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Voorwoord
Hartelijk welkom bij St Maerten nummer 60. We hebben in ruim 30 jaar meer dan 1500 pagina’s
geschiedenis beschreven. Altijd in hetzelfde, wat buitenissige B5-formaat (175 * 240 mm). Altijd
met dezelfde kop op de omslag en een grote foto, die sinds 2012 bijna altijd in kleur is.
Met onze vormgeefster Loes Meijer hebben we bínnen de omslag een paar kleine aanpassingen
aan de huisstijl gedaan. Consequent twee kolommen met foto’s die af en toe letterlijk uit de
band mogen springen. En vanaf dit nummer ook een nieuw lettertype: de Calibri. Modern en met
een aantal voordelen bij de digitale verwerking. Misschien is het even wennen, maar de inhoud
zal – zoals altijd – weer vertrouwd aanvoelen.
Dit nummer is samengesteld tijdens de tweede COVID-golf. De redactie wenst u veel leesplezier
in goede gezondheid en hoopt - met u - op een spoedig herstel van onze vrijheden.
De vaststelling van de grenzen van Maartensdijk werd officieel afgehandeld in een paar dagen in
april en mei van het jaar 1818. Kees Floor vond aanwijzingen dat het in werkelijkheid toch iets
ingewikkelder was. 						
Zie bladzijde 3
In het hart van dit nummer een lekker lang artikel van Geert Boorsma over Buitenplaats Rustenhoven in Maartensdijk. Misschien wel het langste artikel ooit in St Maerten. We zoeken diepgang
en over een periode van meer dan 600 jaar valt veel te vertellen. Een ‘longread’ om van te genieten, dus.						
			
Zie bladzijde 10
Het vorige meinummer van St Maerten was volledig gewijd aan 75 jaar bevrijding. In dit meinummer hebben we toch weer een nieuw voorbeeld uit onze eigen gemeente van de verschrikkingen
van de Jodenvervolging. Evert Theunissen en Douwe Tijsma doken voor de Stichting Struikelstenen De Bilt in het verhaal van de familie Friedheim. Hun artikel is een klein virtueel monumentje,
dat hopelijk spoedig een materieel vervolg krijgt in steen en messing.		
Zie bladzijde 28
Er zijn heel veel voorbeelden van oorlogsmisdadigers en overlopers, die na WO II hun straf ontlopen hebben. Maar het bizarre spionageverhaal van Pierre Sweerts lijkt meer fictie dan werkelijkheid. En dat dit verhaal ook episodes kent in Blauwkapel en Hollandsche Rading wordt door
Jochem Botman voor ons uit de doeken gedaan.				
Zie bladzijde 31
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Oproep
Redacteur Antonie van Harteveld is geïnteresseerd in de waarneming en beleving van de natuur in de
jaren zestig en zeventig. Na die tijd nam de populatie vogels van het open boerenland sterk af,
evenals de soortenrijkdom van planten en insecten.
Antonie zoekt daarom contact met mensen, die hun natuurobservaties in onze omgeving hebben vastgelegd in dagboeken, aantekenboekjes, fotoalbums of andere registraties.
Wat legde u als natuurvorser vast aan natuurobservaties in dagboeken of notitieboekjes? Waaruit bestonden de veldboeketten die u plukte in het grasland? En zag u kemphanen die schijngevechten hielden? Hoorde u de karakteristieke fluittoon van de wulp? En wat te denken van de meikever?
Doel is een algemeen beschrijvend artikel voor St Maerten over uw waarnemingen en beleving uit die
periode. En natuurlijk proberen we een vergelijking te maken met het heden waarin we ook heel nieuwe
ontwikkelingen zien.
U kunt contact opnemen met Antonie, via email: redactie@historischeverenigingmaartensdijk.nl of via
de contactpagina van onze website www.stmaerten.nl.

Bepaling van de grenzen van
Maartensdijk
Kees Floor
De gemeentegrenzen van Maartensdijk
werden volgens de daarvan opgestelde,
bewaard gebleven documenten voor het
eerst formeel opgemeten en vastgelegd
op 26 april 1818. Of de bijbehorende
werkzaamheden ook inderdaad op die dag
en op de beschreven manier plaatsvonden,
is zeer twijfelachtig. Zelfs het jaar waarin de
grenzen voor de eerste maal officieel werden
vastgesteld, is onzeker. Waarschijnlijk moeten
we daarvoor teruggaan naar 1812.
In de Franse tijd werd een begin gemaakt met
de voorbereidingen voor de instelling van
het ‘Keizerlijk Kadaster’. In een draaiboek,
de zogeheten Méthodique Verzameling,
was vastgelegd hoe de landmeters te
werk moesten gaan. Eerst werden van
elke gemeente de grenzen vastgesteld,
de zogenoemde delimitatie van de
gemeentegrenzen; later volgde de beschrijving
van de percelen.
Na het herstel van de onafhankelijkheid in
1813 bleven de Franse voorschriften voor
kadastrering van kracht. Aanvankelijk verliep
het proces echter uiterst traag; de gemeenten
Maartensdijk, Achttienhoven en Westbroek
waren pas in 1818 aan de beurt. Maarssen en
Zuilen beschikten toen al zes jaar over officiële
grenzen en leken in dit opzicht voorop te
lopen, maar daarover later meer.
De officiële lezing
De formele vastlegging van de grenzen van
de gemeente Maartensdijk verliep volgens

de officiële lezing als volgt. Op 26 april
1818 vervoegde Adam Slitz, ‘landmeter der
eerste klasse, benoemd door den Minister
van Financien’ zich zoals afgesproken op
het gemeentehuis van Maartensdijk om ‘de
opneming te verrigten van de omtrekslijnen
van de gemeente’ en de bevindingen
vast te leggen in een proces-verbaal van
grensbepaling. Hij was in het gezelschap van
een controleur der Directe Belastingen.
Op het gemeentehuis troffen beide heren,
zo lezen we in het opgestelde proces-verbaal
van grensbepaling, schout Maurits Jacob
Eyck en de door hem benoemde aanwijzer H.
Hendriksen. Een schout van een ‘gemeente
ten plattelande’ zou vanaf 1825 burgemeester
worden genoemd; een aanwijzer was iemand
die goed op de hoogte was van de situatie
ter plaatse. Verder vermeldt het procesverbaal de aanwezigheid van de schouten
en aanwijzers van de buurgemeenten ‘ten
einde in derzelver wederzijdsch bijzijn,
de grensscheiding op te nemen van
het grondgebied van de gemeente van
Maartensdijk’. In totaal was dat een groep
van 15 personen. Van 13 daarvan zijn de
handtekeningen op het opgemaakte procesverbaal terug te vinden; de aanwijzers van De
Bilt en Hilversum tekenden niet zelf mee.
Een landmeter-delimitateur, zoals Slitz en
zijn collega’s van het kadaster voluit werden
aangeduid, begon zijn werkzaamheden
doorgaans op een plek waar drie gemeenten
samenkwamen. In ons geval gaat het om het
punt waar de grenzen van de toenmalige

3

Fig. 1 Figuratieve schets der grensscheiding tussen de
gemeenten Maartensdijk en Achttienhoven.
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gemeenten Maartensdijk, Utrecht en
Achttienhoven elkaar raakten; daar moest het
hele gezelschap dus eerst naartoe. Vanuit dit
beginpunt volgde de groep de gemeentegrens
met de wijzers van de klok mee; het gebied
van de gemeente Maartensdijk bleef steeds
aan de rechterhand. Eerst ging de tocht onder
meer langs de Sint Anthoniedijk, langs sloten
en door weilanden naar de Hollandsche
Raaijing. (Graaf Floris V weg). Daar werd
de tocht aanvankelijk in oostelijke, later in
noordoostelijke richting langs de gemeenteen provinciegrens vervolgd.
Op deze manier werd de hele rondgang langs
de Maartensdijkse grenzen uitgevoerd en
beschreven. Elke aanpalende gemeente kreeg
een eigen artikel in het proces-verbaal. In
ons geval ging het om vijf buurgemeenten:
Achttienhoven, Hilversum, De Vuursche,
De Bilt en Utrecht. Elk artikel werd ter
goedkeuring ondertekend door of namens
de betrokken burgemeester (stad Utrecht)
of schouten (overige buurgemeenten) en
aanwijzers. Ter verduidelijking werd aan
het proces-verbaal per buurgemeente een
situatieschets toegevoegd, de zogeheten
figuratieve schets der grensscheiding

(figuren 1-3). Enclaves waren volgens de
bij de grensbepaling toegepaste regels niet
toegestaan. Over een stukje grond binnen
de Utrechtse gemeentegrenzen in de buurt
van de oude gasfabriek aan de Blauwkapelse
weg dat aan de gemeente Maartensdijk
toebehoorde, vinden we in het proces-verbaal
dan ook niets terug. Het verviel automatisch
aan Utrecht, zonder dat daarvoor besluiten
van hogerhand nodig waren.
Eenzelfde procedure voor het vastleggen
van de gemeentegrenzen als op 26 april
1818 toegepast in Maartensdijk was eerder,
namelijk op 14 april, gevolgd in Achttienhoven
en zou later, op 13 mei, worden herhaald
in Westbroek. Steeds was het landmeter
Slitz die de leiding had. Schout N. de Graaf
en aanwijzer Jan Lam vertegenwoordigden
Achttienhoven; namens Westbroek handelden
schout F.H. van der Helm en aanwijzer
Gooyert Lam. De grensbepalingen van de
drie gemeenten werden doorgestuurd naar
de provincie en op 27 juni goedgekeurd door
de gouverneur van de provincie Utrecht J.M.
baron van Tuyll van Serooskerken van Vleuten.
De figuratieve schetsen der grensscheiding zijn
niet noodzakelijkerwijs op schaal. Zo bedraagt
op de grens van Westbroek en Achttienhoven
de afstand tussen de noordzijde van de
Kerkdijk en de Hollandsche Raaijing volgens
een bijlage bij de processen-verbaal van
grensbepaling van de beide gemeenten
3900 meter; de afstand van de Kerkdijk tot
het midden van de Gageldijk is nog geen
2900 meter, maar in figuur 2 veel groter
weergegeven.
De beeldvorming
De processen-verbaal van grensbepaling
schetsten een tot de verbeelding sprekend
relaas van een vermoedelijk lange dag met
hard werken, waarin ook nog eens aanzienlijke
afstanden lopend moesten worden afgelegd.
De wandeling ging namelijk niet alleen over
onverharde wegen, maar ook langs greppels

en sloten en door bossen, weilanden en
bouwland. Soms moest een sloot of een vaart
worden overgestoken, zoals bijvoorbeeld de
Biltse Grift. Verder was onderweg ongetwijfeld
voortdurend overleg nodig met de
belanghebbenden. Af en toe werd er wellicht
gepauzeerd. Landmeter Slitz moest verder
aantekeningen maken en situatieschetsjes
tekenen. Kortom: een ambitieus en overladen
programma voor een overvolle werkdag. Te
overladen?
Ongeloofwaardig
In werkelijkheid verliep het geheel
vermoedelijk toch wel wat anders. In
tegenstelling tot wat de letterlijke tekst van
de processen-verbaal suggereert, gaat men
er tegenwoordig van uit dat de schouten en
aanwijzers van de buurgemeenten alleen
het traject langs de eigen gemeentegrens
mee wandelden. Steeds als een nieuw
driegrenzenpunt werd bereikt, wisselde de
samenstelling van de groep wandelaars. Voor
hen betekende dat al een aanzienlijke reductie
van tijdsinvestering. Ook ontstonden zo bij een
burgemeester en een aanwijzer per gemeente,
groepen van ongeveer zes wandelaars die

beter hanteerbaar waren dan de ongeveer 15
man bij gemeenten met vijf buurgemeenten,
zoals bijvoorbeeld Maartensdijk en
Achttienhoven, of zelfs de 28 man bij een
gemeente met 12 buurgemeenten, zoals Zeist,
waar in 1825 overigens uitsluitend de 13
betrokken burgemeesters tekenden en zo acte
de présence gaven.
Deze voorstelling van zaken gaat nog steeds
uit van een grensbepaling op één dag, maar
ook die mythe houdt geen stand. Voor een
gemeente als Utrecht met een omtrek van
bijna 6 kilometer (Utrecht binnen de singels;
situatie bij de vastlegging van de Utrechtse
gemeentegrenzen in 1821) zouden we met
wat goede wil nog wel kunnen geloven dat
het hele proces zich in een dag afspeelde. Bij
de gemeenten Achttienhoven en Westbroek,
elk met een omtrek van bijna 20 kilometer,
wordt dat al wat onwaarschijnlijker. Bovendien
moest men ook nog heen en teruglopen van
het gemeentehuis aan de Kerkdijk naar het
beginpunt van de rondgang: de Groenedijk
bij de Westbroekse molen voor Westbroek en
de Klopdijk bij de Vecht voor Achttienhoven.
Bij Maartensdijk ging het om ongeveer 33
kilometer; heel ongeloofwaardig dat de
procedure van
het vastleggen
van de grenzen in
één etmaal kon
worden afgerond.
Bij Zeist, met een
omtrek van bijna 54
kilometer, weten
we het zeker: dat
was niet te doen.

Fig. 2 Figuratieve schets der grensscheiding tussen de gemeenten Westbroek en
Achttienhoven.
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Fig. 3 Figuratieve schets der grensscheiding tussen de gemeenten Zuilen en Westbroek (inclusief
Achttienhoven). .
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De agenda van landmeter Slitz in de periode
waarin de grenzen van onder andere
Maartensdijk, Achttienhoven en Westbroek
werden vastgelegd, wekt ook argwaan. Zo
bezocht hij van 8 tot en met 22 april in het
kanton Maarssen in een hoog tempo om
de andere dag een volgende gemeente. De
regelmaat is opvallend; nog opvallender
en onwaarschijnlijker is dat er zondagen
tussen zitten. Zo werd Maarssenbroek
gedaan op zondag 12 april. Ook de grenzen
van Laagnieuwkoop (5 april) en zelfs die
van Maartensdijk (26 april) zouden volgens
de desbetreffende processen-verbaal van
grensbepaling op een zondag zijn vastgesteld!
Verouderde situatie
Er is nog een laatste aanwijzing dat het beeld
van grensbepaling op één werkdag niet klopt.
De processen-verbaal waren op de dag van
ondertekening namelijk al achterhaald. Ze
tonen een verouderde gemeente-indeling,
die per 1 januari 1818 was gewijzigd. Vanaf
die datum waren onder andere Abstede

en Lauwerecht zelfstandige gemeenten
geworden, los van Utrecht. Maartensdijk
grensde dus niet langer aan Utrecht, maar aan
de genoemde Utrechtse buitengemeenten.
Ook was de grens van Achttienhoven met
Utrecht een grens met Lauwerecht geworden.
Overigens bevat het proces-verbaal van
grensbepaling van Maartensdijk wel de
handtekeningen van de schouten D. Rother
van Lauwerecht en P.A. van Schermbeek
van Abstede; in het geval van Achttienhoven
ontbreekt zo’n handtekening.
Een tweede wijziging die inging op 1 januari
1818, was het zelfstandig worden van de
gemeente Achttienhoven. De grens van
Maartensdijk met Westbroek werd daardoor
een grens met Achttienhoven. Op de
figuratieve schets van grensscheiding van de
westgrens van Maartensdijk (figuur 1) zien we
in het kader linksboven nog aangegeven dat
de grens met de gemeente Westbroek zou
zijn afgebeeld. In de tekening zelf zien we dat
het om de grens met de inmiddels daarvan
losgemaakte gemeente Achttienhoven gaat.

Fig. 4 Ke
Kadaste

Vaststelling grenzen in 1812
In het voorgaande kwam reeds ter sprake dat
de grenzen van de gemeenten Maarssen en
Zuilen nog in de Franse tijd werden vastgesteld
in 1812; ze zijn daarmee voor zover bekend
de oudste officiële gemeentegrenzen in de
provincie Utrecht. De processen-verbaal van
grensbepaling van deze gemeenten zijn zowel
in het Frans als in het Nederlands opgesteld;
de toelichtende teksten in de figuratieve
schetsen der grensscheiding zijn uitsluitend
in het Frans (figuur 3). Na het vertrek van de
Fransen, eind 1813, werden de grenzen van
deze gemeenten overigens in 1818 opnieuw
bepaald en vastgelegd.
In de documenten van Maarssen en Zuilen uit
1812 lezen we dat de minister van financiën
opdracht had gegeven om de grenzen te
bepalen van de gemeenten in het kanton
Maarssen. Zuilen lag in dat kanton, maar ook
onder andere de gemeenten Westbroek,
waarvan op dat moment Achttienhoven
deel uitmaakte, en Maartensdijk. Zouden de
grenzen van deze twee gemeenten wellicht

eveneens reeds in 1812 volgens de daarvoor
geldende procedure voor de eerste maal
zijn vastgelegd, ook al zijn de eventuele,
opgemaakte stukken verloren gegaan of zoek?
Een aanplakbiljet, gevonden in het archief van
de gemeente Westbroek, met de aankondiging
dat het kadaster in alle zeven gemeenten
van het kanton Maarssen min of meer
tegelijkertijd aan het werk zou gaan, doet
vermoeden van wel. Dat zou ook geheel in lijn
zijn met de voorschriften die bij het in kaart
brengen van gemeenten gevolgd moesten
worden.

Westbroek
Voor Westbroek is er nog een tweede
aanwijzing dat er in 1812, toen het door
de Fransen was samengevoegd met
Achttienhoven, een proces-verbaal van
grensbepaling is opgesteld. Dat blijkt onder
andere uit een bijlage bij het vergelijkbare
document van buurgemeente Zuilen uit
1812. Daarin wordt beschreven dat op de
mairie (het gemeentehuis) van Westbroek
een gebiedsruil werd
beklonken tussen Zuilen en
Westbroek. Laatstgenoemde
gemeente lag vrijwel
geheel op de rechteroever
van de Vecht; een klein
stukje grond van nog geen
3 hectare bij de voor het
overige in Zuilen gelegen
buitenplaats Groenendaal
op de linkeroever van de
Vecht vormde daarop een
uitzondering. Landmeter
Van Duijn en de maires
(burgemeesters) Wouters
van Zuilen en Van Ketel van
Westbroek besloten dit
gebied bij Zuilen te trekken.
Als compensatie zou dan
een even groot stuk land bij
Fig. 4 Kennisgeving van ophanden zijnde activiteiten ter voorbereiding van het
het huis de Klop overgaan
Kadaster in Breukelen en de overige gemeenten van het kanton Maarssen.
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naar Westbroek; het gaat om het terrein waar
zich nu Fort de Klop bevindt. De afspraak over
de gebiedsruil legden ze op 11 september
1812 vast in ‘twee eensluidende documenten
om gevoegt te worden bij het proces-verbaal
der délimitie van Westbroek en Zuilen, het
welk de maire en de aanwijzers van Westbroek
met de maire en aanwijzers van Zuilen
getekend hebben’. Hier wordt dus in 1812
nadrukkelijk verwezen naar een grensbepaling
Fig. 6 Detail uit figuur 5.
van de ‘fusiegemeente’ Westbroek.
De nieuwe gemeentegrenzen werden
weliswaar op 14 oktober 1812 goedgekeurd
Op de voorplaat staat figuur 5, de kopie van
door de Prefect van het Departement
de kadastrale verzamelkaart van de gemeenZuiderzee (figuur 3 rechtsonder), maar zijn
te Maartensdijk, 1823 op basis van metingen
later afgeblazen of teruggedraaid. In de
uit 1813 en 1819.
processen-verbaal van grensbepaling van
Figuur 6 is een detail uit deze kaart, namelijk
de gemeenten Achttienhoven en Zuilen
het ovaal rechtsonder met de volgende tekst.
uit 1818 en dat van Lauwerecht (Utrecht)
uit 1820 hoort het op de linker Vechtoever
Kaart van de Gemeente van Maartensdijk
gelegen en inmiddels als ‘bouwland genaamd
geleegen in de Provincie van Utrecht
Groenendaal’ aangeduide gebiedje namelijk
volgens de Perceels Gewijze Plans voor het
nog steeds bij Achttienhoven. De kadastrale
Kadaster van die Gemeente
verzamelkaart van Achttienhoven uit 1831
Opgemaakt in den Jaare 1813 en
laat eveneens zien dat er aan de situatie niets
Herzien in den Jaare 1819
veranderd was.
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Maartensdijk
Ook van de gemeente Maartensdijk werd
in 1812 reeds een proces-verbaal van
grensbepaling opgesteld. Alle gemeenten in
het kanton Maarssen, waartoe Maartensdijk
behoorde, stonden voor dat jaar op de
planning voor opmeting van de grenzen.
Een kadastrale verzamelkaart uit 1823 gaf
een verdere aanwijzing. Daarop is namelijk
vermeld dat deze onder andere is gebaseerd
op opmetingen die zijn uitgevoerd in 1813
(figuren 5 (voorblad) en 6). Volgens de
geldende voorschriften moesten echter
eerst van elke gemeente de grenzen worden
vastgesteld; pas daarna kwam de opmeting
van de percelen aan de beurt. Later werd met
deze regel wel eens de hand gelicht, maar
men mag aannemen dat met name in de

op Last van
Den Heere Six van Oterleek,
Minister van Financien
onder administratie van
Den Heer J M van Tuyll van Serooskerke
Gouverneur
Den Heer M J Eyck van Zuijlichem
Burgemeester
En onder directie van
De Heer J de Kock directeur der directe
Belastingen
Den Heer D Ritmeester Ingenieur Verificateur
Door J B van Zijlmans Land Meter der Eerste
Classe
Na dezelve gecopieerd 20 Maart 1823

beginperiode de regels strikt werden gevolgd.
De registers van uitgaande stukken van de
gemeente Maartensdijk en correspondentie

van maire Eyck van Maartensdijk en de
eerdergenoemde, in 1812 in de regio
werkzame landmeter Van Duijn met de
gemeente Utrecht geven het overtuigend
bewijs voor een grensbepaling in 1812. Op
2 september van dat jaar gingen namelijk
brieven uit naar de maires van Hilversum,
De Bilt, Utrecht en Baarn (met daarin
destijds de latere gemeente De Vuursche)
met het verzoek bij de vaststelling van
de gemeentegrenzen van Maartensdijk
aanwezig te zijn. De maire van Hilversum
werd gevraagd zich op 3 september naar de
gemeentegrens te begeven, de maires van
de Bilt en Baarn werden op 4 september
om 9 uur op de ‘plaats ‘Eyckenstein aan den
Maartensdijk’ verwacht en de maire van
Utrecht werd verzocht zich op diezelfde dag
’s middags om 12 uur te bevinden ‘aan de
Bilt’. In tegenstelling tot wat de processenverbaal van grensbepaling steeds suggereren
was er in dit geval dus sprake van minstens
twee ‘wandeldagen’; de extra wandeling
van het gemeentehuis naar een punt op de
gemeentegrens bleef de notabelen eveneens
bespaard.
Het tijdschema roept overigens de vraag op of
de wandeling langs de gemeentegrenzen wel
echt werd uitgevoerd. De grens met de Bilt en
Baarn was ongeveer 15 kilometer lang, te ver
dus om na de grensbepaling met De Bilt en
Baarn op tijd te zijn voor het opnemen van de
grens met Utrecht. Dat geldt nog sterker voor
de tijd die landmeter Van Duijn in zijn brief
aan de gemeente Utrecht noemde: hij sprak
niet om 12 uur af maar al om 10 uur!
Dat de grensbepalingen inderdaad doorgang
vonden blijkt uit een klacht die drie weken
later bij de gemeente binnenkwam: landmeter
der eerste klasse I. H. Jappe was naar eigen
zeggen tijdens zijn werkzaamheden bij de
Biltstraat zeer onheus bejegend.

Samenvatting
De grenzen van de negentiende-eeuwse
gemeenten Maartensdijk, Achttienhoven
en Westbroek werden volgens de daarvan
opgemaakte en nog in de archieven aanwezige
processen-verbaal van grensbepaling voor het
eerst officieel opgemeten in april en mei 1818.
Het is onwaarschijnlijk dat de hele procedure
in een dag kon worden doorlopen en dat de
vaststelling van de Maartensdijkse grenzen
op een zondag zou hebben plaatsgevonden,
zoals het desbetreffende proces-verbaal
van grensbepaling suggereert. Er zijn verder
duidelijke aanwijzingen dat ook eerder,
in de Franse tijd, net als bijvoorbeeld in
Maarssen en Zuilen, reeds grensbepalingen
en perceelsgewijze opmetingen hebben
plaatsgevonden van Maartensdijk en
de fusiegemeente Westbroek (inclusief
Achttienhoven). De naar alle waarschijnlijkheid
daarvan opgemaakte documenten zijn echter
verloren gegaan of zoek.

Extra
Dit artikel vormt een mooie aanvulling op
twee eerdere artikelen in St Maerten:
- ‘De oude grenzen van Westbroek en
Achttienhoven’ van Lous de Raadt
(St Maerten nr 10, 1993)
- ‘Het kadaster van 1832’ van Dick Wijmer
(St Maerten nr 36, 2009).
Hyperlinks vindt u op www.stmaerten.nl.

Verantwoording
Dit artikel is onder meer gebaseerd op archiefstudie in het Utrechts Archief en het
RHC Vecht en Venen. Een volledige bronvermelding vindt u op www.stmaerten.nl.
Op onze website vindt u ook alle foto’s op
groot formaat en de toelichtingen bij de
figuratieve schetsen en de afgebeelde kaart.
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Rustenhoven, van ontginning
en hofstede naar buitenplaats
1408-2021
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Geert Boorsma
Inleiding
Wie vanuit Maartensdijk richting Lage Vuursche gaat, ziet bij het verlaten van het dorp aan de
linkerkant achtereenvolgens drie mooie buitenplaatsen, je zou ze de ‘Drie zusters’ kunnen noemen: Rustenhoven, Eyckenstein en Roverestein.
In de vorige uitgave van St.Maerten is door Lex van Boetzelaer uitvoerig aandacht besteed aan
Eyckenstein. Nu staat Rustenhoven in de spotlight.
We beginnen echter in Utrecht met de eerste eigenaar van het land waarop nu Rustenhoven gelegen is: het St. Sebastiaan gasthuis, later het Heilige Kruisgasthuis genoemd. Maar hoe kwam het
gasthuis in bezit van dit stuk land in Oostveen?

Het Heilige Kruisgasthuis in Utrecht, 14081818
De periode bestrijkt de late Middeleeuwen en
de tijd van het ancien régime: feodaal maatschappelijk bestel, Reformatie, Tachtigjarige
Oorlog, Verlichting beginnend in de Noordelijke Nederlanden met Descartes en Spinoza,
pruikentijd en eindigend in de Napoleontische
tijd.
Het Nedersticht Utrecht kende vanaf 1100
een sterke groei in welvaart. Het centrum
was de bisschopsstad Utrecht met een palts,
bisschopspaleis, vijf kapittelkerken, vier parochiekerken en ongeveer twintig kloosters en
evenzoveel gasthuizen. Zij waren de motor
in de drooglegging resp. ontwikkeling van de
veengebieden rond Utrecht. De ontginning van
Oostveen die omstreeks het jaar 1150 vanaf
de Vecht begon, had rond 1350 de Nieuwe
Wetering bereikt. Maar het zou nog zo’n 150
jaar duren voordat men de Maartensdijk in
Oostveen had bereikt.

Fundatiesteen van het Heilige Kruisgasthuis, collectie Centraal museum

In deze periode werd door Dirck Ruysch, kanunnik van het kapittel van St.Jan in Utrecht,
op 1 januari 1408 het gasthuis gesticht. De
fundatiesteen van het gasthuis is te vinden in
het Centraal Museum in Utrecht.
“int iaer ons heren m cccc ende viii op site
jorus dach leyd mester dirc ruysche op die
tiit canonik tot sinte johan den eersten steen
va dese gasthuis, bit voer hem ende alle die
gheen die daer goet toe doen”.
Dirck Ruysch liet het gasthuis bouwen op vijf
stukken grond die hij van St.Jan in erfpacht
had. Voor 1412 richt Dirck Ruysch een broederschap op om het gasthuis te besturen en
om er zeker van te zijn dat na zijn overlijden
het gasthuis zou worden voortgezet. De broederschap werd opgericht om de zeven werken
van barmhartigheid, geconcretiseerd in het
Heilig Kruisgasthuis, handen en voeten te geven en daardoor de zaligheid van de leden te
verdienen.
Dit gasthuis, een van de vele (circa 20) in en
om Utrecht, was gelegen buiten de stadssingel, in het huidige Buiten Wittevrouwen,
tussen de Gasthuisstraat en Kruisstraat. De
namen van beide straten herinneren nog aan
het gasthuis.
Het Heilige Kruisgasthuis richtte zich met vele
andere gasthuizen hoofdzakelijk op berooide
passanten die van buiten de stad kwamen:
landlopers, ballingen, pelgrims, maar ook invaliden en ouden van dagen. Deze werden een
of twee nachten gratis onderdak geboden. Later nam het ook zieken en verarmde broeders
op die hier langdurig konden verblijven.
De meeste gasthuizen werden vernoemd naar
heiligen wiens bijzondere bescherming ze dan
genoten en die het doel van het gasthuis aangaven. Bij de stichting was het gasthuis bekend
onder de naam St. Sebastiaansgasthuis. St.
Sebastiaan was een van de zes pestheiligen.
Kinderen kregen zijn naam om onder andere pest, lepra, zweren en andere ziektes af te
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De kapel stond internationaal bekend als
bedevaartsoord hoewel het uiteraard niet
zo bekend was als Santiago de Compostella
(Spanje) en Rome.

Het Heilige Kruisgasthuis, collectie Utrechts Archief
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weren. Maar al snel kwam hier de toevoeging
‘ten heiligen Cruus’ bij, waardoor het gasthuis
na verloop van tijd bekend stond onder de
naam ‘ten heiligen Cruus’, het Heilig Kruisgasthuis. Vanwaar de toevoeging ‘ten heiligen
Cruus’? Het gasthuis onderscheidde zich van
andere gasthuizen in de stad door de aanwezigheid van een wonderdadig kruis in de kapel
van het gasthuis. In het altaar bevond zich een
reliek van het Kruis. Hierdoor trok de kapel
bedevaartgangers.
In Antwerpen werden op 1 september 1483
drie mannen veroordeeld tot een bedevaart
naar het heilig kruis bij Utrecht omdat zij weigerden in krijgsdienst te gaan. In het kader
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten vond
in dat jaar het Beleg van Utrecht plaats. Een
belangrijke slag werd geleverd bij de Wittevrouwenpoort, vlakbij de Heilige Kruiskapel.
De mannen moesten tevens drie gulden
boete betalen en zich bij Utrecht bij het leger
voegen en daar blijven totdat de oorlog was
beëindigd. Het heilig kruis bij Utrecht was
blijkbaar uitgekozen omdat het leger daar in
de buurt lag.
In de 15de- eeuw geloofde men dat het heilige kruis wonderen verichtte. Ook Buchelius
schrijft later, in 1579, dat aan het reliek wonderen werden toegekend. Deze wonderen op
hun beurt waren aanleiding tot bedevaarten.

Het Heilige Kruisgasthuis verkreeg zijn inkomsten uit:
• Vicarieën (vanaf 1415). Een vicarie was
een stichting in geld of goederen voor het
laten lezen van zielenmissen.
• Huizen die werden verhuurd.
• Opbrengsten uit Erf-en lijfrenten.
• Een offerblok in de kapel.
• Het recht om aflaten te verlenen. Dit recht
werd in 1413 verleend door de bisschop
van Utrecht aan het gasthuis.
• Schenkingen van land, huizen, geld, testamenten en collectes die in Utrecht werden
gehouden.
• Verpleeggeld.
• Inkomsten uit het bezit van aangekocht
land. Dit land werd dan (op tijdelijke basis) verpacht. In de archieven wordt land
in Utrecht, Westbroek, Jutfaas, Houten,
Abstede, Nijenrode en Achttienhoven genoemd.
Door koop en/of schenkingen werd in 1486/87
en 1504/05 land in Oostveen verkregen. Mogelijk zaten hier de percelen land, met registratie nr.’s 446 en 373 (Utrechts Archief) ook
bij, die de eerste eigenaar van Rustenhoven in
1739 van de Heilige Kruisgasthuis kocht.
In de 15de-eeuw werd vanuit Maartensdijk de
Maartensdijkse Dwarswetering gegraven. De
Maartensdijkse Dwarswetering of Praamgracht
werd oostwaarts doorgetrokken en kreeg bij
het Nonnenland aansluiting op de Pijnenburger Grift en de Praamgracht. Ze vormt de zuidgrens van het huidige Rustenhoven.
Bij de komst van de Reformatie in Utrecht,
in 1580, kwam het bestuur van kerken en
gasthuizen in handen van de Protestantse kanunniken resp. regenten. In 1818 besloot het

stadsbestuur van Utrecht om alle gasthuizen
in Utrecht op te heffen en werd het Barthelomeusgasthuis het enige gasthuis in Utrecht.
Hiermee hield het Heilige Kruisgasthuis op te
bestaan. Het Barthelomeusgasthuis bestaat
nog steeds en doet dienst als zorginstelling.
Tijdperk Johan Swaving, 1739-1793
Het stadhouderloze tijdperk loopt voor Holland, Zeeland, Overijssel en Utrecht in 1747
ten einde met benoeming van Willem IV als
erfstadhouder ‘der Verenigde Nederlanden’.
Na zijn plotseling overlijden in 1751, volgt
stadhouder Willem V hem op. De Republiek
zit dan midden in de zogenaamde Pruikentijd.
Dit was voor een groot deel van de bevolking
een periode van economische neergang. Zo
niet voor de elite van adel en bestuursambtenaren die o.a. via belastingen een hoog inkomen hadden. Tot deze elite behoorde ook de
heer Swaving.
Het Heilige Kruisgasthuis verkoopt op 24
oktober 1739 de bovengenoemde percelen
land met kavelnummers 373 en 446 voor
1.630 florijnen aan de notaris Johan Swaving.
Perceel 373 was gelegen tussen de Nieuwe
Wetering en de Dorpsweg en op perceel 446
(‘C’ in bijgaande afbeelding) ligt de huidige
buitenplaats Rustenhoven. Hiermee werd
Johan Swaving de eerste in de rij van illustere
eigenaren.

Uit de gegeven omschrijving blijkt dat op het
perceel 446 toen reeds ‘een huijsinge en verder
getimmer’ stond. Als notaris gebruikt Swaving
regelmatig de termen ‘hofstad of hofstede’ Zijn
erven noemden het een buitenplaats (zomerresidentie) en later werd weer het woord hofstede gehanteerd.
Johan Swaving was geboren in Drenthe en
verhuisde van Amsterdam naar Maartensdijk
toen hij schout, burgemeester met rechtspraak, werd van het gerecht Oostveen (na
1811 Maartensdijk genaamd). Maar naast zijn
werkzaamheden als schout was hij ook notaris. Zijn ambtsperiode liep van 1715 tot 1759.
Alida Hoortman, zijn eerste vrouw, overleed
in 1731. Door hertrouwen met Johanna Christina van Wyk werd hij eveneens eigenaar van
Eyckenstein, met daarop het landhuis Berkenstein dat schuin tegenover Eyckenstein stond.
Eyckenstein was in die tijd niet veel meer dan
een oude herenboerderij. In 1780 zou deze
herenboerderij plaatsmaken voor de bouw
van Eyckenstein dat deels na aanpassingen in
de 19de-eeuw zijn neoklassieke grandeur zou
krijgen.
Er zijn helaas geen afbeeldingen van de hofstede Rustenhoven bekend uit die periode.
We weten wel dat het oorspronkelijke huis een
dubbeldak heeft gehad, 12 meter breed was
en 10,5 meter diep, zoals nog steeds het geval
is. Aan de oostzijde werd in lijn met de achtergevel een kwartrond secreettorentje gebouwd

Percelen 373 en 446
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dat vanuit beide verdiepingen toegankelijk
was en waar zich het ‘gemak’ bevond; secreet
en gemak verwijzen naar ons huidige WC.

Rustenhoven zoals het er in het tijdperk Swaving
ongeveer uitzag.
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De oorspronkelijke
18de-eeuwse voorgevel werd symmetrisch opgebouwd
in een stijlversie van
Hollands classicisme
met een vleugje Lodewijk XIV-stijl, het
snijraam in rococostijl boven de voordeur en het rocaille/
schelp element in het
bovenraam.
In het verlengde van
dezelfde achtergevel
was een muur aan
Secreet
de oostzijde van het
secreettorentje. Enkele meters noordoostelijk
achter die muur werd een bakhuisje gezet
waar niet alleen werd gebakken maar ook
werd geslacht. Evenals het oude voorgebouw
zijn torentje, de muur en het bakhuisje bewaard gebleven.
De naam Rustenhoven heeft Swaving vermoedelijk gekozen omdat hij in 1758 de leeftijd

van 75 jaar had bereikt en met het opgeven
van al zijn openbare functies van zijn welverdiende rust ging genieten. In 1759 betrok
hij Rustenhoven dat enige jaren daarvoor zal
zijn gerealiseerd. Hij overleed in 1764. Op 21
juni 1765 werd een akte van boedelscheiding
gepasseerd voor notaris Johan van Overmeer
(inv.nr. U 192 a 002). Van de vier nog levende
kinderen (het waren er 7) werd aan Alida Swaving en Jacobus Wilhelmus Swaving ieder de
helft van Rustenhoven toegescheiden. Tevens
werd in de akte vermeld dat tussen de vier
erven ‘….alleen in ’t gemeen (is) gebleven de
begraafkelder in de kerke aan de Maartensdijk …’.
Johan Swaving was een vermogend en belangrijk man. Hij had een familiegraf in de
(Hersteld) Hervormde kerk van Maartensdijk.
Achter in deze kerk aan de Dorpsweg, aan de
pastoriezijde, onder de galerij, zijn nog twee
grafkelders (niet zichtbaar). Een is van de
schout, de heer Johan Swaving die in 1764 op
tachtigjarige leeftijd is gestorven.

Johan Swaving is in het zuid-oostelijke deel van het schip van de
Dorpskerk begraven

Op 30 juni 1782 overleed Alida Swaving.
Cornelis Swaving, haar zoon uit het huwelijk
met haar dan al overleden neef Hendrik
Swaving, erfde haar helft van Rustenhoven.
Op 8 januari 1785 verhuurden Cornelis en

Jacobus Wilhelmus Swaving, de broer van
Alida Swaving, de hofstede Rustenhoven aan
Evert Jansse van Woudenberg. In de verhuurakte werd de omschrijving opgenomen:
“… een hofstede met boerhuysinge ... Met
desselfs Bakhuijs, Schaaphok, en een Kalverschuur en twee hooibergen met 24 mergen
zoo bouw als weijland …”.
Een mergen/morgen is ongeveer 1 hectare,
en is afgeleid van de oppervlakte die een boer
in een morgen kon ploegen.
Op 29 december 1792 overleed Jacobus Wilhelmus Swaving kinderloos. Omdat zijn vrouw
Johanna Steenbergen al eerder was overleden, erfde volgens testament zijn neef Cornelis Swaving zijn vermogen en werd daarmee
volledig eigenaar van Rustenhoven. Cornelis
was predikant in Naarden en bleek er de voorkeur aan te geven om Rustenhoven van de
hand te doen.
Tijdperk Jan de Rovere van Breugel, 17931890
In het laatste kwart van de achttiende eeuw
neemt de weerstand tegen het erfelijk stadhouderschap van de Oranjes toe. Er ontstaan
twee partijen: de prinsgezinden of orangisten
en de patriotten die naar meer democratie
streven en een sterke machtsbasis in Utrecht
hebben. Er breekt een korte burgeroorlog
uit waaraan een Pruisisch leger een einde
maakt en het gezag van Willem V herstelt.
Vele patriotten vluchten naar Frankrijk maar
komen in 1794 terug met het Franse leger. In
1795 wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen en in 1806 het Koninkrijk Holland, een
vazalstaat van Frankrijk. In 1810 wordt het
Koninkrijk ontbonden en ingelijfd bij Frankrijk,
dit duurde tot 1813. De zoon van stadhouder
Willem V, wordt in 1815 onze koning Willem
I. Onder leiding van Thorbecke komt in 1848
een nieuwe Grondwet tot stand. Met de
koopakte van 7 en 9 september 1793 kwam
Rustenhoven met bijbehorende landerijen in

het bezit van Jan de Rovere van Breugel, ‘raad
in de vroedschap van Utrecht’ (afschrift van
genoemde akte aanwezig in het gemeentearchief van De Bilt/Maartensdijk, inv. nr. 23). De
familie gebruikte Rustenhoven voornamelijk
als zomerresidentie.
De naam Rovere heeft connectie met
het buitenhuis Rovérestein.
Rovérestein is een landgoed aan de
Maartensdijkseweg 5 in De Bilt, een
paar honderd meter rechts van
Rustenhoven en Eyckenstein. Het
huis ligt ook aan de noordkant van de
Maartensdijkseweg in de Laagte van
Pijnenburg en is in neoclassicistische
stijl opgetrokken. Aan de oprijlaan staat
het voormalige koetshuis dat met de
dienstwoningen en klokkentorentje uit
dezelfde bouwtijd stamt. Rovérestein
werd rond 1885 gebouwd voor burgemeester Nico Laurens Burman Eyck tot
Zuylichem, lid van de familie Eyck en
via een gemeenschappelijke voorvader
Burman, familie van de in 1874 uitgestorven tak De Rovere van Breugel naar
wie de villa werd genoemd. De naam is
afgeleid van rovére en genoemd naar
de adellijke familietak De Rovere van
Breugel van de familie Van Breugel.
Rovére is oud Italiaans voor eik, zodat
Rovérestein dezelfde betekenis kreeg
als Landgoed Eyckenstein.
In 1815 voerde koning Willem I een nieuwe
adelstand in. Belangrijke lieden die hem voor
de Napoleontische tijd hadden gesteund in de
strijd tegen de patriotten, kregen een adellijke
titel. De eigenaar van Rustenhoven kreeg de
titel Jonkheer Jan de Rovere van Breugel. Jans
broer Caspar van Breugel was een orangistisch officier die in 1793 onderhandelingen
voerde met de Fransen. Hij kreeg als titel Caspar baron van Breugel-Douglas. Zijn zoon,

15

Robert baron van Breugel-Douglas zou in
1839 trouwen met zijn nicht, een dochter van
Jan de Rovere van Breugel.

Familie de Rovere

Afbeelding uit de collectie dr. Francisco Tudela
van Breugel Douglas, Lima, Peru. Francisco
Tudela was in Peru minister van Buitenlandse
Zaken van 1985 tot 1997 en korte tijd vicepremier onder Fujimori. Tudela’s moeder is Vera
van Breugel-Douglas, een dochter van Casper
van Breugel-Douglas.
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In 1825 kreeg Jan de Rovere van Breugel
vergunning van koning Willem I voor het
bestraten van de weg van Utrecht naar Maartensdijk, tegenwoordig bekend als de koningin
Wilhelminaweg. Daarbij kreeg hij het recht
om tolgeld te heffen om de kosten te bestrijden. De kosten van de bestrating beliepen
ƒ 65.000, bijeengebracht door middel van
aandelen.
Het is niet bekend hoe lang Jan de Rovere van
Breugel op Rustenhoven, met huisnummer
50, heeft gewoond. Wel is bekend dat hij in
de jaren 1810, 1812 en 1813 voorkwam op de
naamlijst van de Nederduits Gereformeerde
kerk in Maartensdijk.

Jan de Rovere van Breugel liet Rustenhoven
tussen 1810 en 1825 uitbouwen met een
woning en een stal. De woning was voor de
rentmeester of de
toezichthoudende
boer. Ten westen
van Rustenhoven
liet hij een koetshuis bouwen met
stallen en verder
naar achteren
kwam een boerenschuur, een
stal, hooibergen
en mogelijk een
boerenwoning.
Tevens liet hij door
de toen nog jonge
firma Copijn uit
Groenekan een
parkbos aanleggen
met waterpartijen. In het weiland tegenover
Rustenhoven werd een stenen duiventil gebouwd. Verderop in het land, richting Nieuwe
Wetering, kwam een schaapskooi.
In de jaren dat Jan de Rovere van Breugel
Rustenhoven in bezit had, werd er belasting
geheven op ramen. Teneinde de kosten enigszins te drukken, werden er soms ramen dichtgemetseld. In de westelijke buitenmuur is dat
nog steeds te zien. Aan de voorzijde werd een
kleine dakkapel aangebracht. Verder kwamen
er geen ingrijpende veranderingen, behalve
enkele typische 19de-eeuwse aanpassingen zoals andere ramen en een serre die de voorgevel
van een deel van zijn oorspronkelijke midden
18e-eeuwse allure beroofden.
Naast Rustenhoven, aan de Aanlegsteeg, liet de
familie De Rovere van Breugel in 1890 (jaar van
de verkoop) in het bos een nieuw familiegraf
bouwen. De oude grafkelder achter Rustenhoven van 1820 was namelijk erg vervallen. Deze
grafkelder was in 1820 gebouwd, net voor de

nieuwe wet op de lijkbezorging van 1829. Deze
wet schreef voor dat er niet meer in de kerk
begraven mocht worden maar op aan te leg-

gen begraafplaatsen buiten de stad, tenzij men
al een grafkelder had. De lijken werden overgebracht naar de nieuwe tombe. Jan de Rovere van Breugel, zoon van Casper Baron van
Breugel-Douglas vroeg in 1926 schriftelijk aan
de gemeente Maartensdijk er begraven te mogen worden. In de brief werd ook de afspraak
gemaakt dat de gemeente Maartensdijk zou
zorgen voor een goede staat van onderhoud
van het graf. Jan de Rovere van Breugel stelde
hiervoor ƒ 1.200 ter beschikking. Als laatste lid
van de familie werd Jan de Rovere van Breugel
in 1937 in het graf bijgezet.
Op de bovenrand van het graf staat de volgende spreuk: “Zalig zijn de doden die in den Heer
sterven want haare werken volgen haar na.”
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Onderhoudsovereenkomst tussen Jan de Rovere van
Breugel en de gemeente Maartensdijk, RHC archief
van Maartensdijk 1926-1957 (1034), 443 Raadsbesluit tot het aanvaarden van de schenking van de
grafkelder van jhr. Jan de Rovere van Breugel, met
bijlage, 1926. 2 stukken

De begraafplaats raakte door achterstallig
onderhoud in verval maar werd in de jaren
negentig door de gemeente in oude glorie
hersteld en in 2003 werden door vrijwilligers
de struiken en bomen rond de grafkelder gesnoeid.
Inmiddels ligt de begraafplaats er weer zeer
verwaarloosd bij. De schrijver van dit artikel
is met de gemeente De Bilt in gesprek om de
begraafplaats weer in goede staat terug te
brengen.
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De grafkelder van de familie ligt achter
Rustenhoven aan de Aanlegsteeg

De familie van Breugel had bloedbanden met
de familie Eyck van Zuylichem die het naastgelegen Eyckenstein bewoonde (zie St.Maarten
nr. 58, dec. 2020). De zwager van jonkheer
Jan de Rovere van Breugel, mr. Maurits Jacob
Eyck, was eigenaar van Eyckenstein. Deze had
in 1818 de heerlijkheid Zuylichem (een dorp
in de Bommelerwaard) aangekocht en had
sindsdien zichzelf de titel burggraaf Maurits
Jacob Eyck van Zuylichem verleend. Zijn zoon
Frans Nicolaas Maurits was burgemeester van
Maartensdijk van 1847 tot 1866.

Tijdperk Vermeulen- Van Meerlant, 18901919

Jonkheer Jan de Rovere van Breugel overleed
op 27 april 1829 in zijn huis aan de Kromme
Nieuwegracht 386 in Utrecht.
Zijn twee dochters, Anna Maria en Caroline
Maria Henriette, bleven op Rustenhoven
wonen als renteniersters. Ze hadden van hun
vader onder andere Rustenhoven geërfd met
10 bunder land (met ingang van de invoering
van het metriek stelsel in 1816 gelijk aan 10
hectare land) en een deel van een pakhuis aan
de Rapenburgstraat in Amsterdam.

Met dit tijdperk zitten we in de zogeheten
‘Belle époque’ of ook wel ‘Fin du siècle’ genoemd, een periode van groot optimisme
ten aanzien van wetenschap (uitvinding van
fotografie, de gloeilamp, radio, auto, vliegtuig
en telefoon). Het is ook het tijdperk van de
’tweede industriële revolutie’ (massaproductie), kunst (Art&Crafts), Jugendstil, de
post-impressionistische schilderkunst van Van
Gogh, Seurat en Cézanne en de eerste moderne Olympische spelen van 1896. Het tijdperk
vindt zijn einde in WOI.
Over de periode Vermeulen, tot 1896, is vrij
weinig bekend. Dit geldt ook voor de periode
vanaf 1896 dat Hendrik van Meerlant, notaris
te Utrecht van 1875 tot 1898, eigenaar van
Rustenhoven was.
Notaris van Meerlant wilde Rustenhoven kort
na WOI verkopen en bracht het in 1919 ter
veiling.

Op 15 augustus 1839 trouwde op Rustenhoven Anne Maria de Rovere van Breugel met
haar neef Robert baron van Breugel Douglas.
Na het overlijden van Anne Maria en Robert,
beide in 1873, werden Robert’s zonen Caspar
en Jan eigenaar van Rustenhoven. Zij verhuurden in 1874 de buitenplaats aan hun neef,
respectievelijk achterneef, Nicolaas Laurens
Burman Eyck tot Zuylichem die van 1880 tot
1895 burgemeester van Maartensdijk was. Als
burgemeester van Maartensdijk mocht hij niet
op het grondgebied van De Bilt wonen waar
zijn buitenplaats Roverestein lag dat hij rond
1885 had laten bouwen.

De nieuwe eigenaren maakten kort na hun
aankoop foto’s die een beeld geven hoe
Rustenhoven er in de 19de-eeuw uitzag. Pal
tegen de achtergevel van het oorspronkelijke
Rustenhoven uit 1758 was een woning neergezet met daarachter een deel voor het vee.
Deze aanbouw moet al kort na het in bezit
komen van de familie Van Breugel, begin 19deeeuw, hebben plaatsgevonden. De familie Van
Breugel wilde haar rentmeester en zijn gezin
natuurlijk niet in hun mooie woning laten
wonen. Achter de woning werd een stal gebouwd. De sporen van een van de twee weggemetselde ramen zijn nog steeds te zien.

Na zijn vertrek verkochten de Van Breugels
Rustenhoven aan Gijs Vermeulen, van beroep
boekhouder.

In de laatste jaren van de negentiende eeuw
heeft de familie van Cornelia Hendrika Jonker
op Rustenhoven gewoond of gelogeerd. We
weten verder niets van haar, maar het staat
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vast dat zij een enthousiast fotografe was.
Met haar fototoestel legde zij Rustenhoven
van buiten en van binnen vast, evenals het erbij horende landgoed, het dorp Maartensdijk
en enkele dorpsfiguren. Zo ook een foto van
het Bakhuisje achter Rustenhoven.

Bakhuisje, links zit de dienstbode mejuffrouw
Lodder, dochter van de tuinbaas onder Van Meerlant en rechts Jannetje Veenschoten, kokkin.

In 1919 verkocht Van Meerlant Rustenhoven
aan de zeer vermogende zakenman Johan
Klever die aan de wieg had gestaan van de
Steenkolenhandels vereniging (SHV) met
hoofdkantoor in Utrecht, een concern dat in
WO I mede door leveringen van grondstoffen
als steenkool rijk geworden was.
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al op zijn 16de jaar door het gerenommeerde
veilinghuis Frederik Muller & Cie in dienst
genomen. Hij weigerde in 1934 een eredoctoraat van de universiteit van Utrecht, evenzo in
1947 een eredoctoraat van de universiteit van
Amsterdam.
In de wereld van het kunst verzamelen,
vroeger en nu, spelen allerlei motieven mee,
hoge en lage. Maar Lugt had er maar één:
geweldige kunst opsporen en die redden van
de vergetelheid. Dat beschouwde hij als ‘het
ware scheppen’. In dat redden, bewaren en tot
leven wekken werd hij onvoorwaardelijk bijgestaan door zijn vrouw Jacoba (To) Klever.
Met de families Klever en Lugt die zich ook op
het landgoed Rustenhoven vestigden, kwam
er gevoel voor architectonische vormgeving
en cultuurbehoud naar Rustenhoven. Als eerste werd de voorgevel aangepakt. Er kwamen
weer ramen met roedeverdeling in zoals bij de
oorspronkelijke bouw. De serre aan de rechterkant verdween, evenals het dakkapelletje in
het zadeldak. Ook werden de schoorsteenkappen in oude glorie hersteld. In 1921 trok de
familie Lugt in het oude voordeel van

Tijdperk Johan Klever en Frits Lugt, 1919 tot
1947
Deze periode staat bekend als het ‘Interbellum’ die in 1939 uitmondde in WO II. Het
verdrag van Versaille in 1919, de beurskrach
en de politieke ontwikkelingen in Duitsland in
deze periode vormden de aanleiding tot weer
een wereldoorlog.
De dochter van Johan Klever, Jacoba Klever,
was in 1910 getrouwd met de kunstkenner
en verzamelaar Frits Lugt. Frits Lugt was een
selfmade man in de wereld van de kunsthandel. Hij volgde geen kunstopleiding maar werd

Familiefoto Klever-Lugt

Rustenhoven. In 1923 werd achter Rustenhoven het ‘Het Landhuis’, een prachtige woning
in Engelse landhuisstijl, gebouwd voor het
jonge echtpaar Lugt-Klever en hun vier kinderen.
In 1923 kwam er ook een grote moderne kas.
De kas had tropisch-, een sub-tropisch-, een
druiven- en een perzikgedeelte. Het fruit werd
bewaard in een aparte kelder, waar ’s zomers
en ’s winters een gelijke temperatuur heerste.
De kelder bestond uit een driedubbele muur
met turfmolm als isolatie.
In 1925 werd
begonnen om
het oudste gedeelte van
Rustenhoven
weer zijn oorspronkelijke
luister terug te
geven en het
18de-eeuwse
huis op harmonieuze wijze
in de oudhollandse stijl naar
achteren uit te
Rustenhoven begin jaren dertig
bouwen, voor
een bouwsom
van ƒ 55.537.
De architect was dr.ir. D.F. Slothouwer en de
aannemer was Van Es uit Maartensdijk.
Rustenhoven kreeg een centrale hal met eiken parketvloer, een privé telefooncel en een
glas-in-lood koepel. Voor de opslag van de
kunstwerken van Lugt werden er enorme kluisruimtes gebouwd. Als sluitstuk kwamen in een
ovalen zaal, ingeklemd tussen de kluisruimten,
de lichtgevoelige kunstwerken te hangen.
In 1931 bleek dat de heer Johan Klever een
zeer persoonlijke relatie met zijn secretaresse
had. Dit werd door de familie niet geaccepteerd waarop Johan Klever met haar naar

Wenen verhuisde waar hij in 1935 overleed.
Zijn vrouw verhuisde naar Zwitserland.
Teleurgesteld besloten Frits Lugt en zijn vrouw
Rustenhoven te verlaten en zich in Den Haag
te vestigen. Dit werd mede ingegeven door het
overlijden van hun zoon Huib in datzelfde jaar.
Hij leed aan spierdystrofie. Extra tragisch was
het dat Huib het enige kind van de vier was
dat de liefde voor de kunst met zijn ouders
deelde. Een groot deel van de kunstverzameling bleef in de kluis van Rustenhoven. ‘Het
Landhuis’ werd verhuurd, onder meer aan de
familie Voûte
die daar van
1937 tot na
de bezetting
woonde.
Het eerste
Nederlandse
ondergrondse
verzetsblad,
‘Het
Bulletin’, werd
uitgegeven in
Maartensdijk.
Het werd samengesteld en
geproduceerd
door de familie Voûte. Lodie Voûte woonde
met zijn vrouw Ad Esser in het landhuis achter
Rustenhove (nu Aanlegsteeg 4).
Samen met zijn broer Klaas ergerde hij zich
al heel snel aan de propaganda van de bezetter. Ze besluiten ‘Het Bulletin’ met feitelijke
informatie te gaan maken en in Nederland te
verspreiden. Rustenhove blijkt een prima plek
om dit soort illegale activiteiten te herbergen.
Gek genoeg zijn de verzetsactiviteiten van de
gebroeders Voûte door de Maartensdijkers
onopgemerkt gebleven. Dat blijkt enigszins
wederzijds: de Voûtes hebben nooit geweten
dat de Maartensdijkers het appelhuis op het
terrein van Rustenhove als geheime schuilplaats benutten.

21

Jacoba Lugt-Klever schonk in 1936 een groot
deel van het oude gebied van Rustenhoven
aan de Stichting ‘Utrechts Landschap’. Dat
bosgedeelte van 90 hectare landgoed ‘Bos van
Rustenhoven’, werd omgedoopt tot het
Maartensdijkse Bos.
Met de erfenis van Johan Klever had de familie Lugt de middelen om twee monumentale
panden aan de Lange Vijverberg in Den Haag
te kopen. Het echtpaar Lugt-Klever reisde zeer
veel ten dienste van de kunst: Amerika,
Frankrijk, Italië, Zwitserland. Ze verbleven van
1939 tot 1945 in Amerika. De liefde voor de
kunst was niet overgegaan op hun kinderen.
Daarom werd in 1947 onder de naam Custodia
een stichting in het leven geroepen. Uit de
naam blijkt dat het om het beschermen van
hun enorme collectie ging. In Nederland was
na de oorlog weinig belangstelling voor deze
privécollectie. Uiteindelijk werd de verzameling in Parijs ondergebracht, aan de Rue de
Lille. Het achterhuis was voor de verzameling;
in het woonhuis kwam het Institut Néerlandais
(opgeheven in 2013). Frits Lugt overlijdt in
1970 in Parijs tijdens een wandeling aan een
hartaanval. Zijn vrouw Jacoba Klever was het
jaar daarvoor overleden. Lugt liet 5600 tekeningen, 30.000 prenten en 400 schilderijen na.

In de maanden voor het uitbreken van WO
II werd Rustenhoven door het ministerie van
Defensie gevorderd. Overste Koppert en zijn
manschappen bleven er tot na de capitulatie.
In 1975 werden in de voortuin wapens en munitie door tuinlieden gevonden die daar door
de manschappen van Koppert waren begraven. Op zolder werden ook wapens aangetroffen. Eind 1944 werd Rustenhoven in bezit
genomen en uitgewoond door de Duitsers.
Na de bevrijding werden er door de gemeente
Maartensdijk repatrianten uit NederlandsIndië ondergebracht. Een inzamelingsactie in
Maartensdijk in 1946 voor deze repatrianten
bracht ƒ 14.000 op. Toen er op den duur voor
deze mensen huisvesting was geregeld, werd
Rustenhoven in 1947 vrijgegeven en kon de
familie Lugt het te koop zetten.
Zij waren al voor WO II van Den Haag naar de
Verenigde Staten vertrokken. Toen de oorlogsdreiging serieus werd, besloot Frits Lugt zijn
hele kunstcollectie vanuit Rustenhoven over te
laten brengen naar het Frans Halsmuseum in
Haarlem. De verhuizing gebeurde met paard
en wagen.

Chauffeur Koffrie bleef
met zijn gezin in de
koetsierswoning wonen
en tuinbaas
Drieënhuizen nam
met zijn gezin intrek
in Rustenhoven zelf.
Beide families waren
verantwoordelijk voor
de gebouwen en de
omringende landerijen
en hielden er toezicht
tot Rustenhoven na WO
II werd verkocht.
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Jan van Scorel (1495-1562), De toren van Babel, Fondation Custodia,
Coll. F.Lugt, Institut Néerlandais, Parijs

Rusten

Rustenhoven circa 1946

Het tijdperk Jan Fentener van Vlissingen,
1947-1975
Na de verschrikkingen van WO II, volgt een
opbouwfase en een lange periode van groei.
Nederlands-Indië werd zelfstandig en veel
Nederlanders kwamen terug, repatrianten die
onderdak moesten krijgen, ook in Maartensdijk en wel op de buitenplaats Rustenhoven.
Er kwam vanaf de jaren tachtig een nieuwe
generatie rijken, ’nouveau riche’, wat zich liet
aflezen in nieuwe eigenaren van Rustenhoven.
In 1947 kocht Jan Fentener van Vlissingen
(1907-1987) de buitenplaats Rustenhoven van
de erven Lugt-Klever. Erflater stond met de van
oorsprong Utrechtse familie Fentener van Vlissingen en de Rotterdamse familie Van Beuningen aan de wieg van de Steenkolenhandelsvereniging (SHV). Jan Fentener van Vlissingen was
de man die het bedrijf tot grote hoogte bracht.
Hij maakte zijn familie tot de rijkste van Nederland. In 1929 stichtte hij de Algemene Kunst-

zijde Unie (AKU), voorloper van
AKZO, en was in 1919 een van
de acht oprichters van de KLM.
Met hem kwam een andere
persoonlijkheid op Rustenhoven
die minder op had met kunst en
architectuur. Dit had gevolgen
voor Rustenhoven.
Hij was een modern en praktisch man die wooncomfort
een hogere prioriteit gaf dan
gevoel voor oude vormen zoals
de families Klever en Lugt aan
de dag hadden gelegd. De fraaie
maar donkere koepelzaal met
kluisruimten waar etsen, tekeningen en schilderijen van Lugt
hingen resp. werden bewaard,
moest weg want Fentener van
Vlissingen kon er zijn krant niet
lezen. Evenals het oude trappenhuis en de hokkige indeling van
de bovenverdieping. Alleen de
authentieke gevelpartijen aan de buitenkant,
met name het 18de-eeuwse gedeelte, moest
behouden blijven. De hoofdingang werd verplaatst naar een nieuwe dubbele deur in de
westelijke zijgevel en daarmee verloor de authentieke voordeur haar functie. Verder werden in het 18de-eeuwse voorgedeelte de twee
rechter kamers samengevoegd tot één. De
centrale hal werd aanzienlijk vergroot en van
een betonnen vloer voorzien waarop zwarte
en witte marmeren tegels werden gelegd. De
kosten van deze verbouwing in 1950 bedroegen ƒ 70.000.
In het parkbos achter Rustenhoven kweekte
Fentener van Vlissingen ieder jaar vele honderden fazanten op, om die uit te zetten
voor de jacht. Prins Bernard was evenals zijn
gastheer een fervent jager die het jachtterrein van de buitenplaats vaak bezocht. Ook de
prinsessen die op de Kees Boekeschool in Bilthoven zaten, sloegen op weg naar het paleis
Soestdijk regelmatig af naar hun vrienden op
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tenhoven als tijdelijk onderdak aan. In deze
zelfde tijd was de antiquair Bert Bolle, met
een zaak aan de Utrechtseweg 91, op zoek
naar een meer representatief onderkomen.
Hiertoe benaderde hij de makelaar Barendse
in Maartensdijk. Deze wees Bert Bolle op
Rustenhoven en het feit dat de noodschool
op korte termijn een nieuw schoolgebouw in
Maartensdijk zou betrekken. Na kennismaking
met Fentener van Vlissingen, die hoge eisen
stelde aan een nieuwe buur, werd de koop in
1975 een feit.

Jan Fentener van Vlissingen
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Rustenhoven. Koningin Juliana was regelmatig
op Rustenhoven te vinden met een paar hofdames om amateurtoneel en declameren te
beoefenen in de grote hal.
Midden jaren zestig werd Jan Fentener van
Vlissingen door een beroerte getroffen met
gevolg dat hij slecht ter been werd. Twee volwassen mannen moesten hem iedere avond
naar boven dragen. Daarom besloot hij aan
de westelijk gelegen Aanlegsteeg een comfortabele bungalow te bouwen. In 1972 zette
hij Rustenhoven te koop. Jan Fentener van
Vlissingen overleed in 1987 in zijn woonplaats
Maartensdijk. Zijn vrouw was reeds in 1978
overleden, ook in Maartensdijk.
Het tijdperk Bert en Ethne Bolle, 1975-1999
Het duurde enige jaren voordat Rustenhoven
een nieuwe eigenaar vond. In 1974 bood het
enige tijd onderdak aan de Maarten Luther
Kingschool in Maartensdijk vanwege een
brand in hun schoolgebouw. Fentener van
Vlissingen wilde graag helpen en bood Rus-

In september van dat jaar was de feestelijke
opening met muziekkorps Kunst en Genoegen
en majorettes uit Maartensdijk. Mevrouw
Pamela Fentener van Vlissingen-Marston
opende de zaak officieel door als eerste de
voordeur te openen. Die had een kwart eeuw
dichtgezeten omdat de hoofdingang in 1950
door Fentener van Vlissingen naar de zijgevel
was verplaatst.
De ouders van Bert Bolle vonden, na verbouwing, onderdak in het privé-gedeelte van
Rustenhoven. Bert Bolle en zijn vrouw Ethne
betrokken de koetsierswoning en in de garage
bij het koetshuis kwam een meubelmakerswerkplaats. De oude stal achter het huis werd
geschikt gemaakt om met loog oude kasten
van hun verflagen te ontdoen.
Barometers waren het specialisme van Bert
Bolle en Rustenhoven werd bekend als baro-

De opening van Bert Bolle

Waterbarometer

metermuseum. Hij schreef er twee boeken
over. Het eerste verscheen in 1978 in aanwezigheid van burgemeester Panis en de Duitse
ambassadeur. In 1983 volgde het tweede
boek dat door oud-ministerpresident Piet de
Jong werd gepresenteerd en ingeleid door
Thijs van Leer, fluitist en oud-klasgenoot van
Bert Bolle.
In 1987 werd het barometermuseum geopend
door de minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw Smit-Kroes. Veel van de tentoongestelde kwikbarometers waren in bruikleen
verkregen van particuliere barometerbezitters
uit Nederland, Engeland en Frankrijk. De ‘eyecatcher’ was de door Bert Bolle ontworpen en
gebouwde waterbarometer met een hoogte
van ruim 12,5 meter in de centrale hal. Deze
barometer kwam, samen met zijn kwik-diagonaalbarometer, in het International Guinness
Book of Records als grootste barometer ter
wereld.
Onder leiding van de landschapsarchitect Nico
Schellevis werd in 1989 achter Rustenhoven
een vijverpartij aangebracht.

Maar er trokken zich donkere wolken samen
boven Rustenhoven. In 1997 kwam het
Ministerie van VROM met het voorstel om
met ingang van 1999 het toepassen van kwik
in nieuwe barometers te verbieden. De zaak
van Bert Bolle nam tien procent van het kwikverbruik in Nederland voor zijn rekening. Als
deze wet haar beslag zou vinden, betekende
dat sluiting van het museum en de barometerzaak. Bert Bolle nam actie door de publiciteit te zoeken en Kamerleden te mobiliseren.
Hij wist zelfs Beatrix, tijdens een bezoek aan
Rustenhoven, bij het gevecht te betrekken.
De maatregel ging op het laatste moment niet
door en VROM moest tot 2006 wachten tot er
een besluit zou komen op Europees niveau.
Sluiting was dus voorlopig voorkomen. Maar
door al deze perikelen waren Bert en Ethne
Bolle gaan nadenken om naar Australië te
emigreren en Rustenhoven te verkopen. Dit
plan werd doorgezet, met als gevolg dat het
barometermuseum in 1998 haar deuren sloot.
In de voorgaande jaren hadden meer dan
150.000 mensen het (niet-gesubsidieerde)
museum bezocht.
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Bert Bolle, zijn vrouw Ethne, dochter Puck en koningin Beatrix bij haar bezoek in
1998

Bert Bolle in Australië
De familie Bolle ging wonen in Denmark, een
klein kustplaatsje in het zuidwesten van Australië. Zijn waterbarometer schonk hij aan de
dorpsgemeenschap. Omdat er geen gebouw in
het dorp hoog genoeg was om het instrument
te herbergen werd in het ontwerp van een
nieuw plaatselijk bezoekerscentrum een toren
opgenomen waarin de barometer geplaatst
kon worden. Dit onderkomen kwam in 2007
gereed.
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In 2008 verscheen het blad Australian
Traveller met zijn traditionele lijst van honderd
typisch Australische topattracties met daarin
de Bert Bolle Barometer. Het thema luidde:
‘100 Things You Can Only Do In Australia’. In
juli 2008 verwelkomde het Denmark Visitor
Centre en de Barometer Tower de 100.000ste
bezoeker.
In november 2010 besloot Bert Bolle de waterbarometer terug te vragen aan de gemeente Denmark vanwege de wijze waarop er in de
jaren ervoor met de schenking was omgegaan.
De gemeenteraad besloot unaniem de barometer aan zijn maker terug te geven. In februari 2011 werden de waterbarometer plus alle
in bruikleen gegeven barometers en andere
voorwerpen opgeslagen.

Ter gelegenheid van hun
40ste trouwdag en het feit
dat ze beiden 65 werden,
schreef Bert Bolle in 2012
een boekje over zijn leven
‘GrolleBolle, 65 jaar stoute
Bertje’. Het werd in een
beperkte oplage onder eigen naam uitgegeven voor
familie en goede vrienden.
Bert Bolle overleed op 11
oktober 2016, zijn vrouw
Ethne woont in Lower
King, niet ver van Denmark, waar ze in 2014 naar
toe verhuisd zijn.

Het tijdperk J.Scholten, 1999-2005,
Rustenhoven zonder koetshuis
In 1999 verkocht de familie Bolle
Rustenhoven aan de familie J.Scholten, eigenaar van J.Scholten Management BV.
Op de dag van de overdracht verkocht de heer
Scholten het koetshuis door aan de heer Eykel,
eigenaar van D.Eykel Consultancy.
Scholten liet er geen gras over groeien en
walste de door Bolle aangelegde landschapstuin plat waardoor er achter Rustenhoven
weer een grasveld kwam. Het voorgazon kreeg
een park met toegangsbrug en hek. In het
gebouw zelf werden een paar slaapkamers en
de oude keuken gerenoveerd.
Van het 18de-eeuwse Rustenhoven waren eigenlijk alleen de voorgevel en de zijgevels nog
authentiek. Op de keper beschouwd waren
alleen het rocailleornament in het middelste
bovenraam nog authentiek, en het naambord
boven de voordeur dat Bert Bolle door schilder Gijs Boshuis had laten schoonmaken en
van bladgoud laten voorzien. Prominent bij de
voordeur stonden antieke marmeren vazen.
Kort na de overdracht verdween het bord en
later de vazen.

Verantwoording
De auteur is voor de opzet van deze publicatie schatplichtig aan het boekje Buitenplaats Rustenhoven van Bert Bolle uit 2012.
Daarnaast is eigen onderzoek gedaan, onder
meer bij het Utrechts Archief en het RHC
Vecht en Venen, en werden diverse andere
boeken en bronnen geraadpleegd.
Een volledige bronvermelding vindt u op de
website www.stmaerten.nl .

In 2001 werd Rustenhoven weer te koop gezet
en wel voor 9,8 miljoen gulden maar er werd
geen nieuwe eigenaar gevonden. In mei 2002
liet Scholten Rustenhoven van buiten opnieuw
schilderen.
Het tijdperk D.Eykel, 1999-heden, koetshuis
De familie Eykel had de architect Hans de Witt
in de arm genomen om het koetshuis te verbouwen. Als aannemer had Bert Bolle de zeer
vakbekwame Bob Bakker aanbevolen; Bakker
heeft Bert Bolle geholpen bij de verbouwing
maar ook bij de bouw van de behuizing van
de waterbarometer. Daarnaast werden enkele
gespecialiseerde vaklieden aangetrokken om
Bakker (3 mei 1941 - 6 februari 2021) bij te
staan. Op dit moment (voorjaar 2021) staat
de koetsierswoning van Rustenhoven weer te
koop en wel voor € 2,9 mln.
Het tijdperk Ton aan de Stegge, 2005-heden,
Rustenhoven
Scholten zette Rustenhoven in 2005 weer te
koop en dit keer werd er een koper gevonden:
de heer Ton aan de Stegge, voorheen CEO/
voorzitter van de Raad van Bestuur van Telfort
die zich momenteel toelegt op het begeleiden
van en investeren in grote en kleine bedrijven.
Hij liet de keuken aanzienlijk vergroten en op
de tweede verdieping liet hij een appartement
bouwen; achterstallig onderhoud pakte hij
voortvarend aan.

In 2010 zette Ton aan de Stegge Rustenhoven
te koop voor € 4,0 mln. maar er meldde zich
geen gegadigde. Inmiddels woont Aan de
Stegge niet meer op Rustenhoven. Een poging
om er een goedlopende B&B van te maken
lukte ook niet. Nu houdt de investeringsmaatschappij Purplefield Investments BV kantoor
op Rustenhoven.
In de voormalige villa van de familie Lugt, gelegen achter Rustenhoven, woont nu een kleinzoon van Jan Fentener van Vlissingen.
De geschiedenis van deze buitenplaats zal
doorgaan. We hopen echter dat nieuwe eigenaren hart voor historie hebben en Rustenhoven, een historische parel aan de Dorpsweg
van Maartensdijk, zoveel mogelijk haar 18deeeuwse karakter laten behouden.

Extra
Op www.stmaerten.nl vindt u een film met
Bert Bolle over barometers, opgenomen in
Rustenhoven in 1997. De film is gemaakt
door Fons Pennings
(www.penningsmedia.nl ).
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Struikelstenen voor Spoorlaan
57, Hollandsche Rading
Evert Theunissen en Douwe Tijsma
De Stichting Struikelstenen De Bilt is van plan twee struikelstenen te plaatsen voor het huis Spoorlaan 57 in Hollandsche Rading. Op dit adres heeft het gezin Friedheim gewoond: vader, moeder
en twee kinderen. Beide ouders zijn in Sobibor vermoord, de kinderen hebben door onderduik de
oorlog overleefd.
Franz Friedheim (1882) en Johanna FriedheimMaass (1891) waren Duits-Joodse vluchtelingen. Tot hun vlucht woonden zij in Essen met
hun twee kinderen, Hans (1918) en Marlies
(1920). Omdat zij daar al generaties lang
woonden was Duitsland hun vaderland. Franz
had een goede baan in een grote meubelzaak
en het gezin leefde in een rustige buitenwijk
in een huis van twee verdiepingen met een
grote tuin waar altijd veel buurkinderen kwamen spelen. Zij waren liberaal joods, merkten
niets van antisemitisme en gingen nauwelijks
om met andere Joden omdat die niet in hun
buurt woonden. Naar de synagoge gingen ze
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alleen op de hoge feestdagen. Dit veranderde
echter allemaal nadat in 1933 de nazi’s aan de
macht kwamen en de anti-Joodse sentimenten
in Duitsland toenamen. Allerlei maatregelen
werden van kracht zoals een verbod voor Joden om in restaurants te eten. Vanwege hun
Joods zijn werden de kinderen van school gestuurd en op een dag werd zoon Hans in elkaar
geslagen. In 1934 besloten zij dat voor hen de
tijd gekomen was Duitsland te verlaten. Een
deel van de familie was eerder al geëmigreerd
naar Palestina en Argentinië, maar Franz en
Johanna wilden dichter bij hun vaderland blijven. Franz vond een zakenpartner om samen
een deken- en
spreienfabriek
te beginnen aan
de Kerkstraat in
Amsterdam. In
1935 ging hij in
Hilversum wonen
en een jaar later
kon het hele gezin
gaan wonen in Hollandsche Rading,
Spoorlaan 57. Enkele jaren daarna
kwam naast hen
op nummer 59,
de familie Jansen
Het gezin Friedheim in 1942 voor hun huis in Hollandsche Rading.
wonen met wie
V.l.n.r.: zoon Hans, Johanna Friedheim-Maass, dochter Marlies, Franz Friedheim

De verk
Het is n
heim h
die met

De verklaring die de heer Griffioen heeft afgegeven.
Het is niet overdreven te stellen dat Hans en Marlies Friedheim hun leven te danken hebben aan deze verklaring
die met hulp van Hans Jansen is opgesteld.

zij een goede band kregen. Na de
Duitse inval in 1940 kreeg het gezin
Friedheim opnieuw te maken met
anti-Joodse maatregelen. Vader Franz
moest zich terugtrekken uit zijn Amsterdamse zaak en Hans en Marlies
kregen het advies op een boerderij te
gaan werken om beschermd te zijn
tegen deportatie. Hans vond werk op
de boerderij van de familie Griffioen
aan de Graaf Floris V Weg in Hollandsche Rading en Marlies bij boer Hennipman, ook in Hollandsche Rading.
In juli1942 kregen zij echter toch de
oproep om zich te melden ‘voor werk
in Duitsland onder politietoezicht’.
Vanaf station Maliebaan in Utrecht
werden zij naar kamp Westerbork getransporteerd. Buurman Hans Jansen
kwam hen te hulp en wist het voor
elkaar te krijgen dat zij na twee weken
toch weer vrijkwamen. Hij regelde
verklaringen van de boeren

Griffioen en Hennipman waarin stond dat
Hans en Marlies onmisbaar waren op beide
boerenbedrijven omdat Griffioen deels verlamd was en de vrouw van Hennipman niet
kon werken door een nierziekte. Hans en
Marlies kregen een vrijgeleide uit Westerbork
en keerden terug naar Hollandsche Rading.
In september werden zij echter gedwongen
met hun ouders naar Amsterdam te verhuizen. Op de Nicolaas Witsenkade 36 leefden zij
met zijn vieren op één kamer bij een joodse
vrouw in een buurt waar ook veel andere
joodse mensen woonden. Regelmatig waren
er razzia’s en zij hadden continu hun rugzakken klaarstaan. Boodschappen doen was lastig
omdat je als Jood pas na 5 uur in de winkels
mocht komen en dan bijna alles al was uitverkocht. De kinderen Hans en Marlies besloten
onder te duiken en kregen daar opnieuw de
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Hans Jansen (1887-1958) met zoon Loet (1927-2019).
Aan deze foto zit niet alleen het verhaal van Hans Jansen en
de familie Friedheim vast, maar ook van zijn zoon Loet. Loet
Jansen was een dag te laat om zijn joodse vriendje, Louis de
Vries te redden. Louis was 16 jaar oud toen hij met zijn familie
op 2 juli 1943 werd vermoord in Sobibor. Deze gruwelijke
moord stond in het gezin Jansen ieder jaar centraal op 4 mei.
Loet Jansen heeft na zijn overlijden in 2019 een foto van Louis
de Vries meegenomen in zijn graf.

hulp bij van Hans Jansen. Zoon Hans vond
onderdak bij Corrie du Fijan, zijn voormalige
lerares Engels aan het Gymnasium Hilversum
en haar huisgenote Sophie Blommers. Dochter
Marlies vond een onderduikadres in
Rotterdam bij Pim Roest en Riet van der Vaart
en hun twee kleine kinderen. Na de oorlog
vertelt Marlies dat ook voor haar ouders
onderduikadressen en valse papieren waren
geregeld maar dat zij niet wilden onderduiken.
Zoals haar moeder zei: ”Als alle joden weg
moeten, dan ga ik ook “.
Franz en Johanna Friedheim-Maass werden op
6 maart 1943 vanuit Amsterdam naar
Westerbork gedeporteerd. Hun namen staan
op een transportlijst van de trein die op 27
april 1943 uit Westerbork is vertrokken naar
het vernietigingskamp Sobibor in Polen. Alle
1205 mensen op deze transportlijst zijn om
het leven gekomen. Na drie dagen in een
goederenwagon zonder voorzieningen, zijn zij
direct na aankomst in Sobibor op 30 april 1943
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Verantwoording
Evert Theunissen doet voor de Stichting
Struikelstenen De Bilt onderzoek naar de
Holocaust slachtoffers in de huidige gemeente De Bilt.
Douwe Tijsma doet onderzoek naar de
ruim 300 overlevende Joodse inwoners, en
de ruim 800 overlevende verzetsmensen,
hun helpers en onderduikgevers in onze
gemeente. Hij blijft op zoek naar nog niet
vertelde verhalen uit de WO II.
Bronnen:
1. www.oorlogslevens.nl
2. RHC Vecht en Venen: woningkaart en
vluchtelingkaarten, Gemeentearchief Maartensdijk
3. gegevens van kamp Westerbork, verslag
Jelle Nesna
4. gesprek met Frans Friedheim, 2 september 2020
5. interview met Marlies Green-Friedheim
door Andrew Steiner, 2002

in de gaskamers vermoord.
Zoon Hans heeft na de oorlog de zaak van
zijn vader voortgezet, is in 1949 getrouwd en
heeft vier kinderen gekregen, een zoon en drie
dochters. Het gezin ging op vier mei altijd naar
de dodenherdenking, maar vader Hans liet ten
overstaan van zijn kinderen nooit iets los over
zijn leven in de oorlog. Hij heeft altijd contact
gehouden met de familie Jansen, de familie
Griffioen en zijn onderduikgeefsters. In 2006 is
hij overleden. Dochter Marlies is naar Australië
geëmigreerd en is daar vorig jaar kort na haar
honderdste verjaardag overleden.
De struikelstenen voor Franz en Johanna
Friedheim-Maass liggen klaar om geplaatst te
worden. Het was het plan afgelopen november met een kleine plechtigheid de stenen te
plaatsen, maar dat is vanwege de pandemie
niet doorgegaan. Een nieuwe datum voor
plaatsing moet nog worden vastgesteld. Nabestaanden van de families Friedheim, Jansen
en Griffioen hopen elkaar op die dag te ontmoeten.

Extra
Op 4 maart 2020 is de Stichting Struikelstenen De Bilt opgericht. Een struikelsteen
(Stolperstein) is een gedenksteen van 10
bij 10 cm die geplaatst wordt bij de woning
waar in de oorlog een slachtoffer van de
Holocaust heeft gewoond. Doel van de
stichting is het plaatsen van struikelstenen
ter herinnering aan de weggevoerde en
later omgekomen inwoners van de huidige
gemeente De Bilt.
Zie: www.struikelstenendebilt.nl.
Op www.stmaerten.nl vindt u een link naar
een artikel van Geert Boorsma over Hans
Jansen, die als schrijver het pseudoniem
Hans Nesma gebruikte.

Sweerts en de Britse geheime
dienst in Hollandsche Rading
Jochem Botman
In november 1946 werd ene Pierre Sweerts in
Haarlem gearresteerd in verband met handel
in deviezen en valse paspoorten. Ten tijde van
zijn arrestatie stond voor de krijgsraad in Tongeren (België) de zaak terecht van de
Gestapo bende Van Maaseik (fig 1). Een bende
die diensten verleende aan de bezetter en verantwoordelijk werd geacht voor het zaaien van
terreur, moord en deviezensmokkel. Onder de
beklaagden moest zich ook de bij verstek ter
dood veroordeelde Sweerts, bevinden, maar
de Belgische autoriteiten zouden officieel niet
weten waar Sweerts zich ophield.
Fig. 2 Het Nieuwsblad, 28-10-2017, ‘Het onwaarschijnlijke levens-

Overgelopen
verhaal van de Tarzan van Limburg is het grootste mysterie van
De Belgische SS’er en Duitse contraspionage
de Tweede Wereldoorlog (Sweerts omcirkeld).’
expert Pierre Ernst Marie Sweerts (fig 2) bleek
in november 1944 in Antwerpen te zijn overgelopen naar de geallieerden. Hij was bereid
de gehele Duitse ondergrondse, de zogenoemde Wehrwolf organisatie die vanachter de vijandelijke linies spionage en sabotageacties zou
uitvoeren, op te rollen. Zijn medewerking was
van dien aard dat hij na een uitvoerige security
check in dienst werd genomen door de Britse
contraspionage, de Secret Counter
Intelligence. De Belgische autoriteiten werden op de hoogte gebracht, maar stelden als
voorwaarde dat de landverrader Sweerts nooit
meer het Belgisch grondgebied mocht betreden.
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Fig. 1 Het belang van Limburg, 20-11-1946, ‘Bende
van de Maaskant’

Sindsdien werd hij ingezet als verhoorder van
oorlogsmisdadigers en Duitse Abwehrofficieren in de speciale verhoorcentra bij
Tilburg. Na de bevrijding bleef de Britse contraspionagedienst gebruik van hem maken,

onder meer in het interneringskamp in Fort
Blauwkapel bij Utrecht. Daar werd ‘la crème
de la crème’ van de Duitse contraspionagedienst vastgehouden en verhoord.
Zijn directe superieuren waren W.W. “Bill”
Pidcock en de Nederlandse liaisonofficier
Hendrik Siedenburg. Twee specialisten die in
september 1944 - op het Brusselse hoofdkwartier van Prins Bernhard - Christiaan Lindemans
als Duits spion ontmaskerden. Tegen het einde
van de oorlog was het hun taak landverraders
en spionnen om te draaien en in te zetten
tegen de Duitse ondergrondse en om het communistische verzet in Nederland en Duitsland
in kaart te brengen. Zo werd niet alleen
Sweerts ingezet, maar ook de beruchte
meesterverrader Anton van der Waals.
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Hollandsche Rading en omstreken
Na de bevrijding dook Sweerts op in
Maartensdijk waar hij zijn intrek nam in een
grote villa. Hier bracht hij verslag uit bij zijn
nieuwe Britse chef kolonel D.O. “Charles”
Seymour, op diens hoofdkwartier aan de
Utrechtsestraatweg 257 in Hollandsche Rading
of bij de British America Tobacco (BAT) aan de
Asterweg 13-15 in Amsterdam-Noord. De BAT
was vooral tussen de twee wereldoorlogen
één van de belangrijkste dekmantels voor internationale operaties van de Secret
Intelligence Service (SIS). Seymour was als chef
‘SOE Dutch’ tijdens de oorlog betrokken bij
de activiteiten van de uit Engeland naar bezet
Nederland gezonden Nederlandse en Britse
geheime agenten, waaronder Erik HazelhoffRoelfzema. In mei 1945 keerde Seymour terug
naar zijn oude post (BAT) als hoofd MI6 in
Den Haag. Op 29 augustus 1946 verhuisde de
familie Seymour naar de Villa “De Oude Tol” in
Hollandse Rading en ‘hervatte’ spionagechef
Seymour zijn vooroorlogse beroep als vertegenwoordiger van de BAT. Zijn huis bleek echter een dekmantel te zijn van waaruit allerlei
operaties werden opgezet. Niet alleen geheim
agenten kwamen over de vloer, maar ook

leden van particuliere inlichtingendiensten,
de katholieke geestelijkheid en het Utrechts
episcopaat. Sweerts werd gedurende die tijd
betrokken in het terugvorderen van auto’s en
oorlogsbuit in Duitsland:
“Hij kwam met respectabele aantallen wagens
bij de Engelsen terug, maar men twijfelde
eraan, of hij alles, wat hij vorderde, ook wel
afleverde. Later werd hij boodschappenjongen
voor de Engelsen in Den Haag. Eigenlijk had
hij niets meer te doen. Hij werd ondisciplinair,
maakte misbruik van zijn Engelse papieren,
vorderde auto’s, huurde huizen, deed allerlei
ongekookte dingen en werd de Engelsen feitelijk een kolossaal blok aan het been. Toen
de veiligheidsgroep van Captain Pidcock in
mei 1946 geliquideerd werd, bleef Sweerts
werkloos in Nederland achter als de tamelijk
welgestelde heer “Van der Molen” die drie
auto’s bezat, waarmee hij, onder allerhande
fantastische buitenlandse nummerborden over
de wegen stoof. Het geld raakte op en Sweerts
kreeg een baan bij de Nederlandse douane
recherchedienst en deed zijn werk aanvankelijk
goed.” (Citaat uit de Alkmaarse courant 25-051949, ‘Een gewezen SS-man werkte in 1946 bij
de Nederlandse douanerecherche!’).
Sweerts kwam in Noord-Brabant terecht als
rechercheur van het zogenoemde Liquidatie
Intelligence Bureau (fiscale recherche). Dit
was een onderdeel van het Bureau Nationale
Veiligheid (BNV), dat een voorloper was van
de Centrale Veiligheidsdienst en de latere Binnenlandse Veiligheidsdienst. Hij kwam op
eigen benen te staan en verrichtte klussen
voor onder meer zijn beschermheer majoor
Siedenburg, tot deze zijn ontslag nam en
Sweerts zijn protectie verloor.
Sweerts buitte net als in de oorlog zijn positie als douaneofficier voor eigen doeleinden
en die van zijn meerderen volledig uit. Beter
gezegd: zijn smokkelhandel werd oogluikend
toegestaan. Hij kreeg zelfs een wachtmeester
van de rijkspolitie, Hans Oorsprong uit

Fig. 3 Pierre Sweerts in 1946

Bilthoven als assistent toegewezen die aan de
Soestdijksestraatweg 228 woonde. Vlak voordat Sweerts naar het buitenland zou uitwijken
werd hij in een BNV safehouse in Haarlem,
waar hij door Siedenburg was gehuisvest, gearresteerd.
Met zijn arrestatie kwamen allerlei affaires
aan het licht waarin hij betrokken was. Zo was
hij gelieerd aan de reactionaire weergroep
de Landsknechten van kolonel L.A.M. Koppert (Obrechtlaan Bilthoven) die in 1947 een
staatsgreep overwoog. Hij was betrokken bij
de oprichting van een particuliere inlichtingendienst die door de Voorburgse miljonairs Wim
en Joannes Münninghoff was opgericht met
het doel de communistische invloed in Nederland te bestrijden. Deze familie verstrekte valse paspoorten aan Oost-Europeanen en Letten
die naar Zuid-Amerika wilden uitwijken. Daarnaast waren ze betrokken bij de internationale
smokkel van deviezen, oorlogsbuit en wapens.
Sweerts knapte voor de familie Münninghoff
het vuile werk op. Deze illegale praktijken werden verstoord door de arrestatie van Sweerts
eind 1947 (fig 3).
Paspoorten
In zijn woning trof de politie bij huiszoeking
68 valse paspoorten aan. Deze waren in Den

Haag gedrukt. De vervalsing was gefinancierd
door Wim Münninghoff. Daarnaast werden in
de woning een aantal dossiers van het BNV
in Den Haag aangetroffen die door de groep
rondom Wim waren verzameld. Wim was volgens onbevestigde bronnen in de oorlog een
lid van het Voorburgse verzet en Brits agent,
terwijl zijn broers Joannes en Anton zwaar
collaboreerden met de Duitsers. Na de bevrijding werd via een Lets ondergronds netwerk
geprobeerd om Joannes’ zoon Frans en andere
voortvluchtige nazi’s naar Zuid-Amerika te
laten uitwijken met de eerdergenoemde valse
paspoorten. Sweerts zou met Frans meereizen. “Toen Sweerts gearresteerd werd werden
vier auto’s met ingebouwde radiozenders aangetroffen, Britse uniformen en dito papieren.
Nederland zou dienen als operatiebasis voor
een internationale inlichtingendienst die geheel zou werken voor zijn particuliere belangen
van de Nederlandse miljonair Münninghoff.”
(Citaat uit Het Vrije Volk, 05-07-1947,
‘Sweerts, doortrapt verrader en moordenaar’).
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Fig. 4 A.H.W. Hacke, lid van het parlement
(Zie volgende bladzijde)

SOAN
Sweerts bleef een jaar in hechtenis totdat hij
geruisloos naar Groot-Brittannië mocht uitwijken. Een jaar later keerde hij terug. In november 1948 kregen twee zeelieden de opdracht
van de slager Siebes uit Maartensdijk (Tuindorp, prof. Van Bemmelenlaan 33) om Sweerts
vanuit Gravesend, Groot-Brittannië, naar
Nederland te smokkelen. Sweerts meldde zich
bij aankomst direct bij de oprichters van de
Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland
(SOAN). Een particuliere inlichtingendienst van
de oud-politicus A.H.W. Hacke
(fig 4) en de oud-illegaal Tjerk Elsinga. Deze
dienst zou onofficieel samen werken met de
nationale, de Britse en Amerikaanse veiligheidsdienst, in de bestrijding van het communisme in Nederland. Om hun operaties te
financieren legde de organisatie zich toe op
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Fig. 5 Pierre Sweerts in 1951

internationale smokkel in wapens, drugs, porno en mensen. De organisatoren maakten het
zo bont dat justitie wel moest ingrijpen.
De organisatie zou zich te buiten gaan aan
chantage, handel in inlichtingendossiers en
moord. Vooral de moord op de Duitse dubbelspion Friedrich Schallenberg in Den Haag in
1949 betekende het einde van SOAN.
Schallenberg stond vlak voor zijn dood op het
punt alle duistere transacties van het SOAN op
te biechten aan de politie. De dag erop werd
Schallenberg, na een bezoek van Sweerts en
andere SOAN-agenten, drijvend aangetroffen
in een ondiepe vijver. Ondanks dat Sweerts’
betrokkenheid in de geheimdiensten en
moord op Schallenberg in de pers breed werd
uitgemeten, ontsnapte hij opnieuw de dans.
RMS
Dit keer werd hij gerekruteerd door het
Bureau Zuid-Molukken. In zijn nieuwe rol als
bevelhebber van de Zuid-Molukse strijdkrachten zou hij leiding geven aan de beruchte
Raymond Westerling en Hazelhof Roelfzema
in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de nieuwe
Indonesische president Achmed Soekarno.
Sweerts genoot hierbij dekking van zijn eerdere meesters, de Britse geheime dienst en
de reactionairen die zich in diverse anticommunistische weergroepen hadden verenigd
om het tij te keren. Deze groepen keerden zich
tegen het verlies van de koloniën en ijverden
voor het aan de macht brengen van een autoritaire regering met Prins Bernhard als staatshoofd.
Brussel
In mei 1951 werd Sweerts (fig 5) in
Antwerpen aangehouden. Dit keer leek het
erop dat hij zich tegenover het Krijgstribunaal
van Tongeren moest verantwoorden voor zijn
collaboratieverleden in België. Dat tribunaal
had hem in 1947 in absentia ter dood veroordeeld. Sweerts werd inderdaad veroordeeld,
maar de doodstraf werd het niet. Sterker nog

Fig. 6

Fig. 6 Het Parool, 14-05-1992

6 jaar later werd Sweerts in alle stilte vrijgelaten. Een auto van de Britse ambassade haalde
hem op. Zijn activiteiten als geheim agent werden voortgezet. Tot aan zijn dood voerde hij
vanuit zijn hoofdkwartier in Brussel militaire
missies uit in Afrika en Indonesië.
Tegen de jaren negentig werd hij in verband
gebracht met de geheime NAVO-organisatie
Gladio (fig 6). Een ondergronds anticommunistisch netwerk dat in werking zou treden

Verantwoording
Jochem Botman (1972) is historicus en auteur van non-fictie. Hij doet o.m. onderzoek
naar de Tweede Wereldoorlog en de Koude
Oorlog en de onafhankelijkheidsstrijd van
de RMS.
Een volledige bronvermelding en een korte
bibliografie van Jochem Botman vindt u op
www.stmaerten.nl .

bij een Russische inval. Volgens een laatste
politiebericht onderhield Sweerts contacten
met de terreurbende van Nijvel die begin jaren tachtig bloederige aanslagen pleegden op
Belgische supermarkten.
Op 3 december 1989 overleed Sweerts na een
zeer bewogen leven op 71-jarige leeftijd in de
Belgische hoofdstad.
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Extra
Op www.stmaerten.nl vindt u links naar
uitgebreidere versies van dit verhaal.
Meer over het onwaarschijnlijk avontuurlijke leven van Pierre Sweerts kunt u lezen
in De Tarzan van Limburg, het boek dat de
auteur van dit artikel over Sweerts publiceerde in december 2019.

C OLOFON
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