
bebouwing – het gevaar voor verwoestende
overslaande branden het grootst was. Bovendien waren de steden beter georganiseerd dan het platteland. De eerste georganiseerde vorm van brandbestrijding waren de
gildenbrandweren. Tot 1685 organiseerden
de plaatselijke gilden van handwerklieden op
deze manier de brandbestrijding in de steden. Deze gildenbrandweren waren vaak ongedisciplineerd. Dit leidde tot veel onnodige
slachtoffers bij brand en zelfs tot plundering
door de brandbestrijders.
In 1685 stelde Amsterdam daarom een
zgn. brandkeur op waarin werd bepaald dat
er een dienstplicht voor het werken bij de
brandweer werd ingevoerd. Iedere mannelijke ingezetene tussen de veertig en vijftig jaar
oud, kon voor tien jaar worden aangezocht.
Op het platteland was de organisatiegraad

Dit is het oudst bekende archiefstuk over
de Westbroekse brandweer. In het Gerecht
Achttienhoven ontbreekt een vergelijkbaar
stuk. Er is in de jaren voor 1782 geprobeerd
om een gezamenlijke aanschaf te doen voor
het Gerecht Achttienhoven en het Gerecht
Westbroek. De verhoudingen waren echter
niet erg goed en het plan strandde op het
voorstel van Achttienhoven om de spuit te
financieren uit de kerkrekening.
Daarop besloot het Gerecht Westbroek een
vrijwillige inschrijving te doen, die zoveel
geld opleverde dat Westbroek de investering
alleen kon doen. De brandspuit werd ge-

kocht door het
Gerecht en
BRANDKEURE
de brandkeur
OFTE
opgeREGLEMENT werd
steld.
en ordre op den BRAND;
De onorMitsgaders de bebeeri11g en 't gebruik van de
BRANDSPUYT,
thodoxe
I N
werkwijze
WESTBROEK
kreeg nog een
staartje omdat
een aantal
tegenstanders
een beroep
deed op gedeputeerde
Te UT R E C l-1 T,
1~
Staten van
By J J: BESSELING, Boekdrukker in de
DonkerJèraac.
Utrecht. Er
zijn kopieën
Brandkeure ofte reglement.
van handgeschreven documenten die getuigen van felle
discussies over de werkwijze en de gevolgen
voor de burgers die niet hadden meebetaald
aan de inschrijving. Het Gerecht Westbroek
kreeg ongelijk, maar legde tot twee keer toe
de uitspraak van GS naast zich neer.
Westbroek had zijn ‘Brandkeure’, ‘geconcipieert en gearresteert by Schout en Scheepenen in den
gerechtshuize van Westbroek op den 10 october
1782.’
De brandkeur draait grotendeels om de
brandspuit zelf, ‘ten eynde deeze zoo heilzaame
schikkinge, en oogmerken den goeden Ingezeetenen
van gewenscht effect te doen zyn.’ Het gaat daarbij
om ontdekken van de brand, alarmering,
uitruk, veiligheid, oefeningen, onderhoud,
diensten aan buurgemeenten en zelfs om
preventie (‘Dat niemand - wien het ook zoude
moogen weezen onder deezen Gerechte - met een
brandende pyp zal mogen gaan, of passeeren by
Hooybergen, Strooy, ‘Turff ’ en diergelyke brandende Stoffen …’).
Maar het belangrijkste staat in Artikel 1, na-

melijk dat Westbroek vanaf dat moment een
plichtbrandweer had. Naast een aangestelde
brandmeester en twee assistenten werden
elke twee jaar dertig burgers aangewezen als
‘gemene bediendens tot de Spuyt, en dat wel naar
vervolg van de Huizinge en Hofsteeden’.
Er waren in die tijd 145 huishoudens in
Westbroek, zodat elk huishouden eens in
de tien jaar aan de beurt was om gedurende
twee jaar een personeelslid te leveren. Bij
weigering werd een boete van tien Gulden
opgelegd. Burgers, die het zich konden permitteren, werden in de gelegenheid gesteld
om een plaatsvervanger aan te stellen.
Noch de brandmeester en diens assistenten,
noch de dienstplichtigen kregen salaris of
vergoeding. Wél was er een regeling voor
degenen die gewond raakten tijdens het
werk en het gerecht kon een premie uitkeren aan mensen die zich onderscheidden bij
gevaarlijke situaties.
Na de Napoleontische tijd veranderde onze
staatsinrichting drastisch en vooral de Gemeentewet van Thorbecke (1851) had grote
gevolgen, omdat daarin burgemeester en
wethouders verantwoordelijk werden voor
het toezicht op de brandblusmiddelen en de
benoeming c.q. ontslag van de brandmeesters. De burgemeester had sindsdien ook het
opperbevel bij de brandweer.
Steeds meer gemeenten gingen nadien over
tot het oprichten van vrijwillige brandweren
om een einde te maken aan de demotivatie
en de slechte training van de plichtbrandweer. Amsterdam schafte in 1863 de dienstplicht bij de brandweer af.
In Westbroek heeft de plichtbrandweer tot
ver in de 20e eeuw bestaan. Een document
uit 1867 (85 jaar na de brandkeur) laat zien
wie de dienstplichtigen zijn en welke taken
zij vervullen. Opmerkelijk is dat er drie
vrouwen vermeld staan bij het bedienen van
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de ‘perspomp’, respectievelijk de weduwe
Egbert de Groot, de weduwe Reinier de
Kruyf en de weduwe Wouter van Oostrum.
Gevreesd moet worden dat dit geen teken
van emancipatie was, maar het simpele gevolg van de dienstplicht. Als in de aangewezen woning of hofstede de heer des huizes
overleden was, dan nam moeder of het oudste kind de dienstplicht over.
Aan het eind van de 19e eeuw staken de
gemeenteraden van Achttienhoven en Westbroek de koppen bij elkaar en kwamen met
een gezamenlijk voorstel om de inrichting
van de brandweer, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten, gemeenschappelijk te regelen. Dit verzoek van
28 juli 1890 werd per kerende post door
gedeputeerde staten gehonoreerd op 31 juli
1890 bij besluit No 14.
Het brandweerkorps van Achttienhoven/
Westbroek houdt die datum (31-07-1890)
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Besluit 1890.

daarom aan als de officiële oprichtingsdatum van het korps.
In de archieven blijft het daarna stil rond de
brandweer en de brandspuit in Achttienhoven en Westbroek, totdat de gemeentebesturen in juni 1937 een verzoek richten aan het
provinciebestuur om over te mogen gaan tot
de aanschaf van een automobielbrandspuit.
Het provinciaal bestuur geeft daarop opdracht aan de Provinciale Utrechtse
Brandweerbond om een deskundig advies
te geven over de organisatie en de uitrusting van de brandweer in Achttienhoven en
Westbroek. In de opdracht geeft de provincie in overweging om de brandweer te organiseren samen met de gemeente Tienhoven.
Het rapport van de Brandweerbond
(maart 1939!) ondersteunt het verzoek van
de gemeentebesturen, maar het ondersteunt
ook de wens van de provincie om ‘de gemeenten Westbroek, Achttienhoven en Tienhoven een gemeenschappelijke regeling aan te laten gaan omtrent
het gemeenschappelijk aanschaffen en instandhouden
van brandweermaterieel.’
De gemeentebesturen reageren als door een
adder gebeten. Binnen twee maanden liggen er twee brieven (één van Westbroek en
één van Achttienhoven), waarin staat dat dit
niet de bedoeling is, dat de beide gemeenteraden daar het zelfde over denken en dat
er een nieuw advies aan de Brandweerbond
gevraagd is. In het bijgevoegde bericht aan
de gemeenteraden staat géén motivatie om
Tienhoven er buiten te houden. Kennelijk
is dit niet nodig en dat wekt het vermoeden
dat raad en gemeentebestuur dit al hebben
voorgekookt. In de brief aan de provincie
wordt zonder onderbouwing vastgesteld
dat met Tienhoven er bij ‘het gebied te groot en
uitgestrekt zou worden, dan dat daarvoor met één
brandspuit een behoorlijke voorziening zou kunnen
worden gewaarborgd.’

Dat ambtelijke molens slechts langzaam malen blijkt al uit de tijdsduur tussen de eerste
aanvraag en het antwoord van de provincie.
Maar die traagheid wordt nog overtroffen
in de uitvoering. De gevraagde automobielspuit komt pas in 1941 en de voorgeschreven reorganisatie van de plichtbrandweer tot
een vrijwillige brandweer wordt pas in 1948
uitgevoerd. In dat jaar wordt de
Vereniging Vrijwillige Brandweer Westbroek
en Achttienhoven opgericht (inmiddels met
de naam Personeelsvereniging Brandweereenheid Westbroek van de Gemeentelijke
Brandweer Maartensdijk). De uitvoering van
het advies om samen te werken met Tienhoven breekt alle records: meer dan 80 jaar
later komt het er van. Dat zal blijken aan het
eind van dit artikel.
Intussen zijn de externe ontwikkelingen
uiteraard gewoon doorgegaan. De brandweer was sinds de Gemeentewet van
Thorbecke een gemeentelijke brandweer.
Brandweermensen werden aangesteld
door de gemeente. Eerst Achttienhoven en
Westbroek; vanaf 1954 de samengevoegde
gemeente Westbroek. Na 1957 viel de
brandweer onder gemeente Maartensdijk en
in 2001 is dat door een nieuwe herindeling
gemeente De Bilt geworden.
In 2010 is de gemeentelijke brandweer
overgegaan in veiligheidsregio`s. Er zijn
25 veiligheidsregio`s in Nederland en de
provincie Utrecht is daar één van. De
brandweer van Westbroek is nu één van
de 67 posten die onder de VRU vallen.
Veiligheidsregio`s bestaan uit brandweer,
rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare veiligheid.
Vrijwilligers zijn er niet meer en de moderne
brandweerman/vrouw is tegenwoordig parttimer met een nul-uren contract met mini-

maal 2 jaar degelijke opleiding, ingeroosterd
en voorzien van geavanceerde piepers waarmee je aan kunt geven of je beschikbaar
bent of niet.

Brandweermensen

De ontwikkeling van het vak van brandweerman/vrouw gaat hand-in-hand met de
ontwikkelingen in de techniek. Dat geldt
uiteraard ook voor Achttienhoven en
Westbroek.
Professioneel brandweermaterieel begint
met de uitvinding van de ‘perspomp’, die
met emmers gevuld moest worden. Jan van
der Heyden maakte in 1672 een verbeterde
versie, door er een ‘zuigpomp’ en lederen
brandslangen aan toe te voegen. Het
benodigde water kon nu direct uit de gracht
opgezogen worden (als filter tegen het vuil
diende een gevlochten mandje).
De spuit, die aanvankelijk naar de brand
werd gedragen, werd al snel voorzien van
wielen. Rond 1780 werden de lederen slangen vervangen door slangen uit waterdicht
gemaakte hennepvezels. Deze slangen
moesten, net als de leren slangen, na gebruik
te drogen worden gehangen.
Het Gerecht Westbroek schrijft in de brandkeur van 1782 over een ‘onlangs bestelde en
bereid ontvange brandspuijt’. Dat moet een voor
die tijd hypermoderne aanschaf geweest
zijn.
De rolverdeling van de brandweerplichtigen bij oude brandspuiten als in de
18e en 19e eeuw is nog terug te zien in de
eerder genoemde Westbroekse namenlijst
van personeel behorende tot de werking van
de brandspuit uit 1867.
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Functie

Brandmeesters
Aan de zuigpomp
Aan de perspomp

Aantal

3 personen
9 personen
16 personen,
waaronder
3 vrouwen
2 personen
5 personen
2 personen
2 personen

Pijphouders
Aan de slangen
Aan de linnenslang
Aan de waterhosen en waterscheppers
Lantaarndragers behulpzaam 4 personen
aan de slangen
Aan de behulpgoederen
2 personen
Toezigthouder
1 persoon
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Rond 1890 werd een nieuwe brandspuit aangeschaft. Ook weer een modern exemplaar
waarvan er tussen 1880 en 1890 maar acht
gemaakt zijn. De fabrikant is helaas onbekend. Deze spuit is nog altijd in het bezit
van de brandweer Westbroek na een restauratie in 2012. De restauratie werd uitgevoerd
door leden van de Brandweer Bilthoven.
In het register van brandweerplichtigen
uit 1931 staan voor deze brandspuit veel
minder functies vermeld dan in 1867. Het
is denkbaar dat het hier alleen gaat om een
organisatorische vereenvoudiging, omdat er
in die dagen nog steeds gewerkt werd met
dezelfde oude
brandspuit.
Wat wel opvalt
is een geheel
nieuwe functie:
de hoornblazer. Hoornblazers werden
ingezet om
de alarmering
Register brandweerplichtigen 1931. te verbeteren.

Dienstplichtigen 1867.

Vooral in de nachtelijke uren worden kerkklokken niet altijd gehoord. Kennelijk was
dit ook in Westbroek en Achttienhoven een
probleem

Functie

Opperbrandmeester
Brandmeester
Hoornblazer
Pompers
Pijphouders
Slangenverzorgers

Aantal

2 personen
4 personen
5 personen
21 personen
5 personen
5 personen

De functies zijn verdeeld over Westbroek en
Achttienhoven. Beide gemeenten leverden
evenveel brandmeesters, maar Westbroek
leverde 5/8e van de overige functies. Dat is
overeenkomstig de afspraken:

Achttienhoven was voor 3/8e eigenaar van –
en verantwoordelijk voor – de gezamenlijke
brandweer met Westbroek. Ook de kosten
en baten werden met deze verdeelsleutel
opgesplitst.
De brandweerlieden vertrokken door verhuizing, ziekte of overlijden. De gegevens
werden dan doorgehaald in het register.
Maar de helft van de doorhalingen heeft de
vermelding ‘dienstplichtig’ als teken dat de
diensttijd er op zat.
Het einde van de dienstplicht voor de
brandweer komt – zoals eerder vermeld - in
1948.
Functie
Postcommandant
Bevelvoerder
Aanvalsploeg
Waterploeg
Slangenploeg
Chauffeur/pompbediende
Ordonnans

Aantal
1 persoon
1 persoon
2 personen
2 personen
2 personen
1 persoon
1 persoon

Na de Tweede Wereldoorlog is de organisatie van de brandweer anders geworden.
Naast een postcommandant kwamen er
bevelvoerders (teamleiders), een aanvalsploeg, een waterploeg, een slangenploeg en
een chauffeur pompbediende. Elke ploeg
bestond uit 2 man en de bevelvoerder werd
ondersteund door een ordonnans. Bij het
opkomen voor een brand waren er aangewezen personen die bevelvoerder of chauffeur
kon zijn. Voor bevelvoeder moest je ervaring hebben en voor chauffeur op zijn minst
een rijbewijs.
In de jaren tachtig is de zogenaamde BB
organisatie opgeheven ( Bescherming Be-

volking) en de taak van hulverlening is ondergebracht bij de brandweer. De opleidingen voor een brandweerman/vrouw werd
uitgebreid. Brandbestrijding, hulpverlening,
gevaarlijke stoffen, ademlucht. In totaal twee
jaar leren in een avondopleiding. De opleiding werd een rijksopleiding en was gelijk
voor beroeps en vrijwillige brandweer.
Recentelijk is reanimeren ook een taak geworden van de brandweer.

Brandweermaterieel

Over de oude brandspuiten, die met de
hand bediend werden en met een trekpaard
verplaatst konden worden, hebben we het al
gehad.
De eerste kwam in 1782 en de tweede in
1890. De levensduur van deze apparaten is
bijna onvoorstelbaar: de eerste werd meer
dan 100 jaar gebruikt en de tweede meer
dan 50 jaar.
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Oude handspuit 1890.

De foto toont de gerestaureerde versie van
de laatste handspuit in 2012.
In Westbroek kwam het eerste gemotoriseerde voertuig (de automobielbrandspuit)
pas in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar aanleiding van het rapport van de
Provinciale Brandweerbond uit 1939. Er
werd een Opel Blitz aangeschaft, gestald in

de splinternieuwe kazerne in Achttienhoven (destijds Kerkdijk, nu Dr Welfferweg)
en trots op de foto gezet. De motorspuit is
zichtbaar op de verlengde voorbumper.

Achttienhoven en Westbroek hadden niet
lang plezier van hun aankoop. In november
1944 werd het kostbare bezit gevorderd
door de Duitsers en een maand later afgevoerd naar Duitsland. De brandbestrijding
moest zich noodgedwongen weer behelpen
met de oude handspuit.
Direct na de bevrijding wordt het herstel
van de brandweerorganisatie ter hand genomen onder leiding van de Commissaris van
de Koningin in Utrecht. Die stuurt al op 28
juni 1945 een brief aan alle burgemeesters
om hen op hun verantwoordelijkheden inzake de brandbestrijding te wijzen én om ze
te vragen om een opgave van het aanwezige
materiaal.
Achttienhoven en Westbroek reageren binnen veertien dagen en blijken voortvarend
te werk gegaan te zijn. Van de stad Utrecht
werd een zgn. ‘babymotorspuit’ in bruikleen
verkregen. Dit is een motorspuit op een
één-assig onderstel dat achter een auto kan

Opel Blitz 1941.
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worden voortgetrokken.
Uit de correspondentie in het gemeentearchief blijkt dat er een intensieve zoektocht wordt ondernomen naar een auto
om de spuit te trekken. Op 26 november
1945 komt er bericht van de Rijksinspectie
van het Brandweerwezen dat de gemeente
Amersfoort bereid is om een ‘manschappenmaterieelwagen, merk Graham, bouwjaar 1931’
af te staan. Het voertuig wordt getaxeerd op
een waarde van ƒ 1720 (die aan Amersfoort
wordt voldaan) en er wordt nog voor ƒ 450
aan gerepareerd en verbeterd. Al met al is
de Graham ‘trekker’ vanaf februari 1946
beschikbaar.
Niet voor lang, want op 23 juni 1947 wordt
de Graham al weer verkocht aan de gemeente Loosdrecht voor ƒ 2200, exclusief
een nieuwe set binnen- en buitenbanden
waarvoor Loosdrecht later alsnog de rekening krijgt.
Dat Westbroek
de Graham al
snel doorverkocht, kwam
omdat de Opel
Blitz werd teruggevonden
door de Rijksinspectie voor de
Luchtbescherming en het
BrandweerweBrandweer Loosdrecht met de
zen. Op 31 juli Graham trekker.
1946 werd het
heugelijke bericht verzonden, met daarbij de
mededeling dat het voertuig inmiddels terug
was in Nederland.
Het gemeentebestuur reageerde: ‘Dat wil
zeggen: niet de automobielbrandspuit is terug, doch
de restanten daarvan, t.w. chassis met motor en tot
open laadbak vervormde vrachtautocarrosserie, met

daarbij dan nog de eigenlijke pompinstallatie, evenwel beschadigd, terwijl de bijbehorend vacuümpomp
geheel ontbreekt, evenals het reservewiel met band
van de auto.’
Het restant van de wagen werd getaxeerd
op ƒ 5500 en de herstelkosten bedroegen
ruim ƒ 3500. Helaas is niet met zekerheid te
zeggen of op de afgebeelde foto de gerenoveerde Blitz van Achttienhoven/Westbroek
staat, die nog tot 1966 dienst heeft gedaan.
In dat jaar (1966) werd een nieuwe auto
in dienst genomen de Commer KCL4023
[WalkThru]. De Commer Walk Thru is een
auto met een kleurrijke geschiedenis. Voor
de naam Commer moeten we terug naar
1905 als in Engeland de Commercial Cars
Ltd, kortweg Commer, wordt opgericht.
Commer maakte bedrijfsvoertuigen van
bestelwagens tot vrachtwagens. In 1961 introduceerde Commer de revolutionaire Walk
Thru, een unieke wagen die het boegbeeld
werd van onze nationale pakketbezorger en
een echte “Van Gend & Loos”-klassieker.
Later in de jaren ’60 werd het Walk Thru
ontwerp ook ontdekt door de diverse brandweerkorpsen en er zijn alles bij elkaar meer
dan 100 wagens gebruikt bij diverse korpsen, waarvan niet één hetzelfde. Ze waren
er met en zonder extra zijraam, met rolluik,
met imperiaal voor ladders, slangen of boot.

De gerenoveerde Blitz?

De meesten waren rood, maar ook waren er
gele en witte brandweerwagens.

Dronken automobilist in de vaart 1980.

Op de foto ziet u de brandweer Westbroek
met de (rode) Commer in actie, nadat een
automobilist te water raakte.
Technisch veranderde er tussen 1966 en
1983 niet zo veel. Alleen het stille alarm
(met de zgn. ‘piepers’) werd ingevoerd ter
vervanging van sirenes, kerkklokken e.d.
De grote veranderingen kwamen bij de volgende auto, een Magirus Deutz, die werd
aangeschaft in 1983. Met het in gebruik nemen van dit voertuig werd ook de aanvalstechniek veranderd.
Het hoge druk systeem werd ingevoerd
naast het al in gebruik zijnde lage druk
systeem (max 8 bar) van slangen van rond
de 20 meter per stuk (transportslang) en
10 meter per stuk aanvalsslang met een
verdeelstuk voor maximaal drie stralen. De
watervoorziening voor lage druk was en
is nog steeds open water (een sloot, vijver,
wetering).
De nieuwe auto had een watertank van 1500
liter aan boord voor het hoge druk systeem
(40 bar) met twee slangen van 90 meter.
Er zijn twee ploegen nodig om dit goed
te kunnen ondersteunen; een aanvalsploeg
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geïntegreerd in de basisopleiding van een
brandweermens.

Magirus Deutz 2002.
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en een waterploeg. De slangenploeg werd
overbodig. Via portofoons hadden/hebben
de ploegen contact met elkaar en met de
bevelvoerder; er is dus ook geen ordonnans
meer nodig.
Het hoge druk systeem is lichter en flexibeler bij verplaatsing van stralen. Het is
daarom veel sneller in de opbouw en hoe
sneller je bij een brand bent, hoe minder de
schade. Bijkomend – groot – voordeel van
hoge druk is dat de straalpijphouder beter
beschermd is.
De Magirus Deutz had ook ademlucht
ingebouwd. Acht toestellen voor de gehele ploeg. De brandweerman mocht niet
meer baarddragend zijn want dan sluit het
ademluchtmasker niet goed af en kan de
gebruiker alsnog gevaarlijke stoffen binnen
krijgen tijdens een binnenaanval met ademluchtmasker.
Op zijn rug droeg de ademluchtmaskerdrager stalen flessen van 6 liter 200 bar druk
( 1200 liter lucht goed voor een kwartier
werken). Nu zijn dat kevlar flessen met een
inhoud van 5 liter en 300 bar druk (1800
liter lucht, goed voor 20 minuten intensief
gebruik). Het harnas is sterk verbeterd en er
zitten veiligheden in het systeem ingebouwd.
Voor het gebruik van ademlucht moest een
aparte opleiding worden gevolgd. Nu is dat

Het huidige voertuig is een Volvo en in
2003 in gebruik genomen, maar ook dit
voertuig is al weer aan vervanging toe. Een
brandweervoertuig wordt nu in 20 jaar afgeschreven. In de Volvo zitten weer modernere snufjes zoals een C2000 communicatie
systeem, warmtebeeld-camera, elektrisch
aangedreven redgereedschap, routebegeleiding, database met gevaarlijke stoffen en
handleidingen zoals voor het openknippen
van auto`s.
De brandweer heeft zich ontwikkeld van
niet georganiseerd in 1890 tot een hoog
opgeleide professionele organisatie in 2020.
Nog steeds leert de brandweermens om te
gaan met nieuwe technieken zoals elektrische auto`s, zonnepanelen en wat er al niet
meer op de brandweer afkomt.

Volvo 2015.

Brandweerkazerne(s)

De brandweer van Achttienhoven en
Westbroek heeft eigenlijk nooit een echte
kazerne gehad. De oudste handspuit was
ondergebracht in de NH kerk in Westbroek.
Later werd het Landbouwhuis in Achttienhoven de plek waar de handspuit en zelfs

nog even de Opel Blitz
in 1941 werden geparkeerd.
In 1939 viel het besluit
tot de bouw van een
brandweerkazerne
aan de Kerkdijk in
Achttienhoven (nu dr
Welfferweg). De bouw
werd aangevangen in
1941 voor een aanKazerne.
neemsom van ƒ 5264.
De aanbesteding werd gewonnen door de
lokale aannemer W.J. van den Bunt, die
overigens ook brandmeester was bij het
korps Westbroek.
Zoals op de foto van de eerste automobielspuit al te zien is, was (en is) er van een
echte kazerne nauwelijks sprake. Op de
verdieping is er weliswaar een kleine kantine,
maar de huidige brandweerwagen moest
speciaal worden aangepast aan de doorrijhoogte van de deuren. Het geheel heeft
meer weg van een ouderwets ‘spuithuisje’.
Ook in de 21e eeuw was er weer onafhankelijk onderzoek nodig om nieuwe stappen
te zetten in de doorontwikkeling van de
brandweerorganisatie. Dit keer kwam de
opdracht van het algemeen bestuur van de
VeiligheidsRegio Utrecht (VRU 4 juli 2014).
In 2017 werd - naar aanleiding van het
Verantwoording
Deze publicatie is samengesteld aan de hand
van archiefstukken van RHC Vecht en Venen
en Wout van Winssen (beheerd door Karien
Scholten).
Daarnaast is er geput uit twee proefschriften
en een groot aantal websites, waaronder gemeente De Bilt, De Vierklank en Algemeen
Dagblad.
Een volledige bronvermelding vindt u op de
website www.stmaerten.nl

onderzoeksrapport - door de burgemeesters
van De Bilt en Stichtse Vecht een intentieovereenkomst getekend voor de fusie en
de ontwikkeling van een gezamenlijke post
Tienhoven / Westbroek. De fusie was daarbij - na 80 jaar! - een ondergeschikt punt
geworden, omdat beide brandweerkorpsen
al nauw samenwerkten om de personeelsschaarste op te vangen. Hoofdpunt van het
onderzoek was de locatie van de nieuwe
kazerne. Binnen zes jaar (sic) na het onderzoek kon op 7 februari 2020 de nieuwe
locatie bekend gemaakt worden: aan het
einde van de Kerkdijk, tussen Westbroek en
Tienhoven in.
Inmiddels is er zelfs een schetsontwerp van
de nieuwe kazerne, waarover discussies
woeden in verband met de kosten. Hoeveel
jaar nog tot het definitieve ontwerp, de aanbesteding en de bouw?

Extra
Op de website van de Historische Vereniging Maartensdijk vindt u een film (ca 1965;
waarschijnlijk J.W. L. Adolfs) met een geënsceneerde oefening. Verder een film over de
terugkeer van de gerestaureerde handspuit in
Westbroek (2015; Karien Scholten).
Zie www.stmaerten.nl
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De genese van de Historische
Vereniging Maartensdijk
Oftewel: succes kent vele vaders
Frank Klok en Tonneke Wilmink
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Lezers van de St. Maerten zal het dankzij
de nieuwsbrief van de vereniging en/of
berichten in de lokale pers, niet zijn ontgaan
dat onze vereniging het uitgebreide archief
van Koos Kolenbrander (meer dan 1000
artikelen en vele duizenden foto’s m.b.t. de
lokale geschiedenis van Maartensdijk e.o. in
de lokale bladen en in de St. Maerten) gaat
ontsluiten en integreren in de beeldbank van
de vereniging. Een belangrijke ontwikkeling
waar we in dit nummer bij stil willen staan.

volgden bleek dat hij de eer daarvoor zelf
ook weer moest delen met de plaatselijke
historicus Anne Doedens, met wie hij samen
het artikel had geschreven.

Eigenlijk wilden we dit onderwerp aftrappen
door de allereerste publicatie van Koos op
te nemen als een soort ‘genesis’, de coming
out van de lokale geschiedenis van Maartensdijk. Met dit voorstel kwam de redactie
dan ook bij Koos, om een korte schets op te
tekenen van de omstandigheden waaronder
dat eerste stukje over Maartensdijks lokale
geschiedenis tot stand kwam.

Onder de knipschaar van Kapper Hans
(Stevens) rijpte de idee om structurele aandacht te gaan geven aan de lokale geschiedenis van het dorp. In dat clubje van drie
kwam een welhaast ideale verzameling kennis en kunde bij elkaar. Met Kapper Hans
werd een onuitputtelijke bron van lokale
verhalen aangeboord. Koos Kolenbrander,
als autochtone dorpeling, ontpopte zich als
het door iedereen vertrouwde adres om uitgebreide (levens-)verhalen, fotomateriaal en
andere memorabilia aan toe te vertrouwen.
En historicus Anne Doedens leverde vakkennis en ontsloot de historische informatie
uit de archieven.

Vele vaders

Maar zoals zo vaak kent succes vele vaders
en is de werkelijkheid complexer dan de
hypothese. Wat blijkt: Koos heeft weliswaar ruim 1000 publicaties over de lokale
geschiedenis van Maartensdijk e.o. op zijn
naam staan, maar het eerste artikel over de
lokale geschiedenis (op 5 november 1985
verschenen) was van de hand van .... kapper
Hans Stevens! En toen we dat spoor verder

Dat leidde ertoe dat ondergetekenden begin
oktober 2020 een gesprek voerden met dríe
personen, die onze lokale geschiedenisvereniging voor een belangrijk deel ‘constitueerden’: Koos Kolenbrander, Hans Stevens
en Anne Doedens.

Alle kernen

In de loop van de 80-er jaren kreeg ook de
politiek geleidelijk interesse voor die lokale
geschiedenis. In 1985 bleek toenmalig

burgemeester Panis dan ook direct ontvankelijk voor het idee om een lokale historische vereniging op te zetten. Een vereniging
die naast bestudering en beschrijving van de
lokale geschiedenis van het dorp, ook met
nadruk tot doel zou hebben de verbreiding
onder de dorpsbevolking van deze verzamelde kennis. Maar die vereniging moest
zich van burgemeester Panis dan wel buigen
over de lokale geschiedenissen van alle kernen van de gemeente Maartensdijk. Hij was
het dan ook die het drietal in contact bracht
met de Westbroekse Lous de Raadt en met
de Groenekanse Wim Hoebink, die in hun
respectieve kernen ook al bezig waren met
hún lokale geschiedenissen. Er was in dat
clubje sprake van een soort chemie, van ‘wat
leuk is dat, die lokale geschiedenis.’
En daardoor ontstond er onder meer ook
belangstelling voor de muurschilderingen
in de kerk van Westbroek. Er bleken in de
diverse kernen bovendien de nodige particuliere verzamelaars te zijn die al flink wat
historisch materiaal uit een veelheid van
bronnen hadden verzameld. Er was in die
tijd sprake van een soort van emancipatie
van de lokale geschiedenis, ‘het verleden is niet
eng’ en gevoelige thema’s
werden in die tijd bewust
vermeden.
Dat clubje enthousiastelingen vormde het begin
van de huidige
Historische Vereniging
Maartensdijk. Zij organiseerden, in mei 1987, een
eerste tentoonstelling – in
het gemeentehuis – gewijd aan de geschiedenis
van Maartensdijk.

Hans Stevens.

Die tentoonstelling werd door het ophalen
van een historische ‘tolboom’ geopend door
de commissaris van de Koningin
(jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland), en wist
de belangstelling van een 600-tal burgers te
trekken. Dat was voldoende bewijs dat lokale geschiedenis leefde onder de bevolking
van Maartensdijk en dat een vereniging die
zich daaraan zou wijden voldoende draagvlak had.

Het praathuis

Hans Stevens, geboren en getogen in
Soesterberg, begon in 1972 een kapperszaak in Maartensdijk. Vanzelfsprekend
werden in het dorp zijn ‘religieuze nieren’
(Rooms-Katholiek) geproefd, en met de
woorden “Oh rooms (!), gelukkig is hij níet
niets!”, passabel geacht. Hoewel hij altijd in
Soesterberg is blijven wonen (zaak en privé
gescheiden houden) is hij in Maartensdijk
uitgegroeid tot een vaste lokale waarde,
die bij veel maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen in Maartensdijk een rol van
betekenis heeft gespeeld. In 2017 won hij de
nominatie als ‘lokale held van Maartensdijk‘.
Onder zijn knipschaar vertrouwden de dorpelingen
hem hun vreugden, sores
en andere geschiedenissen
toe. Hans: “Als kapper run
je nu eenmaal een
Praathuis.” Hij verzamelde
al voor 1985 oude foto’s en
hij maakte aantekeningen
van de verhalen die hem
in de kapperszaak verteld
werden. Op den duur had
hij een koffer vol, en nog
steeds komen mensen bij
hem spullen brengen. Onder de dorpelingen die zijn
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stoel frequenteerden bevond zich - naast de
nodige lokale politici, w.o. Anne Doedens,
(historicus én lokaal politicus) – ook Koos
Kolenbrander.

Maartensdijks Buitenhof

“Op bijeenkomsten van politici in de kapperszaak werd veel lol beleefd.” Er vonden
geregeld voorbesprekingen plaats van gemeenteraadsbesluiten (“met historisch besef ”) en er werden de nodige zaken voorgebakken. Op woensdag kregen de Raadsleden
de stukken die op zaterdag daarvoor al bij
Kapper Hans op de leestafel lagen!
Het ‘Buitenhof ’ bij Kapper Hans werd zelfs
onderwerp van vragen in de gemeenteraad:
“Is het gebruikelijk dat gemeenteraadsstukken al op de zaterdag voor de raadsvergadering op de leestafel in de zaak van Kapper
Hans ter inzage liggen?”
Maar ondanks alle politieke strijd en tegenstellingen was het dorp toch een sterk op
elkaar betrokken gemeenschap!
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Anne Doedens vestigde zich in 1976 in
Maartensdijk. Hij was toen docent nieuwe
geschiedenis aan het MO en aan de lerarenopleiding, later ook aan het Nutsseminarium
van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Hij is altijd geïnteresseerd geweest in het
verbinden van lokale en ‘grote’ geschiedenis,
“hoe het grote zich weerspiegelt in het lokale”. Hij was het die de meer contemporaine
orale geschiedschrijving van Hans en Koos
verbond met de lokale geschiedenissen uit
de archieven en die verbindingen legde met
de bovenlokale geschiedenis.
Bij de toenmalige Stichtse Post (voorloper van
de Biltsche en Bilthovense Courant, nu de Biltsche
Courant) was Ria Otten correspondent en
zij had interesse in de historische verhaaltjes

van Hans
en Anne.
Maar zij
eiste wel dat
ze op voorhand minstens een
jaar zouden
moeten
kunnen vullen. Het eerste stukje,
in november 1985
Anne Doedens.
gepubliceerd, had als titel ‘Meer vee dan mensen’
en schetste o.m. de armoede en rijkdom in
Maartensdijk rond 1900.

In de hemel nog te laat komen

Koos Kolenbrander is geboren en getogen
in Maartensdijk en van huis uit vertrouwd
met de religieuze ligging van het dorp. Zijn
opa was hier predikant en voegde Koos ooit
toe: “Koos, Koos. Jij zal in de hemel nog
te laat komen!” Koos stopte in 1990 met
zijn werk aan de Universiteit van Utrecht en
kreeg toen de tijd om actief deel te nemen
aan het opdiepen en beschrijven van lokale
geschiedenissen. Hij zat een keer in de kapperszaak van Hans en zag toen een foto van
Jan de Rooy die een onderscheiding kreeg
uit handen van burgemeester H.H. Schuller.
Koos had ooit 7 jaar met De Rooy gewerkt
bij de kwekerij van P. Gille en hij schreef bij
die foto een verhaaltje. Hans Stevens leverde
dat aan bij Ria Otten van de Stichtse Post en
op dat stukje kwamen vervolgens veel reacties binnen, die weer nieuwe stukjes opleverden. Iedere week een interview! Koos was
ook de bedenker van het ‘duo-genderinterviewmodel’. Hij trok er in die beginja-

Op de knieën

Koos en Nellie Kolenbrander bij het Verloren kerkhof.

ren vaak samen met Ingrid (de echtgenote
van Anne Doedens) op uit om de verhalen
van dorpelingen vast te leggen. Het vrouwelijke element in de ‘interviewploeg’ werkte
gunstig uit op de sfeer en maakte geïnterviewden extra mededeelzaam. In 2011 werd
Koos voor zijn grote bijdrage aan de kennis
van de lokale geschiedenis door de gemeente onderscheiden met de Mathildeprijs.

Verantwoording
Deze publicatie is samengesteld op basis
van een interview met Anne Doedens, Hans
Stevens en Koos Kolenbrander op 5 oktober 2020.
De oorspronkelijke stukjes zijn afkomstig
uit De Stichtse Post en gekopieerd uit de
archieven van Anne Doedens en Koos Kolenbrander. De foto’s van Anne en Koos
zijn door hen zelf aangeleverd uit eigen collectie. De foto van Hans Stevens is gemaakt
door Tonneke Wilmink.

Het clubje van het eerste uur promootte de
lokale geschiedenis ook
op scholen in het dorp.
Anne Doedens: “We
zaten op een keer in
een schoolklas op onze
knieën rond die hele
lange landkaart, die nu in
het regionaal archief in
Breukelen zit. Die kaart
uit 17 zoveel. En die
originele kaart mochten
wij dus meenemen naar
een schoolklas!” Het
werd een memorabele
geschiedenisles, die met
veel enthousiasme door de leerlingen en de
docenten werd ontvangen. Het zou nu overigens onvoorstelbaar zijn dat die originele
oude kaart het regionaal archief nog zou
verlaten voor een schoolles!

Extra
Op de website van de Historische
Vereniging Maartensdijk vindt u de link naar
de beeldbank van Maartensdijk.
De artikelenbank maakt onderdeel uit van
deze beeldbank.
Zie www.stmaerten.nl klik in het menu op
‘De beeldbank van Maartensdijk’ en vandaar
op ‘De artikelenbank’.
Overigens staan ook veel verhalen van
Anne, Hans en Koos op de website van
het Online Museum De Bilt. Een bezoekje
waard! Zie www.onlinemuseumdebilt.nl.
.
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Drie historische pennenvruchten van drie founding
fathers van onze vereniging
Meer vee dan mensen, 5 november 1985.
Het allereerste artikel van Hans Stevens en
Anne Doedens.
Oud Maartensdijk belicht, 20 maart 1990.
Het artikel van Hans Stevens over de anjer
kwekerij.
Oud Maartensdijk belicht, 8 mei 1990.
Het allereerste artikel van Koos Kolenbrander, voortbordurend op de anjerkwekerij.

Meer vee dan mensen

en kalveren, 242 paarden, 1830 varkens
en 300 geiten —„de koe van de arme” —.
Er was zelfs een schaapskudde. Daarnaast
kwam er landbouw voor. De gemeente was
goed voor ruim duizend hectoliter rogge,
360 hectoliter haver, 72 hectoliter boekweit.
Het was echter vooral de aardappel die het
voornaamste voedselproduct was: 4455
hectoliter. Veel bos was er ook, toen al: 659
hectaren.
„Maartensdijk en Blauwkapel” lijken niet
erg rijk te zijn geweest. Die indruk krijgt
men tenminste als men ziet dat van de 343
schoolkinderen van het jaar 1900 er 215
(63%) uit gezinnen kwamen die het school-

MAARTENSDIJK — 5 november 1985
Dit artikel van Anne Doedens en Hans
Stevens gaat over Maartensdijk rond de
eeuwwisseling: iets over armoe
en rijkdom vijfentachtig jaar
geleden. Reacties graag naar
Oud Maartensdijk belicht
Hans Stevens, Marijkehof 20 in
Meer vee dan
Maartensdijk.
mensen

r
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In 1900 telde de gemeente Maartensdijk 2457 inwoners. Dat waren
er vijf meer dan het jaar daarvoor.
Deze geringe groei kwam niet
omdat er weinig kinderen geboren
werden, integendeel. Er vertrokken echter zeer veel mensen uit de
typisch agrarische gemeente die
Maartensdijk ook toen was. Een
plattelandsgemeente als veel andere
in het Utrechtse. Met meer vee dan
mensen. Er waren 2524 runderen

45-785

DINSDAG 5 NOVEMBER 1985

MAARTENSDIJK - Dit artikel van Anlle Doedens
en Hans Stevens gaat over Maartensdijk rond de
eeuwwisseling-: iets over armoe en rijkdom vijfentachtig jaar geleden. Reacties gra11g naar Hans Stevem1,
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geld niet op konden brengen.
Geïsoleerd was de gemeente zeker niet. Het
gemeentelijk jaarverslag over 1900 meldt:
„Het vervoer te lande geschiedt naar en
van deze gemeente hoofdzakelijk langs den
Oosterspoorweg van Utrecht via Hilversum
naar Amsterdam en omgekeerd. Bovendien
bestaat tusschen Utrecht en Hilversum een
locaaldienst met gelegenheid tot het in- en
uitstappen van reizigers aan verschillende
overwegen. Op den centraal-spoorweg bestaat ook een locaaldienst tusschen Utrecht
en Amersfoort mede tot het in-en uitlaten
van reizigers aan de verschillende overwegen”.
Maartensdijk kende echter wel degelijk
scheiding en isolement als we kijken naar de
bezitters van de economische en politieke
macht. Minder dan 12% van de bevolking
kon een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen of die voor de provinciale
staten of de Tweede Kamer. In het gemeentebestuur zaten W. van Voorst, G. van Ekris
Hzn., G. H. Copijn, A. Westeneng Azn., Mr.
W. J. van Hengst, T. Bos Tzn. en
G. van Ginkel.
Zij waren niet de rijksten. Deze zeven
brachten evenwel bijna 11% van de inkomstenbelasting van dat jaar op. Toch vielen
economische en politieke macht niet geheel
samen naar het schijnt.
Over de rijkdom en/of armoede van de
inwoners van de gemeente worden we geïnformeerd door het op het gemeentehuis
aanwezige „Kohier van den hoofdelijken
omslag der gemeente Maartensdijk”.
De aanslag van deze belasting op alle inkomen en verdiensten was 0.8% van het
totaalinkomen tot een bepaald minimum.
In het begin van de twintigste eeuw werden
248 inwoners — tien procent van de totale
bevolking — aangeslagen. Zij brachten sa-

men ruim 3000 gulden op. Het totaalinkomen van deze groep kan gesteld worden op
bijna 380.000 gulden. Gemiddeld verdiende
men in deze groep ruim 1500 gulden per
jaar.
In die tijd was er een groep van vier die in
totaal 37% van de totale hoofdelijke omslag
betaalde met een geschat gezamenlijk inkomen van 150.000 gulden. Daarna kwam er
een grotere groep waarvan het totale inkomen gesteld kan worden op 37.750 gulden.
Dan komt er in feite een grote kloof. Alles
bijeen nemend was het inkomen van de
resterende 239 belastingbetalers „slechts”
854 gulden. Dit steekt schril af tegen de
gemiddeld ruim 20.000 gulden van de negen
hoogstaangeslagenen. De groep van 239
belastingbetalers bestaat vooral uit boeren.
Over het inkomen van verreweg het grootste deel van de bevolking van de gemeente
Maartensdijk, de niet-aangeslagenen, bezitten we jammer genoeg geen informatie.
Bron: voor het publiek toegankelijk archiefmateriaal
in het Maartensdijk gemeentehuis.

Oud Maartensdijk belicht
MAARTENSDIJK — 20 maart 1990
Hans Stevens koos deze week voor een
foto uit de jaren dertig, genomen op
de plaats waar nu de Clauslaan op de
Dorpsweg uitkomt. Toen heette deze
laan nog Prinsenlaan.
Links staat het pand Dorpsweg 146, waar
nu dokter Van Leeuwen woont. Toen deze
foto gemaakt werd, woonde daar de familie
De Kat, mede-eigenaar van de anjerkwekerij
Van der Geer. Dorpsgenoten wisten Hans te
vertellen dat dit bedrijf als eerste in Nederland anjers importeerde uit Amerika.

33

De
kwekerij
draaide
zo goed,
dat men
al snel
anjers
kon
gaan exporteren
U-i-Va ELI H Il
naar het
MAARTENSDIJK - Hans Stevens koos deze
hetnarctwaaicte,ctemolenerg
week voor een foto ujt de jaren dertig, genomen
veel
maakte.
buitenop de plaats waar nu de Clauslaan op de DorpsHans Stevens Is erg
weg uitkomt. Toen heette deze laan nog Prinsen- ~~~::1
~a~d~~~g~-an~!
land. Late
ter liet,
volgens
~~ri~ r~n~~a~~
de overleveringen,
Prins
te
Bernhard zijn
i=tv;~e~:~ä~~eri'~ ~:~
chauffeur regelmatig
anjers bij deze kwekerij ophalen. De kwekerij strekte zich uit van de Dorpsweg tot wat
nu de Beatrixlaan is. De eerste kassen zijn
links op de foto te zien.
lawaai

-

=~------be-

op ae onderste ror.o is de

aterpompinstallatie te zten
die Unks van de woning stond

verzocht

bellen met 03461·

24 55.

uiterst links op de foto bo~nJ. De kwekertJ had nameli.Jk get>n waterleiding om de
assen te besproeien. Met de

Amerika. De kwekerij draaide

zogoed, datme-nal snel anjers
kon gaan exporteren naar het
buitenland. Later liet, volgens
de
overleveringen,
Prtns
B;ernhard zijn chauffeur regelmatig anjers bij deze kwekerij
ophalen. De kwekerij strekte
zich uit van de Dorpsweg tot
wat nu de Beatrixlaan is. De
eerstekassen Zijn links op de
foto
zien.
Achter het grote
uls stond een kleiner huisje,
waar Jan de Rooij woonde,
een van de werknemers van
de kwekerij. Wanneer de klei
in de kassen eenmaal per twee

;~:~;~
nder de wieken.

Oudere

Maartensdijkers kunnen zich
no!!'.. he~nne~n d_at, wanneer

dorp.

Zij pikt.en een handje
klei l!n bakten daar knikkers
van. Deze klei werd met kleine scheepjes aangevoerd, via
_wc~g.
-

34

Achter het grote huis stond een kleiner
huisje, waar Jan de Rooij woonde, een van
de werknemers van de kwekerij. Wanneer
de klei in de kassen eenmaal per twee jaar
vernieuwd werd, was het feest voor de kinderen in het dorp. Zij pikten een handje klei
en bakten daar knikkers van. Deze klei werd
met kleine scheepjes aangevoerd, via de wetering.
Op de onderste foto is de waterpompinstallatie te zien die links van de woning stond
(uiterst links op de foto boven). De kwekerij

had namelijk geen waterleiding om de kassen te besproeien. Met de watermolen werd
grondwater opgepompt tot in het vat net
onder de wieken. Oudere Maartensdijkers
kunnen zich nog herinneren dat, wanneer
het hard waaide, de molen erg veel lawaai
maakte.
Hans Stevens is erg benieuwd naar de namen van de kinderen op deze foto. Wie hem
verder kan helpen wordt verzocht te bellen
met 034612455.

Oud Maartensdijk belicht
MAARTENSDIJK — 8-mei-1990
Enige tijd geleden werd in deze rubriek
verteld over anjerkwekerij Van der Geer,
aan de Dorpsweg 146. Amateurhistoricus
Koos Kolenbrander dook in het verleden
en vertelt in deze aflevering over de legendarische Jan de Rooy, die een huisje
achter de kwekerij bewoonde.
De heer P. Gille nam in september 1940
de kwekerij over, Jan de Rooy werkte er
toen al. Het was niet eenvoudig het bedrijf
te runnen in de oorlogsjaren. Jan de Rooy
ging in die tijd om 5 uur in de ochtend
lopend naar de bloemenveilig in Utrecht,
met een kar vol met snijbloemen. De Rooy
was een groot vakman, in zijn tijd een
autodidakt, die ‘s avonds dikwijls met een
notitieboekje in de kassen te vinden was.
In zijn boekje noteerde hij nauwkeurig de
namen en kenmerken van de planten, en
leerde deze gegevens vervolgens uit zijn
hoofd. Hij werkte altijd hard, het kwam wel
eens voor dat de Rooy ‘s nachts bij het licht
van een stormlantaarn in de kassen aan het
spitten was. In een van de kassen had hij
een hoekje voor zichzelf, waar hij cactussen
teelde. Wanneer de bloemknoppen ver-

schenen bracht hij de planten naar de
notabelen in het dorp. Later werden
de uitgebloeide planten weer aan zijn
zorg toevertrouwd. Dit ritueel herhaalde zich jaarlijks. Jan de Rooy heeft
zijn veertigjarig jubileum als tuindersknecht op het bedrijf gevierd, en werd
hiervoor Koninklijk onderscheiden.
De heer Gille had geen opvolger voor
zijn bedrijf en besloot de kwekerij te
verkopen. Op de plaats van de kassen
verrees in 1965 de nieuwbouw van
het Willem-Alexanderplantsoen. Gille
liet een nieuw huis bouwen aan de
Dorpsweg en verkocht het grote huis,
met ‘s zomers aan weerszijden van de
voordeur twee enorme agaven, aan
dokter Boer, die later door dokter Van
Leeuwen werd opgevolgd. De kassen
werden afgebroken en ook het huis
waarin Jan de Rooy woonde. Jan de
Rooy heeft nadien nog een aantal jaren bij kwekerij Rijksen gewerkt.
Koos Kolenbrander zal in de toekomst vaker meewerken aan deze
rubriek. Hij is vooral geïnterresseerd
in verhalen en foto’s van Maartensdijkse kwekerijen, klederdrachten en
oude dorpswinkels. Wie Kolenbrander verder kan helpen wordt verzocht
contact met hem op te nemen via
telefoonnummer 03461-1675.

Jan de Rooy krijgt een konlnkltjke Onderscheiding opgespeld ter gelegenheid van ;:On 40•JarÎ{}julJUeum
V.l.n.r. : (!e heer P. Güle, mevrouw De Rooy, Jan de Rooy en Burgemeester Schuiler.

MAARTENSDIJK - Enige tijd geleden werd in
deze rubriek verteld over anjerkwekerij Van der
Geer, aan de Dorpsweg 146. Amateurhistoricus
Koos Kolenbrander dook in het verleden en ver•
telt in deze aflevering over de legendarische Jan
de Rooy, die een huisje achter de kwekerij be•
woonde.
De heer P. Gllle nam in sep•
tember 1940 de kwekerij over,·
Jan de Rooy werkte er toen al.
Het was niet eenvoudig het
bedrijf te runnen in de oor•
logsjaren. Jan de Rooy ging ln
die tijd om 5 µur ln de ochtend
lopend naar de bloemenvelllg
In Utrecht, met een kar vol
met snijbloemen. De Rooy
was een groot vakman, in zijn
tijd een autodidakt, die
's avonds dikwijls met een no-titieboekje ln de kassen te
vinden was. In zijn boekje no-teerde hij nauwkeurig de na•
men en kenmerken van de
planten, en leerde deze gegevens vervolgens uit zijn hoofd.
Hij werkte altijd hard, het
kwam wel eens voor dat de
Rooy 's nachts bij het Jicht
van een stormlantaarn in de
kassen aan het spitten was. In
een van de kassen had hij een
hoekje voor zichzelf, waar hij
cactussen teelde. Wanneer de
bloemknoppen
verschenen
bracht hij de planten naar de
notabelen in het dorp. Later
werden de uitgebloeide plan·
ten weer aan zijn zorg toevertrouwd. Dit ritueel herhaalde
zich jaarlijks. Jan de Rooy
heeft zijn veertigjarig jubile.
~m. als tuindersknecht op het

oedrijf gevierd, en werd hiervoor Koninklijk onderschei•
den.
De heer Gllle had geen opvolger voor zijn bedrijf en be·
sloot de kwekerij te verkopen.
Op de plaats van de kassen
verrees in 1965 de nieuwbouw
van het Willem-Alexanderplantsoen. Güle liet een nieuw
huls bouwen aan de Dorpsweg en verkocht het grote
huls, met 's zomers aan
weerszijden van de voordeur
twee enorme agaven, aan dok·
ter Boer, die lat.er door dokter
Van Leeuwen werd opgevolgd. De kassen werden afgebroken en ook het huls waarin
Jan de Rooy woonde. Jan de
Rooy heeft nadien nog een
aantal jaren bij kwekerij Rijksen gewerkt.
Koos Kolenbrander zal in
de toekomst vaker meewer•
ken aan deze rubriek. Hij is
vooral geînterresseerd in verhalen en foto"s van Maartensdljkse kwekerijen, kleder•
drachten en oude dorpswinkels. Wie Kolenbrander ver·
der kan helpen wordt verzocht contact met hem op te
nemen via telefoonnummer
03461·1675.

Jan de Rooy krijgt een koninklijke onderscheiding opgespeld ter
gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. V.l.n.r.: de heer P. Gille,
mevrouw De Rooy, Jan de Rooy en Burgemeester Schüller.
Verantwoording
De tekst van de stukjes is ongewijzigd
overgenomen, dus niet aangepast aan de
huidige spellingsregels.
Een leesbare scan van deze stukjes is te
vinden in de beeldbank van de
Historische Vereniging Maartensdijk.
Zie www.stmaerten.nl
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COLOFON

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, Groenekan
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 artiekelen zijn terug te vinden. Deze
pagina is bereikbaar via url: st.maerten.nl
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