
Unieke vondst in Westbroek 

Wanneer de zomer zijn einde nadert, wordt 
er geoogst in Westbroek. Groente uit de 
tuin, appels en peren uit de boomgaard: al 
eeuwenlang gebeurde dit en zo gebeurt het 
nog steeds. 

Als dat karwei is geklaard worden alle slo
ten geschoond. Sloten schonen is een be
grip in het veengebied, maar stadsbewoners 
kennen de betekenis waarschijnlijk niet. 
Alle sloten, vaarten en weteringen worden 
een keer per jaar ontdaan van het afval dat 
er in de loop van de seizoenen in terecht is 
gekomen. Het Waterschap houdt in novem
ber "schouw" om na te gaan of iedere eige
naar het water rondom zijn perceel heeft 
schoongemaakt. Schone sloten garanderen 
een goede afwatering van het gebied. 

Vroeger schoonde elke boer zijn eigen slo
ten. Het was een zwaar en inspannend 
werk. Dagenlang liep hij langs zijn sloten 
rond de weilanden om het vuil uit het water 
op het land te gooien. Tegenwoordig wor
den hiervoor meestal loonwerkbedrij ven 
ingeschakeld. Met grote kranen verschij
nen zij op de weg en langs de weilanden. In 
korte tijd doen de machines dit zware werk. 
De kranen deponeren de blubber op het 
weiland ernaast of in de berm langs de weg. 

Dit geschiedde ook in het najaar van 1995 
bij de boerderij aan de Kerkdijk nummer 
143, helemaal aan het einde van het dorp 
Westbroek. Naast deze boerderij ligt aan de 
westzijde een boomgaard die vanaf de 
Kerkdijk gescheiden wordt door een sloot. 
En ook deze sloot werd in dat najaar ge
schoond. 

Een goed halfjaar later -zo rond het midden 
van de zomer van 1996- liepen vader en 
zoon in hun boomgaard. Daar lag, nog half 
in de oude modder, een terracottakleurige 
steen van ongeveer 10 bij 15 cm., waar de 
zoon achteloos tegenaan schopte. De steen 
kantelde en zij zagen daardoor in die steen 
een fraai uitgehouwen meisjeskopje. Zij 
waren verrast: zoiets hadden zij in hun 
gehele omgeving nog nooit gezien. Waar
schijnlijk was deze steen bij het schonen 

van de sloot in de boomgaard terecht geko
men. Zij pakten de steen op, poetsten hem 
wat verder af en namen de vondst mee naar 
huis. 

Donatie 
Op 7 december van hetzelfde jaar organi
seerde de Stichting Brigida een historische 
tentoonstelling in het koor van de N.H. kerk 
te Westbroek. De heer W. Hennipman Epz. 
bezocht de tentoonstelling. Hij had de be
wuste steen meegenomen en vroeg ons of 
wij er iets over konden vertellen. 
Daar stonden wij, vier leden van de 
Historische Vereniging Maartensdijk en 
wij wisten niets zinnigs over de steen te 
zeggen. Het was zonder meer een bijzon
dere steen, dat zagen wij wel direct. De vin
der gaf de steen aan mij met de woorden: 
"Voor de Historische Vereniging". En zo 
nam ik de steen mee naar huis en ging op 
zoek naar een instantie die uitsluitsel zou 
kunnen geven over de oorsprong van deze 
mooie steen. 

Archeologisch Bouwkundig Centrum 
Een mogelijkheid vormde het Archeologisch 
Bouwkundig Centrum in de stad Utrecht 
waar de provinciale assistent archeoloog 
momenteel zijn werkplek heeft. Dus op 
naar de Zwaansteeg waar dit centrum is ge
vestigd. En ja, soms spelen geluk en toeval 
samen. In dit centrum werkt de heer Tjeerd 
Pot al bijna twintig jaar als vrijwilliger. Hij 
is door de jaren heen een expert geworden 
op het gebied van allerlei soorten steen die 
in de stad Utrecht worden opgegraven. Hij 
wist direct wat voor soort steen het was en 
stuurde mij de volgende omschrijving: 

Rapport 
Betreft "De vondst in de boomgaard van de 
familie Hennipman bij Kerkdijk 143a te 
Westbroek": 

"Het gaat om een zogenoemde "haard-
steen" uit een schouw. Tegen de achter
wand speelde het vuur, waarin zo'n 40 tot 
60 stuks haardstenen en deksteen waren ge
metseld in de vorm van een piramide. 
Omstreeks 1500 begon men die stenen met 
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De zogenoemde 
haardsteen met duide

lijk zichtbaar het 
meisjeskopje 
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laagreliëf te versieren, eerst simpel en later 
kunstzinnig. Tussen ca. 1530 en 1550 wa
ren bijbelse taferelen populair. De gevon
den haardsteen stamt van omstreeks 1550-
1560, werd in Antwerpen gemaakt en in 
Holland geïmporteerd. Omdat deze haard-
stenen relatief duur waren, werden ze 
vooral in de meer voorname behuizingen 
toegepast. Na 1625 raakten ze grotendeels 
in onbruik toen de gietijzeren haardscher
men hun intrede deden. Deze reliëfsteen is 
aardig intact en tamelijk bijzonder, een bij
zonder bezit", aldus het rapport van de heer 
Tjeerd Pot. 

Zwerfsteen 
De vraag die zich dan meteen opwerpt is 
"hoe komt zo'n haardsteen in een sloot aan 
het einde van de Kerkdijk in Westbroek?". 
Uit kadastrale gegevens blijkt dat dit per
ceel tot 1815 uit weiland bestond. In dat jaar 
verkocht de familie Van Doorn het weiland 
aanP. van Zijtveld, die in 1918 vergunning 
kreeg voor de bouw van een boerderij. 

Het is dus bijna uitgesloten dat er voor die 
tijd op die plaats bebouwing bestond, laat 
staan dat zo'n bebouwing een schouw met 
haardstenen die alleen in voorname behui
zingen werden toegepast zou bevatten. Wel 
is opmerkelijk dat op hetzelfde perceel een 
muntje, een 1/2 zilveren stuiver van Gelre 
uit 1681, is gevonden. De geschiedenis 
geeft haar geheimen maar moeilijk prijs! 

Zou het kunnen zijn dat turfschippers van
uit Westbroek met hun schouwen turf naar 
Utrecht voeren en op de terugweg stadsaf-
val als lading mee terugnamen en dat in dat 
vuil misschien ook de resten van een haard 
werden meegevoerd? 

De eigenaar van de boerderij vertelde ook 
dat in 1989 een sloot tussen de boerderij en 
de boomgaard is gedempt met grond af
komstig uit Zeist en Woudenberg. Zou daar 
de steen in hebben gezeten? Een mogelijk
heid. Maar Zeist bestond nog niet in de 16e 
eeuw en uit die tijd stamt onze steen. 
Kortom: gissingen; wij weten op dit mo
ment niet hoe deze haardsteen in Westbroek 
terecht is gekomen. 

Wel is de Historische Vereniging heel blij 
met deze schenking. Zoals de gemeentear
chivaris zei, oorspronkelijk zal deze steen 
wel niet uit Westbroek komen, maar hij is 

hier wel gevonden, dat is het unieke! De 
haardsteen is veilig geborgen in de kluis 
van de gemeente. Op de komende jaarver
gadering zal hij aan de leden worden ge
toond. 

Tot slot een oproep aan alle slotenschoners: 
"Kijk uit wat u doet, wellicht wordt er nog 
meer gevonden en worden wij verrast door 
nog meer van dit soort interessante zwerf
stenen". 

M.L. de Raadt-NolstTrenité 
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