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Voorwoord

Een jubileumnummer hoort een feestelijk tintje te hebben, vinden wij van de redactie. We zijn 
daarom erg blij met de kopij van Kees Floor, die vergezeld ging met een gedetailleerde scan van 
de Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, bestaande in de gehuchten van Herverscop, 

Maertensdijck, Agterweteringe, Nieuwe en Bisschopswetering, Blaucapel, Twaalf en Zes Hoeven 

etc uit de 18e eeuw. De scan was zo goed dat de kaart probleemloos over vier pagina’s kon wor-
den afgedrukt. Feestelijk, om te bewaren en om in te lijsten. Maar ja, die nietjes en die vouwen …
Zo ontstond het idee van een jubileumgeschenk voor leden en relaties in de vorm van een vlek-

keloze reproductie op kwaliteitspapier, die bij de lijstenmaker prachtig kan worden ingelijst. Met 
dank aan onze drukker Ten Herkel. 
Maar vergeet niet: Kees Floor schreef er een prachtig artikel bij onder de titel ‘Gemeente-

huiskaart’ broddelwerk. Daarin wordt de geschiedenis van de kaart tot leven gewekt. En als u 
behoefte heeft aan een blik op de de kaart op ware grootte: gewoon even binnenlopen bij het 
gemeentehuis.

Verder in dit nummer

De twee andere artikelen in dit nummer zijn het resultaat van een mooie samenwerking met 
het Onlinemuseum De Bilt. Waar het OMDB zich specialiseert in korte, informatieve teksten met 
beeldmateriaal (in internetjargon: posts), biedt St Maerten de gelegenheid de lokale geschiede-

nis wat meer achtergrond te geven in langere artikelen (tegenwoordig: longreads). Twee vormen 
met elk een eigen waarde.
‘De laatste pastoor van Westbroek’ is een archiefvondst van Anne Doedens, die zorgvuldig alle 
brieven van Hendricksz. van Haestrecht transcribeerde. Op het OMDB leverde dat 13 (!) berich-

ten op. Samen met onze redacteur Tonneke Wilmink werd deze unieke vondst één doorlopend 
verhaal (met een leestijd van ruim een half uur) over bijna een halve eeuw pastoorsleven in 
Westbroek tijdens de reformatie.
‘De fabriek in Achttienhoven’ begon met het onderzoek van onze redacteur Karien Scholten naar 
de ooit beruchte metaalsmelterij Welschen in Achttienhoven. Samen met OMDB-redacteur Jac-

ques Reijniers leverde dat een prachtig verhaal van een fabrieksgebouw in een agrarisch dorpje. 
De mislukkingen en de successen van vier ondernemingen, die in dat gebouw gehuisvest zijn 
geweest, vormen tezamen ‘een turbulente bedrijfsgeschiedenis’.
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De laatste pastoor van 

Westbroek

Godsdienstoorlog.
In de vijftiende en zestiende eeuw was er 
grote onvrede met de katholieke kerk. De kerk 
was te rijk geworden en dat botste met het 
ideaal van armoede en eenvoud. De geeste-

lijkheid leek zich vooral druk te maken over de 
eigen maatschappelijke positie en zich te wei-

nig te bemoeien met het zielenheil van hun 
kudde. Ook de bezittingen van de kloosters 
waren velen een doorn in het oog. Veel grond-

gebied was immers in handen van kloosters en 
kapittels.

In de noordelijke landen van Europa kwamen 
protestbewegingen op en daar-
mee kregen deze protestanten 
ook in Utrecht vaste voet aan 
de grond. De eerste hagen-

preek, een kritisch betoog te-

gen de katholieke kerk, vond bij 
de stad Utrecht plaats in 1566, 
bij Loevenhout aan de Vecht, op 
het grondgebied van het kapit-
tel van St. Jan.

In datzelfde jaar was er in 
Utrecht een beeldenstorm, 
waarbij men de heiligenbeel-
den uit de kerken verwijderde. 
De beelden zouden volgens de 
protestanten in tegenspraak zijn 
met de geboden uit de Bijbel. 

Anne Doedens en Tonneke Wilmink 

Een Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk augustus 1566, schoolplaat van J.H. 

Isings jr, 1950, J.B. Wolters Groningen.

Hij was de pastoor van Westbroek, die 

‘… in zijne jeugd de boeken van Luther met ijver gelezen had en daardoor in moeilijkheden 

gekomen was, maar die thans, op zijn ouden dag, toen de protestantsche visitateurs bij hem 

aandrongen, niet kon besluiten, van zijne kerk, die in nood was, eenig kwaad te zeggen.’                           

Ziehier in enkele woorden het dilemma van veel rooms-katholieke geestelijken aan het eind van 
de middeleeuwen. Volgden zij tijdens de reformatie hun hoofd, hun hart of misschien wel hun 
portemonnee? We kennen in ieder geval de moeizame keuze van Hendrick Hendricksz. van Hae-

strecht, de laatste pastoor van Westbroek. We hebben een beeld van wie hij was en hoe hij zich 
probeerde staande te houden in deze woelige tijden en we kennen vooral zijn worsteling om zijn 
geloofsovertuiging niet te verzaken.
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Muurschilderingen werden overgeschilderd 
met witkalk, zoals in de kerk van Westbroek. 
De kerken werden sobere gebouwen, zonder 
afbeeldingen. In de geloofsbeleving kwam de 
nadruk te liggen op de persoonlijke verhou-

ding tot God en de Bijbel. 

De landsheer van Utrecht, de Spaanse koning 
Filips II, stelde heftige vervolgingen in tegen de 
hervormers en dat was mede de oorzaak van 
de strijd, de Tachtigjarige Oorlog, die Spanje 
uiteindelijk zou verliezen. In 1580 werd de 
uitoefening van de katholieke godsdienst in de 
provincie Utrecht verboden en werden de ker-
ken aan de protestanten overgedragen. Kloos-

ters werden gesloten. De monniken en nonnen 
kregen als het meezat - en als zij zich niet als 
katholieken bleven manifesteren - een bijdrage 
in hun levensonderhoud. Er was voor nieuwe 
katholieke geestelijken geen plaats meer. De 
kapittels werden omgevormd tot protestantse 
vastgoedbeheerders en de bezittingen van de 
kloosters vervielen aan de Staten van Utrecht, 
een overheid die na de sluiting van de Unie 
van Utrecht in 1579 deel uit zou gaan maken 
van de nieuwe staat, de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden.

Vormde het jaar 1580, door het besluit van 
de Staten een harde cesuur, op lokaal niveau 
verliep de overgang van katholieke religieuze 
beleving naar een gereformeerde veel geleide-

lijker, ondanks de handhaving van het verbod 
door protestantse, kerkelijke visiteurs. Het-
zelfde geldt voor de komst van protestantse 
predikanten, die nogal eens voortkwamen uit 
de oude katholieke geestelijkheid.

Hendrick Hendricksz van Haestrecht: pastoor 

en vader

 ‘Een groot dronkaard’, zo betitelt de katho-

lieke historicus L.J. Rogier de laatste West-
broekse pastoor. Als de man dat al was, had 
hij bepaald meer kwaliteiten. Zijn documenten 
werden door E.P. de Booy betiteld als ´klein 

dossier in het archief van het kapittel van Oud-

munster Utrecht’. De meeste stukken geven 
informatie over de vele activiteiten van deze 
pastoor om aan de kost te komen. In drie stuk-

ken komen we ook iets meer te weten over 
zijn persoonlijk leven.
Terugrekenend moet Van Haestrecht ongeveer 
in 1530 geboren zijn. Immers in een van de 
archiefstukken vraagt hij in 1581 aan het Hof 
van Utrecht om hem in zijn ambt als notaris 
te herstellen. Een functie waarvoor hij al sinds 
1551 de papieren had. Voor die papieren zal 
hij toch minstens enige jaren gestudeerd moe-

ten hebben en dat brengt ons op ongeveer 
1530 als zijn geboortejaar. Zoals zijn naam 
aangeeft kwam Hendrick waarschijnlijk uit 
Haastrecht, een dorp in de buurt van Gouda. 
Ondanks zijn latere werkzaamheden in West-
broek en omgeving keert hij een enkele maal 
terug in zijn dorp van herkomst. Hij moet af-
komstig zijn geweest uit een gegoede familie, 
waarin studeren niet ongewoon was. Naast 
het ambt van notaris zien we hem, blijkens het 
‘kleine archief´, ook nog de ambten vervullen 
van pastoor en secretaris, maar daarover later 
meer.

Ook in deze late middeleeuwen waren pas-

toors tot priester gewijde mannen die celi-
batair leefden. Het valt dan ook op, wanneer 
men in de archiefstukken een vrijgeleide vindt 
van zijn zoon Cornelis, die diende in het leger 
van prins Maurits. Mede op grond hiervan 
kan aangenomen worden, dat Van Haestrecht 
getrouwd was of een vaste relatie had, mo-

gelijk al als pastoor. Bovendien weten we dat 
zijn zoon soldaat was in het leger dat de aan-

hangers van de godsdienst bestreed waar zijn 
vader de kost mee verdiende. We lezen daar-
van in het vrijgeleide uit het ‘klein archief’, 
die ‘Andries de Vil[l]ers, lu[i]tenant van [de 
overste] iongheer Arent Gruenvel[d]’ aan de 
zoon van Hendrick Hendricksz. in januari 1594 
uitreikte in Amersfoort. Het document was te-

vens een getuigschrift. Er wordt in vermeld dat 
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het ging om ‘Cornelis Henrixs. van Westbroeck, 
de welcke sekeren tyt [...] ghedient heeft voor 
soldaat’. Cornelis was, zo informeert de tekst 
ons, actief geweest in de strijd tegen de Span-

jaarden. In de tijd dat hij deel uitmaakte van 
de eenheid van de bovengenoemde overste 
had hij zich gedragen ‘gelyck een vroom ende 
goet soldaet toe staet ende behoort te doen, 

[...].’

In 1594 moet Van Haestrecht al in de zestig 
zijn geweest; hij was zoals we al zagen in ieder 
geval al in 1551 notaris en in 1565 pastoor. In 
dat jaar blijkt hij een vrouw en kleine kinderen 
te hebben. Was hij voor de tweede maal ge-

trouwd?  
Er wordt niet meer over zijn pastoorsambt ge-

rept in een brief uit hetzelfde jaar 1594 in het 
‘kleine archief’. Deze brief werd geschreven en 
ondertekend door Gijsbert Adriaensz., 
burgemeester van Oostveen of Maartensdijk. 

De ex-pastoor verdient, zo blijkt daaruit, nu 
zijn geld als ‘arme en fatsoenlijke schoolmees-

ter’ van Oostveen of Maartensdijk. De burge-

meester verklaarde, dat de arme Van Haest-
recht en zijn jonge gezin ondersteuning nodig 
hadden. Hij schreef:

‘Ick Gysbert Adriaenss., attesteer en verclaer, 
hier onder myn hant, als dat eenen Heynrick 
Heynrickz onse gemeente schoelmeyster 
gheweest heeft den tijt viir ofte vijff jaeren 
en daer voerens ende noch is ende ick anders 

nijet en weet binnen die tijt als een eerlijcke 
schamele schoelmeyster die schamelijck met 
syn huyssvrou en cleyne kynderen aen de cost 

can geraecken dan bij goede bijstant van buy-

ten dit selffde wil ick verclaeren en Ghijsbert 
Adriaensz als borghermeyster van t Oostveen 
opte 6e february 1594’.

Prent van L.P., Serrurier uit 1723. De kerk van Westbroek moet er ten tijde van pastoor Van Haestrecht vermoede-

lijk zo uitgezien hebben. Utrechts Archief.
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Als de Staten van Utrecht in 1580 de 
rooms-katholieke godsdienst verbieden is Van 
Haestrecht al minstens vijftien jaar pastoor in 
Westbroek. De historicus Muller meende, dat 
de man best als predikant had mogen aanblij-
ven. Het was immers iemand die ‘in zijn jeugd 
de boeken van Luther met ijver gelezen had’, 
maar die later niet kon besluiten kwaad te 
spreken over zijn (katholieke) kerk, die in nood 
was. 

Liever dan zijn kerk de rug toe te keren besloot 
Van Haestrecht de uitoefening van het pas-

toorsambt te staken en ander werk te zoeken. 
Een integer man, zou je kunnen concluderen, 
die liever van beroep veranderde dan te bui-
gen voor de eisen van een nieuwe geloofsrich-

ting. 
Als we een ander stuk uit zijn archief bestu-

deren mogen we daar zeker de kwalificatie 
´verdrietige vader´ aan toevoegen. Het betreft 
een persoonlijke brief aan zijn zoon, van wie 
we niet weten of het om de hiervoor genoem-

de Cornelis dan wel om een andere zoon gaat. 
De brief werd geschreven in het jaar 1598, 
een jaar waarin Westbroek weer eens door de 
pest werd bezocht. Van Haestrecht junior blijkt 
daaraan al als kind geleden te hebben.
Het schrijven is kennelijk een reactie op een 
eerdere brief van zijn zoon en begint met een 
kritische opmerking over een mantel die de 
zoon bij zijn vertrek had meegenomen of mee-

gekregen en vies terug had laten bezorgen. 
Bij het kledingstuk zat een briefje, waarin de 
zoon meldde, dat hij naar Hoorn, Enkhuizen en 
Friesland wilde reizen. Als een soort koopman 
hield hij zich daar in leven door de verkoop 
van spijkers.
In deze brief aan zijn zoon gaat Van 
Haestrecht vervolgens in op een tweede 
epistel van zijn zoon, dat kennelijk daarna in 
Westbroek bezorgd was. Van Haestrecht junior 
blijkt inmiddels al snel weer teruggekeerd te 
zijn en in Amsterdam te vertoeven. Hij schrijft 
daar te willen blijven en werken. De ex-pas-

toor reageert daarop met de vraag: ‘heb je 

daarom mijn huis verlaten, tegen alle beloften 
in?’ De zoon lijkt afstand van zijn vader geno-

men te hebben en niet meer naar Westbroek 
terug te willen. Zijn vroegere vrienden hadden 
achter zijn rug kwaad over hem gesproken. 
‘Wat had hij nog te zoeken in dat dorp van 
turfstekers?’
Van Haestrecht senior reageert daar fel op: 
´dat deze Westbroekse vrienden, anders dan 
zijn zoon, hard werkten en een eerlijke boter-
ham in het veen verdienden! Junior zou nog 
nooit een cent hebben bijgedragen aan de 
huishouding van zijn vader. Hij had zijn geld 
aan drank verspild. Op school was hij ook de 
makkelijkste niet geweest. 
Vol zelfmedelijden verzucht Van Haestrecht 
senior dat hij zo zijn best had gedaan. Was 
hij niet veel geld kwijt geweest aan een rij 
onderwijzers voor zijn zoon? Was junior als 
kind door zijn moeder niet liefdevol verzorgd 
toen hij zo ziek was geweest door de pest? De 
ex-pastoor schrijft bitter, dat zijn zoon nog zou 
merken hoe goed hij het in Westbroek had 
gehad, mocht hij over zeven jaar terug willen 
keren naar de ouderlijke woning. En passant 
refereert de vader even fijntjes aan ‘de gelijke-

nis van de terugkeer van de verloren zoon’ in 
het Nieuwe Testament. De brief eindigt met de 
vermaning dat de zoon ervoor moet zorgen, 
op eigen benen te staan, want zijn vader kan 
hem niet helpen als hij zo ver van huis is.

Gedeelte uit een brief van Hendrick van Haest-
recht aan zijn zoon, 27 november 1598.

‘Maer hoe ghy t my gheloont hebt met woor-
den met warcken [daden], dat maer die 
Almoghenden Heere God,diewelken God ick 
bidde dat hy u wel vergeven [zal]. En soe veel 

in my is soe heb ick t u verge[ve] overlanghe 

[allang] ende vergeeft u noch. [Ik heb je ver-
geven en vergeef je nog steeds.] Soe bedach u 

[bedenk] dat alsoo ghy u selven uut den huys 

hebt gheworpen buyten onse wetenschap 

[bedenk, je bent zonder dat we dat wisten 
uit huis vertrokken],ende jegens [tegen] ons 
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allen danck ende wille [wat we geen van al-
len wilden], dat ghy u toch eerlicken wilt [ge]
dragen,dat men nyet nae u omme en siet ende 
dat ghy soperlicken [sobertjes] leeft, want ick 
die maght nyet en heb omme u buytenlants 
te hantuen [helpen]. Ende nochtans als ickt 

becomen kan so wil ick u nyet vergheten.                
Ick Henrick Henrick,Henrick [sic!] [zeg:] hadde 

ghy u ter deuchde willen ghegeven hebben 

[het pad der deugdzaamheid gekozen], soo 
als ghy noch int leste my beloofden, hoe wel 
soude [ik] met u noch [om]ghegaen hebben. 
Nu soe hebbe u selven in verdryet [verdriet] 
gebrocht ende ons alle saemen [...] [ Moge 
God u bekeren!] [...].Ick hope voortsbinnen 13 
of 14 dagen eens by den zuster te coemen soe 
sel ick u aenspreecken hier. En teffens syt gode 
bevolen. Uut Westbrouck op vrydach na sunte 
katryne dach [27 november]. [...] Henrick van 

Haestrecht.’

Het moet voor de ex-pastoor niet mee zijn ge-

vallen een volwassen zoon te hebben die maar 
niet wilde deugen. Intussen zouden we nu wel 
moeite hebben met de belerende toon van de 
vader. In ieder geval herkennen we in de toon 
van de brief zowel de schoolmeester als de 
pastoor in Van Haestrecht senior.

Hendrick Hendricksz van Haestrecht, notaris 

en pastoor

In de stukken in het ´kleine archief´ komen we 
als gezegd Hendrick tegen als notaris en als 
pastoor. In die functies speelde hij een centra-

le rol in het dorpsleven. In de Middeleeuwen 
kon het notariaat in de Nederlanden, ook door 
geestelijken worden uitgeoefend. Die leerden 
tijdens hun opleiding immers lezen, schrijven 
en Latijn. Het middeleeuwse notariaat was als 
instituut afkomstig uit Italië waar het, mede 
dankzij de heropleving van de rechtsweten-

schap, sinds het einde van de elfde eeuw tot 
grote bloei was gekomen. Met de vroege intre-

de van het recht werd ook het notariaat in de 
dertiende en vooral in de veertiende eeuw in 
de Nederlanden geïntroduceerd. Dit gebeurde 

met name in het kader van de uitbouw, ratio-

nalisatie en professionalisering van de kerkelij-
ke administratie en rechtspraak. 

Het was precies dit gegeven dat de verdere 
middeleeuwse ontwikkeling van het nota-

risambt zou bepalen. In ieder geval was Van 
Haestrecht als notaris handelingsbevoegd. We 
kunnen dat bijvoorbeeld lezen in een oorkon-

de van 1565 waarin de pastoor de zegels van 
de schouten van Westbroek en Achttienhoven 
gebruikt om de afspraken van dorpelingen 
onderling te bekrachtigen. Waarom hij zelf 
niet over een zegel beschikte vermeldt het 
stuk helaas niet. Hij sluit het stuk als volgt af 
‘Is bij my Heynrick van Haestrecht openbaere 
gheswooren ende gheadmitteerde notarys 
bevonden te accordeeren, in oirkonde […]’ 

Van Haestrecht was nauw betrokken bij het 
dorpsleven. Ook bij de hierna genoemde ver-
enigingen. Op de site van het onlinemuseum 
lezen we: ‘In de middeleeuwen ontstonden 
broederschappen en zusterschappen, die 
behoorden bij een specifieke kerk, zo ook 
in Westbroek. Leken sloten zich ook in dit 
dorp aaneen om een vroom doel te dienen. 
Het lidmaatschap was vaak een zaak van maat-
schappelijk aanzienlijken. De broeder- en zus-

terschappen hadden rechten en bezittingen. 
Westbroek kende twee van deze kerkelijke 
verenigingen. Voor mannen was er de Broe-

derschap van Onze Lieve Vrouw van het Kruis, 
voor vrouwen lijkt de Sint Anna zusterschap 
opengesteld te zijn.’
De akte waarin zij voorkomen, stamt uit 1565. 
Daarin dragen de beide gezelschappen samen 
met de ‘buren van Westbroek’, de inwoners 
van het dorp, de behartiging van hun finan-

ciële belangen in en buiten rechte op aan 
de twee kerkmeesters van Westbroek. Dat 
waren ‘Goort Ianss. Garsten, woenende inden 
Achttienhoven, Joris Jansz. ende Pauwels Wil-
lemss., woonende inde Westbroeck’. De buren 
waren de dorpsbewoners die met elkaar in 
‘buerspraeck’ afspraken over het reilen en 
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zeilen van de dorpsgemeenschap maakten.  
Er waren wel beperkingen: men mocht geen 
bezittingen verkopen en er moest verant-
woording worden afgelegd. Het was pastoor 
Hendrick Hendricksz. van Haestrecht die als 
notaris de gemaakte afspraken juridisch vast-
legde door ze in een oorkonde op te schrijven. 
Dirck Janss., de schout van Westbroek en Claes 
Ghysbertss. van Achtienhoven hingen hun 
zegels aan de oorkonde om daarmee het offi-

ciële karakter ervan te bekrachtigen. Want, zo 
stelde Van Haestrecht, hij had op dat moment 
zelf geen zegel ter beschikking.’  
De oorkonde waarin dit beschreven staat, is 
een vertaling van de oorspronkelijke tekst in 
het Latijn. 
Ook zijn functie als pastoor bracht onze West-
broekse geestelijke flink wat duiten in het 
laadje. Bij de historicus S. Muller en op de 
website van het onlinemuseum komen we de 
volgende passage tegen: 
‘de „paap”, dien wij dan sedert twintig jaar te 
Westbroek deftig in zijn eigen huis gevestigd 
vinden, geniet ook rustig de inkomsten eener 
vicarie [inkomsten uit een kapel], die 60 tot 

66 gulden opbrengt, en verder 4 goudguldens 

voor het opdragen van zekere mis, terwijl hij 
(nota bene!) van de kerkmeesters zelven 9 
gulden voor huishuur ontvangt, en het kapittel 
van St. Pieter hem bovendien nog gebruikt 
(en natuurlijk ook bezoldigt) als secretaris van 

Achttienhoven’.
Weliswaar was dit bericht voor Van Haestrecht 
nogal negatief getoonzet, maar het geeft ook 
inzicht in een gedeelte van zijn inkomsten als 
pastoor. 

Een akte uit 1555 in het ‘kleine archief’ vertelt 
ons dat aan pastoor Van Solingen, de voor-
ganger van Hendrickszoon, door particulieren 
gevraagd was om tegen betaling een mis op te 
dragen. Een in die tijd normale zaak. Het is dan 
ook niet onwaarschijnlijk dat deze dienstverle-

ning later door Van Haestrecht is voortgezet. 
Op de site van onlinemuseumdebilt.nl lezen 
we: ‘Een zekere Goesen Laurensz, een burger 

uit Utrecht, verbindt zich om jaarlijks, in twee 
termijnen, vier goudgulden aan de pastoor 
te geven’, een bedrag van omstreeks 150 
euro aan koopkracht nu. Die zal op zijn beurt 
iedere dinsdag een mis celebreren, kennelijk 
ten gerieve van dezelfde Goesen Laurensz. De 
Utrechter stelt als zekerstelling voor de be-

taling van het overeengekomen bedrag bijna 
drie hectaren land als borg. Het gebied was 
te vinden bij “de Buitenweg”, naast de Neder-
eindse vaart en grensde aan het gebied van 
de kerk van Westbroek en aan de vaart en dijk 
van ‘de buren van Westbroek’. Nu nog steeds 
vindt men een sluisje, dat Buitenweg heet, in 
diezelfde Nedereindse vaart bij Oud-Zuilen; 
een vaart die in Westbroek uitkwam.

Schets van Giuseppe Cesari [1578–1640], Rijksmuseum Amsterdam. 

Zo zag een geestelijke er in de jaren voor 1580 wellicht uit.
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Door zijn functies van pastoor en notaris stond 
Van Haestrecht in Westbroek en omgeving 
midden in het religieuze en economisch leven. 
Voor 1580 zal hij zeker een man van aanzien 
zijn geweest die beslist goed kon rondkomen. 
Op allerlei manieren is hij als notaris en als 
pastoor betrokken bij transacties waarvan hij 
stukken in zijn archief bewaarde.
In de afbeelding kan men zien hoe Van 
Haestrecht er in de jaren voor 1580 als prakti-

serend pastoor uitgezien kan hebben. 

Van Haestrecht en het archief van 

Westbroeks kerk

Ook het kerkarchief was in de tijd van de pas-

toor-notaris of notaris-pastoor een rijke bron 
van financiële en andere transacties. Ook In 
een document van 15 mei 1593 bestaat het 
verdienmodel uit het lezen van missen; dit 
keer voor eeuwig. De transactie staat beschre-

ven in een door onze ‘eijgen pastoor’ overhan-

digd document uit 1500 dat helaas verloren is 
gegaan:

‘Wij onder ghenomineerde karckenmeijsters 
der kercken van Westbroeck, bekennen den 

principaele brieff met drij zegelen ontvangen 
te hebben uut handen h[eer] Henrick van Hae-

strecht eijgen pastoor vande Westbroeck op-

ten vijften maij 15 drie ende t negentich.’ 
Ondertekend door Jacop Adrijenss., Claes 
Corneliss. Briding en met een kruis door Arent 
Corneliss. Marck .

Het document beschrijft hoe Lysbeth Vredricx-

dochter uute Aerde in het jaar 1500 voor het 
gerechtsbestuur van Westbroek en ‘de geme-

ne bueren’ van het dorp bevestigt, dat haar 
ouders aan de kerk de grond hadden gegeven 
waarop het gebouw werd opgetrokken. In fei-
te was het haar voogd die dat namens haar en 
haar zuster Janna deed, want Lysbeths vader 
en moeder waren overleden. De oorspronke-

lijke oorkonde was mogelijk verloren gegaan 
en er werd nu – als een soort juridisch geldige 
kopie - een nieuw document opgesteld en van 

zegels voorzien. Daarnaast laat Lysbeth haar 
voogd een stuk grond aan de kerk schenken 
voor de woningen van twee priesters, die de 
Westbroekse kerk ‘voor eeuwig’ moesten die-

nen. Het ging om een lap grond van ongeveer 
dertig bij veertig meter. De tegenprestatie 
was, dat iedere keer dat voor de doden werd 
gebeden, dit ook voor haar gestorven ouders 
moest gebeuren. Verder werd vastgesteld, dat 
in de week voor Pasen voor diezelfde ouders 
jaarlijkse herdenkingsdiensten gehouden 
zouden worden, weer ‘voor eeuwig’. Intussen 
moest de pachter van Lysbeths grond, Claes 
Aerentsoon, volgens deze zelfde akte, verkla-

ren dat hij het met de overdracht eens was en 
dat hij voor grond die hij van Lysbeth pachtte 
zou blijven betalen.
Nog geen eeuw daarna kwam een einde aan al 
deze voor de eeuwigheid gemaakte afspraken: 
de Reformatie maakte een einde aan de me-

moriediensten van de katholieken en dus ook 
aan deze bijzondere vorm van inkomsten.  
Het beschreven document en de volledige 
transcriptie zijn te zien op de website van onli-
nemuseumdebilt.nl.

De pastoor raakt verzeild in geuzenland

In 1573 raakte pastoor Hendrick Hendricksz. 
van Haestrecht in ernstige moeilijkheden. Hij 
was in dat jaar naar Haastrecht getrokken, zijn 
geboortedorp dicht bij Gouda. De streek was 
in rep en roer. In april hadden de geuzen Den 
Briel genomen. In juni 1572 werden de geus 
Adriaen Van Swieten en zijn mannen de stad 
Gouda binnengelaten, dicht bij Haastrecht. 
Binnen een oogwenk waren de calvinistische 
prinsgezinden meester van de stad. Een onrus-

tige periode brak aan.
De Goudse vroedschap nam het bestuur daar-
na weer op zich. In het najaar van 1572 werd 
in Gouda een godsdienstvrede afgekondigd. 
Dat nam niet weg dat de spanningen tussen 
calvinisten en katholieken bleven bestaan. Ook 
gedurende het jaar 1573 waren er vaak anti-

katholieke gewelddadigheden en vernielingen. 
Ook pastoor Van Haestrecht werd daarvan 

ppe Cesari [1578–1640], Rijksmuseum Amsterdam. 
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slachtoffer in de periode dat hij in Haastrecht 
verbleef.

In een zeer aangetaste en slecht leesbare 
brief uit 1581 vraagt de Westbroekse pastoor 
aan het Hof van Utrecht om hem in zijn ambt 
als notaris te herstellen. Hij had daar sedert 
1551 de papieren voor, schrijft hij, gekregen 
van Cornelis van Mierop ‘by synen leven dom-

proost ende prothonotarius’. Van Mierop was 
de autoriteit die notarissen aan mocht stellen.  
Deze officiële diploma’s van zijn ambt had 
pastoor Van Haestrecht echter in 1573 tijdens 
de godsdienstige troebelen in de regio in 
Haastrecht verloren. Ze waren hem ontstolen, 
naar Gouda gebracht en verdwenen. Daarom 
mocht hij zich op grond van de bestaande wet-
geving sindsdien geen notaris meer noemen. 
Het beroep dat hij al zo lang in Westbroek en 
Achttienhoven had uitgeoefend. 
In de brief van 1581 vroeg Van Haestrecht 
aan het Utrechtse Hof, zijn ambt weer op zich 
te mogen nemen en overlegde daarvoor een 
uittreksel uit een register waarin de wettige 
notarissen werden opgesomd. De brief luidde 
als volgt:

In de marge werd genoteerd dat het Hof van 
Utrecht Van Haestrecht op 13 juni 1581 toe-

staat het notarisambt weer uit te oefenen.

Hendrick Hendricksz van Haestrecht, pastoor 

en secretaris

Vijf jaar na het onfortuinlijke verlies van zijn 
notarispapieren sloot Van Haestrecht een 
overeenkomst waarbij hij plaatsvervangend 
secretaris werd van Achttienhoven. De over-
eenkomst werd gemaakt, twee jaar voordat 
Van Haastrecht zijn geestelijke ambt zou ver-
liezen als gevolg van de Reformatie. Hij raakte 
echter de eerste jaren daarna zijn inkomsten 
als plaatsvervangend gerechtssecretaris van 
Achttienhoven en notaris nog niet kwijt. 
Soetmont garandeerde Haestrecht zijn neven-

betrekking zolang hij, Soetmont, leefde. Dat 
wil zeggen: wanneer de proost van St. Jan in 
Utrecht, de hoogste bestuurder van Achttien-

hoven, niet voortijdig overlijden zou. Dat en 

‘Aen myn heeren de president ende raeden in 
den hove van Utrecht.

Geeft oetmoedelick te kennen heer Hendrick 
Henricksz. Van Haestrecht, pastoor vanden 
Westbroeck en Achtyenhoven dat hy suyver 

bezittende die pastory [het pastoraat] inde 

voors[chreven] dorpe , langhe tijt geexerceert 
heeft ende noch es exerceerende het officie 
vant secretarisampt,
Dat oeck hy selven by zaliger memorien Corne-

lis van Mierop by synen leven domproost ende 
prothonotarius inden jaere 1551 gecre[e]ert 

is geweest notarius [toegelaten tot het nota-

risambt],
Hebbende daertoe vercregen behoirlycke brie-

ven ende bullen [officiële diploma’s], in forma 
consueta [in de voorgeschreven vorm], welcke 

hem selve met allen zynen brieven ende schae-

mele gerede armoede tot zyner uuijterste be-

derfnisse in den jaere [vijftienhonderd] LXXIII 
te Haestrecht ontnomen ende binnen der stad 
van der Goude gebracht zyn geweest,

Sulcx dat hy genoedrucht [genoodzaakt] es 

geweest uuyt des not[ari]s register extract te 
versoucken welck hier aen deesen geannexeert 
es, daer by blycken mach van zynder creatie 
[toelating tot het notariaat].
Ende alsoe hy suyver in dese landen van 

Utrecht nyet en mach noch oeck en begheert 
hem te begheren totter exercitie der nota-
riatschap, overmits verbot der K[eizerlij-
ke]  Maj[estei]t [wetgeving uit de tijd van 
keizer Karel V] ende noch hem alsoe inden 
voors[chreven] dorpen ende naleggende vlec-

ken [...] [is] een admitteerde no[tari]s [nodig] 
en so hij t selve gherne zoude exerceren,
Soe versouckt en smeekt zeer oetmoedel[yk] 
dat uwer E[dele] belyeft [belieft] zy hem tot 
het voors[chreven] exercitie van notariaet-
schap te admitteren. Dit doende etc.’
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ontslag van de secretaris ontbonden de over-
eenkomst. 

Ook moest Van Haestrecht zich volgens de 
regels gedragen en de plaatselijke verorde-

ningen volgen, zoals hij dat, meldt Soetmont, 
tot dan toe al deed. In dit stuk staat verder, 
dat Soetmont alle officiële stukken van het 
gerecht Achttienhoven onder zijn beheer 
hield, contracten, documenten over verpach-

ting van grond en over de huur van huizen. 
De gerechtssecretaris hield op die manier de 
koorden van de beurs van het gerecht goed 
in handen, alleen al omdat hij naar alle waar-
schijnlijkheid ook zelf inkomsten uit datzelfde 
gerecht trok. 

Van Haestrecht mag 
wel afschriften van 
de stukken maken, 
‘ten gerieve van de 

gemeente’, de inwo-

ners van het gerecht 
Achttienhoven, als-

mede officiële kopie-

en voor zijn chef de 
gerechtssecretaris. 
Merkwaardig in deze 
overeenkomst is, dat 
de pastoor ieder jaar 
drie gulden aan de ge-

rechtssecretaris moet 
voldoen. Waarom dat 
is, wordt niet verteld. 
Mogelijk liet Van Hae-

strecht de inwoners 
van Achttienhoven 
betalen voor zijn dien-

sten als schrijver en 
ambtelijk getuige en 
moest hij voor het ver-
werven van die inkom-

sten en het behoud 
van zijn bijbaan een 
deel van de revenuen 
afstaan aan Soetmont. 

De pastoor maakt ruzie met zijn heer

Onder de archiefstukken van en over Hendrick 
Hendricksz. van Haestrecht in het Utrechts 
Archief bevindt zich een unieke getuigenis uit 
1579. Het betreft het verhaal van een ruzie die 
de pastoor maakte met George van Lalaing, 
graaf van Rennenberg, en met een dorpsge-

noot.
Het was niet de eerste keer dat de heer van 
Zuilen ruzie maakte met de Westbroekers over 
de turfwinning. Een voorvader van Van Lalaing 
schreef al in 1536 dat er langlopende twisten 
waren over de turfwinning met ‘de buren’ 
van Westbroek. In mei of juni 1579 wees Van 
Haestrecht aan Peter Schay een stuk veen 

Overeenkomst tussen Hendrick van Haestrecht en de secretaris van het gerecht Achttienhoven 

Jan Soetmont, die zij in 1578 sloten. Het stuk is – kennelijk in kopie – een bevestiging met 

zakelijke afspraken over Van Haestrechts functie als plaatsvervangend gerechtssecretaris van 

Achttienhoven. Utrechts Archief, 1578, inventaris 223, Kapittel van Oudmunster, nr. 2721-1.
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aan, waar nog turf gestoken zou kunnen wor-
den. Het zou een twistappel worden tussen 
de graaf Rennenberg, de heer van Zuilen en 
Westbroek, en de Westbroekse pastoor.

Op 21 december 1579 legde Willem Schay – 
kennelijk een familielid van Peter Schay – een 
getuigenis af bij de Utrechtse notaris Van 
Herwaerden. Hij vertelde op verzoek van pas-

toor Van Haestrecht, dat hij samen met een 
kennis, Roeloff Gerritss. en met Yda Schay, de 
weduwe van de inmiddels overleden Peter, 
op 6 december 1579 na de hoogmis langs was 
gegaan in de kerk bij de Westbroekse pastoor. 
Ze moesten eens praten, vond ook Van Haest-
recht. 
Het gesprek dat volgde, werd in het huis van 
Van Haestrecht voortgezet en mondde uit in 
een stevige woordenwisseling over het del-
ven van turf in een half jaar eerder door de 
pastoor aangewezen perceel. Yda had nadien 

echter van de vertegenwoordiger van de graaf 
vernomen, dat men daar illegaal turf zou ste-

ken. Het was immers grond van Rennenberg! 
De diefstal moet stoppen. De graaf had ge-

dreigd met maatregelen tegen het ‘gesteel’: 
als wraak voor de volgens hem illegale actie 
zou hij zich een gebied van de kerk willen 
toe-eigenen, enkele hectaren veengrond bij 
het Westbroekse Nedereind. De graaf had el-
ders al eens een dergelijke actie ondernomen. 
Vervolgens haalde Yda een brief van de graaf 
tevoorschijn, waarin zij werd gesommeerd 
zich te gaan melden en te verantwoorden bij 
de kastelein van slot Zuylen, de schout van 
Westbroek en een zekere Willem Martensz. 
Yda wilde toegeven aan de eis van Rennen-

berg, maar daar had Van Haestrecht geen zin 
in. Uitleggen ja, capituleren nee. Hij wilde de 
kastelein en Martensz.. informeren en indien 
nodig de zaak juridisch uitvechten, maar de 
schout vertrouwde hij niet.

Turfsteken, ca. 1600, Claes Jansz. Visscher (II), 1608. Rijksmuseum Amsterdam.
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De ruzie liep hoog op. Uiteindelijk stelde de 
pastoor aan Yda voor de bemiddeling in te roe-

pen van enkele door haar en Van Haestrecht 
aan te wijzen ‘goede mannen’. Yda stemde 
in, maar liet vervolgens niets meer van zich 
horen. 

Pastoor af, werk om te overleven

Van Haestrecht mocht in 1581 het notarisambt 
weer uit gaan oefenen, maar anders was het 
gesteld met zijn functie als pastoor. In 1580 
hadden de Staten van Utrecht als gezegd de 
uitoefening van de rooms-katholieke eredienst 
verboden. Pastoors konden weliswaar predi-
kant worden, maar daarvoor moesten zij wel 
aan de eisen van de nieuwe godsdienst gaan 
voldoen. In 1582 vroeg een tweetal geestelij-
ken, de voormalige pastoor van Maartensdijk 
Willem Laurenssen en Jan Lambrechts van 
Tienhoven, hulp aan de Staten. Ze vertelden 
dat er in Utrecht negen pastoors waren die 
mochten blijven preken en zes niet, waaronder 
Laurenssen en Lambrechts. De beide geeste-

lijken hadden geen inkomen, klaagden ze. Dat 
had ertoe geleid – zoals mevrouw De Booy 
schrijft – dat Lambrechts zelfs
‘over een jaer ende noch [meer dan een jaar] 
nacht voer nacht op een banck gheslapen oft 
opt stroye gheleghen [had], winter ende zomer 
zonder decksel [bescherming tegen de kou], 
cranck ende ghebreckelick [was], ende is een 

borgherszoen [zoon van een burger is] van 

dezer stadt Utrecht, ende vergaet van hongher 
ende commer.’

Intussen wist Laurenssen zich op een hele an-

dere manier goed te redden, zo bleek uit een 
verslag van kerkvisitateurs uit 1593, die de ker-
ken van het Sticht hadden geïnspecteerd. Ze 
schreven, dat ex-pastoor Lauressen: ‘opentlijck 

duyvelen uutjoech ende ontooverde’, en zelfs 
dat hij ‘eertijts t’ Utrecht bordeel opgehouden 
hadde ende noch dansseryen ophielt’.
Hoe anders was het met de financiën van onze 
pastoor uit Westbroek gesteld. Hij zou wel als 
predikant verder kunnen, maar – zoals eerder 

gemeld – hij kon geen afstand nemen van zijn 
katholieke kerk, die in nood was.
Na het verlies van zijn pastoorsambt moest 
Van Haestrecht rond zien te komen. Hij kreeg 
er naast zijn notariaat en het plaatsvervan-

gend secretariaat van Achttienhoven in ieder 
geval in 1582 een extra betrekking bij: het 
plaatsvervangend secretariaat van het gerecht 
Westbroek. Hij pachtte dat van de eigenlijke 
titularis, Jacob Gerritsz., die de kort daarvoor 
overleden secretaris was opgevolgd. Van 
Haestrecht zal zich voor zijn diensten door de 
Westbroekers hebben laten betalen.

In het hierna opgenomen document is sprake 
van een zestiende-eeuwse Westbroekse ge-

rechts- of schepenkist. In deze kist – hij werd 
in de achttiende eeuw vervangen door een ge-

rechtskast – werd het register van het gerecht 
opgeborgen, dat aan van Haestrecht - zoals 
uit het hierna beschreven stuk blijkt - in 1582 
werd overhandigd. Dat was het boekwerk 
waarin alle belangrijke brieven en stukken van 
het gerecht Westbroek werden genoteerd, 
hoewel dat soms ook niet gebeurde, zoals in 
de tekst hieronder wordt beschreven.  
Opvallend in het hierna getranscribeerde stuk, 
is dat Gerritsz. en Van Haestrecht bij de over-
name van de administratie van de overleden 
Westbroekse secretaris de zaken niet in orde 
bevonden. Het register bleek niet in de ge-

Afgebeeld is een kist uit de zestiende eeuw, om belangrijke docu-

menten in op te bergen. Rijksmuseum Amsterdam.
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rechtskist te zitten, maar moest met 
moeite en kosten uit het huis van de 
overledene worden gehaald. Hierna 
volgt de transcriptie van de akte van 
februari 1582:

Ick [Jacob Gerytss.] onderschreven 

verpacht hebbende t schryffambocht 
inde secretarischap van Westbroeck, 

hebbende t selve te bedienen ghe-

substitueert die pastoor van West-
broeck, Henrick van Haestrecht, 

Alzoe hy t andere syde t selve wel 

bedient heeft ghehadt ende alzoe wy 
t onser grote costen ende moeyten t protocol 
of t register van den selven overleden secre-

taris hebben ghecregen van syn aghter ghela-

ten huysse, t welck hem toecomende hy altyts 
in syn bewaringhe ghehadt heeft ende noyt 
int gherechts ofte schepenkist ghelegen heeft,                                                                  
Soe hebbe ick als principael secretaris d[e] 

voerm[elde] van Haestrecht ghesubstiteren-

de secretaris t selve protocol ofte register 
overghehandt omme voorts t selve van node 
souden wesen in te schryven ende dat ter goe-

der trouwen ende op sulcke conditien dat hy 
in nyemants handen souden overleveren dan 
aen mynen handen, t welck hy volgende syn 
belooftenisse sulcx ghedaen ende in mynen 
handen ghelovet heeft. 
[Als er kosten voortvloeien uit de waarneming 
van het secretariaat zal Gerritsz. die aan Van 
Haastrecht vergoeden, daarvoor stelt hij zijn 
eigen bezit borg.] 

Een ex-pastoor als schuldenaar in opspraak-

Schulden, bijbanen en briefjes van pleitbezor-
gers geven in het ‘kleine archief’ meerdere 
aanwijzingen voor een problematische om-

gang met geld.   
Inkomen uit wereldlijke banen of niet, het 
is opvallend dat op een apart briefje met de 
handtekening van Van Haestrecht, vermeld 
staat dat de pastoor schulden had waarvoor 
hij gegijzeld werd. De datering is niet duidelijk, 
maar het lijkt alsof later op onderstaand brief-

je het jaartal 1579 is toegevoegd.  
De transcriptie van dit briefje luidt:
‘Ick H[endrick] Hendricksz. van Haestrecht 
bekenne op huy[d]en geghyselt te wesen ten 

huyse [van] Cornelis Schol omme te betaelen 
ende in handen van deselve te belove t selve 

te doen binnen huyden een maent met alle 
gherecht […] costen daer ick in gehauden ben. 
Actum de 22 Januarij [W.g.] H. Haestrecht’.
  

Echt penibel wordt het voor de pastoor 
vanaf 1590. In de lente van dat jaar, was hij 
in opspraak geraakt. Hij was ervan beschul-
digd, dat hij hem niet toekomend geld uit 
de Westbroekse kerkkas had gekregen. Het 
zou gaan om acht gulden (ruim 150 euro aan 
koopkracht nu). Kerkmeester Dirck Peterssoon 
voelde zich geroepen tegen de kwaadsprekers 
in te gaan en de beschuldiging te weerleggen. 
Hij deed dat in een officiële verklaring van 
10 mei 1590, die weer terug te vinden is in 
het archiefje van de ex-pastoor. Dirck Peterss. 
schreef:

‘Ick Dirck Peterss, woonende inde Westbroeck 
verclare by manire [van] waerheyt, dat h[eer] 

Henrick van Haestrecht pastoor noyt van my 
ontfangen heeft enige pen[ningen] van des 

kerckm[eeste]rs wegen ofte my om gelt ge-

Schuldbekentenis van Hendrick van Haestrecht. Utrechts 

Archief, 1579, inventaris 223, Kapittel van Oudmunster, nr. 

2721-1.
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vraecht heeft daeromme die hem nae seggen 
van my acht gulden ontfangen te hebben 
seggen min dan die waerheyt, t welck ick pre-

senteere des requirant [vanwege Haestrecht] 
synde met dese te accorderen o[o]rkont myn 
naem hyer onder geset [omdat dit klopt on-

derteken ik het men mijn handtekening] opten 

10en meye [15]90 bij mij Dirck Peterss.’

In 1591 verhoogt de ex-pastoor op een wel 
heel bijzondere manier zijn inkomsten. In deze 
tijd treffen we hem in Abcoude aan, waar hij 
de secretaris van dat dorp assisteert bij de 
zoektocht naar verdwenen goederen. Van 
Haestrecht liep de plaatselijke kroegen af en 
bezocht schippers van wie de schepen in het 
ijs vast zaten met de vraag of zij daar meer van 
wisten.

Het is een opvallend briefje, dat te vinden is in 
het archief van de ex-pastoor, waarin de Ab-

couder secretaris getuigt, dat Van Haestrecht 
heel erg zijn best had gedaan. Mogelijk wilde 
de ex-pastoor door de Abcouder secretaris 
een lovende brief te laten schrijven, een wit 
voetje halen bij het Utrechtse gewestbestuur. 
Dat bestuur, de Staten, had immers zoals we al 
regelmatig vermeldden, de uitoefening van de 
katholieke eredienst verboden. Van Haestrecht 
moet gehoopt hebben, dat hij zijn werk als 
geestelijke mocht voortzetten en dat men zijn 
activiteiten oogluikend zou tolereren, iets dat 
niet zou gebeuren. Hij kon een aanbeveling 
dus wel gebruiken. 

De tekst van het stuk van 1591 luidt:
‘Ick onderschreven secretaris tot Abcoude at-
testere [getuig] mit dezen dat h[eer] Henrick 

pastor in Westbroeck alhyer geweest ende 

hielp neffens myn denselve. Ende denselve by 
syn selve grote diligentie [inzet] gedaen omme 
te vernemen in alle herberge ende aen alle 
schippers die hyer bevroren lagen, [...] [bij] 
Abcoude [...] offer gheen goedt en was dat tot 
Wageningen thuys soude hooren ende heeft 
hyer [...] zyn devoir wel naerstelyck gedaen 

[heeft zich hiervan gewetensvol gekweten].’ 
[maart 1591, w.g. Melis van Paddenburch].

Neergang van een carrière 

In het ‘kleine archief’ bevindt zich een docu-

ment uit 1592 waarin de visitatiecommissie 
van de Utrechtse Staten duidelijk maakt, dat 
het gewest Utrecht beheer en eigendom van 
alle geestelijke goederen aan zich getrokken 
had. ‘Wie nog iets schuldig is aan de kerk, be-

tale dat aan ons’, was de boodschap. Bezit en 
uitbating van de voormalige katholieke goede-

ren gingen over naar het gewestelijke bestuur 
en de hervormde kerk. 

‘Alzoe die Staeten vanden lande van Utrecht 
tot meerder confirmatie [bevestiging] vande 

geestelijcke goederen ende sonderlinge ten 

eynde beter ordre gestelt ende gehouden 

zoude moegen worden op het onderhout 
vande dienaers des Goddelicken Woordts                 

Gecommitteert hebben my Symon Claes ende 
Van Blankendael tot den ontfang van allen 
pastoryen, vicaryen, capellaryen, allen ande-

ren diergelycke goederen, soe ist dat ick in 

craghte ende achtervolgende myne commissie 
ende instructie by dese doe te weeten allen 
pachters, schuldenaers, renthiers ende allen 

anderen debiteuren ter oersaecke vant ge-                    

bruyck van eenige der voors[chreven] goede-

ren eenige penn[inge]n ofte parthen die zy al-
rede schuldich zyn ende noch schuldich zullen 

moegen worden, dat zy aen nyemants anders 
handen en betaelen dan aen mynen handen 
als rentm[eeste]r van de voors[chreven] goe-

deren op poene [straffe] van d selve pen[ninge]
n ende pachten andermael te betaelen. Oir-
cont myn handt hieronder, gestelt op den eer-
sten septembris 1592 [w.g. S. de Blauendael en 
Symon Claes.]’.

Na 1592 komen we Van Haestrecht tegen als 
schoolmeester. Hij moet daarvoor al jaren de 
dorpsjeugd van Westbroek onderricht hebben, 
maar in Maartensdijk zal hij dat in de geest 
van de reformatie hebben gedaan. De histo-
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ricus van het Nederlandse katholicisme, L.J. 
Rogier, meldde ‘dat Van Haestrecht al redelijk 
“gereformeerd” was,’ want in zijn nevenfunc-

tie als schoolmeester gebruikte hij de kleine 
catechismus van Maarten Micron, getiteld: 
‘Corte Ondersouckinge des ghelooves over den 

ghenen die haer tot de gemeynte begheven 
ende des Heeren avondtmael met haer willen 
houden.’  
De vermelding van Van Haestrecht als 
Maartensdijks schoolmeester stond in een 
brief van Gijsbert Adriaensz., bestuurder van 
Oostveen of Maartensdijk. Hij verklaarde dat 
de arme Van Haestrecht en zijn jonge gezin 
ondersteuning nodig hadden. Hij schreef:

‘Ick Gysbert Adriaenss., attesteer en verclaer, 
hier onder myn hant, als dat eenen Heynrick 
Heynrickz onse gemeente schoelmeyster 
gheweest heeft den tijt viir ofte vijff jaeren 
en daer voerens ende noch is ende ick anders 

nijet en weet binnen die tijt als een eerlijcke 
schamele schoelmeyster die schamelijck met 
syn huyssvrou en cleyne kynderen aen de cost 

can geraecken dan bij goede bijstant van buy-

ten dit selffde wil ick verclaeren en Ghijsbert 
Adriaensz als borghermeyster van t Oostveen 
opte 6e february 1594.’

Het schoolmeesterberoep stond niet erg in 
aanzien, als men kijkt naar de hierna opge-

nomen prent. Staat de ezel symbool voor het 
niveau van het onderwijs of was de zangkunst 

‘De ezel in school’ van Pieter van der Heyden (naar Pieter Bruegel) uit 1557. Rijksmuseum Amsterdam

.
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niet om aan te horen? In 
ieder geval is duidelijk dat 
het er niet zachtzinnig aan 
toeging. 
In 1596 – vier jaar nadat 
de Staten van Utrecht 
alle geestelijke goederen 
geconfisqueerd hadden – 
verzocht Van Haestrecht 
een, hem welgezinde 
maar onbekende, notabe-

le een goed woordje voor 
hem te doen bij de 
Staten, maar deze kon 
hem helaas, uit angst zelf 
zijn baan te verliezen, 
niet helpen. De angst bij 
de goede man was zo 
groot dat hij een briefje 
met uitleg zelfs door zijn 
dochter bij de pastoor liet 
afgeven.
 

Bewaarde Van Haestrecht dit briefje omdat hij 
nog schulden had uitstaan bij de kerk of pacht-
te hij kerkelijk bezit? Dat wordt helaas niet 
duidelijk uit de gevonden stukken. 
We zagen al dat Van Haestrecht in 1593 de pa-

pieren met betrekking tot het grondbezit van 
de kerk had overgedragen aan de kerkmees-

ters van Westbroek. Het stuk markeert het 
feitelijke einde van zijn positie als bestuurder 
van zijn kerk en dorp. 

Hoe het verder met Van Haestrecht afliep? 
Jammer genoeg weten we dat niet, en zo ver-
dwijnt hij voorgoed in de nevelen van de tijd.

‘Briefje met steunbetuiging van onbekend notabele. Utrechts Archief, 1596, inventaris 223, 

Kapittel van Oudmunster, nr. 2721-1.

 

Verantwoording en Extra

In het Utrechts Archief en - getranscribeerd 

door dr. Anne Doedens - op de website van 

het Online Museum De Bilt bevindt zich een 

archief, uit de vijftiende en zestiende eeuw 
(1457-1596). Het bestaat onder meer uit 

twaalf verschillende brieven van de laatste 

pastoor van Westbroek, Hendrick Hendricksz. 

van Haestrecht. 

De brieven van pastoor van Haestrecht zijn, 

met de kopieën van de originele stukken, te 

raadplegen via onlinemuseumdebilt.nl. Zij 

vormen de basis voor dit artikel dat door de 

auteurs werd aangevuld met andere bronnen. 

Een versie met volledige bronvermelding 

vindt u bij de Extra’s van dit nummer op 

www.stmaerten.nl.  
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‘Gemeentehuiskaart’ 

broddelwerk

De kaart waar het om gaat is de Caarte van de 

Landen gelegen onder Oostveen, bestaande in 

de gehuchten van Herverscop, Maertensdijck, 

Agterweteringe, Nieuwe en Bisschopswete-

ring, Blaucapel, Twaalf en Zes Hoeven etc. 
(figuur 1, zie pagina 20). Deze titel staat aan 
de bovenkant, aan weerszijden van het wapen 
van het kapittel ten Dom. Het Domkapittel was 
destijds ‘ambachtsheer’ van Oostveen 
(Maartensdijk). 
Op de kaart ligt het noorden linksonder. Aan 
de bovenzijde van het weergegeven gebied 
bevindt zich de grens met het toenmalige De 
Bilt en linksboven met De Vuyrst (De 
Vuursche). Iets lager links is de landscheydinge 
tusschen Goyland en ’t Sticht aangeduid. De 
grens met Achttienhoven vormt de onderrand 
van de in kaart gebrachte verzameling 
percelen. Rechts ligt Utrecht; de grens is niet 
benoemd. Doordat echter op Utrechts grond-

gebied, net als elders buiten Oostveen, geen 
percelen zijn ingetekend, is die grens toch 
gemakkelijk terug te vinden.

Wegen, vaarten en buurtschappen

Verscheidene wegen, vaarten en polders bin-

nen het kaartgebied zijn voorzien van een 
naam. De namen van de dwarsvaarten Achter-

wetering, Nieuwe Wetering en Bisschops-

wetering en die van de polders de 12 Hoeven 

en de 6 Hoeven fungeren tevens als namen 
van buurtschappen; we kwamen ze al tegen 
in de titel van de kaart. De buurtschap Her-
verscop lag tegen de grens met De Bilt en 
strekte zich met een breedte van ongeveer 13 
smalle percelen uit van de Groenekanseweg in 
zuidwestelijke richting tot aan de Hoofddijk. 
In feite ging het de opdrachtgevers en de 
kaartmaker in dit geval echter niet om deze 
aardrijkskundige namen, al maken ze het wel 
gemakkelijker de verschillende weergegeven 
percelen te lokaliseren. De kaart diende name-

lijk voor het bijhouden van de grondboekhou-

ding en vermeldt daarvoor van alle percelen 
de grootte, de naam van de eigenaar of eige-

nares, eventuele bebouwing en een ‘kadas-

traal nummer’ (figuur 2). 

Landmeters en notabelen

De kaart werd in 1764 ontworpen en getekend 
door landmeter Gerbrand Nicolaas Back (fi-

guur 3), advocaat en geadmitteerd landmeter 
bij het Hof van Utrecht, en vernieuwd in 1776 
(figuur 4), zoals hij zelf in de tekstkaders op de 
kaart laat weten. Hij is overigens ook bekend 
van andere kaarten van Oostveen, bijvoor-

Bij binnenkomst van het gemeentehuis in Bilthoven zie je links tegen de wand een reproductie 
van een oude, zeventiende- of achttiende-eeuwse kaart van Maartensdijk. De oorspronkelijke 
kaart heeft eerder gehangen in het gemeentehuis van die gemeente en bevindt zich nu in het 
Regionaal Centrum Vecht en Venen te Breukelen. Wat is op die kaart te zien, wanneer werd hij ge-

maakt en door wie en hoe heeft het origineel de tand des tijds doorstaan? De teksten op de kaart 
beantwoorden al een deel van deze vragen. Daarnaast werpt een onderzoeksverslag uit 1924 
meer licht op de zaak.

Kees Floor

‘Fig. 3. Kader met tekst uit 1764, zoals door landmeter Back aangebracht op de kaart van figuur 1, links
onder

Collectie Het Utr
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beeld die van figuur 5, waarvan het origineel 
in 1777 werd gemaakt. 
Back baseerde zich bij het vervaardigen van 
de gemeentehuiskaart (figuur 1) op een oor-
spronkelijke versie van de landmeters Jan van 
Diepenem en Baltus Lobé, die het kaartgebied 
in 1643 en 1644 hadden opgemeten (figuur 3). 

‘Fig. 2. Uitsnede uit de kaart van figuur 1 met percelen, gelegen tussen links de Maartensdijk (Dorpsweg, Maartensdijk), 
rechts de Nieuwe Wetering en onder de huidige Koningin Wilhelminaweg. Per perceel is de eigenaar of  eigenares vermeld en 

de oppervlakte in morgen (m) en roeden (R).

In beide gevallen waren de geërfden (grond-

eigenaren) van Oostveen de opdrachtgever. 
Back zette de kaart om naar de situatie in 
1776, met onder ander geactualiseerde na-

men van de eigenaren van de percelen. Ove-

rigens kwam na een restauratie in 1923 onder 
het jaartal 1776 het jaartal 1641 naar voren; 

mogelijk is in 
dat jaar een 
eerste schets 
gemaakt, nog 
voordat dat de 
resultaten van 
de metingen 
van Van 
Diepenem en 
Lobé in het ter-
rein beschikbaar 
waren.
In die tijd was 
het gebruikelijk 
om op kaarten 
wat ruimte te 
gunnen aan de 
opdrachtgevers 

‘Fig. 3. Kader met tekst uit 1764, zoals door landmeter Back aangebracht op de kaart van figuur 1, links-
onder. Uitsnede uit een kopie van de kaart, vervaardigd door D. van der Werf  in 1875. 

Collectie Het Utrechts Archief, catalogusnummer 216724.
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of sponsors. Dat kon bijvoorbeeld gebeuren 
door het opnemen van het familiewapen. Back 
verving daarom niet alleen de namen van de 
toenmalige grondeigenaren door die van de 
grondeigenaren van 1776, maar voegde links-, 
rechts- en midden onder ook de familiewa-

pens toe van de gecommitteerde geërfden 
(bestuurders) van Oostveen. 

Broddelwerk

Toen Back de kaart in 1776 onderhanden nam, 
was deze inmiddels ‘door Vogtigheyd etc. 
genoegsaam geheel bedorven en onleesbaar 
geworden’, zo schreef hij in een kader op de 
kaart; vermoedelijk had dat verval plaats ge-

vonden in de periode waarin hij zelf de kaart 
onder zijn hoede had. ‘Med groote Moeyte’ 
had hij hem vernieuwd (figuur 4). Hij lijkt 

tevreden met het desondanks behaalde resul-
taat, zo lezen we tussen de regels door. 
Van tevredenheid was bij de opdrachtgevers 
in het totaal geen sprake. De relatie met Back 
was al behoorlijk bekoeld doordat hij de te 
repareren kaart naar hun oordeel veel te lang 
onder zijn hoede had gehad, waarschijnlijk 
al vanaf 1764. Op de talrijke aanmaningen 
de kaart terug te bezorgen had de landmeter 
niet gereageerd. Daarom besloten de gecom-

mitteerde geërfden van Oostveen op hun 
vergadering van 27 december 1777 Back een 
ultimatum te stellen. De herstelde kaart moest 
uiterlijk 15 januari 1778 worden afgeleverd op 
de secretarie van het Kapittel ten Dom. Mocht 
Back in gebreke blijven, dan zou een stads-

bode de kaart bij hem thuis komen halen. 

Fig. 1. De ‘gemeentehuiskaart’ van landmeter G.N. Back uit 1776. Collectie Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (Breukelen), BB-THA_0024.
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Zo ver liet Back het niet komen; voor de aan-

gegeven datum was de kaart op het opgege-

ven adres afgeleverd. Toen bleek echter dat 
de kaart niet was gerestaureerd en zelfs in nog 
belabberder staat was dan voordien. Repara-

ties waren niet uitgevoerd en de namen van 
de grondeigenaars klopten niet altijd. 
Op een volgende vergadering van de gecom-

mitteerde geërfden van Oostveen op 27 janu-

ari 1778, waarin secretaris Johan Lambertus 
van Romond - we vinden zijn familiewapen op 
de kaart in de linker kolom tweede van boven - 
dit slechte nieuws had gebracht, werd dan ook 
besloten voortaan geen gebruik meer te ma-

ken van de diensten van landmeter Back. Ook 
was men niet van zins hem iets te betalen voor 
zijn broddelwerk. De kaart werd vervolgens 
provisorisch opgehangen in de Geertekerk in 

enen (Breukelen), BB-THA_0024.

Utrecht, waarvan een van de aanwezigen, te 
weten Adriaan van Bronkhorst - schepen en 
raad van de stad Utrecht; familiewapen links 
derde van boven – tevens kerkmeester was. 

Opgedoken uit archief 

Hoe lang de kaart daar heeft gehangen en 
wat er daarna mee gebeurde is onduidelijk. 
Wel weten we dat de kaart in de tweede helft 
van de negentiende eeuw een aantal malen 
geheel of gedeeltelijk is gekopieerd; figuur 3 is 
een uitsnede uit een van die kopieën. In 1923 
kwam men de kaart weer tegen, ditmaal in 
het Archief van het Waterschap Maartensdijk. 
Hij was opgerold en bevond zich in zo slechte 
staat dat dit ‘pronkstuk’ als er niet wat aan ge-

daan zou worden, onherroepelijk verloren zou 
gaan. Men besloot dan ook tot restauratie. De 



22

kaart werd op nieuw linnen gebracht en ver-
volgens bijgewerkt; daarbij werden onder an-

dere gegevens gebruikt van een eerdere kopie 
van de kaart van Back uit 1798. Daarna werd 
de kaart schoon gemaakt en voorzien van een 

laagje vernis. Ook werd 
een kader toegevoegd 
met een tekst die aangaf 
dat de kaart in 1923 op 
last van het waterschap 
was hersteld en bijge-

werkt. Tenslotte werd hij 
ingelijst en opgehangen 
in de Raadzaal van de 
gemeente Maartensdijk, 
waar ook de vergaderin-

gen van het Waterschap 
Maartensdijk plaatsvon-

den. 

Nader onderzoek

Men maakte bij de res-

tauratie van 1923 van de gelegenheid gebruik 
om de kaart aan een nader onderzoek te on-

derwerpen. Daarbij bleek dat de hij bestond 
uit stukken van verschillende ouderdom. Bij 
het schoonmaken kwam, zoals eerder gemeld, 

‘Fig. 5. Caarte van de landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge jurisdictie van Achtienhoven, vervaar-

digd door landmeter G.N. Back in 1777. Collectie Het Utrechts Archief, catalogusnummer 2182.

‘Fig. 4. Kader met tekst uit 1776, zoals door landmeter Back aangebracht op de kaart van figuur 
1, onder links van het midden. 
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het jaartal 1641 tevoorschijn. Verder was op 
stukken van de kaart het 17e-eeuws hand-

schrift overgeplakt met teksten in 18e-eeuws 
handschrift. Een eerste bewerking van de ori-
ginele 17e-eeuwse kaart vond plaats in 1764. 
De kaart werd daarbij versierd met de wapens 
van de gecommitteerde geërfden van 
Oostveen. In de linker kolom wapens staat dat 
van Johan Daniël d’Ablaing van 
Giessenburg bovenaan; hij was Domproost tot 
1767. In dezelfde kolom onderaan staat het 
wapen van David van Sorgen, in 1765/1766 
schout van Oostveen. In 1769 of 1770 werd 
zijn taak overgenomen door Willem van 
Soesbeek, die zijn familiewapen liet bijplakken 
midden onder op de kaart. Het jaartal 1770 
dat onder zijn wapen staat, werd toegevoegd 
tijdens de restauratie van 1923 om aan te ge-

ven dat het van later datum was. Een tweede 
en laatste bewerking door Back betreft de 
– zoals we eerder zagen niet geheel foutloze - 
aanpassing van de namen van eigenaren van 
percelen volgens de situatie in 1776.

Verwarring over poldernamen

Doordat de gerestaureerde kaart vanaf 1923 in 
de vergaderzaal van het waterschapsbestuur 
hing, konden de bestuursleden in een verlo-

ren momentje gemakkelijk even een blik op 
de kaart werpen. Daarbij viel het hen op dat 
de aanduidingen van de polders op de kaart 
van Back afweken van de op dat moment 
door het waterschap in de keuren van 1910 
en 1922 gehanteerde – en tegenwoordig nog 
steeds gebruikte - poldernamen.  In de keur 
of politieverordening van een waterschap 
zijn de verplichtingen van de ingelanden vast-
gelegd en de sancties bij het niet nakomen 
daarvan. Binnen de kring van deskundigen 
bleek er overigens ook geen overeenstemming 
te bestaan over de precieze grenzen van de 
Maartensdijkse polders. De verwarring over de 
poldernamen was zelfs zo groot dat er in 1925 
door het waterschap een speciale notitie werd 
opgesteld om de verschillende aanduidingen 

 

 

van polders te inventariseren. 
Het gebied dat Back op de kaarten van figu-

ren 1 en 5 aanduidt als de 12 Hoeven is door 
de aanleg van de Utrechtse wijk Overvecht 
tegenwoordig niet meer terug te vinden. Ook 
de Voordorpse Landen, later Voorveldse pol-
der, zijn thans nagenoeg geheel volgebouwd 
met de Utrechtse wijken Tuindorp-oost en 
Voordorp. De landen die Back aanduidt als de 
6 Hoeven en de Gelderpolder staan nu samen 
bekend als de Ruigenhoekse polder. De pol-
der die Back in zijn kaart uit 1777 (figuur 5) 
weergeeft als Achterweteringse landen, is de 
huidige Gelderpolder. Back voorzag de 
Persijnpolder (figuur 5 157 M: 391R.) niet van 
een naam.

Verantwoording

Voor deze publicatie werd het Archief van het 
Waterschap Maartensdijk geraadpleegd: 

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 

Lopikerwaard, Waterschap Maartensdijk, 

beheersnr. H027, inv.nrs 37, 59 en 112. 

Zie verder de onderschriften bij de foto’s.

Extra

Op www.stmaerten.nl vindt u verwijzingen 

naar eerdere publicaties van Kees Floor en 
naar de ‘Rondleiding over oude kaarten’ op 

het onlinemuseumdebilt.nl.



24

De fabriek in Achttienhoven
Een turbulente bedrijfsgeschiedenis

Karien Scholten en Jacques Reijniers

Inleiding

Aan de Dr. Welfferweg 102 in Achttienhoven (Westbroek) staat een monumentaal gebouw uit 
1900 dat tot de verbeelding van velen spreekt. De enigszins naar voren springende gevel in het 
midden bij de voordeur (middenrisaliet) en de rondom iets uit de muur springende stroken met-
selwerk (lisenen) verdelen de gevel in vlakken. De dakrand (kroonlijst) wordt gedragen door sier-
metselwerk in druipmotief. De symmetrisch dubbele ramen van het voorhuis zijn verfraaid met 
een glas-in-lood bovenlicht. Het pand is oorspronkelijk gebouwd als Zuivelfabriek ‘Utrecht’, beter 

bekend als de boterfabriek. Na een kort bestaan als melkfabriek kreeg het complex een bestem-

ming als uitspanning onder de naam Het Landbouwhuis. In 1911 gaven burgemeester en wet-
houders van Achttienhoven een (voorlopige) vergunning tot het oprichten van de Stoomwasch- 

en Strijkinrichting Gruno. Tot 1960 hebben hier veel mensen uit de wijde omgeving gewerkt. 
Tijdens de hongerwinter aan het einde van de tweede wereldoorlog was er ook een gaarkeuken 

gevestigd. Als laatste was er tot 2019 Welschen Metaal B.V. gevestigd.  
Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe bestemming. Tijdens haar be-

staan van meer dan een eeuw heeft dit pand voor werkgelegenheid gezorgd en bij tijden had het 
een duidelijke maatschappelijke functie in de gemeente. 

Fabrieksgebouw Dr. Welfferweg 102, Achttienhoven. Foto Karien Scholten
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De eerste jaren als Zuivelfabriek ‘Utrecht’

Eeuwenlang was de regio Achttienhoven een 
agrarisch gebied met veel boerderijen. Zoals in 
het hele land vond aan het eind van de negen-

tiende en het begin van de twintigste eeuw 
ook in deze sector de industrialisatie plaats. In 
1878 werd bijvoorbeeld in Utrecht een ‘melk-

inrichting’ (zuivelfabriek) opgericht ‘om de be-

volking gegarandeerd onverdunde koemelk te 
kunnen bieden’. Door het verdunnen van melk 
met vervuild water waren namelijk tyfusuit-
braken onder de bevolking ontstaan. De volks-

gezondheid was dus gebaat bij de oprichting 
van deze melkfabrieken. Andere steden volg-

den met het oprichten van zuivelbedrijven, 
waarin de machines door stoomkracht werden 
aangedreven, revolutionair voor die tijd.

De eerste melkfabrieken werden opgericht 
door ondernemende pioniers met geld, die 
vertrouwen hadden in de nieuwe aanpak. Zo 
was het ook in Achttienhoven. De heren Gerar-
dus Matthias Titsingh en Sebastien Abraham 
Corneille Dudok van Heel dienden een ver-
zoekschrift in bij de Kamer van Koophandel om 
een naamloze vennootschap op te richten met 
de naam ‘Fabriek van zuivelproducten Utrecht’, 
te vestigen in Achttienhoven. In maart 1900 
werd de eerste steen van deze fabriek gelegd 
door E. en O. Dudok van Heel. En op 7 mei 
1900 kregen zij officieel 
toestemming van konin-

gin Wilhelmina en de 
minister van Justitie, de 
heer Cort van de Linden. 
In de toelichting stond: 
‘Een perceel grond en 
water liggende onder de 

gemeente Achttienhoven, 
aan de Kerkweg, waarop 
is aangevangen met de 
bouw van een zuivelfa-

briek. Gezamenlijke op-

pervlakte: 20 aren en 65 
centiaren’.

Op 18 mei 1900 tekenden Geert van Mesdag 
(industrieel uit Hilversum), Ernst Moritz 
Oswalt (koopman uit Hilversum) en Sebastien 
Abraham Corneille Dudok van Heel (indus-

trieel uit Naarden) de akte van oprichting bij 
koninklijk besluit. Zij hadden de mondelinge 
volmacht van Gerardus Matthias Titsingh 
(commissionair in effecten uit Hilversum), 
Johannes Jurjans (uit Hamburg), Mr Willem 
Carel baron Van Boetzelaer (uit Maartensdijk), 
Fredrik Johan Spakler (fabrikant uit 
Amsterdam), Mr. Arnoldus Adriaan Pit (advo-

caat-procureur uit Utrecht), Mr. David 
Mattheus van Gelder de Neufville en 
Anthonie Vonk (beiden kooplieden uit 
Amsterdam), Alexander Heldring (ingenieur 
uit Hilversum), Gideon Maria Boissevain (uit 
Amsterdam), Joan Praetorius (commissionair 
uit Bussum), Adrianus van Rossum (fabrikant 
uit Haarlem), mevrouw Maria Wilhelmina 
Mijnssen (weduwe van de heer Joannes Petrus 
Mijnssen uit Amsterdam) en Joannes Petrus 
Dudok van Heel (industrieel uit Naarden). 

Doel van de vennootschap was de oprichting 
en exploitatie van de zuivelfabriek (beschreven 
einddatum 31 december 1974). Het kapitaal 
van de vennootschap bedroeg 100.000 gul-
den, verdeeld in 200 opsplitsbare aandelen, 
van elk 500 gulden. S.A.C. Dudok van Heel was 
de directeur.

Fabriek van Zuivelproducten Utrecht te Achttienhoven. Archief  Theo Schouten
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In die tijd beconcurreerden 
meerdere melkfabrieken 
uit de omgeving elkaar. Op 
13 augustus 1902 stond in 
De Gooi- en Eemlander een 
beleefd verzoek aan Room-

boterfabriek en 
Melkinrichting Gooiland 
om hun personeel er op te 
wijzen dat de Melkfabriek 
uit Achttienhoven zijn 
producten met ‘een gelijk-

soortige kar’ rondbrengt. 
Hierdoor hebben, volgens 
de afnemers, al meerdere onaangename 
vergissingen plaatsgehad. Ondertekend werd 
met: “Ik heb de eer te zijn, hoogachtend S.A.C. 
Dudok van Heel”. 

In een latere verkoopadvertentie (veiling 
Amsterdam 16 maart 1908) is te lezen welke 
machines er voor het productieproces werden 
gebruikt: 

Bij de machinerieën komen voor: Stoommachi-
ne 16 I.P.K., Stoomketel 29 m² verwarmingsop-

pervlakte, Drijfwerken, Linde’s ijsmachine met 
eene capaciteit van 13.000 calorieën bij 5 ºC, 
IJsgenerator voor 130 cellen, Alfa roomsepara-

tor, vertind koperen koelers, Holsteinsche karn, 
Boterkneeder, Kaaspersen, Transportbussen, 
Melkhandkarretje en divers gereedschap. 

De zuivelfabriek had te weinig aanvoer van 
melk door de boeren uit de omgeving en bleek 
uiteindelijk niet rendabel. Op 15 juli 1903 al 
vermeldde het Algemeen Handelsblad:

In 1908 vindt op 23 en 30 maart opnieuw een 
‘Belangrijke Verkooping’ plaats door de make-

laars W. Langhout Gzn., C. de Vlaming en W. 
de Vlugt. In het gebouw ‘Eensgezindheid’ aan 
het Spui in Amsterdam worden “Al de machi-
nerieën, gereedschappen en losse goederen” 
te koop aangeboden. 

Bij opbod en afslag, de kapitale, voor weinige 

jaren nieuw gebouwde en naar de nieuwste ei-

schen des tijds ingerichte Stoom Zuivelfabriek 
‘Utrecht’ te Achttienhoven nabij Maartensdijk 
prov. Utrecht met onbebouwd terrein en erve 
tezamen groot 25 aren en 65 centiaren alsme-

Prijslijst Zuivelfabriek Utrecht te Achttienhoven. Archief  Theo Schouten

Heden is geveild de Zuivelfabriek ‘Utrecht’ met 
woonhuis enz. te Achttienhoven; opbrengst 
8.000 gulden, makelaar M. Crouwel jr.; tot 
amotie (afbraak) de opstal van houten loods 
achter de fabriek voor 110 gulden, de machi-
nerieën 6.144 gulden, diverse kopers. Afslag en 
combinaties woensdag 22 juli. 

Scherf  van een botertonnetje van de zuivelfabriek Utrecht in 

Achttienhoven. Ruim een eeuw later in het land gevonden door Cor 

Lam. Foto Karien Scholten
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de tot amotie: wagenloods en stalling. Infor-
matiën worden behalve door bovengenoemde 
makelaars ook verstrekt door de heeren S.A.C. 
Dudok van Heel te Naarden en J.H. Moojen te 
Haarlem.

Een nieuwe bestemming als evenementenlo-

catie Het Landbouwhuis
Het pand werd overgenomen door Sjoerd 
J. Hooghiemstra uit Utrecht, bekend vanuit 
de productie en veevoederhandel. Onder de 
naam Het Landbouwhuis kreeg het een nieu-

we, recreatieve bestemming. De familie had 
meerdere bezittingen in Achttienhoven.

Op 16 april 1909 werd het volgende gepubli-
ceerd in ‘Het Nieuws van den dag’ onder de 
titel ‘Den 5den Mei wordt het landbouwhuis 
‘Achttienhoven’ geopend’.

Te midden van de groenende weiden ligt 
een massief vierkant gebouw, als een ei-
land in een meer. Aan den horizon, wazig, 
de torenspitsen van Utrecht, de bosschen 
van Hilversum, de torens van Maarsen en 
Loosdrecht, de Tienhovensche plassen.                                                       
Wie zich nu in dat landhuis bevindt, heeft door 
groote spiegelruiten, aan de binnenzijde om-

geven door passende ‘museumlijsten’, uitzicht 
op den schilderachtigen omtrek. Hoe hij zich 
ook wendt, steeds past een levend schilderij 

Sjoerd Hooghiemstra had grootse plannen. 
Hij verhuurde de ruimte voor het geven van 
landbouwlezingen, waarvoor zeer veel belang-

stelling was. Er werden ansichtkaarten gedrukt 
met de afbeelding van het opvallende gebouw 
met gestileerde voortuin. Vanaf het dak werd 
door fotografen Versluys en Gerjon de omge-

ving vastgelegd. “Kiekje uit het Landbouwhuis: 
Een der schoonste plekken van Nederland. 25 
minuten van het station Maartensdijk. 

Het Landbouwhuis Achttienhoven 1911 Archief  Theo Schouten

in een der 15 omlijstingen: Een stuk weiland, 
waarop koeien grazen en kippen in het zonlicht 

glinsteren; - een kerktoren in het verschiet en 
een ontspruitend lichtgroen roggeveld op den 

voorgrond; - een boerderij, helder groen en 
wit geschilderd, de blauwe melkemmers in het 
melkhok, het tuintje in vroegen voorjaarsdos 
van witte bloemen, en hier en daar een bo-

terbloem aan den slootkant, terwijl eenden in 
den helderen, met knotwilgen omgeven vijver 
stoeien. Ieder kan zelf zijn onderwerp kiezen, 
zooals een bekend Utrechtsch kunstschilder, 
Ant. Grolman, dan ook reeds gedaan en enkele 
schilderstukken daarvan gemaakt heeft.

Voor vreemdelingen die Utrecht 
bezoeken – Amerikanen en En-

gelschen, die men in het seizoen 
door de straten ziet dwalen, aan 

de hand van hun Baedeker gaande 

van monument tot kerk en van 
kloostergang tot het een of ander 

huis met een gevelsteen – is deze 
nieuwe inrichting een aanwinst. 
Maar ook voor hen, die eens een 

dag of halven dag in landelijke 

omgeving willen doorbrengen.
Voor afwisseling heeft de onder-                    

   nemer, de heer Hooghiemstra te   
   Utrecht, gezorgd. 

Er is een vijver, en te midden daarvan een 
vijverberg. Van een geheimzinnige plaats 
weerklinkt muziek, die het geheele gebouw 
doordringt, en uit zeven tafels klinkt desge-

wenscht langs niet zichtbaren weg muziek. 
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Aangenaam ontspanningsoord”. De foto’s 
tonen de omliggende boerderijen met fruitbo-

men, groentetuinen, koeien en in de verte de 
kerktoren van Westbroek.

Ook in het Amersfoorts Dagblad werd in dat-
zelfde jaar verschillende keren geadverteerd. 
“Denkt bij Uwe uitstapjes aan het Landbouw-

huis “Achttienhoven”. Prachtig en rustig Pano-

ramagebouw in volle natuur, het eenige in ons 
land”. Mensen werden gelokt met muziek: “…
voor een middag-concert met een verborgen 
orchestra in de Panoramazaal op woensdag 29 
september van 3-5 uur in het Landbouwhuis te 
Achttienhoven”. Willem van Egdom, vlakbij 
geboren aan de Kerkdijk in 1876, bood hier als 
‘zetkastelein’ gastvrijheid aan vergaderingen 
en dagjesmensen.

Sjoerd J. Hooghiemstra overleed in december 
1909 op 48-jarige leeftijd. In 1912 verkocht 
zijn  weduwe Sijtske Johannesdochter 
Boonstra het perceel met gebouw aan Johan-

nes L. Lafeber. 

Het Landbouwhuis. Ontspanningsoord te Achttienhoven 1911. Archief  Wout van Winssen

Kiekje uit het Landbouwhuis Achttienhoven 1911 richting 

Westbroek. Archief  Theo Schouten
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De Stoom Wasch- en Strijkinrichting Gruno 
De gemeente Achttienhoven verleende in au-

gustus 1911 aan dhr. J.L. Lafeber te Helman, 
gemeente Haren (Groningen) een Hinder-
wetvergunning voor “…het oprichten van een 

wasscherij in lijfgoederen, gedreven door 

stoomkracht”. Een jaar later, in 1912, wordt 
ook vergunning verleend voor het hebben van 
een bewaarplaats van gasolie of benzine. Na 
een grondige verbouwing (zie bouwtekening) 
wordt in januari 1914 de wasserij officieel in 
gebruik genomen onder leiding van Johannes 
L. Lafeber (uit Haren) en Kateline J. ten Wolde 
(uit Zuid-Laren). Beiden nemen hun intrek in 
het woonhuis aan de voorkant van de fabriek. 

 Al in september 1913 adverteren zij in het 
Nieuwsblad van het Noorden:

Stoom Wasscherij “Gruno” Achttienhoven 
onder controle van Dr. F. Basenau. Behandelt 
met minimum slijtage, door het wasschen met 
zacht water en het bleeken met elektriciteit. 
Noteert billijke prijzen. Heeft uitstekende refe-

renties ten dienste. Het geregeld afhalen en te-

rugbezorgen der waschgoederen, alsmede de 
vracht heen en terug, zijn voor rekening van de 

fabriek. Inlichtingen worden verstrekt door den 
agent: P.A. Kuitert, Korreweg 10, Groningen.

In weekblad ‘Het Leven Geïllustreerd’ uit 1919, 
werd de wasserij beschreven als een zeer 
modern bedrijf. Een paar journalisten doen 
verslag van hun bezoek aan de Gruno, in de 
sneeuw. Zij schreven: “Blank was alles om ons 
heen en die blankheid scheen ons een symbool 
van het doel van onzen tocht, de stoom wasch- 
en strijkinrichting “Gruno”, de grootsche inrich-

ting die daar in het rustige dorpje haar hoogen 
schoorsteen omhoog steekt en waar ook het 
helder witte, het blanke, de overheerschende 
kleur is”. Zij hadden veel goeds gehoord over 
de wasserij met de ‘uitgebreide clientèle’, en 
wilden graag ‘de dames onder de lezers’ daar 
verslag van doen. De mannen constateerden 
dat er zeer hygiënisch werd gewerkt: “Al aan-

stonds maakt het een gunstigen indruk, te 
vernemen, dat een inrichting als deze geregeld 
wordt gecontroleerd door een volkomen be-

voegd persoon, n.l. door dr. Basenow, privaat-
docent in de hygiëne aan de universiteit te 
Amsterdam. Wel een bewijs dus, dat de di-
recteur dezer wasscherij, de heer J.L. Lafeber, 
er in de allereerste plaats voor zorgt, dat bij 

de behandeling van het hem toevertrouwde 
waschgoed de hygiëne wordt betracht”. 
Om zoveel mogelijk slijtage van het wasgoed 
te voorkomen, werd voor het wassen ‘zacht 
water’ gebruikt, opgeslagen in reusachtige 
waterkelders in de fabriek. Hierdoor kon men 
wassen met zachte, neutrale zeep. Met de 
stoommachine werd het water uit het bassin 
gepompt en in een grote ketel opgestookt. 
De machines voor het wassen en voor het 

Blauwdruk behorende bij de aanvraag voor de hinder-

wetvergunning in 1911. RHC Vecht en Venen
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mangelen waren ook op stoom. In het artikel 
werd de ‘elektrische bleek’ geroemd! 
Door elektrolyse werd uit gewoon 
keukenzout, bleekwater gevormd, dat 
tevens desinfecterend werkte (Natrium-

hypochloriet, NaClO). Het weefsel zou 
zijn natuurlijke zachtheid en elasticiteit 
behouden. Dit maakte de wasserij po-

pulair in de wijde omtrek: “Wanneer we 

nu nog meedeelen, dat de werklokalen 
geheel op hygiënische behandeling van 
de wasch zijn ingericht, dan zal het geen 

verwondering baren, dat de Stoom, 
Wasch- en Strijkinrichting “Gruno”, die in 
verschillende grootere plaatsen agent-

schappen heeft, uit alle deelen van het 
land wasschen krijgt toegezonden, te 

meer, daar de inrichting zelf de vracht 
voor haar reekening neemt, en dat, niet 
tegenstaande in hoofdzaak volgens een 

scherp concurreerend, uniform stuktarief 
wordt gewerkt. Kortom, daar in 
Achttienhoven, hebben we een was-

scherij gezien, die we met gerustheid een 
model-inrichting op haar gebied durven 
noemen”.

In 1916 trad Johannes D. van der 
Meijden uit Rijswijk aan als directeur van 
de wasserij. Hij werd in Achttienhoven 
en Westbroek een gezien persoon. Als 
notabele is hij onder andere lange tijd 
bestuurslid geweest van muziekvereni-

ging .‘Vriendenkring’ en van 
het Groene kruis. Hij woonde, 
net als zijn voorgangers, in 
het voorhuis van de fabriek. 
In 1922 kreeg hij vergunning 
voor het bijbouwen van een 
ketelhuis (36 m2) en het 
plaatsen van een stoomketel 
van 8 atmosfeer. De grote 
wasmachines en centrifuges 
in de fabriek werden door 
stoom aangedreven. Waswa-

ter werd uit de grond opge-

Gruno, Wasch en Strijkinrichting met paard en wagen 1930. Archief  Theo Schouten

Uit Het Leven Geïllustreerd. Archief  Theo Schouten:  

Sorteren en merken van de was. Alle wasgoed kreeg een ‘bandnummertje’ en 

daarvan werd een uitgebreide administratie bijgehouden. 

De wasscherij met waschmachines en centrifugaal-droogmachines draaide vooral 

op manlijk personeel.  
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pompt en gefilterd in een grote 
betonnen bak met grind, zand en 
cokes. De stoom werd via de hoge 
schoorsteen afgeblazen.
Na pensionering van de dhr. Van 
der Meijden nam Jan Varkevisser 
uit Katwijk de leiding over. Piet 
van der Meijden, broer van de 
oude directeur, kwam twee keer 
per week voor de boekhouding. 
Varkevisser was directeur van 
“Gruno” NV tot aan de sluiting in 
1959. Eind december van dat jaar 
is de Gruno overgenomen door 
wasserij Schoonhoven aan de 
Vleutenseweg in Utrecht. 
Het gebouw werd gekocht door 
de Westmaas Beleggingsmaat-
schappij BV.
 

Personeel

In verschillende kranten uit de 
omgeving werden advertenties 
geplaatst om personeel te werven 
voor de wasserij. Het Utrechts 
Nieuwsblad van mei 1915 doet 
een oproep aan “…een paar nette 
Meisjes, als Sorteerders, zonder 

goede getuigen onnoodig zich aan te melden”.  
In juli van dat jaar schrijft dezelfde krant: 
“Gevraagd aan de Stoom Wasscherij en Strijk-

inrichting “Gruno” te Achttienhoven bij Utrecht 
voor direct, een flinke Hoofdstrijkster en een 
flink mangelmeisje. Als zoodanig werkzaam 
geweest genieten de voorkeur, voorzien van 

goede getuigen vereischte. In persoon aan 
te melden aan het kantoor aan de Fabriek te 
Achttienhoven”.

Veel meisjes uit Achttienhoven, Westbroek 
en Tienhoven hebben bij de Gruno gewerkt. 
Daarnaast waren er in de twintiger jaren 
‘meisjes van de Gruno’, die met de trein op 
station Maartensdijk aankwamen. Zij werden 
daar met paard en wagen en later met een 

busje opgehaald door de chauffeur van de 
wasserij. De meisjes die in de omgeving van de 
Rode Brug in Utrecht en aan de Oude Dijk in 
Tienhoven woonden, kwamen met de fiets. Bij 
gladheid in de winter kwamen ze lopend met 
de fiets aan de hand; ’s middags fietsten zij 
dan weer naar huis. De werkdagen waren van 
acht tot vijf.
Het bodehuis van Dirk Letter aan het Jansdam 
in Utrecht was een verzamelpunt voor de was 
in de stad. Wanneer betalingen niet vlot ver-
liepen, werd er na drie keer niet betalen geen 
schone was meer afgeleverd. 
De was werd in het begin met paard en wagen 
opgehaald en bezorgd. De wagen had een 
bruin zeil waarop in witte letters “Gruno” was 
te lezen. Later kwamen er vrachtwagens. Kees 
van der Tol is jarenlang chauffeur geweest bij 

 en 

gmachines draaide vooral 

In de mangelzaal.

en de strijkzaal werkte voornamelijk vrouwelijk personeel
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de wasserij. Zijn dochter Annie herinnerde 
zich dat haar vader met de vrachtwagen vuile 
was ging halen bij de vaste klanten in Zeist, 
Utrecht, Groenekan, De Bilt en Bilthoven. In 
gedachte zag ze haar vader de motor van de 
vrachtwagen aanslingeren voordat hij kon ver-
trekken. In de oorlog heeft hij, bij gebrek aan 
benzine, met paard en wagen moeten rijden. 
In het donker, in de kou, met pakken sneeuw 
op de weg, zat de familie thuis in spanning of 
hij weer heelhuids thuiskwam. Hij was niet 
gewend om met paarden om te gaan…  
Onderweg moest hij ook rekeningen innen en 
de kas bijhouden. Op kantoor, bij dhr. van der 
Meijden, leverde hij alles in. Als klanten het 
geld niet hadden kreeg hij te horen: “Ze móe-

ten betalen”. Kees van der Tol maakte meer 
dan 40 uur in de week, want je moest je werk 
afmaken. De meisjes in de fabriek werkten ook 
hard en soms moest Kees lang wachten op de 
schone was. Dan hielp hij mee met inpakken 
van de schone was. Lakens, slopen en thee-

doeken gingen in manden. Bij de vaste klanten 
bracht hij de mand naar binnen. Toen Kees 
van der Tol 12,5 jaar in dienst was, werd voor 
hem een feestelijke ontvangst georganiseerd 
met koffie op kantoor, samen met de meisjes 
van de fabriek. Hij ontving een schilderij en 
bloemen.

Voor onderhoud werd Fa. De Rooij, 
ook uit Achttienhoven, ingeschakeld. 
In oude kasboeken van dit bedrijf 
is daarover één en ander terug te 
vinden. In februari 1925 werden 
kleppen geschuurd, nippels aan een 
pompslang vervangen, 9 uren ge-

werkt aan een riempomp, een plaat 
aan een wasmachine gesoldeerd. 
In april van dat jaar werden schoor-
stenen geveegd, op de auto een 
nieuwe plaatijzeren kap geplaatst, 
een nieuwe reflector geleverd en 
een dynamo hersteld. Er werd ijzer-
werk aan de schuifdeur aangebracht 

met 8 slotschroeven en 4 houtschroeven. In 
juli kostte het 16 uren om een strijkkachel te 
herstellen. Voor twee uur werk aan de stoom-

machine werd ƒ 1,40 gerekend, tegenover 30 
cent voor 2 rijtuigschroeven. In 1928 werd 
veelvuldig benzine gekocht voor ƒ 1,45 per 
liter en herhaaldelijk werd er tijd gerekend 
voor de Ford (onderhoud?, huur?). In oktober 
wordt voor het schoonmaken van een ketel in 
17 uren ƒ 17,50 gerekend. In 7 uren wordt een 
centrifuge geplaatst met 3 stuks 5/8 bouten 
voor ƒ 5,60. Er wordt een kap voor de draai-
ende kop van een mangel gemaakt voor ƒ 9.60 
en 2 branders geleverd voor 45 cent. De Rooij 
verkocht aan de fabriek ook muizenvallen, een 
gegalvaniseerde emmer, 4 nieuwe spaken voor 
een fiets…

Er verschenen nog meer personeelsadverten-

ties. Ook in 1942 werd gezocht naar ”… eenige 
nette mangelmeisjes…” Het Utrechts Nieuws-

blad vroeg in 1948 naar “…nette meisjes. Aan-

melden Wasserij te Achttienhoven of aan het 
bestelhuis bij D. Letter Korte Slachtstraat 2 te 
Utrecht. Reiskosten worden vergoed”. 

Meerdere mannen uit Achttienhoven en 
Westbroek werkten bij de Gruno. In een inter-
view met Koos Kolenbrander in 1998 vertelde 
Joop Oostveen dat hij vanaf 1952 met veel 

Vriendenkring, muziektent 1930 met dhr. Van der Meijden, voorste rij rechts).
Archief  Wout van Winssen 

Gr

ren naast de vrachtw
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plezier 8 jaar voor de Gruno werkte. Eerst als 
bijrijder en later als chauffeur. De laatste di-
recteur, Varkevisser, reed wel eens met Joop 
mee. Hij had het vaak koud en zat dan met 
panty’s aan en gewikkeld in een deken in de 
cabine. Tot de vaste klanten behoorden toen 
bejaardenhuizen en de hotels Terminus en Les 
Pays Bas. In de wasserij bedienden o.a. Gijs 
van ’t Land en Dirk de Rooij de stoommachine. 
Handig, want de Rooij woonde toen schuin 
tegenover de fabriek. Ook Piet Ewijk en Henk 
Gaasenbeek hebben bij de wasserij gewerkt.

In februari 1954 deed het Utrechts Nieuwsblad 
nogmaals een oproep: “Aan de wasserij Gruno 

NV te Achttienhoven, telefoon K 3409-202, 
kunnen geplaatst worden enige nette meisjes. 
Goede behandeling, aangenaam werk”.

In die tijd werkten daar drie zusjes van der 
Mark uit de Gagel, Jans en Bep Overeem, Alie 
en Annie Manten, Wijntje de Graaf, de meisjes 
Muis uit Tienhoven… 

De was, voorzien van een nummer, werd 
nauwkeurig op waslijsten bijgehouden. 
Maartje Lam herinnert zich het monogram van 
de bakkersjassen en schorten uit de bakkerij 
van haar ouders, bakkerij Jongeneel: nummer 
663. “Het monogram moest je op de was naai-
en. De witte was, in een rieten mand, werd 

opgehaald door Kees van der Tol. Wassen, 
stijven, in de chloor en drogen. Dirkje Moen 
werkte er, Corrie Donker en Jaan Sodaar. Alie 
Manten van de Molenweg had voor de Gruno 
gewerkt. Zij vouwde de lakens met de punten 
naar binnen, van buiten naar binnen, nog-

maals omslaan, dubbelvouwen, recht trekken 
en opvouwen tot een klein pakketje….

Gaarkeuken tijdens de hongerwinter 
In de Tweede wereldoorlog was in de winter 
van 1944-1945 een grote groep evacuees 
ondergebracht in Achttienhoven en West-
broek. In de Gruno was toen een gaarkeuken 
gevestigd waar vooral de evacuees gebruik 
van maakten. Een aantal van hen verzorgde 
daar de maaltijden. Eén van hen, Jan Linders 
uit Gennep, schrijft later: “Mijn vader werkte 
daar met nog ’n zestal andere evacuees onder 
leiding van een persoon die van beroep kok 
was, een lange man. Elke dag begon men om 
9 uur in de Gruno met snijden, wassen en ko-

ken. Het eten werd daar ter plekke bereid en 
de evacuees mochten het om 12 uur afhalen. 
Mijn vader heeft er 4 à 5 maanden gewerkt, 
tot 5 mei 1945”. Op die dag werd Westbroek 
binnengevallen door zwaarbewapende 
Duitse militairen. Op het terrein van de Gruno 
werden zij over een aantal pantserwagens 
verdeeld. Een deel van hen drong onder aan-

voering van een luitenant de wasserij binnen. 
Deze vuurde met zijn machinepistool een salvo 
af om mogelijke verzetsmensen af te schrik-

ken. De vrouwen die daar werkzaam waren 
schrokken en huilden. Het hele team van de 
gaarkeuken werd opgepakt en 2 aan 2 lopend 
weggevoerd naar de school in Westbroek. 
Voor hen liep het goed af, maar er sneuvelden 
die dag 11 mensen. (Meer hierover op de 
website van de Historische Vereniging Maar-
tensdijk. Zie Verantwoording).

Na sluiting van de wasserij Gruno in 1959 had 
aannemer Sas (Van Alphenstraat 4, 
Westbroek) hier tijdelijk opslag. Rond 1975 Gruno Directeur Varkevisser en schoonzoon met echtgenotes en kinde-

ren naast de vrachtwagen van het bedrijf. Foto Joop Oostveen.
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handel tussen, dacht ik.” Hij zag de ruimte bij 
zijn schoonvader Leo van Rooij in het pand 
aan de Dr. Welfferweg 102 in Westbroek met 
hoge schoorsteen en dacht: “Verrek, die kan ik 
gebruiken om zelf een metaalsmelterij te star-
ten.” De benodigde Hinderwetvergunningen 
werden aangevraagd en om de start te be-

spoedigen werd het betreffende pand gekocht 
van de Westmaas Beleggingsmaatschappij B.V. 
Aldus werd rond 1980 door Nico Welschen 

werd het pand gekocht door 
Westmaas Beleggingsmaat-
schappij B.V. uit Rotterdam, 
die het op haar beurt ver-
huurde aan de heer L.S. 
van Rooij (wethouder van 
de toenmalige gemeente 
Maartensdijk CHU) met zijn 
glasinstrumentenmakerij 
(pipetten, erlenmeyers). 
Aangezien het pand te groot 
was voor dit bedrijf werd 
het onderverhuurd aan o.a. 
de onderneming Schouw 
en Oostwoud uit 
Maartensdijk voor op-

slag (Tupperware). Het 
voorhuis werd o.a. ver-
huurd aan de heer Renze 
Kooistra, schoolmeester in Utrecht.

Welschen Metaal B.V.

Sinds 1967 werkte de heer Nico Welschen bij 
het bedrijf van zijn vader Alcu in De Meern. 
In 1975 werd deze onderneming tezamen 
met Neo Metaal in Maarssen gekocht door 
mijnbouwbedrijf De Billiton. Zij voorzagen 
dat recycling de toekomst had, maar hebben 
het toen niet waar kunnen maken. Billiton 
Maarssen is in 1990 ge-

stopt. Nico Welschen heeft 
in totaal 3 uur voor Billiton 
gewerkt, voelde zich niet 
serieus genomen en begon 
daarom voor zichzelf met 
het ophalen van metaal-
schroot. We spraken dhr. 
Welschen. Hij vertelt: “Ik 
kon tennisleraar worden, of 

hockeytrainer. Maar ik heb 
een aanhangertje gemaakt 
om non-ferro-metalen, 
zoals brons en messing op 
te halen en ergens heen te 

brengen. Daar zit wel wat 

Medewerkers wasfabriek Gruno. Vooraan chauffeur Joop Overeem, 1e rij vlnr: De benen van 
Kees van der Tol, Tiny Plooy, Neeltje Muis, Gonda Sturkenboom, mw. Varkevisser, Gonda 
Klein, Wil van der Mark, 2e rij: De heren Varkevisser en De Rooy, 3e rij: Van der Mark, 
onbekend, Wijntje de Graaf, Truus Muis, Henk Gaasenbeek, Annie Manten, Lydia Stur-
kenboom, Wijntje van der Mark. Foto Joop Oostveen.

Terreinoverzicht met de fabrieksgebouwen op het perceel dr Welfferweg 102. 

Collectie Jacques Reijniers.
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gestart met Welschen Metaal B.V., een metaal 
recyclingbedrijf. Een onderneming voor het 
smelten van nonferro-metalen tot brons en 
messing. Een cokes gestookte smeltoven werd 
gebouwd met een capaciteit van 700 kg. Het 
gesmolten metaal werd in blokken gegoten en 
verkocht voor het gieten van o.a. klokken (bijv. 
de klokkengieterij van de Koninklijke 
Eijsbouts), industriële producten (zoals tand-

wielen) en beelden (kunstenaars).
 

Investeren en moderniseren

Na de succesvolle start van de onderneming 
en het beëindigen van de activiteiten van 
Billiton in Maarssen werd rond 1990 achter 
het bestaande pand een hal aangebouwd 
om de productiecapaciteit te vergroten. Ook 
werd een nieuwe zuurstof gestookte oven 
(voor schonere verbranding) met luchtfilters 
gebouwd met een capaciteit van 6.000 kg. 
Er werd een gemechaniseerde blokkenband 
naast de oven gebouwd om tijdens het 
gieten de arbeidsomstandigheden voor de 
werknemers te verbeteren en om efficiënter 
te kunnen werken. Als eerste in Nederland 
investeerde Nico Welschen in een röntgen-

spectrograaf die het mogelijk maakte om, met 
nauwkeuriger analyses, nóg zuiverder brons 
te kunnen gieten. Een peperdure aanschaf. 
Welschen herinnert zich: “Even simpel gezegd 
legde je daar een stukje metaal in en even la-

ter kon je op de display aflezen hoeveel koper, 
tin, lood of nikkel erin zat. Je kunt zelfs stukjes 
schroot analyseren.” Hij vervolgt: “Dat stukje 

schroot kopen, dat was de kunde natuurlijk. 
Daarvoor moest je gaan snuffelen, echt de 
boer op. Er zijn bedrijven waar de kantine een 
soort caravan is én je hebt bedrijven waar je in 

een gelambriseerde kamer wordt ontvangen. 
Uiteindelijk hebben we fatsoenlijke schrootjon-

gens gevonden. Uit de scheepvaartindustrie 
wordt veel gesloopt, veel mooi messing, mooi 
aluminiumbrons.”

Analyseren

In de hal stonden tafels om het schroot te 
scheiden en te analyseren. Welschen: “Heel 

vroeger ging het zo: Eerst boren. Aan het boor-
sel kon je ongeveer de kwaliteit beoordelen; 
klokkenbrons of andere. Of een klop geven met 
een vijl; als er veel lood in zat kreeg je deukjes. 
Bij harde soorten niet. Later werd het analyse-

ren: het vuil eraf schrapen, infrarood erop, en 

dan keek je op je schermpje. Op grond daarvan 
maakte je de sortering. Als je ‘t niet goed deed, 
ging het in de oven ook niet goed. Dan smelt je 
schroot om tot schroot. Daar draait het bedrijf 
niet op. Daarom moest het anders, beter. Toen 
kwam behalve die röntgenspectograaf ook een 
grote, roterende elektromagneet. Daarmee 
werd ijzervijlsel uit het schroot gehaald. Dit 
viel in een bak zodra de magneet werd uitge-

schakeld. Het werkte niet per-
fect, omdat het mengsel vaak 
wat olieachtig en plakkerig is. 
Uiteindelijk waren er 3 restan-

ten: goed draaisel, bijna ijzervrij 

ijzerdraaisel en ijzerdraaisel met 
wat bronsdraaisel. Sorteren was 
heel veel werk, maar zeer be-

langrijk. Want als ’t eenmaal in 
de oven zit ben je te laat.”
Brons is een samenstelling (le-

gering) van koper en tin. Deze 
combinatie maakt het metaal 
harder en sterker. De legering 

Medewerkers wasfabriek Gruno. Vooraan chauffeur Joop Overeem, 1e rij vlnr: De benen van 
Kees van der Tol, Tiny Plooy, Neeltje Muis, Gonda Sturkenboom, mw. Varkevisser, Gonda 
Klein, Wil van der Mark, 2e rij: De heren Varkevisser en De Rooy, 3e rij: Van der Mark, 
onbekend, Wijntje de Graaf, Truus Muis, Henk Gaasenbeek, Annie Manten, Lydia Stur-
kenboom, Wijntje van der Mark. Foto Joop Oostveen.

Logeren bij Bram. Gegoten in brons van Welschen Metaal. 
Karien Scholten.



36

heeft een roodachtige tot gelige kleur, afhan-

kelijk van het tin gehalte. Brons is door de 
toevoeging van tin harder en minder buigzaam 
dan koper. Nico Welschen vervolgt: “Er zijn 

misschien wel 10 soorten brons. De mooiste 
soort is in mijn ogen ‘klokkenbrons’; 80% ko-

per, 19% tin, plus 0,03% lood en een beetje 
zink. Je kunt klokken ook maken van zuiver ko-

per en zuiver tin, maar ze hebben liever dat er 
iets in zit. Dat is ervaring. De ene klokkengieter 
doet er soms nog wat zilver bij. Ze hebben 
allemaal hun eigen kunstjes. Ze beginnen met 
ons product en daar doen ze nog wat bij. Dat 
komt heel nauw, vanwege de klank. Je kunt 
zuiver tin kopen, maar tin zit ook in lagers. 
Daarin zit ook cadmium. Als er maar een beet-
je cadmium in de klok zit, klinkt ‘ie niet meer. 
Dan heb je brons voor tandwielen. Dat moet 
heel hard zijn, 90% koper, 10% tin. Dan zak 
je af naar machineonderdelen-kwaliteit, het 
gewoonste soort brons, dat ook wel gebruikt 

wordt voor beelden. Daar worden niet te veel 
mechanische eisen aan gesteld. Zo gauw het 
zeewaardig moet zijn spreek je van een lege-

ring van koper en aluminium. Daar worden 
scheepsschroeven van gemaakt. Als je de kwa-

liteit van schroeven voor de binnenvaart zou 

gebruiken op zee, dan kwam je zonder schroef 
aan. Zeewater vreet het zink eruit. Dus worden 
scheepsschroeven voor de zeevaart gemaakt 
van aluminiumbrons. Voor de binnenvaart een 
bronssoort met messing.”

Gieten

Brons is uitermate geschikt om te gieten. Wel-
schen: “De eerste tien jaar, toen we met een 
ouderwetse oven werkten (de kroes met cokes 
eromheen), konden we niet veel productie 
maken. Je moest er een lepel in stoppen, me-

taal eruit scheppen, stukje lopen, in de vorm 
gieten… Warm, warm, warm… De omgevings-

temperatuur ging al snel richting 50 graden 
Celsius! Je liep naar die oven toe, daarop lag 
een deksel met een inham, daar doorheen stak 
je de lepel, een halve voetbal, een lepel aan 

een lange staaf, dat was zo’n slag… tok… dan 

had je ‘m. Dan liep je 5 à 10 meter naar de rij 
toe waar allemaal van die vormen lagen, en 
dan gieten, gieten, gieten. Zo liep je achter 
elkaar om. Halverwege stopte je en dan kwam 
de volgende ploeg van twee man. Zo deden 
we dat. Die lepel was op een gegeven moment 
roodgloeiend en dan pakte je een andere 

lepel. Dat was het probleem niet. Handschoe-

nen aan en geen nylon kleding. Als nylon een 
spetter krijgt, dan brandt ’t en plakt het op je 
lichaam. Net als aluminium, dat plakt ook op 
je lichaam. Brons rolt er in een soort knikkers 
vanaf.”

Veel klanten en een nieuwe oven

De klantenkring werd langzaam opgebouwd. 
Welschen: “We leverden aan kunstenaars, aan 

klokkenmakers, tot in Maastricht toe. 
De nieuwe oven hebben we neergezet rond 

1990. Toen konden we de productie verdubbe-

len. Toen was Nederland ‘te klein’ geworden. 
We moesten naar Duitsland. Eens in de week 
ging ik naar Nordrhein Westfalen, naar giete-

rijen en een aantal schrootjongens natuurlijk. 
‘Ein zuversichtlige Lieferant’ zijn, betrouwbaar, 
dat was belangrijk. Dat liep heel goed. Wij 
waren de enigen die aluminiumbrons konden 
maken in die hoeveelheden. Door onze oven 
en de manier van smelten. Dat heeft ons veel 
gebracht.
Kopen is een kunde. Weten waar, eropaf gaan, 
goede informatie hebben, elke keer weer. Een 
selectie maken van mensen die je bedonderen 
en wie niet. Een goede kennis van wat is wat. 
Ik mag mezelf niet op de borst kloppen, maar 
dat had ik aardig voor elkaar.”

Welschen benadrukt: “Metaal smelten is wel-
iswaar zwaar, maar als ’t je boeit een prachtig 
vak. Het personeelsverloop was daarom niet 
groot. Op z’n top werkten er 12-13 man en 
altijd 2 reserves. Want als er voetbal was ge-

weest wist je de volgende dag nooit wat er 

gebeurde. Er zaten F-sides bij…”

Met een lange lepel een monster nemen uit de hete oven. 
©Norbert-Waalboer-Fotografie.

Vloeibaar metaal in mal gieten voor analyse. 

©Norbert-Waalboer-Fotografie.

Analyser

bij te sturen.©Norbert-Waalboer-Fotografie.
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Klachten
Sinds de komst van de metaalsmelterij aan 
de Dr. Welfferweg keerden omwonenden zich 
tegen de vestiging. Maar aangezien het ter-
rein een industriële bestemming had, waren 
er geen gronden het bedrijf te weigeren. De 
buren klaagden over vieze, zwarte rook over 
hun erf. Ze konden daarom de was niet bui-
ten drogen en waren bang om hun kinderen 
buiten te laten spelen. Toen er brand uitbrak 
in de fabriek overviel buurman en brandweer-
man Jan Gaasenbeek het grote dilemma om te 
wachten tot de hele boel was afgebrand of z’n 
collega’s te alarmeren om te blussen. Hij deed 
het laatste, maar met een zwaar hart.
Om de overlast voor omwonenden te vermin-

deren, de werkomstandigheden voor de werk-

nemers te verbeteren en de productiviteit te 
verhogen, kwam Welschen met aanpassingen 
in een uitbreidingsplan. Er kwam een grote hal 
achter de bestaande fabriek voor het laden 
en lossen en sorteren. De nieuwe oven in de 
smelterij, gestookt op gas en zuurstof, werkte 
schoner. Een reinigingsinstallatie zorgde dat de 
uitstoot van schadelijke gassen tot een mini-
mum werd beperkt. Toch bleven er bezwaren 
komen, over lawaai, over productiecapaciteit… 
Buren klaagden: “Ondanks de controles glipt 
Welschen constant tussen de mazen van de 
wet” (UN 15 maart 1993). Zelf vat Welschen 
het samen: “Metaal smelten, het is natuurlijk 
niet altijd een heel schoon-achtig gebeuren. 
Maar toen we eenmaal die filter hadden was 
de meeste sores klaar. Ik geloof dat we het 
toen aardig in de knip hadden.” Desalniette-

min was men bij de gemeente Maartensdijk 
van mening dat het bedrijf niet paste in een 
agrarische omgeving als die van Westbroek.

Diefstal

In juli 2008 werd de onderneming overgeno-

men door de zoon van Nico Welschen, de heer 
Nikie Welschen. De capaciteit werd na een 
aanpassing aan de oven uitgebreid naar 

Met een lange lepel een monster nemen uit de hete oven. 
©Norbert-Waalboer-Fotografie.

Vloeibaar metaal in mal gieten voor analyse. 

©Norbert-Waalboer-Fotografie.

Analyseren van de ovenmonsters om de samenstelling in de oven nog wat 

bij te sturen.©Norbert-Waalboer-Fotografie.



38 16.000 kg per dag.  
In 2009 was de onderneming één van de 
slachtoffers van een grote fraudezaak met 
bankgaranties en ging daardoor failliet, maar 
startte binnen een week weer door. Nico 
Welschen verzucht: “Mijn zoon heeft veel last 
gehad van inbraak. Minstens 10 pogingen tot 
inbraak met veel schade en 3 keer geslaagd. 
Ze hadden 7 tot 8 ton aan blokken gestolen, 

voor bijna 150.000 euro! Dat is aardig wat 
geld.”
Tin, heel kostbaar, nikkel en blokken brons 
lagen in de sloot, je kon het zien glinsteren. 
Met hulp van de buren werd alles uit de sloot 

geschept. Welschen: “Wat ze 

allemaal hebben gedaan om 
binnen te komen, dat wil je 
niet weten! Ze maakten grote 
gaten in de muren, gingen 
achterom over slootjes, met 
z’n allen lopen over plankjes 

naar de Kooijdijk, daar stond 
de auto. Recherche erbij… We 
kregen het geld terug van de 

verzekering, maar het mate-

riaal was weg. En je wilde je 
afspraken nakomen. Een paar 
weken later werd ik gebeld: 

“Ik heb een behoorlijke par-
tij liggen, kom eens kijken”. 
Ik liep daar naar binnen, ik 
dacht, niks zeggen. Wat was 
het geval, door die grote partij 
brons heen lagen die blok-

ken van ons. Dan kan je twee 
dingen doen, de politie bellen. 
Dan ben je die klant voor de 

rest van je leven kwijt, dat is 

zeker. Hij heeft het weer van 

iemand anders 
gekregen. 
Het was een hele 

grote handel in 

scheepsschroeven. 
Ik ben netjes ka-

tholiek opgevoed… 

Toen die partij 
kwam zei ik tegen 
de jongens: Haal 

die blokken eruit. 
Opgestapeld en 

verkocht. Geluk-

kig is dat geen 

De nieuwe oven, gestookt op gas en zuurstof. 

©Norbert-Waalboer-Fotografie.

Machinaal gieten van brons. ©Norbert-Waalboer-Fotografie.

 Bronzen broodjes op de gemechaniseerde 

blokkenband 

©Norbert-Waalboer-Fotografie
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schering en inslag.” Zoon Nikie Welschen heeft 
flink moeten investeren. Hij liet de wanden 
verstevigen met dikke platen staal om rovers 
zo lang mogelijk tegen te houden. Er kwamen 
tralies voor de ramen, de vestiging werd een 
fort. Met de aanleg van een alarminstallatie 
werd het rustig. Toch zijn in 2019 de activi-
teiten van de onderneming in Achttienhoven 
beëindigd. 

Terugblik en vooruitzicht

Het monumentale pand heeft altijd een bijzon-

dere plaats gehad in de toenmalige gemeente 
Achttienhoven, de vorige gemeente Maartens-

dijk en in de huidige gemeente De Bilt. Het is 
betreurenswaardig dat het historische en mo-

numentale pand nog geen monumentenstatus 
heeft: de noodzaak is groot. In de maalstroom 
van de tijd zijn alle bedrijven die hier gevestigd 
waren verdwenen of overbodig geworden. 
Gelukkig heeft het College van B&W in De Bilt 
in september 2022 voorgesteld om het pand 
aan te merken als gemeentelijk monument.  
Verder is het opvallend te zien dat - in het licht 
van de huidige ontwikkelingen - vele onderne-

mingen in dit monumentale pand gedurende 
de afgelopen eeuw al in verschillende vormen 
aandacht besteedden aan duurzaamheid. Bij 
Welschen Metaal bijvoorbeeld was hergebruik 
van metalen het centrale thema: ‘circulaire 
economie’.  
Het is ook interessant te lezen dat de vraag-

stukken waar iedere ondernemer toen voor 
heeft gestaan, vandaag de dag nog steeds 
actueel zijn. Een paar voorbeelden: kennis 
van de markt en haar concurrenten, wet- en 
regelgeving, permanent inspelen op ontwikke-

lingen, innoveren, coöperaties, aandacht voor 
milieu en omgeving, RIVM …  
Ook voor jongeren ligt de toekomst in het ken-

nen van het verleden: een bron van inspiratie.
Momenteel (november 2022) is het pand 
eigendom van Forest Financieringsmaatschap-

pij B.V. en is het via Ad Hoc Antikraak be-

woond. Er wordt al een aantal jaren gewerkt 
aan een herbestemming van het monumen-

tale pand. De bedoeling van de investeerder is 
om er wooneenheden voor startende jonge-

ren e.d. te ontwikkelen. De voortgang is bij het 
verschijnen van dit artikel niet bekend. 

 

Verantwoording

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van de 
twee auteurs in Delpher, het Utrechts Archief 

en het RHC Vecht en Venen. Maar zeker zo 

belangrijk zijn de gesprekken met direct 

betrokkenen bij of in de omgeving van het 

bedrijf. Verder dank aan Koos Kolenbrander, 
Kees Dorrestijn en Theo Schouten voor hun 
persoonlijke bijdragen en aan ©Norbert-

Waalboer-Fotografie voor de prachtige foto’s 
van Welschen metaal B.V. 

Op www.stmaerten.nl vindt u een uitgebreide 

bronvermelding en hyperlinks naar artikelen 
over de tragische bevrijdingsdag in 

Westbroek.

 

Extra

Op www.stmaerten.nl is een kleurenfilm te 
zien met beelden van de werkende metaal-

smelterij. De film is samengesteld door Karien 
Scholten en bevat ook geluidsfragmenten uit 

de interviews, waaruit hierboven is geciteerd. 

oodjes op de gemechaniseerde 

©Norbert-Waalboer-Fotografie

Bronzen blokken van Welschen Metaal .
©Norbert-Waalboer-Fotografie.
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