
Boschboerderijtje: 
de mens en het landschap 

De geschiedenis van 'Het Boschboerderijtje' 
aan de Eikensteeg 34 te Maartensdijk en 
de verhalen over de vele vroegere bewoners 
ervan staan sinds Open Monumentendag 
1997 voortdurend in de belangstelling. 
Het boerderijtje is vanaf 1997 zoveel 
mogelijk in oude luister hersteld en als 
cultuur-historisch centrum ingericht. Veel 
mensen die belangstelling hebben voor de 
tijden van weleer bezoeken sindsdien het 
boerderijtje. 

Sociaal ontmoetingspunt 
Hoewel het boerderijtje afgelegen in de 
Eyckensteinse bossen staat, is het door de 
gastvrijheid van vroegere bewoners 

steeds voor velen een sociaal ontmoe
tingspunt geweest. 
De Eikensteeg maakt deel uit van het land
goed Eyckenstein en vormt tevens de ge
meentegrens tussen Maartensdijk en De 
Bilt. De huizen aan de westzijde van de 
steeg staan op Maartensdijks grondgebied 
en het grondgebied aan de oostzijde van de 
steeg behoort aan de gemeente De Bilt. 
De Eikensteeg is sinds eeuwen een oude 
verbindingsweg tussen de dorpen Maar
tensdijk en De Lage Vuursche. 

Het landgoed Eyckenstein 
De geschiedenis van het landgoed 
Eyckenstein is al meerdere malen in 
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Een kadasterkaart uit 
1876 van het land
goed Eyckenstein 
met daarop de 
Eyckensteinse laan 
(Eikensteeg). 
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publicaties en lezingen belicht. De huidige 
eigenaar van het landgoed, de heer R.W. 
baron van Boetzelaer, heeft in 1990 met een 
lezing voor de leden van de Historische 
Vereniging over de ontstaansgeschiedenis 
van het landgoed uitvoerig verteld. De 
heer Putman en mevr. Burgman hebben in 
1993 in de notariële archieven de geschie
denis van het landgoed Eyckenstein on
derzocht en die weten terug te vinden tot 
1629. Er is echter nog niet aangetoond dat 
het boerderijtje toen al bestond. 

Het landgoed Eyckenstein heeft zoals de 
meeste bestaande- en reeds verdwenen 
landgoederen binnen onze gemeente een 
agrarische oorsprong. Tot het eind van de 
vijftiende eeuw werd de oorspronkelijke 
veenkavel waarop later 'De Hofstede 
Eyckenstein' werd gebouwd, ontgonnen. 
Op een verpondingskaart uit 1641 (ver
ponding is een oude naam voor belasting 
op vaste goederen) staat de naam 
mr. Abraham de Bucquoy vermeld bij het 
perceel waarop de hofstede Eyckenstein 
is gebouwd. Aan de hand van notariële 
transportacten zijn de eigenaren van het 
landgoed na de heer De Bucquoy terug
gevonden. 
Een transportacte van 20 oktober 1651 
vermeldt de verkoop door de erfgenamen 
van mr. Cornells van Vianen (spelling uit 
die tijd): 'van een sekere hofstede, huijs-
inge, bouwhuijs, schuer, schaepskoye, 
duijfhuijs, boomgaerden, ente rije van 
vrugtbomen, een bosgen, landen, ende 
wel beplante steege, heetvelden, ende 
onlanden, met alle de vordere eyken en 
andere plantogie, met noch een huijsgen 
staende aen de wech in de nieuwen 
bogaert. Alle staende en gelegen in dese 
gerechte van Oostveen aan 't oosteynde 
van St. Martensdijck, streckende uijtten 
Noorden van 't hart van de Vuijrse, op tot 
twee roeden voorbij den langen acker die 
gelegen is besuijden de Berckesteech 
ende landen van wijlen Adriaan Pallaes, 

daer 't convent van Oostbroeck ende nu de 
heeren Berck oosten, de erfgenamen van 
voornoemde Pallaes, nu Meerenburch 
westwaards naastgelegen, sijn groot te sa
men natte heetvelden vier ende 't negen-
tich mergen vijff hondert acht en vijftig 
roeden'. 

Een transportacte uit 1777 vermeldt de fa
miliebanden van mr. Abraham Bucquoij 
(die in 1641 op de verpondingskaart staat) 
met latere eigenaren/bewoners van het 
landgoed Eyckenstein. De erfgenamen 
van mr. Cornells van Vianen, in leven 
Raad v.d. Camer van Justitie tot Vianen 
(een Raad was de titel van iemand die een 
vaste officiële functie bekleedde in een 
stedelijke vroedschap. Een vroedschap 
was in de republikeinse tijd de stedelijke 
regering), verkopen in 1651 het landgoed 
aan Johannes Gerobulus, Muntmeester 
van het Land van Utrecht. Aan het eind 
van deze transportacte wordt verwezen 
naar 'de caerten ende de oude brieven daer 
van sijnde uit 16-6-1629'. (waarschijnlijk 
de documenten van het moment toen de 
heer De Bucquoy het landgoed verwierf). 

Na de families Van Poolsum (1722), Van 
Kooten (1760), Eijck (1777), Van Namen 
(1791), Eijck van Zuijlichem (1795) werd 
het landgoed in 1876 geveild en gekocht 
door mevr. Elisabeth Charlotte Hendriks, 
weduwe van baron van Boetzelaer, de 
grootvader van de huidige eigenaar. 

De bewoners van 'Het Boschboerderijtje' 
De Eikensteeg werd in het verleden achtereen
volgens Vianensteeg en Eyckensteinschelaan 
genoemd. Op een kadastrale kaart uit 
1832 telde de steeg aan de westzijde (de 
Maartensdijkse kant) zes huizen. Het 
boerderijtje was het vijfde huis aan de 
steeg. Gegevens over de bewoners zijn te
rug te vinden in de overzichten die vanaf 
1840 ten behoeve van de tienjaarlijkse 
volkstellingen zijn gemaakt. Volgens het 
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Een tekening uit 
1850 met daarop het 
bezit van Eijck van 
Zuijlichem meteen 
gedeelte van het bezit 
rond de bossen van 
Evckenstein. 

overzicht uit 1840 woonden Jacob van 
Manen, arbeider, 70 jaar oud, in 1771 in 
Leersum geboren, met zijn vrouw 
Marrigje van Manen-de Heus, 57 jaar oud 
en geboren in De Lage Vuursche toen 
in het boerderijtje. Jacob en Marrigje 
hadden twee kinderen: Hendrik, 25 jaar 
oud en Marritje, 15 jaar oud, beiden in 
Maartensdijk geboren. Bij Jacob en 
Marrigje woonden ook in huis: Willem 
van Appeldoorn, in 1780 in Maartensdijk 
geboren en Aalbert Jansen, in 1822 in 
Leusden geboren. Willem van Appeldoorn 
was bezembinder. Bezembinders woon
den in de vorige eeuw vaak in de directe 
omgeving van de heide. Zij maakten van 
gedroogde heide boenders en bezems. 
Aalbert Jansen was 'Geziener der Jacht'. 
Hij vertrok in 1856 naar De Bilt. 

Zalige Keesie 
Marritje, de dochter van Jacob en Marrigje, 
trouwde in 1853 met Jan Jansen. Jan werd 
in 1826 in Leusden geboren en was arbei
der van beroep. Jan en Marritje bleven na 
hun trouwen bij de ouders van Marritje in 
het boerderijtje aan de Eikensteeg wonen. 
Jan Jansen overleed in 1874 en Marritje in 
1888. Na de familie Jansen kwamen 
Cornells en Neeltje Lodder-Nieboer in het 
boerderijtje wonen. Cornelis was de bos-
baas van het landgoed Eyckenstein. Hij 
wordt herinnerd als een zwijgzaam en ge
lovig man. En werd door zijn onderge
schikten 'zalige Keesie' genoemd. 

Het paardenkerkhof 
Aan de hand van een gedetailleerde over-
zichtkaart, die in 1876 ten behoeve van de 

Een afbeelding op 
olieverfschilderij 
van 'Het 
Boschboerderijtje' 
uit het begin van 
deze eeuw. Op deze 
afbeelding heeft het 
boerderijtje nog een 
'rieten kap'. 



Een foto van Ah Kok 
op latere leeftijd met 

glaasje jenever. 

Een foto van 'Het 
Boschboerderijtje' 
zoals het er nu nog 

uitziet. 

verkoop van het landgoed Eyckenstein 
werd gemaakt, is een beeld te vormen van 
de directe omgeving van het boerderijtje. 
Ten noorden van het boerderijtje stond 
nog een huisje, waarin in 1850 Anthonie 
Kramer woonde. Anthonie was tuinman 
op het landgoed Eyckenstein. Het huisje 
stond op de hoek van de Eikensteeg met de 
huidige Karnemelkseweg. Op de kaart uit 
1876 wordt de huidige Karnemelkseweg 
'de weg voorbij Kramer' genoemd. Langs 
het vervolg van de Karnemelkseweg rich
ting De Lage Vuursche staat een 'paarden-
wed' getekend. Dit was een drinkplaats 
voor paarden. Oudere bewoners van de 
Eikensteeg herinneren zich nog, dat Jacob 
Kramer, een kleinzoon van Anthonie 
Kramer, gedurende de twintiger jaren van 
deze eeuw zijn gestorven paarden in de di
recte omgeving van het vroegere paarden-
wed begroef. 

Gezellig in huis 
In 1904 verliet het gezin Lodder het boer
derijtje. Hierna is het waarschijnlijk een 
aantal jaren niet bewoond geweest. 
Althans over de periode 1904 tot 1913 
zijn er geen gegevens over bewoners van 
het boerderijtje in de burgerlijke stand van 
de gemeente Maartensdijk te vinden. In 
1913 kwamen Dirk Kok en zijn vrouw 
Jannetje van Schalm vanuit De Lage 
Vuursche met drie kinderen in het boerde
rijtje te wonen. Dirk was werkzaam in de 
tuinen van Rovèrestein en Jannetje 
maakte op zaterdag de bakkerij van De 
With aan de Dorps weg schoon. Jannetje 
reed op een driewieler fiets. Dirk en 
Jannetje kregen in totaal 11 kinderen. 
Volgens vroegere speelkameraadjes was het 
ondanks de grote kinderschare altijd netjes 
en gezellig in huis. Het gezin leefde groten
deels selfsupporting in het boerderijtje. Ze 
verbouwden groenten in de grote moes
tuin. De woning was niet aangesloten op 

het elektriciteits-, gas- en waternet. Het 
drinkwater kwam uit een pomp achter het 
boerderijtje. Het waswater putten ze uit 
een wel die tegenover het boerderijtje in 
het bos lag. De kachels en het fornuis wer
den met hout uit het bos gestookt. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog von
den een aantal onderduikers een veilige 
schuilplaats in onderaardse ruimten die 
achter in de tuin waren gegraven. Enkelen 
van de 11 kinderen van Dirk en Jannetje wer
den later bekende figuren in het dorp. De 
zoons Jan en Dirk werkten bij de gemeente. 
Henk en Ab behoorden tot de eerste muzi
kanten van de dorpsfanfare 'Kunst en 
Genoegen'. De fanfare repeteerde vaak in 
huis bij de familie Kok. Vader Dirk overleed 
in 1953 en moeder Jannetje in 1958. Ab en 
Aaltje zijn nooit getrouwd en bleven tot hun 
overlijden in hun ouderlijk huis wonen. Voor 
velen was Ab en Aaltje, rijdend op een 
Zundapp bromfiets op weg naar kennissen of 
winkels, een bekende verschijning in het bos. 

Na het overlijden van Aaltje begon Ab aan 
elektrische stroom in huis te denken. Aaltje 
was daar steeds op tegen geweest. Daartoe 
plaatste Ab een stroomaggregaat, aangedre
ven door een dieselmotor, in een schuurtje 
in de moestuin. Ab is tot zijn pensioen in de 
bosbouw en huizenbouw werkzaam ge

weest. De vele reparaties met hergebruikte 
bouwmaterialen waren daar in en om het 
boerderijtje de stille getuigen van. De laatste 
jaren van zijn leven leidde Ab samen met 
zijn hondje een rustig en tevreden bestaan in 
het boerderijtje. Oude makkers van hem de
den boodschappen, onderhielden de tuin of 
kwamen zomaar buurten. In november 1996 
is Ab overleden. De zorg en aandacht waar
mee het boerderijtje vanaf 1997 is gerestau
reerd is een postume hulde aan de vele be
woners die jarenlang genoodzaakt waren 
met weinig gelukkig te moeten zijn. 

Koos Kolenbrander 


