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VOORWOORD 

Nu h el landgoed Anrlerstcin dit jaar zijn eeuwfeest vie1·1 

als thuisbasis van de familie Van Beuning en, worden ter 

ge lege nh eid daarvan in dit boekwerk de wederwaa rdi ghede n 

van huis en bewoners vas tgelegd voor de toekomst. 

Honderd jaar geleden, toen de ee rste Van BeLmingens er 

over dachten zich in Maarsbergen te gaan vesUgen, was er 

sprake van een reeds lan g bestaande boerenhofstede in een 

fraa i kleinschalig landschap mei ee n huis dal in l852 nieuw 

was gebouwd en de naam Anderslei n kreeg. De onde r

nemingszin van de Van Beuningens kon in Maarsbe rgen tol 

zijn recht komen en leidde in de vrnege perioden tot een 

belangrijk boerenbedrijf, een kaashandel en later tot een grote 

melkveehouderij. 

Gevoe l voor wijz igingen in de maatschappelijke ontwik

kelingen bracht de famiUe ertoe in de tachtiger jaren van de 

vor ige ee uw een heel ande re weg in le slaan . Dil le idd e tol de 

aanleg van de golfbaan en levens tot veel aandach t voor 

naluuron l wikkel ing. 



Behalve de zorg voor het familiebedrijf was er van meet 

af' aan ook l>elangsLelling van tle Van Beuningens voor de 

publieke zaak. De heer C.S. van Beuningen was vele jaren 

raadslid en weLhouder van de gemeente Maarn en laler 

maakte ook zijn zoo n de heer H.A. van Beuningen jaren deel 

uil van het gemeentebestuur. Jongere leden van de familie 

zetten deze tr aditie nog steeds voort. 

Als Loenmalig bu rgemees ter van Maarn heb ik de latere 

fase in de ontwikkeling van Anderstein van dichtb ij kunnen 

volgen. Het is dan ook mel veel plezier dat ik ter introduc tie 

van dit boek een voorwoord schrijf. Ik ben er zeker van dal 

het voor de huidige, maar ook voor de toekomslige generalies 

een waardevol lees- en naslagwerk zal zijn . 

r 

A.D. de Stigter- Huising , oud-burgemeester van Maarn 
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Hel landgoed in de 

rlchllng van de molen 

De Lierde. 

Anderstein in de aanbieding 

Op maandag 19 januari 1903 vond voor de kleine Maarsbergse 

gemeenschap van ongeveer 400 zielen een niel -alledaagse 

gebew·tenis plaats: de openbare verkoping bij opbod en afslag 

van hel landgoed "Anderstein". Door een zware hypotheeklast 

en voortgaande verwaarlozing van het land goed - de eigenaar 

had meer belangstelling voor zijn renpaarden - was een 

rendabele exploitatie steeds moeilijker geworden totdat 

verkoop onvermijdelijk werd. 

De belangrijke positie van Anderslein binnen 

Maarsbergen valt op te maken uit de algemene omschrijving 

in de verkoopprospectus. Het grootste perceel van het land -

goed, aan de straatw eg van Maarsbergen naar VVoudenberg, 1 11 1 

omvat: 'Heerenhuis, waarachter stalling voor dertig stuks 
hoornvee, Koelshuis, waarin ruimte voor vijf rijtuigen met 

annexe tuigenkamer, daarboven koetsiers- en palfrenierswo-

ning en hooizolder, onmiddellijk achter het koelshuis stalling 

voor zes lux epaarden en daarachter stalli n g voor zes werk-

paarden, steenen sc huur mel gemetselde varkenshokken en 

builcnloop, verder kaas- en botermakerij, wagenschuur en 

bergplaatsen voor landbou w- en tuingereedschappen, drie vijf-

roeds hooibergen, tuinmanswoning, schuw-, boerderij met 

stalling voor acht stuks hoornvee en paa!'denstal en daarachter 

staanden schuurberg, moestuin met gemetselde broeibakken 

en perspomp, renbaan in aanleg, boomgaard, badhuisje met 

vijver, dennenbosschen, lanen met opgaande bomen, eiken 

hakhout, bouw- en weilanden benevens heigrond.' 



Beschrijving en Conditië11 
Il ER 

OPEKBARE , rERTZOOPTNG 
VAN fIET 

geheel tiend vrije L an dgoed 

,,Anders te in", 
gelegen aan den straatweg van 

M A A R S BE R G E N naar W O U D E N B E R G, 
in de Gemeenten MAARN en WOUDENBERG, 

met eeno total!.' oppervlakte van 

10~ Rec·taren 75 Aren t8 Centiaren, 
ton overstaan van dr N otar isson: 

J. C. G. POLLONES en J. P. SMITS, 

in h!;'t Verkooplokaal 

,,F R A S O A T I'' 
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D. R. NIENABER, 
C. DE VLAMING Jr., 
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J. H. VAN DEN ANDE L J r. 011 

0. A. J. RICIIELLE. 



Prospectus voor 

de verkoping van 

Andersteln. 

Behalve hel hoofdperceel zijn er nog zes andere perce

len binnen de gemeenLes Maarn e11 Woudenberg die tol hel 

landgoed behoren: bouwland, heigrond met renbaan, heide, 

dennenbos, weiland, hakhout en nog een boerderij met 

veestal, paardenstal en schuurberg. De totale oppervlakte 

beslaat ruim 105 hectare. Slechts l5 hectare daarvan is bouw 

en weiland. 

Hel landgoed dat later de naam Anderslein zal krijgen, 

behoorde tot 1656 aan de Proostdij-Huize Maarsbe rgen, 

daarna aan de heer van Kasteel Maarsbergen. Bekend is dal er 

in 1717 een hofstede stond. het "Uilegat", op de rancl van een 

zandduin, met 55 hectare bouwland en l2 hectare we iland. Jn 

1814 komt de hofstede in bezit van de eigenaar van Huize 

GeeresLein in Woudenberg, sinds 1834 jonkheer Hendrik 

Danië l Hoort van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude. 1 13 1 

Hel Uilegat wordt in 1852 gesloopt. Ongeveer Lwechonclerd 

meter ten oosten van de afgebroken hoeve, aan de 

Woudenbergseweg - toen Maathweg of Maathsteeg geheten -

laai de oude jonkheer van Geerestein voor zijn jongste zoon 

Maurits Wijnand Hendrik een ander "stein" bouwen, dat ook 

inderdaad de naam "Anderstein" krijgt. Na het overlijden van 

zijn vader koop t jonkheer Maurits in 1881 de erfdelen van zijn 

dTie ongetrouwde zus ters die op Geerestein zijn achtergeble -

ven. Waarschij nlijk slaat op deze drie jonkvrouwen - door 

iedereen "de freules" genoemd - hel rijmpje dat in 

Maarsbergen de ronde deed: 'De meiden van hel Uilengat 

hebbe n later centen zat.' 



De plaals waar tol 1852 

de hotstede het Uilegat 

heeft gestaan. 1937. 
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In de daaropvolgende jaren breidt hun broer het land

goed Anderslein verscheidene keren uH door aankoop van 

belendende percelen. Een laatsle stuk grond neemt hij in 1887 

over van jonkheer Mr Karel Anton ie Godin de Beaufort. 

In 1893, inmiddels zonder beroep en wonend in Engeland, 

verkoopt jonkheer Maurits Hooft het gehele landgoed voor 

f 30.000,- aan Frederik Jnsinger, grondeigenaar Le Baarn. 

Deze op zijn beurt voegt er in 1899 een perceel aan toe: een 

boerenbehuizing met wei - en bouwland. Eveneens in 1899 

vermeerdert hij de waarde van hel lanclgoecl door afkoop van 

Lienclrechl, 'het recht van heffing van koorn -, luijlencle -, 

hennip - en tabakslienflcn' op een deel van zijn bezit. 

(De krijtende tiende is een heffing op krijtend, d.w.z. blatend 

jongvee.) !n 1901 ten slotte breidt Insinger hel landgoed 

nogmaals uil met een perceel ler waarde van /2 .450,-. 

In deze omvang wordl het landgoed Anclerste in het 

object van de openbare verkop ing. Geboden en afgeslagen 

wordt er inderdaad op maandag 19 januari 1903 in hel 

Verkooplokaal Frascali aan de O.Z. VoorbUJ'gwal te 

Amsterdam. Tol een gunning van het gehele landgoed of vau 

een combinalie van percelen komt hel echter niet. Direct na 

de veiling meldt de oudste zoon van I-lendt·ik Adriaan van 

Beuningen, koopman le Ulre<'hl, zkh bij een van de betrokken 

makelaars met de mededeling dat zijn vader gcinleresseerd is 

in onderhandse aankoop van het landgoed. Dal is hel moment 

waarop de familie Van Beun:ingen haar entree maakt in de 
geschiedenis van Anderslcin. 





.... 

"ï;:;:,,.._ ,,,,,._7. if c<f•e,, ~-"- /.{ ~ti.P · '4 V 

C~ LO .-,:,~ (1#1J.,--......:C-/.e~ ~,,._,,_,,é ~ - ~; ✓ ?"~4-

• . . } i J i ~ ~ . . ~ . ~ ~~ i 

· ~ ~ ~ J ,~ ~ t t . t l r t ~ t ~ ~ ~~ ~ ~ î 
~ ~ ~ î ~ l\ ~J ~ . ~ .,, ~ . 



Hendrik Adriaan, als 

paler familias lussen 

zijn kinderen en 

aangetrouwde kinderen, 

nieuwjaarsdag 1903. 

Uil hel dagboek 

van Willy. 

Stamvader Van Beuningen 

! lel verhaal van de Van Beuningens op Anderstein 

begint bij de stamvader van de familie. Hoewel de bewezen 

afstamming van de familie Van Beuningen teruggaat lol Jan 

van Beuningen (geboren in 1635) en de vermoedelijke afstam

ming Lot Geurt Jansz. van Beuningen (rond 1500), wordt de 

Utel stamvader door cle tegenwoordige familie uitsluitend 

toegekend aan Hendrik Adriaan die pas in 1841 ter wereld 

kwam. Enerzijds hangt deze kwalificalie samen met hel 

ontbreken van nageslacht met de naam Van Beuningen anders 

dan uil het huwelijk van Hendrik Adriaan en Annie Lavinia 

Brain. Anderzijds heeft de toekenning van het starnvaderschap 

aan Hendrik Adriaan ongetwijfeld te maken met de persoon 

lijkheid en preslaties van deze uitzonderlijke man. Een 

evernvichtig verslag van zijn leven krijgt onwillekeu ri g, maar 

niet ten omechte, hagiogralïsche trekjes. 

Illustratief is de houding van zijn kinderen. Bij wel alle 

Lien strijden bewondering en verknochtheid om de voorrang. 

Bij somm igen is zelfs verering een niel te zwaar aangezette 

aanduiding . De oudsle zoon \IVilly, bijvoorbeeld, ondergaat nog 

jarenlang de sterfdag van zijn vader met zoveel verdriet alsof 

deze, bij wijze van spreken, pas gis ter en is gestorven. Bij de 

jongste dochter Hilda is het niet gewaagd te veronderslellen 

dal haar vaderbee ld een zware hypotheek heeft gelegd op 
mannen om haar te kunnen bekoren. En zelfs George van 

Beuningen. de bekende ondernemer en schilderijenverzame 

laar uit Rotterdam, wiens echte bewondering bijna uitsluitend 

beperkt blijft Lol grote schilclers en musici, heeft beslist een 

1 17 J 
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ercplaals ingeruimd voor zijn vader in dal se lect.e gezelschap 

van door hem bewonderde en hooggewaardeerde grooLheden. 

Daar heeft Hendrik Adriaan hel ook naar gemaakt. Als 

zoon van een predikant uit Ameide maak! hij een bliksem

carr ière in bel zich snel uitbreidende spoorwcgwezen. Na drie 

jaar voor tgezel onderwijs heginl hij in 1858 zijn loopbaan als 

volontair bij de Nederlandsche Rhijnspoorwcgmaatschappij in 

Amsterdam. In 1873 wordt hij che f van het goederenvervoer 

bij de Neclerlandsche Ccntraalspoorweg Maatschappij in 

Utrecht. Hij is dan pas 32 jaar oud. Als bijverdienste kan hij in 

die runctie voor eigen rekening steenkool uit hel Roergebied 

importeren om in ederland Le ve rkop en. Begin 1883 nePml . 

hij onLslag. !lij gaat zich nu volledig loeleggen op zijn eigen 

groothandel in sleenkool. Hel bedrijr groeit sne l uit tot ee n 

van de groolste van hel land. Om de onderlinge concurrentie 

in te perken (en dus het profijt van de handel te vergrolen), 

bundelen achl handelaren in 1896 hun aclivi.te .ilen in de 

Steenkolen Handelsvereeniging. Hendrik Adriaan is één van 

hen en hij wordt cle eerste Generaal-Direcleur van dit cong lo

meraat. 

Rijk en gerespeclee rcl is hij clan al vele jaren en op basis 

daarvan zel hij zich met grote energie in voor de publieke 

zaak in de meest uileenlopende vormen: als lid van de 1\veede 

Kamer, van de Provinciale Stat.en, van de Gemeenteraad, als 

voorzitter van het Kinderziekenhuis, van de Industrie- en 

Hu ishoudschool, van de Vereniging voor Voll,sbaden, van de 

eclerlandsche Pensioenvereniging voor Handwerkslieden. 

etc. etc. Hel dubbele 'el cetera' is in dil verband zowel 

toepasselijk als onvermijdelijk. Na zijn overlijden meldt het 

Utrcchtsch Dagblad: 'Ongelofelijk groot is hel aantal 



verenigingen en instellingen van allerlei aard waarvan de 

heer van Beuningen hetzij opr ichter, hetzij bestuurslid was. Er 

is een 1 ijd geweest dal hij zitting had in 67 besturen van vere

nigingen in stad en land. Bijna geen stichting op min of meer 

philanlropis<'he grondslag of de heer van Beuningen behoorde 

Lot haar krachtigste steunpilaren.' Ook op de kleintjes letle hij, 

zoals blijkt uil zijn lidmaatschap van de "Commissie Lot uitde

ling van Sint Nicolaasgebak aan kinderen van 

Minvermogenden op 5 December". llet schijnt dat hij daarbij 

zelf als Sinterklaas is opgelreden. Die rol pasl hem overigens 

als geen ander. Want een gemoedelijk maar gezaghebbend 

optreden en een gemakkelij k te openen portemonnee voor 

goede doelen zijn \ oor Hendrik Adriaan van Beuningen niet 

minder kenmerkend clan zij n onuitputtelijke dadendrang. 

Bij deze nimmer ophoudende aclivitei.ten buitenshuis 1 19 1 

valL het voor een builenstaande1· moeilijk aan Le nemen da t 

zijn gezinsleden zich niet tekort gedaan voelen. Niets wijst 

daar echter op. Het huwelijk mel Annie Lavinia blij~ onver-

minderd gelukkig en de kinderen blijven hun vader - en hun 

moeder - op handen dragen. Vooral bij de jongens zal ook het 

besef meetellen dat hij zich met diezelfde dadendrang 
weloverwogen en met wijsheid inzet voor hun loekomst. Op 

een gespreid bedje hoeven zij bij hem niet te rekenen. Maar 

hij heeft hen, rekening houdend met hun talenten en karak-

lers, wel op een stevig spoor gezet waa rop zij door eigen initi-

atief en inspanning een goed bestaan kunnen opbouwen voor 

zichzelf en hun toekomslige gezinnen. In dit verband is dan 

ook Hendrik Adriaans belangstelling ontslaan voor Anderstein, 

gelegen op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de 

Gelderse Vallei. 





•op basis van de 

consu men te np rl jsi ndex 

van het CBS zou de 

koopsom In 2003 ruim 

€ 500.000 bedragen 

In verhouding tot de 

loonkosten per uur op 

een landbouwbedriJI In 

1903 (€ 0,0451 en In 

2003 (€ 181 zou hel 

bedrag In 2003 ullkomen 

op € 7. 7 miljoen . 

Aankoop en uitbreiding 

Met het oog op de toekomst van zijn zoon Coen is 

Hendrik Adriaan zich vanaf medio 1902 gaan oriënteren op 

mogelijkheden een landbouw- en boerenbedrijf voor hem te 

kopen. Hij vraagt de directeur van de Nederlandsche 

Heidemaatschappij voo r hem uit te kijken naar een geschikte 

hoeve. Vanwege de aangekondigde openbare verkoping van 

Anderstein laat hij begin januari 1903 de Hcidcmaatschappij 

een taxatie verrichten van het landgoed. De geschalle waarde 

van de gronden bedraagt ruirnf3l.500,-, de waarde van de 

gebouwen.f6.500,-. In totaal dus ruimf38.000,-. Tn opdracht 

van Papa gaat zoon Willy naar de openbare verkoping. Het is 

evenwel niel zeker of hij inderdaad een boel heeft uitgebracht. 

Wel bekend is dal hij direct na anoop van de veiling de make- 1 21 1 

laar van de interesse van zijn vader op de hoogte steil. Aan de 

eigenaar suggereert Willy een bedrag vanf 40.000,- bij onder-

handse aankoop. Mogelijk is dil de reden dat de gunning 

wordt opgehouden. Willy voert de onderhandelingen r echt-

streeks met de eigenaar. Op 23 februari stemmen beide 

partijen in met een koopsom van.f 42.500,-*. De gretigheid van 

Coen en de gulharligheid van Hendrik Adriaan hebben zeker 

meegespeeld in de lotstandkoming van dit bedrng. Insiders uil 

de omgeving noemen de prijs veel te hoog. Ze betwijfelen 
zelfs of hel landgoed überhaupt wel lonend is te exploiteren. 

De overdracht vindt plaats op 23 maart 1903. Vanaf deze dag is 

Anderstein Van Bewüngens bezit. 
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Omdal Coen nog aan de Rijks lloogere School van 

Wageningen slucleerl, koml de zorg voor 1\J1derslein voorlopig 

bijna volledig op de schouders van J lendrik Adria<1n zelf. Hij 

stelt de eersle tuinbaas aan, Reijer Aallen uil Noordwijk. Ook 

de andere werklieden komen bij hem solliciteren en hij geell 

opdrachten aan aannemers, loodgieters en schilders. 

Praktische assislenlie voor het landbouw - en boerenbedrijf 

krijgt hij van Dick Hasselman uit Zoelen, de echtgenoot van 

zijn dochter Katy en zelf afgestudeerd in Wageningen. Hoewel 

Dick zijn ei.gen bedrijf heeft (gedeeltelijk gelïnancierd door 

Hendrik Adriaan), is zijn hulp ruimhartig en competent. 

Tegelijk echter verwacht Hendrik Adriaan van hem dal hij op 

dezelfde manier zal bijspringen op hel landgoed 

Thedingsweercl in de gemeenlen Avezathen en Drumpl bij 

Tiel. In januari 1905 heeft Hendrik Adriaan Theclingsweerd 

voor/ 125.000 ,- gekocht voor zijn zoon Harry, met als opleve

ringsdatum I mei 1904. Blijkbaar veronderstelt de schoonva

der bij Dick evenveel energie en daadkracht als bij zichzelf. 

De compelenlie en claadkrachl van iemand mei gezag 

zijn op Anderstein bes list noodzakelijk ge,,eest. Expliciet staat 

het nergens vermeld, maar ondanks hel gedetailleerde taxalie 

rapport van de l-leidemaatschappij moet dl' toestand waarin 

het landgoed verkeert bij nadere kennismaking toch wel zijn 

tegengevallen. 'Verwaarloosde, uitgepulle Loesland', 'onvol

doende bemesting', 'onvoldoende bestrijding van het onkruid', 

'o ntijdige en onclesktmdige grondbewerking', 'niel voldoende 



schoonhouden van slooten waardoor langzamerhand eene 

Jaag modder is ontstaan, die eene geregelde afstrooming van 

hel water tegenhoudt', 'te weinig sloten en greppels waardoor 

de stand van hel grondwater Le hoog is en de grond verzuurt'. 

Constateringen in deze trant overheersen beschrijvingen van 

Anclerstein in de beginpet'iode. De verwaarlozing van de 

gebouwen is niet minder ernstig. 

Forse investeringen zijn onvermijdelijk. De 

Nederlandsche Heidemaalschappij krijgt opdracht voor een 

'plan van verbetering en behandeling der gras- en bouwlan

den en bosschen'. Hel wordt uitgevoerd voor een prijs van 

bijna/5.000.-. 0111 hel landgoed rendabeler Le maken, neemt 

Coen hel besluit op grole schaal heide Le ontginnen tol gras 

en bouwland. 

Voor de bedrijfsgebouwen komt een 32 pagina's Lellen de 

opsomming van bestek en voorwaarden ,·oor 'llet amoveeren 1 23 1 

cener bestaande Schuur en hel bouwen eener Koestal, 
Varkenshokken, Kelders, Meslschuur, Arbeiderswoningen en 

diverse bijkomende werkzaamheden.' De opdracht gaat naar 

aannemer Pothoven uil Doorn die denkt het karwei Ie kunnen 

klaren voorf 39.000, -, aanvankelijk overigens na ernstige 

aarzeling. Niet ten onrechte, ,yant uiteindelijk zal daar nog 

een aanzienlijk bedrag bijkomen 'wegens meerder verrichte 

werkzaamheden'. Wanneer bij deze grote projecten de uitga-

ven worden opgeteld voor cle talrijke klussen van kleinere 

omvang, dan komt de totale kostprijs van Anderstein voor 

Hendrik Adriaan uil op rond/ 100.000,-. 



De bedrijfsgebouwen 

worden grondig verbouwd 

voor Coen zijn boeren

bedrijl begint; de schuur 

is In 1905 opgetrokken, 

1938. 
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Een ontmoedigende uin,verking lijken de tegenvallers 

en de daarmee gepaard gaande kosten niet Le hebben op Papa 

Van Beuningen, noch op Coen . Integendeel, al kort na de 

aankoop van Anderstein raadt Hendrik Adriaan zijn zoon aan 

uit Le kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding van het 

landgoed. Coens oog valt op het gebied met de boerenhofste

den Manderslool en Brummelsbergen. Het is hoofdzakelijk 

laagland waar ook in droge zomers het gras groe n blijft. In 

vroeger tijden is hel een waterrijk, moerassig gebied geweest. 

Op een kaart uil 1716 is bij Brummelsbergen een grote plas 

ingetekend, de Oude Koij, die als vogelkooi word t benul, dal 

·wil zeggen, een vangplaats voor vogels. 

Of de eige n aar van de hofstede inderdaad met. verkoop 

plannen rondliep, is in Coens berichtgeving aan zijn vader 

moeilijk vast. t.e ste llen. Des te duidelijker is Coens opzet.. Hij 

begint. met het bedingen van voorkeur bij eventuele verkoop. 

In zijn enthousiasme dringt hij bij zijn vader aan op spoed. 



Coen schat de koopprijs opf25 àf30.000, -. 'Met nieuwe 

inrichting stal, met 't nieuwe gebouw erbij, arbeidshuisjes , en 

alles en alles samen, zijn we klaar met een hele kleine 40.000 

en mooier ligging is niet te vinden ... Ik heb tal van heeren 

alles laten zien, maar ook allen waren van dil oordeel: een 

praktische goedkoope plaats is alles waard.' 

Hendrik Adriaans toestemming is inderdaad snel 

gekomen. Een week later schrijfl zijn zoon hem alweer: 

'Vrijdag ben ik naar den eigenaar toe geweest en heb hem 

geld gevraagd; hij vroeg F'l. 30 .000,-. Ik heb hem toen 25.000 

geboden, maar het hielp niet, zodat ik onverrichter zake huis

waarts keerde, hopende hij zich zou bedenken. Toen ik ec hter 

van een boer hoorde dat 't gerucht in omloop was dat we de 

boerderij wilden koopen, heb ik me niet lang bedacht, 
bevreesd zijnde iemand anders op te zien dagen. Ik ben met 

een praatje weer naar de eigenaar toe gegaan en na lang 

praten kocht ik de boerderij voorf26.500,-.' 

[ 25 J 



Manderslool, met 

Jet sis 9-Jarig meisje, 

circa 1924. 
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In ruil voor dal bedrag krijgt Hendrik Adriaan - nu van 

beroep grondeigenaar (!) - op 2 februari 1906 in eigendom de 

boerenhofsteden Mandersloot en Brumme lsbergen, 'bestaande 

in huizen met schuren, bergen en verdere getimmerten, erven 

en tuin, boomgaard, wei - en bouwland , hakhout, heide en weg 

onder de gemeente Maarn ... ter grootte van vier en zeventig 

hectare, zeven en tachtig aren, vier en tachlig centiaren.' 

Gevoegd bij Anderstein omval hel landgoed nu in Lolaal 178 

hectare, 65 are en 52 centiare (1 hectare = 10.000 m'). 
Jn deze omvang komt hel landgoed na hel overlijden 

van zijn vader op 7 februari 1908 in handen van Coen. In zijn 

testament heeft Hendrik Adriaan gelegateerd 'aan mijn zoon 

Coenraad Samuel hel landgoed Anderstein en Mande rsloot , 

dus de gehele bezitting te Maarsbergen, tegen inbreng eener 

som van f 80.000, - .' Ook een door zijn vader verstrekt voor 

schot op de nalatenschap van/ 25.000,- wordt verrekend. De 

boedelscheiding en formele eigendomsoverdracht vinden 

plaats op 7 augustus 1908. 





Zijn dip loma ontvangt hij op 50 april 1905 na 'met 

vrucht de afdeeling voor Nederlandschen Boschbouw ' te 

hebben doorlopen. A11derstein kan nu zijn volledige aandacht 

en inzet krijgen in het duidelijke besef dal de periode van zijn 

jeugd en opleiding definitief is afgeslote11. Het was een aller

gelukkigste jeugd. Terugkijkend - bij het schrijven van zijn 

eerste testament niet lang na het overlijden van zijn vader -

dankt hij zijn 'lieve beste moeder en beste broeders en zusters 

voor alles wat ze steeds vo,or me gedaan hebben, met recht 

mag ik zeggen dat mijn lev-en niets anders gewees t is dan vol 
geluk en zegen.' 

Coens met geluk ge2:egende jeugd zal mede ten grond

slag hebben gelegen aan zijn stevige karakter. Voor een 

jongeman van 22 jaar gaat hij met een opmerkelijke zelfbe -

wus theid en zelfverzekerdheid aan de slag. Als afgestudeerde r 29 1 

van "Wageningen" weel hij zich op de hoogte van de moderne 

opvattingen over land- en bosbouw en hij weel wat hij wil met 

zijn Anderstein. Door zijn goedmoedige aard en zijn onge -

dwongen belangste llende cimgang met mensen van allerlei 

slag weet hij bovendien zijin opvattingen op een vanzelfspre-

kende manier te verwerkelijken. Zijn enthousiasme voor 

Anderstein moet ook wel aanstekelijk hebben gewerkt. Zo 

schrijft één van de pach ter:s over Coens 'heerlijke levens lust'. 

Steun en hulp krijgt hij van verschillende kanlen. Kort 

na zijn komst verkeert hij op vriendelijke voet met collega

landheer Jonkheer Karel Antonic Godin cle Beaufort van 

kasteel Maarsbergen. "De oude Heer", zoals hij in de 



volksmond heet, maakt hem deelgenoot van zijn ervaringen in 

de kleine gemeenschap; miet welke mensen hij wel en met 

welke hij beter niet in zee kan gaan; waa r hij een goede prijs 

voor zijn hout kan krijgen, en meer van dergelijke nuttige 

kennis die slechts de ervaring leert. 

Door de gelukkige combinatie van zijn capaciteiten, 

karakter en daadkracht verwerft Coen zich snel een promi 

nente positie in de gemeenschap van Maarsbergen, 

Woudenberg en Maa rn. In 1909 is hij een van de oprichters 

van de Coöperatieve Boeren leenbank en van de 
"Aankoopvereniging". Van beide wordt hij de secretaris. 

Secretaris blijft hij nada t in 1913 de aankoopvereniging en de 

bank fuseren tot één "Coöperatieve Boerenleenbank en 

Handelsvereniging". Eveneens in 1909 volgt zijn benoeming 

tot raadslid van de gemeente Maarn en in 1910 tot ambtenaar 

van de burgerlijke stand. Later zal hij ook nog wet h ouder en 

loco-burgemeester worden. Voor een passende toespraak bij 

een jubileum, of het nu van een onderwijzer is of van een 

burgemeester, blijkt hij de aangewezen man Le zijn. 

In diezelfde tijd slaa lt hij ook buiten de gemeente zijn 

vleugels uil. Hij wordt secretaris van de "Utrechtse 

Landbouwonderlinge ten dienste van de Sociale Wetgeving" 

en, bij Koninklijk Besluit, c·orrespondent van de "Directie van 

den Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Nijve rheid 

en Handel". Vroeg in zijn leven is Coen dus al een geslaagd lid 

van de maatschappij. 
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In vuur en vlam 

In juni 1912 neemt Coen - 29 jaar oud - deel aan een 

excursie van de Koninklijk Nederlandsche Landbouw

Vereeniging via Denemarken naar Zweden. Onde r de mede 

excursionisten bevindt zich Hendrik Jan Engelbert van Heek 

uit Boekelo bij Enschede, eigenaar en directeur van de 

Boekelosche Stoombleeker'ij, en net als Coen in het bezit van 

een landbouwbedrijf dat hem na aan 'L hart ligt. Van Heek is 

vergeze ld van zijn oudste dochter, de 20-jarige Ju lia (net als 

Coen geboren op 28 augustus), leerlinge van "Huis te Lande" 

in Rijswijk. Zij volgt daar een tuinbouwopleiding. 

Ju en Coen maken k,en nis met elkaar. Liefde op h el 

eerste gezicht is hel zeker•· van de kant van Coen . Toch geeft 1 35 J 

deze gevleugelde uitdrukking meer een verteken ing dan een 

verheldering van zijn uitgelaten emotionele ges teldheid. Hij 

staat in vuur en vlam. Zijn gebruikelijke, opgewekte gelijk-

moedigheid heeft hem abrupt in de steek gelaten. Hij heefl 

zijn zinnen op dit meisje geze t en zijn zinnen zijn er met hem 

vandoor gegaan. Versche id,ene ke ren moet Ju hem dus tot 

bez inning manen . 

Direct na zijn terugke u r op Anderslein begint Coen aan 

zijn ve rovering van Ju bij Vader Van Heek, namelijk door hem 

Le verrassen met een zending prachtige kersen. Tegelijkertijd 

luijgt Ju de eerste van zijn vele brieven. Coens avances laten 

haar weliswaar niet geheel koud, echt warm wordt ze er 



Op 23 februari 1913 zl)n 

Ju en Coen verloofd 

aanvankelijk ook niet van. Na een paar maanden slaal de vlam 

dan Loch over op Ju en wie haar brieven aan Coen leest, zal 

daar aan moeten toevoegen: in volle hevigheid! Bijna dagelijks 

krijgt Coen er een, soms zelfs twee per dag (dankzij de uitste

kende postbezorging in die tijd met twee dagelijkse bestellin

gen). Van Coens brieven is er slechts één teruggevonden. 

Afgaande op Ju's reacties tuebben die niel ondergedaan voor 

de hare, noch in frequentie van verzending, noch in emoliona

liteit van inhoud. Op de mensen in zijn vertrouwde omgeving 

moel Coen een meer dan liichtelijk opgewonden indruk 

hebben gemaakt. 

Op 9 februari 1915 bereikt Coen zijn doel. Vader Van 

Heek geeft zijn toestemming. Ju's hand wordl definitief de 
zijne. Op 10 februari schrijft zij vanuit Rijswijk: 'Mijn liefsle 

Coen, Wat een heerlijke zekerheid heb ik nu toch na gisteren. [ 37 l 

Ik tril van geluk als ik er aan denk. Coen, dat ik jou als man 

zal krijgen, hoe langer hoe meer koml het in mijn hersenen 

en dan weet ik niet wat ik zal doen van blijdschap.' 

Formeel wordt de verbintenis tussen Coen en Ju beklon

ken op 11 februari. Dan reist broer Willy in jacquet af naai· 

Enschede om aan 'mijnheer H .. J.E. van Heek, haar vader, nu 

de hand te gaan vragen valll zijn dochter namens mama voor 

Coen.' De verloving volgt c,p 25 februari: 'Het was een 

genotvollen dag met mooi weer', schrijft Willy, 'en zoo veel 

hartelijkheid van de kant van de van Heeks. Coen en Julia 

glommen van pleisier.' 





gaat hel jonge paar over de uitbundig versierde straatweg naar 

AndersLein. 'Over een uitges trek t terrein waren alle paden en 

perken afgezet door brand ,ende vet-glaasjes, wat een 

toverachtig effect gaf.' De iuitgebreide feestelijkheden voor de 

beide families, wederzijdse vrienden, het personeel en de 

notabele en minder notabele dorpsgenoten , duren voort Lol de 

laatste vonk van het 'verrassend mooie vuurwe rk ', aangebo

den door Coens moeder, is gedoof'd. Coen en .lu beginnen aan 

hun gezamenlijk beslaan en Anderstein zal niet meer 

hetzelfde zijn. 

MAARSBERGEN, 

N. H . Kerk . 



De zoons van Jan Visser 

voor de kurken bloembak 

van een van de ramen 

van de boerderij, circa 

1920. 

Werken aan een modelbedrijf 

Wanneer Coen op 1~i mei 1914 zijn bruid naar 

Anderstein brengt, maakt zij kennis met een bedrijf' dal in de 

10 jaar daarvóór een ware metamorfose heeft ondergaan. Van 

een ernstig verwaarloosd en niet meer te exploiteren landgoed 
is onder Coens hand ee n modelbedrijf ontslaan, door beroeps

genoten wijd en zijd erkend en bewonderd. Noeste arb eid is 

een cliché maar daarom nilet minder toepasselijk op de 

inspatrning en het doorzet! ingsvermogen, die hij als vr ijgezelle 

man he eft opgebracht 

Ongetrouwd maar niet alleen. In de geest van Coen mag 

juist bier Jan Visser uit Ko,ewacht iJ1 Noord- Holland niet 

onvermeld blijven. Hij is in 1905 op Anderslein komen 

werken. Vanaf de pionierstijd vor men Coen en hij een onver- r 43 J 

brekelijk bondgenootschap. Allengs ontwikkelt Jan zich lol 

bedrijfsleider die, bij Coens afwezigheid én aanwezigheid, 

veel van diens laken overneemt. De waardering van Coen voor 

zijn 'bedrijfsboer' valt af te: meten aan de woorden in zijn 

eerste testament: 'Jan , bewaar voor steeds dal eerlijke llinke 

karakter dal je steeds sierde en waarom ik zo veel van je 

hield.' Opmerkelijker nog is hel legaat waarmee Coen hem 

bedenkt:f 25.000 ,-. (Ter vergelijking: de dubbele arbeiderswo

ning die Coen in dezelfde ltijd laat bouwen, kostf5.750,-. De 

woning staat er nog steeds, op de hoek van de Andersleinweg 

en de Tuindorpweg.) Het legaat aan Jan word t kleiner als 

Coen zijn eigen gezin krij~;t, ma.ar dat hij van Jan blijft 



Onlginning en grondverbete r ing plus hel normale werk 
in hel landbouw- en boereinbedrijf vergen , ee l mankracht De 

ploeg wordt aanvankelijk cloor ossen getTokken, laler door 

paarden, Coens bekende "koudbloed Belzen". Bijna al hel 

overige is mensenwerk. Ccien en Jan Visser geven leiding oan 

zo'n 30 man werkvolk. Het bestaat uit een kleine kern van vast 

personeel waarvoor Coen enkele arbeiders\\ -oningen heen 
gekocht of laten bouwen. Onder hen zijn de melkers. leder 

van hen is verantwoordelijk voor de totale verzorging van 

15 koeien plus het onderhoud van hel land. Hun loon bedraagt 

f 7,- per week. Zovee l mogelijk werk, zoals het wieden, 

maaien en rooien van aardappels, wordl uitbesteed aan daglo

ners uit de buurt. In drukke tijden komen daar de "hanneke 

maaiers" bij, losse arbe iders die door heel Nederland zwerven 

en op de een of andere manier precies weten waar en 

wanneer extra hulp op een boerderij nodig is. 

Voor al het werkvolk zijn de lonen laag. ongevccr.f0,10 

(€ 0,045) per uur, schafttijden worden niet meegerekend. 

De werkdag is niet lang, maar zéér lang. Doorgaans wordt om 

5 uur 's ochtends begonnen; vaak gaat men door lot de inval

lende duisternis verder we rken onmogelijk maakt. 

De eersle machinale verlichting vnn he t zware werk 

komt in 1906 in de vorm van een benzinemotor van 6 PK. 

Met trots vermeldt Coen de noviteit in een brochure voor 

bezoekende collega's: 'Deze motor drij.ft: de waterpomp, 

waarmede het reservoir gevuld worût om naar alle gebouwen 

water te leiden; lerwijl zij verder in beweging brengt: de 
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Het ' grote huis' In 

Engelse landhuisstijl 

heeft Coen laten bouwen. 

1914. 

Later wordt op de 

schapenwei rogge 

verbouwd, 1935. 

Het interieur Is Iegel ijk 

modern en bewerkelijk. 

Gekoesterd leven 

Zoals Coen volgens :zijn duidelijk doordachte overtui 

gingen het landgoed bestiert, zo gaat zijn vrouw na haar 

aankomst op Anderstein meteen aan de slag om de onmiddel 

lijke omgeving van haar dagelijkse bestaan in te richten naar 

haar eigen opvattingen en voorkeuren. 'Het is een meisje dat 

weet wat zij wil', constateerde Willy reeds bij de eerste 

kennismaking. In dat opzicht heeft Coen in zijn vrouw zeker 

zijn gelijke gevonden. 
Haar eerste taak ligt in het aankleden en inrichten van 

de villa die na hun trouwein op Anderstein wordt gebouwd. 

Ontworpen in Engelse landhuisstijl, is het grote huis modern 

én bewerkelijk. De aanwezigheid van veel personeel stelt haar 
1 51 1 
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De nieuwe 'Heer van Anderstein' 

Coen van Beuningen is in Utrecht geboren op 

28 augustus 1882. Hij is het Liencle kind uil het huwelijk van 

koopman Hendrik Adriaan van Beuningen en Annie Lavinia 

Bra in. Na Coen zaJ hel gezi n nog worden uitgebreid met 

llerman in 1884 en Hilda in 1890. Omdat twee meisjes, beiden 

met de namen Adriana Maria. op jonge leeftijd zijn gestorven 

voordat Coen is gebol'en , wordt Coen als her achtste kind 

beschouwd. 1-lij is daarmee de eerste stamhouder van de 

achtste lak of staak van de familie Van Bew1ingen. 

Na de lagere school gaat Coen naar een kostschool in 

Barneveld om opgeleid te worden voor de Militaire Academie 

te Alkmaar. Afüew•ing door onvoldoende scherp te van zijn 

ogen dwarsboomt zijn Hmbitie. Hij wijkt uil naar de Rijks HBS 

in Utrecht. In 1901 slaagt hij en doel een jaar praktisch werk 

bij de Nederlandsche Heide Maatschappij. Hij wordt speciaal 

belast met ontginningen van heidegronden bij Gemert, 

Heerlen en Venlo. Deze ervaring lijkt beslissend Ie zijn voor 

zijn beroepskeuze want in 1902 gaal hij studeren aan de Rijks 

Hoogere Land-, Tuin - , en Boschbouwschool in Wageningen. In 

de zomer voor h ij in Wageningen begilll, werkt hij nog op Villa 

BoschJ10ek in Scheve ningen. De eigenaar schrijf) aan zijn 

vader: 'Daar zil energie in, en zooals ik van verschillende 

zijden hoorde bezit hij veel plichtsbesef . Ik trof hem op hel 

werk en geen gemakkelijk werk en ziel dat wekte sympathie.' 
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Alleen met de gezinsvorming wil het nog niet zo Jukken. 

Zijn drukke werkzaamheden in een omgeving van bijna 

uilsluilend mannen zal daar niet vreemd aan zijn. Hij schijnt 

ook weinig geduld te hebben met vrouwen. Zo kan de vrouw 

van de eerder vermelde pach ter bij hel aanbieden van een 

zelfgemaakt kerstpresentje niet nalaten Le schrijve n: 'Ofschoon 

een vrouw, volgens U, zelden iets goeddoel, hoop ik toch, dat 

dit tenminste nog zóó goed gedaan is, dat het in Uwe huiska

mer een plaatsje mag vinden!' Deze ongemakkelijke omgang 

met vrouwen verandert helemaal in 1912. 



---







Bij terugkomst van hun 

huwelijksreis worden Ju 

en Coen verwelkomd en 

toegesproken. Coens 

moeder en Jongste zuster 

Hilda links achter Ju. 

Van hier ongeveer vertrok 

de stoet naar Andersteln. 

Verloofd zijn ze, maar de geliefden verkeren lange tijd 

in onzekerheid over de huwelijksdatum - 'Moeder kan me niet 

m issen, Vader zegt ... nog niet', schrijfl J u in een 

Sinterklaasrijmpje voor haar verloofde bijna een jaa r later. 

Zij trouwen op vrijdag 24 apri l ·1914_ Na hun huwelijks

reis door Duitsland van Bremen tot Beieren, arriveren ze op 

13 mei tegen de avond bij de 'keurige, fraa i verlichte eere
boog' op de grens van Maarsbergen waar de feestelijke 

muziek van het fanfarekorps hen verwelkomt. Het hele dorp is 

uitgelopen. Ju en Coen worden toegesproken, toegezongen, 

weer toegesproken. De regionale kra n t wijdt een groot artikel 

aan de gebeurtenis: In optocht, lopend achter de muziek aan, 





De dubbele arbeiders• 

woning met daarvoor 

Jan van Putten links en 

rechts Willem van der 

Geer, op hun zondags. 
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houden, keerl in ieder volgend tesLament onverminderd terug, 

zelfs omslandiger geformuleerd. 

Een pionierslijd is hel ind erdaad geweest Bij de aan

koop van And ersLein werden mind er dan 10 koeien gehouden 

en ongeveer 30 sc hap en. Veel meer waren er niet mogelijk op 

de verschraa lde gro nd. Door de grootschalige ontginning van 

de heidegrond kan Coen in de eers te jar en ook nauwelijks Lol 

uilbreiding overgaan. Des te meer varkens komen er. Eind 

1906 zijn hel er bijna 300. iet het vlees maar hun s talm est is 

de voornaamste reden van hun bestaan. Voor het nieuwe 

bouw- en grasland is de mes t onontbeerlijk. Hel pas ontgon

nen gras land krijgt ieder jaar rond 35.000 kilo s tal bemesting 

per hectare. 



De " koudbloed belzen". 

(volgende pagina) 

Van llnks naar rechls 

Henk Brouwer, 

Jan van der Waerdt, 

Frank Blaauwendraad 

en Dirk Vos. 
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dorsc hm achine; de wanmolen; de bietensnijder; de sl.roosnij

der; de houtzaag. AJ deze werktuigen kunne n tegelij k met den 

motor in beweging worden gebracht. Indien zij alle aangekop

peld zijn, wordt voor ±J0,20 per uur aan benzine verbrand.' 

Als in 1908 het ontginnings- en grondverbeterings

project min of meer is afgerond ( de grondverbetering blijft 

daarna een voortdurende zorg) heeft Coens bedrijf de contou

ren gekregen die hem voor ogen stonden en dat hjj nu verder 

kan gaan uitbouwen: 'het z.g. gemengde bed rijf, waarin 

zoowel de veehouderij als de akkerbouw toepassing vinden; de 

veehouderij neemt echter de voornaamste plaats in.' 

Drie hoofdrichtingen onderscheidt hij: 

1) Produc tie van melk , vlees en vel, jonge dieren 

(fokkerij), wol en eieren; 

2) Voederbouw (vooral knollen); 

5) Teell van halmgewassen (voornamelijk rogge en 

wal haver), koolrapen, bieten en aardappels. 

De bosbouw, met name de ver betering van het hakhout. 

bestemd voor de bakkers, en de nieuwe aanplant van vooral 

grove den, beschouw t de afgestudeerde in de bosbouw als een 
bijzaak. 







De kassen, een 

verwarmde en oen koude, 

zijn een geschenk van 

Coen bij du geboorte van 

Hein In 1916. 

Voor de slacht op 

11 november komt jaar· 

lifks de slager langs. 

r s2 J 

gelLLkkig in de gelegenheid haar aandacht vooral naar buiten 

toe Le richten: de omgeving van hel hLlis. Daa r kan ze zich 

naar ha r telust LLilleven in haar tuinen, koude en warme 

kassen, broeibakken, boomgaarden, aspel'gebedden, bloem

perken en borders. Groente en fruit voor eigen consmnptie 

komen, al naar gelang hel jaargetijde , uil de eigen Lu'in, cle 

broeibakken of zelfs ui t de verwarmde druivenkas, en uil 

wecknessen en Keulse pollen . Zelfs eieren worden ingelegd in 

waterglas wat, in de herinnering van de kinderen, bun smake 
lijkheid niet ten goede komt. 

Ook i11 haa r hoedanigheid van vrouw van een herenboer 

woekert Ju mei haar talenten (te intens soms, want haar wil is 

sterker dan haar lichaam en zij is af en toe wal zwaar op de 

hand). De slacht van een varken rond 11 Hovemher maakt zij 

tol een traditionele hoogtij. Dagenlang is zij bezig met de 

slacht en de vele producten zoals dive rse soorten worst , 

balkenbrij, "buulkesbrood", spek en wa t al niet mee r . Vers, 

gerookt of gezouten komt het op taf"el totdat het spek aan het 

eind van de winter van ranzigheid nauwelijks meer te eten is. 

Drie kinderen worden geboren: Jet (Hendrike Frederike 

Gerharda) in 1915, ze is vernoemd naar haar grootmoeder van 

moederszijde; Hein (Hendrick Adriaan) in 1916 en in 1920 

Hendrik Jan Engelbert. Jdealere omstand igheden om op Le 

groeien zijn nauwelijks denkbaar mel een stel gelukkige 

ouders op een landgoed dat hLUl lust en hun leven is. Toch is 

de serieuze gro ndtoon van h un bestaan steeds voelbaar voor 

de kinderen. Plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel 





" Granny" Annie Lavlnla 

met haar kleindochter 

Jet , 1915. 

Er worden drie kinderen 

geboren , Jet in 1915, 

Hein (rechts) in 1916 en 

Hendrik Jan in 1920. 
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worden hen met de paplepel ingegeven met toevoeging van 

steeds een scheutje zuinigheid. 

Hel zondagse kerkbezoek zal hel zijne aan de karakter

vorming van de kinderen hebben bijgedragen. Met zijn 

vrijzinnig-protestantse achtergrond is voor Coen de plaatse

lijke predikant wellicht wat al te streng in de leer, maar zijn 

behoefte aan gemeenteverbonde nh eid wordt door de weke

lijkse kerkgang ruimschoots bevredigd. De vrijzinnigheid die 

typisch is voor de Van Bcuningens, betekent overigens niet dat 

het Woord van God licht wordt opgevat. Zijn opdracht aan de 



mens om als rentmeester te heersen 'over de vissen der zee, 

de voge len des hemels, over de beesten en de gehele aa rdb o

dem' behoort tot het onwrikbare fundamen t van zowel Coens 

als Ju's bestaan op Anderstein; Zijn schepping te 'bebouwen 

en bewaren' is voor beiden een diep verankerde levensroeping 

die zij met krachtige overtuiging op hun kinderen ove1rdragen. 



De kinderen, van links 

naar rechts Jet, Hein en 

Hendrik Jan. 

De kinderen, van links 

naar rechts Hein, Jet en 

Hendrik Jan. 

Kernachtig komt hun gemeenschappelijke levenshou
ding tot uitdrukking in een brief van Ju aan haar 18-jarige 

zoon Hendrik Jan, die het even moeilijk heeft met het leven. 

Zij schrijft: 'Ik hoop dat de moedeloze bui nu weer verdwenen 

is en je weer veerkrachtig bent en daarmee in staat je plicht te 

zien juist waar je zoveel moeilijks om je heen ziet en je jezelf 

bevoorrecht voelt, anderen te helpen waar je kunt en mee te 

werken aan de opbouw van Gods rijk. Ik geloof dat dat onze 

taak is en dat ons zijn hier op aarde maar een tijdelijk karak

ter heell om ons te ontploo ien en te sterken, te groeien en te 

trachten steeds hooger op te komen.' 



Vier Generaties 

\lil'II 1·<111 /J11rkc11-r<111 

dt ' Il (11'1'(// is 92 ja(// : nop, 

kll'il'I, · /'Il Il// '/ /'('// /-((){'{/ /-(l'hl'll

f(('ll. / laar 1·<ull'r ./all ht<:/112 

jaa/' O/J l11dtrslci11 p.ï 'll"l'f'I.-!. 

::.ij::.c(F 8 ja<11' /()/dal ::.c f(i11µ 

trn1111·I·11. daaf'na /mar 

dnchll'/" .\lief) de r:c11s . . \11 

1rcrkt l11u11" k/ci11::.u(lll Gt 't"l"il 

I•a11 flinke/ als /11Îlllll<III bij 

I frill . 

. \licn is p:cburcn in het t '()(lf'

lllaliµ, ' tolh11is <Wil de 

Il u1ull'11bcrp;sc11•cp:. /Jaar slil'/J 

::.ij mei luwr 01ulcrs cII ::.es 

brntf'S <'Il ::.11s/1'f'S in fll 't'<' 

bedsteden 1·11 i11 <'1'11 oplwmcr 

tic .. \!neder bcdic11dc de 

tol/J11n111 . . lis rip.ï 'll<wr Ik 

!Jrn1{/i,rt I·a11 htl kasteel cr 

met ::.iin k1wls ru111ku·a111. 

s1·hl'('l'lltl'dc hij al U/J <if,ta11d 

dat d<' /mom O/Jl'll I11nt·st . 

. \lncdff dted Il<'/ <if ::.c 11ir'ts 

hoorde en u·achl/c lol dc 

jonl,ï 'f' tll(ICS/ s!O/J/Jl'/1. '.\ 011 als 

blil,l,, ·11 l,()tu/1 ·11 d()dt'II ... '/11 

die lijd tras hei (Jo/,· to f( de 

µ:r·wor111/t dal de ma 1111·11 r'l'II 

l ,nitlJ/tip:inµ: 111aal.-tc1 als dc 

jonkht<'f' roor/nï rcr ·r . 

/ 011 haar 1·adcr Il '<'<' ::.ij dal 

hij ltffl µ:ocd !,-011 pi< <'/!,PIi. /Je 

1111·cslt /J()Cf"Cll /.-oll{fr , dat llll'i 

éé11 p<wrd. hij kon h ·t 1111•/ 

dri< '. l11 !tcl ka11tru1r ,01·1·11 hl'I 

kocts/111is dcdde bed ·ij/sfridcr 

/ ï.,s('/' !tet loon uil. '/ l' /)(IC/'Cll 

lmcc/1/CII 11/(/('SICII (Ic/)( '{ 

(lp/w1ufr11 en daar II cl'(/ hr·/ 

!{Cid illf(<'P,OOid .' Op '('// 

P'f(Cl'<'ll 1110111<'11! t'<JI d Jan 

I·a11 de Il <ll'f'd! dat /J 'll<'<frll 

::.ijn 11·<u11'flip:/1cit!. Il i ll'il<fr 

hel in ::.ij11 hand. 1/d Is 

w ·s<·hi<'<ldc rn(lr/tuI11 . 

Tachtig jaar geleden 

.1/s /ll'<W(/jari r 11/Cisje 

k11·a111 ,\li<'11. toen .\/ ('11/jc, U/J 

l1u/ersf< 'i11. /11'1 huis crso11cc/ 

bcs/()1/d uil het kc11k ·11111cisjc 

1111u1 Pa/Cl : bi11111·1111 cisjc 

[ 57 1 



[ 58 1 

.\larie IYl/1 DUk, kindoit<f- :::,ilt·e1· poetsen n1 out, · :::,e(fge-

.fi·nuu· j1(/" 1Y111 dl'I' /,c<', en /u'ee schoten ll'il<I pluk/, ·r11. Dal 

11•erkstf'rs Aé fl.01u/ijs c11 Ger dCfd ik buiten op d<' bol'l'denï, 

l'WI !Jij!.- (de :::,us 1Y111 ,\Jurie). :::,illend i11 het stro.' .Hien 1/'ist 

'Ik /NIS m<11111sje N11I alles , het IY//1 tu111pakl,e11 en hce_/1 !tref 

meidje dat ied<'r<' dag in dr teat 1c<'r/,· I•rr:::,t' I in !tet {!.mie 

poetsl,elder (ln·ens 1cij11- c11 huis. liet bne11c11 ll<III de 

1·oorraadkrldcr) 111r111dc11 1•01 par/,·ctl'lo<'l'CII met ec11 /JO<'ls-

111et sl'hoell<'II ::,at te poelS<'II. blo/,, de :::,nge11<u1111de judas, 

/Jaanw moest ik de 11u'sse11 de l<(/<'ls dckk<'11: het 11it:::,oeke11 

slijp('// op <'m slijpplank <'Il :::,e 1·<111 de tNts op :::,o/de,; die 

///ooi p;lim111c11d oppof'tscn 111et naar een 11,ussel'ij i11 Lochelll 

een kurk.' I iwr een 1110,-ge,1 q/' ging. S<llll<'II met ,,\larie 

111iddup; wcrlffn l'erdiell(/(' :::,1' mrwkte :::.1' d<' bedden ()f). IJ<' 

Cffl !.-11·<11·tje. 7,e had een la11p;e bedden ll'erden 's 111•0,uls 

kuto1'r1en jurk aan met <'<'n wit 

srlwrtje 1•00,- en klompe11 rwn 

/war l'O<'l/'11. 'l)fr klompen 

rond /lll'l'ro1111· loch te erg <'Il 

il, kreeg ee11 paar 01ufr sclwe -

11e11 I·arI de kinderen. Ik Icus 

l'I" wijs 111ee en pnelsle :::,e op 

tot l'fl met.' 

Na rer/oop 1'<111 tijd 

maa/, :te .\lientje p1·0111oti1'. '7,o 

:::,achtjes aan kll'am il,· uit de 

/,-('[der 0111/toog en mocht ik 

bo!'efl in de dienlwmff /z('f 

OfJ('flf!,'CS!agen en d(' 1<1111JJel

kan11ef/ met water geruid. 'Il.

heb er heel i>erl geleerd', 

1•ertelt ,\/ien. Op een Aï'f'I' 

111ocht :::,e het diner op :::,oll(/ag 

be,-eir/('f/. '0111 bc11,-1e11 haddm 

,\larie en Ger 1Y111 /Jijk dienst 

op :::,011daµ;. 7i>r'fl :::,e er a/le/J('i 

('/'Il keef' flÏl'f u·uren. 1crrd il, 

ge1•1·aap:d . . lch heden, ik 

I·erp:eet !tel nooit meer; 11·ant 

il.- moest hiefst11k bakken. 

Ik had et· ll'el l'l'f!.' mtïn best 



<J/ip:Nlat/1/ ('Il //(/ ((/lOO/J kll't//11 

111e11et'/' in dt· kt'uken. "Ik /1e/J 

1wp: 1/()()i/ ::.0'11 lckkt'rt' /Ji1:f.~t11/,· 

p:1•µ:('[1•11 (lfs jij gcbakk1·11 heb/, 

\ limtjc." ::.l'i hij. Il,· gcloq/' hel 

tol <>/J dl' daµ: 1·t111 ra11d<1<1g 

niet. 11'<111/ il.· kan nog sl<'Nls 

p,et'II bi(/.~luk /}((kl,-1•11. \ftu11· 

hij 1rifde mij er11 c,111111/i111('/// 

111akr11 . .la, 111e1u·1·1· tras <'<'Il 

h<'lc liel'e man.' .\lt'nccr had 

()<J/,· 'een hrcl /ic1·t· 11101•d('f: l'CII 

1~11µ:cfsc. 7,c lcck /Jl't'CÎ<'S op 

ko11i11µ:i11 t•:111111(1 <'Il spral.- ('('Il 

111t'11µ:efi11p: 1·t111 1:·11gcls 1•11 

\f'def'lands.' lls ::.c l.-irt1111 

f()p;effn dan kl'Cep.· .\lil'n <'<'Il 

.flinke fooi I·t111 11uu11· lit:/.~I 

///'cc p:uldcn. 

Nooit onaardig, wel zuinig 

\ICl'f'()/11/' 1/'aS ::.11i11ig, 

si reng til /Jrt'<·ir·s. 11uu11· deed 

1·()fge11s .\lien 1/0()i/ ()lltU11'tlip: 

/Cp,t'/1 hel /Jt'f'S()l/('c/. \lic11tje 

/l'aS /Il/{,!: j()IIP,-Cl/ Sf)('('{S /111'/I 

-::,ij fd{'(//11 ll't'l'kCII. 'Il, lil'! Il/(' 

//'cl eens 1·1111 de trap 1·1111i11µ: 

nuar bc11ed1·11 p:lijdc11 en Iocr, 

111crn11111· dut <'<'Il kcc f' ::.aµ:, 

grif ::.e p.l'CII s/(llldjc <' 1 :ei 

"l/ccn: \licnljc du's p,<'l'(l(//'

fijl,·. t/(1/ 111ocl je niet 111·1·r 

(/o('I/.' 

0111 /1([(/~l'S µ:il {!:Cl/ tft• 

kindeffll /lei 11. I frnd ·ik Jan 

en .lel in bad c11 ()/JJ , es 1111r 

111ocst /ic11kc111111'isjc n1u1 hct 

rtr11 op lt(/rl -::;rllrn. ' )111 l'Î!'f' 

1111r s/n()/,/t' -::;e het .fo, ,wis ()/J, 

1c1wr een heft• r111111e1· rnk,·s 

inging en ll'ifde . 111/1( /ic/ r·/rn 

0111 :es Iwr op l<{fcf I ebb,·n. 

dan mors/ hel .fon111i ~ <HII die 

tijd //'cl t11111.'. l ts .\lit Il tege11 

::.rs 11111· lop1·11d 11at11· 111is 

ging. had :e rm beh wf'lij/,,• 

trek µ:c/,n'g<'ll. '/lel r 10k dan 

::.o heerlijk naar/, <JII in q/' 
t11ultr wild, dal had il,· in de 

kc11kc11 p.,•-::;ien als -::,c ht'I aan 

hel bcdl'l1i1u·11 11·111·c11 Op t'<'II 

keer kll'a111 1111·I'/'()l/l/' bij mijn 

11/()N/cl' thuis (/1// Ic ,cp.p('/I dat 

-::,c -::,()'11 schik in 111ij I tul. dal 
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ik ::.o go1'd 11·1·rklc. "\Jaar dan 

bep.riifJ ik niel dat 11 /U/(/f' 

::.onder clen 1111r11· huis faal 

{!;(/(//1°, (/11/tl'(!O/'d(fr /1/()CdCI: 

I r11u(f' dfr dag /.-,-n'/.!.' il,· 

1•nordat ik 11ru11· !tuis ging 

1'rrst ie eten.' 

Het mooie grote huis 

! let grote !tuis. ook 11'1'1 

de 1·illa gn1oe111d, 1111wkte reel 

indntk op de jongr .\lientjc. 

'Och, het /NIS loch ::.n'n mooi 

huis, 1111'! cr11 grote l1al, Ol'erul 

open haarden 1'11 h·ope!'l'n 

ketels iraar hl'/ hou/ i·oor rfr 

/u/(/rd i11 ::.al . . \looi l//(//toni1· 

lw11/en /Jeddc11. f:'11 r'I' ::.at een 

11/0UÎI' serre (/{/Il liet !tuis /'US[. 

Oi'cntl slo11de11 boeketten 

/Jloe111c11 . .\fr1To1111· hield erg 

ran bloc111c11. ::.e kon 11u1oic 

bnekc/l('// makc11.' 

ffr ll'US l'l'n 11/JOl'/l' Îllg<lllg 

l'OOr /11'/ fJCl'SOnl'c/. /Je i11ga11g 

1·onr de bcu .•oners u•as 1•oor 

.\lien 1·rrbode11 lffrein. /Je hal 

1•01ul ::.e pmclttip; en dolgraag 

ll'il<fr ::.1· de indr11ku·el.-kell(/e 

/rap in de hal cc11s up - ('Il 

q/lopen. Tuc11 ::.1' dut een keer 

rfred, u•ffd :::.c 1Ho111p1 /Je/rap/ 

door 11u·1·n11111'. die alleen :::.ei: 

'/Jag ,\lientjr.' 

.\lie11. dir' i11 hei 

tolltuisjc geen 1,u·c l,·end1', 

ll'ilde ook ::.o graag a11s in 

het lighud. 'IJM heb il,- {'('Il 

keer gedaan. Ik ::.ci thuis niks, 

1w111 schoon goed mer 11•a11t ik 

ll'ist dat 111e11cer 1'11 111n•ro1111· 

er niet ll'Ul'l'n. Ik l'Olld !tet 

loch :::,() !teer/ijk, 111a11/' dru11·11r1 

heb ik het nooit meer gedaan, 

dut r/111.fde ik r1iet.' 



De Eerste Wereldoorlog 

Konden Coen en .lu in april en mei 1914 nog onbekom 

merd en uitgebreid hun brui lo~sfeest vieren, nauweli Jiks een 

maand later schuift een zwarte schaduw over het Em·opese 

continent. De moord op de Oostenrijkse tToonopvolge1· aarts

hertog Franz Ferdinand op 28 juni in Serajewo zet de interna

tionale verhoudingen op scherp. De oorlog volgt sne l. In 

tegenste lling tot de oplimistische verwachtingen van beide 

partijen, duurt de strijd geen paar maél11den maar vier· volle 

jaren. Een wederzijds afslachten van mensen op een s,chaal 

die haar weerga niet kent in de wereldgeschiedenis, houdt 

heel Europa in zijn ban, het neutrale l\ederland niet tnitgezon

derd. De dagboeken van broer Willy laten indringend zien meL 

welk een aangehouden spanning men ook binnen de familie 1 61 l 

Van Beuningen de gebeurtenissen op de voet volgt. D€· jongste 

brner Herman schrijft :15 foliobladen vol over "Het ver·toop van 

de Groote Oorlog" voor zijn twee dochters die dél11 nog te jong 

zijn om Le kunnen begrijpen in wal voor tijd zij leven. In 

Coens archief bevindt zich een van-dag-tot-dagkronielk die de 

ieuwe Rotterdamsche Courant na het eerste oorlogsjaar heen 

laten verschijnen. \"erwilrd en ont hut st moeten de tijd ,genoten 

dat jaar hebben beleefd. 

Tot aan de vooravond van de oorlog heefL Coen zijn 

bedrijf tot een redelijke welstand weten op te werken dankzij 

zijn uitgekiende bedrijfsvoering. Het aantal melkkoeien is 



De ingang van hel 

melkhok. 

De varkens. 1938. 

De eg met de "koudbloed 

belzen". 

Frank Blaauwendraad Is 

aan hel maaien. 
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uitgebreid Lot 140. Veel aandacht wordt besteed aan de fok, 
waarvoor twee goede F'riese stieren zijn gekoc ht. Coen voert 

een moderne reg istrati e va n rantsoenen voor de dieren, met 

name voor hel jongvee en de varkens. Met dezelfde precisie 

gaat hij te werk bij de bemesting van het land. De verhoudin 

gen van kunstmest, stalmest en groenbemesting in allerlei 

soorten, de hoeveelheden, de tijd van bemesting en dergelijke 

vergen een uitgebreide administratie voor een optimalisering 

van de productiviteit. Input en resultaat zowel bij hel vee als 

bij de gewassen worden steeds nauwkeurig vergeleken en 

aangepast om nog betere resultaten Le bereiken. 

Toch, hoe lang en hard er ook wordt gewerkt, hoe inge 

nieus, weldoordacht e n vo lgens de modernste inzicht ·en Coen 

zijn bedrijf ook leidt, veel rijker dan hij al is, za l hij nooit 

worden met de opbrengst van de landbouw en veeteelt. De 

grond waarop hij woekert, heeft duidelijk zijn beperkingen 

aangegeven en veel meer clan Coen al realiseert, valt er niet 

uit te halen. Door zijn modern e, efficiënte bedrijfsvoe ring in 

een bedrijfstak die lange lijd betrekkel.ijk traditioneel blijft, 

lukt het Coen te concur reren en zijn bedrijf uit de rode cijfers 

te houden. Bij een dergelijke sma lle basis kan een tegenslag 

extra hard aankomen. 

Coen krijgt zo'n slag te verwerken in de Eerste 

Were ldoorlog. Waar de landbouw in hel algemeen floreert en 

aanzienlijke oorlogswinsten boekt, daar liggen op Anderstein 

de opbrengsten veel lager. Omdat door de oorlogssituatie de 
import van granen tot een minimum is teruggelopen , krijgen 







Kinderen helpen bij hel 

aren ,apen, circa 1930. 

Het geoogste koren wordt 

tot schoven gebonden 

De gedroogde schoven 

worden op de wagen 

geladen. 

boerenbedrijven scheurplicht: grasland moel worden omge 

ploegd om er graan op Le telen. Coen heeft zitting in het 

"Voeclselvoorzieuingsbureau" in Den l laag. Op grond daarva11 

voelt hij zich moreel verplicht hel goede voorbeeld te 1geven: 

40 hectare aan goed grasland raakt hij kwijt aan armzalig 

bouwland. Ondanks subsidies en ondanks hoge graanprijzen 

levert hel Coen weinig op. Zijn gronden raken spoedie; uitge

mergeld. Daarbij is de omvang van ;1.ijn melkvee teruggelopen 

tot 45 stuks. Voor de verkochte koeien krijgt hij een gciede 

prijs maar de jarenlange fok lot Cf'n mooie vef'slapel is in 

korte tijd grotendeels ongedaan gemaakt. 

Herstel van de grondkwaliteit lijkt na de oorlog snel le 

realiseren. Stalmest komt er in overvloed dankzij een ,contract 

met de gemeente Utrecht in oktober 1918 voor het vetmesten 

op Anderslein van 500 varkens. De gemeen Le heeft ze gekocht r 65 J 

in het kader van de "Levensmiddelenvoorziening" voor de 

behoeftige bevolking van de stad. Ongelukkigerwijs mislukt in 

eerste instantie de aanleg van nieuw grasland door de zeer 

droge zomer van 1920. Er moet opnieuw ingezaaid worden en 

afgewacht of bel gn1s wel zal aanslaan. In een relatieve 

achterstandspositie begint Coen dus aan hel, naar spo 1l'clig zal 

blijken, instabiele en roerige interbellum. Op dal moment kan 

hij, in zijn onwetendheid van wal komen gaal, nog de gerust -

stellende gedachte koesteren dal voor de bestaanszekerheid 

van zijn gezin zijn welgevulcle elTecLenportcfeuille een veilige 

huiler vol'mt tegen de kleinere en grotere risico's van zijn 

bedrijf. 



Mei de aankoop van " de 

Blrkl" neemt het onder• 

houd aan do bossen toe. 

Gerrit van der Lee links 

mei Hein. 
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Herstel en crisis 

Onverwoeslbaar moel Coe ns optimisme zijn geweest. 

Me t de wijsheid van een terugblik blijkt het een le groot opti

misme voor die tijd. Midden in de Eerste Wereldoo rlo g, in 
se ptembe r 1916, doel hij de laat ste grote grondaank oop voor 

Anderstein: de boerenhofstede "de Berk". aldus de naam in de 

koopakte. De oorspro nkelijk e naam was Birckestein, maar in 

de volksmond wordt ze "de Birk" of "de Birkl" genoemd. Ze 

bestaat uit een buis met schuur, Luin, boomgaard, bouw - en 

weiland, hakhout, bos en hei , Lezamen een oppervlak te van 

ruim 13 hectare. De prijs is/7.250,-. And erstein is nu ruim 
206 hectare groot geworden. 

Kooplustig blijft Coen ook na de oorlog. Zodra de 

toestand van zijn we idegrond het maar enigszins toelaat, 

investeert hij weer in rundvee, met ge leend geld. Had hij in 

1920 nog s lec hts 51 koeien, in 1924 zijn het er a l 324 gewor

den en begin 1925 ruim 400. De periode 1923- 1930 is een 

welvarende tijd voor de veetee ll , maar• de hausse bevindt zich 

voora l aan hel begin , juist wann ee r Coe n zijn koeien koopt 

voor ongeveer/ 400,- per stuk . De prijsdaJing daarna is welis 

waar ger ing, maar veel winst voor Coen zit er du s niet meer in 

en de kleine winsten slaa n om in kleine en minder kleine 
verliezen, die de ve rm oge nsposit ie van hel bedrijf aantasten. 

Over de lijd die voor de lezer hel spannendst zou 

kunnen zijn - van eind jaren twintig tot eind jaren dertig - is 







Hein met zijn paard 

Pasha, 1937 

Jet met haar nicht 

ltty van Beuningen op 

het paard. 

Tijdens de mobilisatie 

worden paarden van 

Andersteln gevorderd. 

Hendrik Jan brengt ze op 

29 augustus 1939 naar 

hel gemeentehuis van 

Maarsbergen. 

nauwelijks iets specifieks bekend over het wel en wee van hel 

bedrijf omdat correspondentie en boekhouding onlllrel<en in 

het archief' van A.nderstein. Welke effecten de grote clc1pressie 

van 1929- 1959 op Cocns bedrijf en vermogen heen, is dus niel 

in detail bekend. Naderhand schrijft zoon Hein over kedde 

rcnde prijzen voor het rundvee zodat per koe grote verliezen 

genomen moesten worden (in mei 1959 kost een koef 180,-), 

en: 'Vanaf de crisismaatregelen in 1951 genomen en waarover 

zo'n grote deining onder de boeren is ontstaan, waren wij niet 

meer vrij in hel aanhouden van een onbeperkte hoeveielheicl 

varkens. Van de 800 stuks daalden wij spoedig af tot 2GI0 stuks 

en bleef dil peil vrij constant tol het uitbreken van de 11\veede 
Wereldoo rl og. 

l loewel details dus ontbreken, is uit een mededeling van 

Hendrik Jan wel bekend dat zijn vader erge ns in deze periode 

financiële hulp \'an zijn broer George uit Rotterdam heeft 1 69 1 

gekregen om aan een faillissement te ontkomen. Met ~;epaste 

lrols zal Coen later aan zijn kinderen vertellen dal hij lhet hele 

bedrag heeft terugbetaald, met rente. Volgens Hein heeft Coen 

ook hulp ontvangen van zijn broer Jack. 



Ondanks de financiële 

zorgen heerst een 

gelukkige stemming, 

van links naar rechts 

Piel Verhoell, Coen, 

Jet?, Ju, ttty van 

Beuningen, de vrouw van 

Plet Verhoelf. Hein In 

uniform en Hendrik Jan. 

1939. 
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Het Konlnginneleest 

wordt leder Jaar voor het 

hele dorp op Andersteln 

georganiseerd, met 

sport, ranJa en een 

krentenbol, 1935. 

Van een bedrukte of gespannen stemming in huis 

vanwege de fïnanciële perikelen heelt Hend rik Jan - toen in 

zijn tienerjaren - niets gemerkt: 'Vanuit zijn geloof heen mijn 

vader onder alle omstandigheden de over tui ging met zich mee 

gedragen dal hij een gezegend mens was die alle reden had 

om dankbaar Le zij n.' 

Onder druk vnn de omstandigheden vindt Coen hel wel 

nodig zijn tcsl.amenl opnieuw te wijzigen. In een begeleidend 

briefje aan Ju, gedateerd 16 augustus 1937, geef t hij daarvoo r 

een verklaring. Niets karakteriseert zijn levenshouding beter 

dan zijn volgende woorden daaruit: 'Jn verband met de onze

kere toestand op elk gebied in de wereld heb ik in mijn testa

ment van geen enkel legaat gesproken en behoef je dus 

niemand iets uil Le keren. Maa r er zijn op Anderstein zoovele 

heste brave menschen, die oorzaak zijn, dat hel hier voor ons 

een paradijs op aarde werd en bleef , dat natuurlijk mijn 

""ensch is, voor zooverre jij en mijne kinderen daartoe in staat 

zijn, dal voor· hen goed gezorgd zal worden ... En verlei dan al 

clie goede mensch e n hoe dankbaar ik hen ben voor al hun 

liefde mij. jou en onzen besten kinderen betoond.' 

Mag Coen dus, ondanks zijn financiële zorgen, zijn 

dankbare en gelukkige gemoedsgesteldheid he bben bewaard, 

de veranderingen op hel gebied van de materiële levcnsbe 

hoellen zij11 des Le pregnanter. De altijd al zuinige eehtgenooL 

en vader n ordl nog zuiniger. Hendrik J an herinnert zich uil 

die tijcl 'de regelmatig terugkerende discussies met mijn 

moeder over huishoudgeld , de wijze waarop kleding en schoe

nen werden Hfgedragen, de extreme zuinigheid op hel gebied 

van eten (helemaal niets we rd weggegooid), van zakgeld, op 

ieder gebied werd zuinig geleefd, zuinig, zuinig, zuinig.' 
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'Een boer die 's avonds gaat 

slapen ... ' 

·I,;en hoe,· die 's <ll'onds 

gaat slapen //'eet wel 11·<u11· 

::,ijn l'l'l' is, 11uu1r wru11· ::,ij11 

kinderen :ij11. dat Wffl'ic niet.' 

7-.o l.)'p<'er/ de 011de ./(lil IY/11 

l,aur de buere1111u·11talil<'il. 1~·11 

hii "'"" hel u·e/<'11 . . 1/s jonp:<'11 

1'(111 (//1/f)l'f' t/l'{l{/(/}<UII' l>'l/'{/1/1 

./(Il/ in !93J diffcl l'(/11 de 

lagere srhool op 1l11derstei11 

ll'l'l'krn tol 1937/JS. 'Ik 1N1s de 

Musjl'sjo11ge11 die 1•w1 alles e11 

nog u·at moes/ dor11.' 'lîl'tl' 

k11.·r11·/jes JJl'I' dug t'et·dil'll(fC 

hij cr1111'<'. 'Il, moest h:110/le11 

pl11kke11 (roor hel 1·eevoC1') en 

!tel tN1s :ó ko11d. dat ik hij11a 

dood ging. /~11 altijd had je 

11al/c voeten in dfr klo111pe11.' 

In de koes/al wrwr hel leh:kcr 

/{'(//'Il/ 1/'(IS, (l/ hij samen Il/{'/ 

de b1.1c1·e11k11c<"l1ten :ijn bo/er 

hu111n11'11 op. 11/s jongste had 

hij één 1•00,.,.erhl: hij was de 

enige die i11 de ke11ke11 ec11 

glrrnsje 1111'/I,· 111orltl !talen. 111 

die t1ïd 11·0011dc hU hij ::,ijn 

ouders tep;1'1101·er de 

1/oogstraa/ i11 /,eers11111. !Joor 

hel bos en Ol'l'r de gri11d11'<'f!.. 

jïetslc hij 1·0111· :essen n<Ulf' 

" l11dffslein. Op d1• hcc111ccg de 

heuvel l({, 111ru11· terug, 1110c 

1'<111 een lange tcerkdag, 

die:::,e(fde hr•u1·el u•eer op e11 

dat 1•iel niet altijd 111ee. '/let 

luats/e stul,-Je op huis at111, 

I.-on il,· 1111ï11 he11e11 weer e1·en 

laten h11ngelc11.' 

Jan ht'ri1111fft ::.irh dal 

hedriifsleide,· Gerrit I ïssrr met 

::,ij11 :0011 ./(In op :aterdag 111el 

de trein nrwr de l'<'<'lll(ll'kl in 

f,ee1111·r11·drn ging 0111 h:oeie11 

Ie kopm. ,\la11rsbergc11 //(Id 

nog een station en daar "rri 

l'f<'t-de11 l'<'f'l'olge11s ook dr 

koeien per trein. /laar tegen 

u·oordig h!'t clubhuis 1·a11 dr 

go(llwa11 is. stonden de 

koeien: ']} op een rij.' En tl'at 

1111 het rrsla11r<111! is. 1N1s een 

111(w/derij 1•oor l'<'<'l'un: opgt 

richt door de Coöperatie. 

lfrl 1/'{IS ill 19N q/' !93ó 

dal Jan 111ee mocht met ce11 

perso11eels11itje 11cwr Schiphol. 

,\Ict l'fff/l<1Nlclijk c1·11 /JC2 

1ccrd een ro1ul1'111r·ht bo1•e11 



l111stffdr1111 ,.:1·11uw/;/. / lij h{'(:/1 

,.,. 1111,.: ('('// ,fi1[11 /'(/// ///('/ /),(/, 

Il illc111 I·u11 r ;cl'I: r ;t'f'l'it ,·11 

/1il'I I iss('f: i':1·crl 1·,111 de 

11 (l('f'(// ('Il bf'II('/' ./(Il/, I )ir/,· 

Ins, II i/1<'111 I·ruI ( ,'inkl'!. 

1-'r,111/,· /Jfu1111·('fu//'f11ul, ./(111 

/'(1/('I: (,'('f.,-i/ / 1111 c11 :,:u11dc1· 

l lrtrs!.-<tlll/J. 

l/111ul I 9 51 kll'u/11 Jan 

I·a11 /,{Wf' /cr11µ: op l11d1·r.,/ti11 

11111 i11 het /.-u(ls/)(•drij/' teil 

/t(llu/je 1111'1' 11· /11'1pn1. /Je /.-(lus 

/i11'a111 /'(/// dt./<tbrid,· r11 11·r·rd 

('('/'SI i11 f't'f,·l,'/'11 l'/'11 (l{/1/{(l/ 

ll'Cl.-c11 op,.:l'lcµ:d 0111 1<· rijpc11. 

' 1 Is <'I' sr/1i1111111·I np t.-ll'alll. 

1/Hll'S/ je 111c/ ffll doc/,je - t'<'lt 

st11I.-I·u11 !'<'Il tllt'l'l-::.al, - <Il'<'!' 

de t.-aas ll'l'ij1·c11 1·11 dat ll'<'l'd 

fr11 µ:rn/c strdil'o/1,·, dut s/()/1/,· 

t'<'l'srh ri 1,/,·r·lij t.-. ' /:du 111111 t'I'-' 

"o,Ir de c.I·port u·1•1·dc11 tt'rst 

1/lf /('h i /1(/(/ f /,(t'S('/t 1'(11I/JI. 

/Jru11·110 11·crde11 ;;:.c i11 ffll brul 

/'Uli /'Il{/(- /Hll'f{/.IÏIII' /.!.'('(/()/1/f)l'fd 

('// l'('/'/'l){µ:c11s l'l'l'fHtl,·t. 

lcdcrr· 11/(/f'{-:/'II !!i11,.: .lrt11 

eerst 11<1111· \dlcsll'i11 11111 de 

-::.1'11{!.'t'lt Ic n-r::.ol'/ffll. '.\lc11sc11 

11il !tet dorp /,-,1·01111·11 op 

l11d1·rslt'i11 trd 1·rII., 1· ·11 bif!. 

t.-11pc11 dit·:::.,· thuis nn r1/.-tc11 

/'nor ci,.:c11 slo<"ltl.' Ot :::.ij11 

l'i{,:1'11 btl('f'(frl'ij l,il'/d futt ('/'('//· 

('/'/IS l'<lrfoï'I/S, 'fl1t'II ;;:.i 
0

1/ 

:::.1·11µ-1·11 op hl'/ 1m11/ s/011d1'11 /1· 

/Ji,.:!,(1'11, I·m1·µ: hij 1IaI !lci11 sr 

td' hij 1111</t'/' //'{'f'/,-fijd ('/'Cl/ 

1/0{lf' huis 11uu·ltt 0111 c l.'ijkc11 

!toe lu·t er I·11rIr s/nl[{ . '/ 011 

jnu 11·11rd il,· 11i1•/ !'ijl,-' /,.,-t'l'µ 

hij als rr·rtclir. "t:·11 il,· 11i1·1 /'all 

j1111 ', <fi('//(/(' !tij ;;:.ij11 /J /(IS /'(/// 

/'Cf)licf,·. //[(/(//' /tij 11111 ·hl [/'('/ 

('/'Cl/ [('t'p:, I (Il/ 11/l'Î I' 7 2 /()/ 

/ 9S2 µruil .la11 l'(llt /, u11· l'oor 

cig,·11 rd.-c11i11µ tl,· I·a ·l.-r11.\/i1/,·. 

/,·,•rij op .\tffrstci11 ,·.r J/oilt'f'l'II. 

/Jt oa1111·c:::.i!(t :::.c11µn 1111·/ 

/Jip:µ1'11 //('('/lil hij /'(/// / fri11 Sf' 

11/'t'/: 

\Il, .\' / j(l(f/' 011<1. //'IJ()/// 

./(Il/ /'{Il/ /,(/(//' 11/t'[ :::.i111 /'/'()///(', 

01ult'rs I·a11 6 /,·i11dcn 11. 

111iddc11 in het lws i11 een I·0IIr 

11/{l/ip' /mS//'(/('/[(/'/'11' Jllill{.!.' 

1111·1 I h1·r·u11·r· µ:ro11d, l'iµ('lt 

df!111 1·1111 t.-a.,t1·tl 

\laars/J1·rµc11. /lij lm 'l'I 110µ 

.,[t't'<fS 11/t'/ l'it'/' 1,-()('i/' I ('Il t't'/1 

{.!./'()[/' 1//(J/'S[llill. 
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Er moeten heel wal 

piepers worden gejast, 

wil de kok (rechtsboven) 

de honger van zijn 

manschappen kunnen 

sttllen . 

Tijdens de mobilisatie 

worden de kazen uil de 

stal ·geéYacueerd' om 

plaats te maken voor het 

kwartier van de soldaten, 

1939. 

De Tweede wereldoorlog 

Tijdens de laaLsLe vooroorlogse jaren kan Coen profite 

ren van de opleving van de economie. Maar wanneer de 

oorlog uitbreekt. komt voor zijn bedrijf opnieuw hel s:cenario 

uit de overheidskast dat ook al tijdens de vorige oorlo,g dienst 

deed. Met één toevoeging: de controle op naleving is veel 

scherper met in Den Haag een directeur-generaal van de land

bouw en een secretaris-generaal van handel en nijveirheid, die 

zeer meegaand reageren op de Duitse eisen, pl us veel ambte

naren die hee l gezagsgetrouw zijn. 
Cocns varkensstand wordt opnieuw gedecimeerd (in 

1942 zijn er welgeteld nog vier) en opnieuw wordt weila n d 

gescheurd voor graanteelt. Het is overigens waarschi jnlijk dat 

Coen in de laatste oorlogsjaren op eige n initiatief tot het 

omploegen van zijn weidegrond is overgegaan. Vee om er op 

te laten grazen is er dan bijna niet meer en naarmate• de 

oorlog voortduurt komt er steeds meer behoe fte aan !land

bouwproducten, ook voor eigen gebru ik. 
Op 10 en 11 mei 1940 moet al het vee uit de Gelderse 

vallei naar Wijk bij Duurstede worden gebracht om htet per 

schip af te voeren naar Rotterdam . Ook koeien van Amdcrstein 

gaan op transport. De operatie slaagt maar gedee lte lijk want 

in 1942 Jopen er nog 120 melkkoeien op Anders Lein . l[n 1944 is 

dal aantal verder teruggelopen tot 20. Van de varkens is het 

niet duidelijk of er dan nog twee zijn om elkaar gezelschap te 

houden, of nog slechts één. Bij de koeien is de situali.e 
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• 

• 

Von Drt/der 
Door <U(n) 

\ 

BESCHEINIGUNO 
BEWIJS 

OrtaJtO"l:;l Ddant.lU' Y t r, c h t 

ist heute das im folgenden nllherbezeichnete Orundstück f0r Zwecke der deutschen Wehrmacht 
in Anspruch genommen worden und wird hiermit gemllss der Verordnung Nr. 144•1940 
des Reichskommissars tor die besetzten niederlAndischen Oebiete be&ehlagnahmt. 
is /udtn /ut hurlUI lt tU>tmtn onroutnd pd hn b,/wtv, ,an dt Duil#ht Wurmaeht in pbru.ilt genomtn 
tn wordt dit hitrmtdt op grond der Vtrordtning Nr. 144/1940 van dtn Rijkscommissaris voor htl bt<tllt 
Ntdtrlondsche gtbltd gtvordtrd. 

1. Ort, Lage und OrOsse des OrundstOckes: •~IW ,;.•. a 7 u 
Plaats, liffing ,n groot!, van /ut onroutnd go,d: Il a a r 8 b e r tl, • D • 

aderate14 

2. Bestellung, Nutzung oder Bebauung: lrtqu·.1tieru~ ( 16 Zim:ner ) 
Verbouw, gebruik, btbouwing: 'i~enttbera Y.:AQ D8Dni[Jö8D 

3. Besondere Bemerkungen Ober den Zustand des Orundstückes: 
Bfj'zondere op,ntrkinKtn omtrent tltn toestand van het onrotrtnd goed: 

t.,r0"..68.t, noiaea .. ,u.. a1.-.. ,tt."!~.tbooen . 
Besohlagnablt m.it Inventar . wi e a~ beige:fugte r Liate 
epezifiziert wor den 1s t. &, ~ am 

' dtn 

genau. 

J.. 'f, v~, 

(Unterschóft und Dienstgrad.) 
(Hondlttlttni,,ll tn rang.) 

fll A 

Ma~or u.etellv.~o aaand ant 
(fe ldpostnummer.) 
(VtldpM/JtUlllliltr.) 

EMPF ANOSBESCHEINIOUNO 
BEWIJS VAN ONTVANOST 

Die Beschlagnahmebescheinigung Ober obengenanntes Orundst0ck ist mir heute ausge
Mndigt worden. 

l1rl vordtrlngsbtwijs, betrekking htbbcn/Û op bovengenoemd 011rotrend lfDtd, is htdt11 aan mij uilgcrrikt. 

Haus Ki-. a :,o o " r u t> e r t, o u 
11111Sersta1n 

igentlber1 van 138nniqen 

iu~~~ 
1 8e(u ~l. k. 

~ U VVVM llf..J 

2222 - ., ... 

F0r die Oemeinde, 
der B0rgermeister, 

Voor de gtmttnlt, 
(Û blll'~fTUtSltr, 

(" \Î \~.51 ~ ~-



Het bewijs van inbeslag 

name van het grote huis 

door de bezetters. 

Door de grote vraag naar 

hout lopen de prijzen 

ontzaglijk op en worden 

alle bossen gedund. Veel 

ander hout wordt erbij 

gekuch!. Jan Visser 

(links) en Dirk Vos In de 

winter van 1940. 

duidelijker: Lwee zij n er overgebleven; de andere zijn in hel 

laal ste oorlogsjaar ve1·dwenen door diefstal. 

De diepsle ingreep in hel gezinsle, en komt op woens

dag 5 april J 944 om 4 um· 's middags. Door de 

"Orlskommandatur Utrech t" wordl hel woonhuis in beslag 

genomen voor hel Duitse leger. De volgende avond moeten de 

gezinsleden mel al hun spullen het huis hebben ve rlat en. Een 

dag uilstel wordt hen nog gegund. 

Sedertdien heen de familie het landhuis niel meer 

bewoond. Na de oorlog zal hel sleeds worden verhuu!"d . Een 

maand na de uitz etting krijgt Coen van de gemeentesecretaris 

van Maarn persoonlijk hel be" ijs van cle inbeslagname over

handigd. In die lijd schrijft Ju aan Hendrik Jan: 'Ons huis zit 

nu vol met solda ten en loen vader er zaterdag in kwam, 

schrok hij van de rommel die er was. 'L zijn a llemaal N.S.B.ers 

meest in Holland sche uniformen met zwarte kalotjes op. 

Waren we maar van hen verlost.' 

Coens eigen ervaring van de oorlogstijd heen hijzelf als 

volgt samengev at: 'Tol begin april 1944 h ebben wij weinig lasl 

gehad van de bezelling ... Na uil huis te zijn gezel kwéUnen wij 

weer terecht in onze oude woning (de boerderij) waar we ons 

zo gelukkige huwelijksleven zijn begonnen. Van se ptember 

1944 lol de capilu lalie hadden wij hier veel Le lijden v.an de 

Duitse bezetting, soms lag alles vol, meestal SS troepen, die tol 

alles in slaat waren ... Overal werden de jonge mannen 

gedwongen om aan de Duitse stellingen Le werken ... Uil 

Brabant en Limblll'g (uit Huissen bij Elst in de Betuwe· volgens 

Hein en Hendrik Jan) kwamen in Oclober en l\ovemb,er 

honderden evacués hier eiken avond overnachten en dankzij 
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Hel vervalsle persoons• 

bewijs van onderduiker 

Paul Hlnse. 
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onze centrale keuken konden we steeds voor warme maallij 

den zorgen en de moeders met jonge kinderen konden tijde

lijk rust en verpleging vinden. Een 25-tal evacués zijn steeds 

bij ons geb leven, een moeder moest bevallen en hebben we 

haar hier gehouden met gezin en fami.lieleclen. Op het bedrijf 

stond alles stil, paarden werden zowat alle gevorderd, 

18 koeien en veel granen en and ere voorraden gestolen. Toch 

hebben de oorlogsdagen ons ook zoo heel veel geluk gebracht, 

onze drie kinderen trouwden en zijn ge lukkig.' 

Typisch voor Coen, zo'n positieve wending aan hel eind 

van een tri est verhaal. De conclusie krijgt nog een extra 

accent omdat hij zichzelf zo gelukkig prijst met het feit dal al 

zijn kinderen zich in de oorl ogstijd 'als goede Nederlanders 

hebben gedragen.' 

Nadat de slachtoffers van de bezetting zijn herdacht en 

het bevrijdingfeesl is gevierd, begint de bevolking met een 

voor latere generaties verbazingwekkende veerkracht aan de 

wederopbouw van een zwaar verwoeste economie. 

HANOTEEKENING VAN GElECHTIGDE: AANTEEKENINGEH VAN BEVO,EGO GEZAG: .. 

, 

OHA~ffNENT VAN IIN~NLANOSCH!-z.AXEN 

rERSOONSBEWIJS 
tMM,....,... ~~~ ..,Her~ 

De tot het l>etlt vin dit bewijs ,~ 
d,ede b verpllcht het te allen tijd• bij 
2kh t• dn,en en deJJevord.,-d t• ~r• 
toonen un tederen opsporinpvnbteN.U". 
alsmede aan alle 1.mbten.,.e:n of andere 
ptrt0non, door wle zulks ln1tvolit- tenlg 
wutelljk voonçhrift wordt nrlan td. 

Wl<fig gedurcnck uijf jare:,,. 

l 111S8RUIK WORD T GEST RAFT l 

'... 



De toestand en activiteiten op Anderstein passen in dat beeld. 

Bij de nieuwe star t zal Hein taken gaan overnemen van 

zijn vader die op 28 augustus 1945 63 jaar wordt. Hij gaat 

300 gulden per maand verdienen plus een aandeel in de winst. 

Het begin van de generatiewisseling verloopt niet soepel. 

Bedrijfsleider Jan Visser stelt zich dwars op. Hij kan de nieuwe 

rol van de jonge Hein niet accepteren. Ruim 60 jaar outd is 

Visser - misschien mede door de oorlog, denkt Coen - ,een 

starre, autoritair eigenzinnige man geworden. Jongens en 

mannen uit de buurt werken niet graag onde r hem. Op het 

laatst wordt het zelfs moeilijk werkvolk te vinden voor 

Anderstein. 1iet alleen Hein, ook Coen wordt door hem 

gescholTeerd wanneer zij de kwestie willen uitpraten. Het valt 

Coen zwaar een beslissing te nemen over de man met wie hij 

42 jaar lang in blind vertrouwen heeft samengewerkt. Een 

afscheid van het bedrijf is echter onvermi jdelijk geworden. In 1 79 J 

samenwerking met Gerrit Visser, een zoon van Jan, gaat Hein nu 

feitelijk optreden als de nieuwe bedrijfsleider. In de loop der lijd 

krijgt hjj steeds meer verantwoordelijkheden van zijn vaider. 

022580 
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Van onderduiker tot oom 

l'a11f l lin sr d1Jo/, · i11 

/9.// 011tl1•1· Of) i llld l'!'Slei11 11/f'/ 

tlt · t '<tl.w• ido1til l'Îl 1'(111 <'tl/ 

ll <1µn1i11gsc ,t1ufr11t dil' prul, 

ti scltc l'l"l'<1ri11g moe s/ 1J/Jd111·11 

up I ·c11 bt!l'!'deri j. /li j /;u,11111 uil 

!tet !Jl'Uts,· s/11dl'l1/1 '111·1'/'::,el. 

11·<1(11·1·our hi j ll' <'rd g1•::,1ll'hl. 

Op 1l1ufrr stl'i11 rnl'lr/1 · !,ij -::,il-/1 

1·1•dc/ij!.' t 'l'!Ïig. 'Il; ::,(lg ('/' 11il 

al., 1·1·11 1•0/frerdc bo c1'/'ll 

f,111·1·ht.' / ~1•11 i11grijpl'lufr 

gt'/J('/1/'//'IIÎS ÏII /11•/ ('/ 'I'S/{' 

01,r/1J l{sjw11· 11111'111/ hij hl'/ 

sci,1·111·,·11 1·u11 lil'! /anti : '111'1 

11·1·ilu11d 111111•sf b111111•/r11ul 

tl'orc/('ff . I frt /J(•drij/' dol 

/.Jl'IJl'iru/1'('/'t/ 1/ '(IS 11/J / 'fi'll'l'il 

s1•llfll,1•ld,· 01, /andbouin ore, : 

I lt-t /;11'0111 dus 11•cl /.f1Jt'd 11il 

<1111 il ,· 1·r ging hd/Jl'II , 11·1111/ 1·1· 

// '(IS illt't'IIS f/1( '/'f' /Jl'/'SIJl/l 't'/ 

111ulig. / lel p crs1,11c1·l dol 1·1•rs/ 

ÎII /1('/ /,'(/{/S/Jl'df'ij/ 11·1·1·/.-11', 

ging nol, hl'! (011// ///J. /11 het 

/, 11ets/111is s/011d c11 1fr l'Îl'f' 

11·crli1uul!'dc11 //111 /1('/ land 1mI 

te plo< '{!,1·11.' 1Ju11/,:::.ij rfr I·er 

l>1JIIII ' l'</11 f!,/'ll'IISSt'/1 11'1/S Cl' 

1•0/tlol'IUfr Il' l 'll'II 0/J 

: l11drrslci11. 'Tijde/IS de 

/itJ/1 1,(l'/'ll'Îlllt'/' kil'l//1/( 'I/ 

11/S/11(/(//' 1111'1/St'II /011 gs 11/J 

111/trfl'Î II/IJ,<l,i'/ij/11• /1'/II/SfJIJ/'( 

lllidde/1·11 . frdt'f'( 'l'I/ l11'1'('{!, ('/{ 'll. 

IJ111 s/1111d (1/ i11 1(1g,·11:1,g1•11 

/JIJ/ '(Ït'S /,'/f/(11 :' / l 'd flflS St/11/l'II 

luuldt 'II c<'l1/r·r µ;ct'II i</1•1· 11·111 

/ '/' / 1/J/JI' 110di [! /1.'f/S 011/ ll</11 i/11/ 

c'll'II lt ' l .-01111•11. I h'I lï'l'S<'hif 

/us srn st1•1/rli11µ; "" 11lulll'iflll -

1frr 1r, •rtl /11!'11 1•11111· / 11111I J li11.~,• 

d11i1frlijl. :it'/1/lm(//: 'i\/1•11-;i•11 

11il dl' S/(1(/ l>l' gl'l'f)t'II /'(/(//,' 

ht'lt ·111<wl 11i,·t 11:0<11'0111 wij d e 

/(1(1/sl<' 1'1'11'11·11 dil' 1111 lil'/ 

don1 ·11 11f'/111·1·/;l1'1'1'11, 1111•1 d1• 

/u11ul uil de dn11p1·11 :.1111'11 lt · 

/U 'll/1'/'/'I/,' 

/,or/ 1uI cfr <'111(/ÏS<'Olie 

1•1111 hl'/ grolt' l111is. gi11!-(1'11 

ll ci11 en :ij11 I •r1111I1· Col'li op 

,\lwu/t'rs/()IJ/ 11·0111·11. l'rwl l,1111 



::.il'lt tfr ('('/','i/1' /, ('ll/li.,11111/,·i11g 

1111·/ (,'rwl,s lll'l'l'li11p::.11s/1'/' \('/ 

- :.ij11 1ud,·11111sliµ.ï' 1·nm11· · //IJ{!: 

p:u('(/ h1·ri11111'/'1·11: 'Il, ::,ui su1111·11 

1111·/ I !t-in i11 t't'/1 s/1J1J/ /Jij l't'II 

11/,·/,·t'rlj/' 1111·/ t'l'/1 IJ/Il.'s /1· lut'/"/'11 

up dl' l,'l'tlt/Îl'II dit· dt· ('/'//'/('// 

1·1111 hel lu11d pil,'/1·11. /Jt· h/'t'f' 

1·11 1111·1·r1J1111· Il il/in/, l,,r111111'11 

U/J /J!'::,1Jt'/,· lilt'/ /11111 d,whlt'I' 

\tl. Il,· :.up: t'I' 111Jp:ul s/w/J/Jy uit 

('// '"'" /IJ('// {!.l'/O(!/' il,· llil'l l't'tl 

ill(/1'111.' {!,'('l/ltlttf,·/.' / (}()/' dt· 

p:l'imur/e 1·1111 (,'ut'/,· l'/1 I fri11s 

('l'J'S/t' ::,IJ(/// (1/J f (J t!t'('('//1/Jl'/' 

/9/-11,n't'P: (
0

1Jt'/,· h11/fJ 1·1111 

/11u1r ::.11s/t'/' \ d: 'Il, 1/'t'l'l 11op: 

p:ot·t! dal ik ln·:.iµ.· 11·u., 1111'/ hel 

(lp:.1'/ll'/1 l'tlll l,ï'/1'/S //'Uit'/' 

tijt!rns tfr /J1·1·1tlli11g. Op t'l'II 

P:l'{!.('/'('I/ 1//(Jl//('I// l,(l{J/'({e il, 

/11'1'1' sl'f/()/t'II 1·11 .w·hro/,· 1·1·1·s1·

/ij/.'. //('/ //'{IS dt' tlt/l/S/t/t/1/(fr 

1·1ull'I: mijn :.a·op:c·r l/l'i11. t!fr 

/'(1/l/lÎ{ t!t' l,'/'//(ll///,·01111·1· {//'('(' 

1·1·1u!t-11 st'/11ml. t;h, l'llfll" 

/11'11:.t'(/'1·11 h;11 l'OIJ/' tfr tfo/,-/('I: 

tfi1• /'/' 11/1/ ::.t'l/('JI(/ /Jlij 1111'1' //'{IS. 

\111111· hel o!.'l'lip:c tru . . loll'f' 

bll'l.-,·11 hl'I t!t' la1111111· 't•11t!t'11 

/'1111 dl' l,ïll'l'hl /'{Il/ tft· 

b11111·111u11 11' :.ij11.' 

/11 til' l11atst1· 111 u11u/1·11 

/'tl// 111' onr/up: s{Ît'f)t'II .\('/ t'/1 

1'111tl in /11•1 !tuis 1·1111 :,wk 1·11 

/ !t-in. Op 1'1·11 11tll'hl 1/'t'l't! ll1·i11 

1/'ul,·l,,·r 1·u11 hel p:c!rJ1 i 1·a11 

/,(l('Ît'/1. /lij /1/(l{l/,·1,, f' 111/ 

1/'al,'I,,·,: !'wil: '11rmt! 

\l(//u/1•rs/out lit'/U'II :. 1'11 15 lol 

20 1.-rwit'II. I lt'i11s 1111µ.n·11sthl'id 

blo•/,· llil'I u11µ.·cp:ru1u/ 11·,111/ 

/oei/ 1/'l' l/1/tl/' /J111Ït'II "illp:l'II, 

::,up:,·11 1n· bij het hel.' '1'11 stl'I 

jo11p:n1.,. I 11'1 /J/cl,'l'II I 11.,sisc/l(' 

.rnltfot1·11 tfic (/u()/' ,fr )11it.,,·1·., 

{!.('('(111{!,'('I/ 1/'(//"('I/ {!.'1'11 11111·11 . .%1· 

luult!t'n /Jcslu/1·11 dol /1' ho11gl'r 

la11g {!.ï'I/Ot'p: hud µ.nl 1111·tf t'II 

l'l'II p:l'.,lat'h/1' !.-01· 1110 •sf 

11it!.-i!ll1sl bit'tle11. // t' "illp.ï'II ,.,. 

(lf} t(/'l'II {!,'Ul'l'/1 :.c ('('/ µ.rolt' 

/1/(/1/d: Il'(' :.011d1·11 :.,· l'l'i ('('/IS 

(/(//1{.!.l'l't'II /Jij dt· f )11il. ('I'S, 

IJtUll'/1(/ tfrop1·11 :.1• q/ ' 
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lk/1(/fl'c een toc1·l11<'llls

oord 1·oor l'l'<l<'ll<;S, tl'as 

i l11derstei11 ook een 01ulcrlw -

111c11 roor IJ11i1se sold11te11. Ze 

sliepen in hel stro 1·u11 de 

stallen. Paul: ', la11 hel eind 

1·r111 de oorlog ku·w11e11 er hele 

/1·uepe11 1·w1 hel leruglrcl, 

kmde JJ11ilse ie{{ff 111el solda 

tc11 die colledig gede111orali

sl'l'rd ll'<lf"l'II. Ik 11'1'1'1 nog goed 

dat er een /mep IJ11ilse o.{{ide 

re11 van het 1"or111a,utischc 

fmnt ter11gli1N1111, 1•0/ll'dig 

f!J'./i-t1streerd. Hm 1•r111 de qffi 

ciere11 ll'tls -;:,o door het dolle 

hem. hij dreef l lei11 1•00/' ::.i<·lt 

uit 111d l'<'ll geu·ec,: Ce/11/i!.-ig 

11:us er een ander die he111 

lemperde, anders had er 11uu11· 

iets hoeuc11 lf gebeurrn r{/" hij 

had gcsclwlen.' 

/11 de laatste 11orlogs -

111awu/, op /9 april /9./5, 

ll'<'rd ./11/,·e. het ltceede kind 

1•r111 Jet , op i t11derstei11 

gc/Jore11. 1 ier dagen later 

k11·m11 ,Haarsbergc11 01ufrr 

1·11111· te liggen. I Ict r·<·hte 

oorlogsp;ell'eld lter:/1 

:l11dC1"Slt'i11 alleen (/(11/ !tel 

einde 1·r111 de oorlog mee{{r '

nuui/.-t 1oe11 de 11ubijgclegc11 

spoorlijn doel1cit 1/'crd 1'<111 

bo111/}({rde111cn/e11. /let land 

goed is nooil gen1al.-i . 'Jl'l 

11•e1·d tijdens de besc/1ietinp:cn 

1111'1 !Jt'd en baby 1u1ur de 

S<'lt11ilkl'ldC1" gebracltl, een 

S('/l(J()/lge111aaf,·1e llll'Slf)Ul 

onder de 11uullde1·ij. /Jaar lag 

-;:,e st1111en 111e1 dorpsgenoten 

die ook een reilig het'11lw111e11 

haddrn µe::.ochl. Op een 

gep;<'1·e11 111r1111<'11l hield -;:,e !tel 

daar nirl meer uil en is op 1·e11 

lu111dkar nuw· ,\lwulcrs!oot 

gebracht. ' /Jur11· 1N1s ooi,· een 

sc/1uilkr/d{'J: 'O11dt'1· ren 

/;/ere11/ws1, die je ko11 optillen '. 

hadden u·e Cl'/1 gal in d1• rloe1 · 

p,,·nwalit. O11de1· de l'loer :ui 

et'11 schuilkelder dfr u·e hele 

maal bcklt'ed luu/dm -;:,odat jr 

er ook ÎII l.-011 slapen.' 



l ilcindclij/, ll'C/"d uuk 

<fr 1(/'µ:clegl'II /J111•rderij 

\la1u!l'rs/11u/ 1·1·11 dul'lll'il. r1111 

dl' 1/ol/wulsc /,1111dl/'achl dil' 

O/J ::.ud,· 11·11s 1111<1!' 011derd11i-

l, /'I'S. '1/,(' l/'a/'1'1/ 0/J j111'11t //(/(//' 

/'/'// //Uli/ 1/'(l(l/'l'IIII ::.c <fu('//(l'/1 

<lat !tij 11/J \lwu!l'rs!out //'US. 

In dl' l,-fl'rcn/,·as/ 1·01ufr11 ::.1· 

al/c11u1a/ 11u11111r·11sl'lrnc11c11 in 

l'l'/'s1·hil/1•1ulc 11wt1·11. 1111·,·r dus 

dan al/cc11 1·<111 / lei 11. • 1'1111/ ::.at 

in de s1'!t11i/l,-c/d1·r /'Il u·e/'t/ 

u11/dct.-t. 011ulat hij nicl 

rul<fred <11111 !tel sig11alc111e11I. 

1·1·rtr11k de /,(//U!ll'11c/1t 0111·r·r

ril'l111·1· ::.ukc. 11u11tr <·crst 

S('//()/('/1 ::.1· 11ug ('/'{'// duo/'('('// 

slafJc/ dor/'t' /11/,·ke11 naast ht't 

lwkhuisjc 011u/at du11r ll'cl 

1·1·11s 011<frrduik1·rs in rcrsl'lw

/1•11 /.·(Jfulcn ::.illcn. '/J11111·11u 

l,ïca111c11 ::.e dri1· keer in de 

1/'ecf,· /1'1'11{-( 0111 011., I<' 1·hw1/e

lï'II 1111'1 t'/1'11. a11d1·rs dreigd1·11 

::.c 111/S 1111'1' /t' lll'l/ll'/1. //('/ 11'1'/'d 

('('// lll///()tl(//)(1/'1' si/1111(ic ('// 

ll'ij -::.ijn /UI'// 11'<'/!,j.!:epUIII /'al/ 

\lwufrrs/uu/. /Ja/ wa. · l'lak 

roor de bet'l'ijdinl,!.' 

\a de bn·,·ijdi, g. i11 

/1/lr,. /1·11111/'t'II !'au/ I i11s1· en 

\cl Il illin/,·. 1/s 110111111 /w1/1· 

r1u1r <11· t.-i1ufrrl'11 :;ij11 -::.1· nuµ 

1·1u1/,· O/J lll(fc/'.,/ci11 Ic ·11,l!.p:eko 

1111·11. I oor11l lijd1·11s 1· •1'st'/Jei

de11e rat.-antics lol r1·1· u1·1·r de 

g/'t'IIS //'{IS ()()/11 !'au/ 

p•11·<1111·<ft't'rd ge::.l'lscl "fJ 1·oor 

1/l'in, \ l'I. Frederik. I cr111r111 

1·11 Cocn. 111cl 111occfrr Coc/,· 

cl(·/J/er hel s/11111· c11 dt 

c<trat'<llt arhler de <111 o. 

I ader I frin bll't:f' alll'I II ac/1/e1: 

/ ()()/' ltc111 //'{IS <fr µre IS 1·a11 

-:::,ijn cil,!t'II landgoed l' .,. 

l,!('//{J('P,-, 
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Hein tijdens zijn dlensl • 

tijd, tweede van links 

Hein, Cock en de kinderen 

Hein is geboren op 7 december 1916. a de lagere 

school in Maarsbergen gaat hij naar de Handelsschool in 

Amersfoort. Niet zozeer zijn gedrag maar we l zijn leerpresta

ties baren zijn vader af en Loe enige zorg. Hij laat zijn zoon op 

15-jarige leeftijd 'psycho-technisch' onderzoeken. Het verslag 

laat aan scherpz inni ghe id niets te wensen over. Het tekent 

Hein ten voeten uil. Enkele passages:' ... hij hoort bij de 

"grond" en niet bij de "school" ... Zijn wezen is oerkrachlig en 

stoer; heeft hij zich eenmaal in iets vastgezet, dan is bij wijze 

van spreken geen macht ter wereld in slaat hem weer van zijn 

plaats Le brengen. Vandaar dat zelfstand igheid en aanhanke

lijkheid aan de dingen waar hij voo r voelt in zijn karalkter 
naast elkaar liggen ... hij voelt zich (onbewust) verbonden met r as J 

de grond, waar hij op leell en kent geen abstracties di,e hem 

vrees zouden kunnen inboezemen ... Hij heeft veel gezond 

verstand en krijgt. in practische dingen vaak een overzicht dal 

men bij de schoo lsche sto f vergeefs zoekt. Er is een aangebo-

ren gevoel voor recht en rechtvaardigheid ... Voorlopig; blijkt 

het vooral hierin, dat men in alle opzichten en omstandigheden 

"op hem aan kan".' Andere karakteriseringen uil het rapport 

zijn: trots, ongeremde activiteit, optimisme en royaliteit. 

Hein heen de Handelsschool niet afgemaakt. Hij gaat 

ongeveer een jaar lang in Rotterdam werken bij de 

V Handelscompagnie, een bedrijf van de SHV in scheeps -



De voorpagina van de 

huwelijkskrant van Hein 

en Cock. 
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benodigdheden, 'om een beetje bijgeschaafd te worden na dat 

boerengedoe en om mij te oriënlcren.' Na zijn mililaire diensl 

volgL hij her en der in F'rankrijk en Duitsland taalcursussen. 

Nu en dan werkt hij mee op hel bedrijf. Jn Ooslenrijk gaat hij 

met Hendrik Jan op reebokken jagen aan de Offensee op de 

vroegere jachtgronden van keizer Franz Joseph in het gezel

schap van hun favoriete oom .Jack. Grote wandelingen van hul 

naar hut worden eraan vastgeknoopt. Voor de Duitse inval is 

hij terug in ~ederland om als bereden veldartillerisl de 

Wehrmacht legen Le houden lussen Woudenberg en Leusden. 

Krijgsgevangenschap wordt zijn lot. 

Tijdens een feestje in Winterswijk eind 1942 ontmoet hij 

Cock (Cornelia Margaretha Agatha) Wi llink , dochter van Nelly 

Vis en Herman Christiaan .furjaan Willink. Cocks vader is een 

van de vooraanstaa nd e mannen in de textielindustrie. Zij 

woont in die lijd aan het Amsterdamse Merwedeplein op een 

flatje dal zij deelt mel drie vrie ndinnen. De twee raken er 

blijkbaar gauw van overtuigd voor elkaar bestemd Le zijn want 

de verloving volgt snel: 'Hein deelde ons 30 april het grote 

nieuws mee dal hij zich verloofd had. Op dien dag werd ons 

volk in grote beroering gebracht door het bericht dal ons 

geheele leger zich weer in krijgsgevangenschap zou moeten 

bcgeve11. Hein lwhoorck hif'r ook toe en van oordeel zijncle dal 

in de moeilijke lijden die hem wellicht Le wachten stonden, de 

gedachte aan zijn a.s. vrouw hem zeker Lol een steun zou zijn, 

verleide hij het grote nieuws.' 
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Van links naar rechts Rob 

Bloemers (vrienden en 

vriendinnen zijn altijd 

welkom), Herman, Cock, 

Hein jr, Hein sr, Nel, 

Coen en Freek, 1963/64. 

gelegenheid mee te praten over de veranderingen die het 

bedrijf en landgoed moeten onde rgaan om levenskrachtig te 

blijven. Hun initiatieven vinden bij hem ruimhartige steun. 

Op die tijd terugkijkend, zegt Frederik dat mede daardoor het 

landgoed zijn huidi ge welvarende vorm heeft kunnen krijgen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat drie kinderen op 

AndersLein zijn gaan wonen. el met haar man Jeroen ter 

Kuile in het nieuwe huis op Mandersloot; Frederik met zijn 

vrouw Aleid Hamming op het gerenoveerde elleste in en 

Hein jr met Anne lolte Borleffs op de boerderij. De twee oud ste 



Hel gezin van Hein en 

Cock In de tuin van 

Nellesteln compleet met 

aangehuwde kinderen. 

Van links naar rechts de 

kring rond: Cock, Hein sr, 

Coen, Aleld, Net, Hein Jr. 

Wlllemifn, Jeroen, 

Herman en Frederik. 

1995. 

jongens hebben hun geluk in het buitenland gezocht. Coen en 

Willemijn van de Loo zijn, met steun van verscheidene fami

lieleden, ecolog isch gaan boeren in Engeland; Herman en 

Heiltje Heemskerk begonnen op een boerderij in Ierland en 

hebben vervolgens hun boerenbestaan voortgeze t in Portugal. 

Door een noodlottig ongeval overlijdt Heiltje in 1985. Bij het 

intense verdriet om haar verlies blijft er de voortdurende 

vre ugd e over de opgroeiende jongste generatie. Aan het eind 

van de jaren tachtig kunnen Hein en Cock zich de grootouders 

noemen van 16 kleinkinderen. 
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'Met zoveel vee, loop je altijd 

te kijken' 

'1Yi1'/ ::.0'11 111al,·l.-clij/,· 

mr11s' 11oc111/ hij llei11 si: 'f<ich 

hC<:/1 Crrs l ,cg1·11111al 1·111ui/" 

I 965 l '<HJI' ltrm p;c1n•r/,·1 c11 in 

al die j11r!'11 nooil rn::.ie gehad 

11Ic1 'meneer', ::.oa/s hij l lcin 

ollijd is /J/1ï1•r11 nor11Irn . 

,\/c11eer IIIOC!i! dan 11iel 

gc111a/,·kl'lijl.- ::.ijn, hij liirld l'OII 

opr<'l'lit/1eid. G1'd11/d luul /tij 

1•t•lifl'1' u·1·i11ip:. /fo('n •11/,1u'chtc11 

11I0/'ll'll in he•! 1ocrl,·l'11 111el V<'<' 

01•cr Cl'/I Jlinl.-1· dosi s gcd11/d 

brschikl.-cn, 11011ral btï hel 

laden l'llll 1•t11·kl'11s en pi11/,-('11 

Îtl /'Il uil d1• l 'l"(ll'li/11•11gt'IIS. 'Jt 

!.-011 l11·n1 !'/" niet bij hchhl'l1 , ::.n 

las/il( was hij dan , h1•/ du111yfr 

hem altijd Ic lrinl( . Ik /)(t/,'/c 

hc111 U/! ec11 /, t '<'I' bij tic sc//011 -

dtr s c11 ::.elle l11'111 ~~o de sc/u1111· 

uil . .la, dal /.-011 hij /J1•s1 

hebben. ' 

Cees 11·as /Ulllf!;<'/1111111•11 

0111 in li!'I /,·aas/Jedrij/' /1• 

11·1·r!.-n1. ,\laar dat was 11il.-s 

1'00/' fltlll. nie/ 111'1/l'S {;l'/10/'f!; 

11·as hij. '/ii('// is hij hel I ·ee 

gaan l 'C/'::.0Ip:c11. /)1U//ï'OO/' 

f/l()('S/ hij ÎII affe 1'/'0Cgle 

ops/1I1111. 'Ik ben 111ifn l1cfr 

!1'1·e11 1111·1•1· 1·áár 1•ien•11. dan 

//(/ l'Îl'l'l'n Of)f!,"1'/l'('('S/ . • Hl '/'S[ 

1•er::.01p;dc hij ::.ijn eigen ver cn 

0111 uii/' uw· hego11 ::.i/11 

11·1·rkdag op ; fndrrslein . Op 

l'é'II da g hrl',/i C1·es crn ka(/ ' htl 

/c1•1·11 gered . ·11,· hoorde ce11 

1,-a(f ja11/.-r11. /c111a11d /('(IS 

1•tI-P,ï'/c11 dt ' dc/,se/ op 1fr 

gie1p11/ Il' !tggcn l'I/ hel Idi(/" 

was er i11 p;el'11lle11. f,',-l'el,·, 1fr 

::.0011 I·a11 ()0/1I !'au! 1'11 ta1111• 

Nel. het:Jt t'l'II 101111, onder 111ij11 

ar111r11 g ebo11tfr11 cn 111ij i11 de 

/JUi luien -:.ald.-en. ;/,11 lu •/J il.

lm11 l'f' 11il p;l'luwld . lfrl ka(/' 

had nit.-.~ m ik /t(ld niks. ,\ /1111/' 

ik ::.at 11•1'1 ondr ·,- rfr gic,: · 

, ,·,. 1/'(ll'l'I/ /()( '// 

12 kol'Îl'II. /a1c1· 11•1'1'd dal 

uitgcbl'tid tot J J. /)c mest 

I/IO('S/ Îl'd!'/'{' 1//(/f '{!,'('fl 1/ 'l'P,J(l' 

Sl'hl'pl 11•01,le11. rial w11s 1111g 

alln1uwl lw11d11•1'1-f,·. '/11 111ijn 

lijd is de 1•111·ke11ss/11/ 0111g1'

bn1111·d 1·001' slieren . 'f'ol'II 

hebben tl'I' 70 lol 80 stifl '('II 



llru 111111tls/Jcrp:c11 





De eerste tractor die 

in 1945 op Andersteln 

arriveert. 

Wederopbouw met beperkingen 

Heins nieuwe naoorlogse functie van bedrijfsleider 

komt voort uil Coens beslissing om Anderstein in zijn geheel 

aan hem na te laten. Na overleg met zijn kinderen Jet, Hein en 

Hendrik Jan, en met hun instemming, is Coen in 1958 of 1939 

tol dil besluit gekome n. Belangrijk voor hem is de zekerheid 

dal na zijn overlijden bel behoud en een goed onderhoud van 

zijn Anderstein in onverdeelde vorm zal worden voorgezet 

Coens handelwijze wordt in de familie wel Loegesehre·ven aan 

zijn gedeeltelijk Engelse bloed; zijn moeder Annie La•rinia 

Brain kwam uil Engeland. 
Heins jongere broer Hendrik Jan ·wordt financieel in 

slaat geste ld om ee n bestaan op te bouwen in het Rotterdamse 

bedrijfsleven. Niet zonder succes. Zijn heimwee naar 

Anderstein heell. hij daardoor kunnen verzachten met de 

aankoop van het landgoed Rhodesteyn in Langbroek waar hij 

zich met zijn gezin vestigt. Ook Jet heeft mel haar man Bob 

1-ludig en hun kinderen uiteindeLijk hel buitenleven miet 

vaarwel ho even zeggen . Na woningen in Haaksbergen en 

Henge .lo wordt "de Pelle" in Boekelo hun thuis. 

Het aantreden van Hein als bedrijfsleider valt min of 

meer sa men met het begin - weliswaaT aarzelend - van een 

landelijke omslag in de landbouw- en veeteeltsector. Van 

arbeidsintensief ontwikkelt de bedrijfsvoering zich in de rich

ting van kapitaalintensjef. Gebrek aan goede arbeidsk1·achten 
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De schoven worden op de 

mijl gelegd . 

Jan van Roekel achler hel 

stuur mei Jan van Laar. 
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en stijging van de loonkosten door toenemende sociale la sten 

zijn daar mede debet aan. De investering in de ee rsle tra ctor 

die in 1945 op Anderslein arr iveert, kan in dit opzicht als 

symbool ge lden voor de verand eringen die zich in steeds 

sne ller tempo zullen vol tr ekken. Mei de druk van noodzake

lijke investeringen en onvermijdelijke rationalisatie van de 

bedrijfsvoering verandert ook de mentalileil. In 1951 (!) kijkt 

Hein mei enige weemoed terug op vroege r Lijden: 'Alles moet 

zo intensief mogeUjk geschieden en hel jachtende van deze 

wereld is ook doorgedrongen lol de boerderij waarvan de 

bevolking zakelijk geworden is en de gemoede lijkh eid zo 

langzamerhand ver Le zoeken.' 

Hein was clan ook, bij wijze van spreken, meleen in hel 

diepe gegooid. In de tweede helfl van de jaren veertig heeft hij 

alle zeile n moelen bijzetten om wal van het bedrijf te maken. 







De oude koeienstal, 

waaronder In de oorlog 

een schuilkelder was 

gemaakt, circa 1960 . 

Zes jaar lang hadden de gronden geen stalmest gekre1i;en. De 

weinige kunstmest was veel Le eenzijdig van samenstelling om 

dat gemis ook maar enigszins Le kunnen compenserern. In 

plaats van ruim 300 koeien vel te kunnen mesten gedu rend e 

de weidegang, kan hij s lech ls 150 koeie11 aanhouden. Die 

moeten dan ze lfs gro tendeels nog op stal worden afgemest. 

Alleen veel varkens met hun stalmest zouden uitkomst kunnen 

bieden. Van uitsluitend kunstmest ziet Hein praktisch geen 

uitwerking op de grond. Maar door de schaar ste aan deviezen 

is import van krachtvoer voor de varkens onmogelijk. 

Bovendien ontvan gen alleen de kleinere boeren een v+0eder

toewijzing van de regering. Grotere boeren, zoals Coe n en 

Hein, krijgen slechts mineralen toegewezen om hel ee:nzijd ige 

rantsoen voor de varkens van aardappelen en eigen granen te 

comp leteren tot een redelijk voer. 

Tegen 1950 is nog weinig vooruitgang geboekt. Het 

aantal varkens beloopt niet meer dan 30 stuks. Zelfs voor dit 

kleine aantal kan Hein onvoldoe nde voe r vinden . Dus blijft de 

bemesting van de grond een acuut probl eem. Een proef met 

compost uil huisvuil, waar Ander stein aan meewerkt, levert 

gemengde resultaten op . Als zodan ig he eft he t een positief 

effect op de grond , maar er zit veel glas in. Op weilanden kan 

het dus niet gebruikt worden en op bouwland le.idt heil Lot 

stukgereden banden en opengereten handen bij hel aardappel

rooien. En het glas raakt men nooit meer uil de bodem kwijl. 

Ook hier staan de krappe gelclposit ie en prioriteiten van de 

overheid de aanschaf van een betere vergruizer in de weg. De 

proef wordt dus gestaak t. 
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De moderne gierput. 

1969 , 
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Toch blijft He in investeren iJ1 een betere toekomst. In 

1950 koml er een nieuwe sta l voor 20 stuk s rundvee of 50 

varke ns met ee n moderne gierput met mestplaal. en een 

kjppenhok voo r 80 kippen voor J 16.500. Gezien het econo

misch klimaat heeft hij er ruim een jaar lat er eigen lijk sp ijl 

van:' ... dat het momenteel onverantwoord moet worden 

geac ht tot verdere investeringen over te gaan, claa1· van een 

rentabiliteit geen sprake meer is.' 

Heins sombere stemming wordt nog gevoed door hel 

vooru itzicht dat Ande rslein wegens gebrek aan veevoer 

opnieuw grasland moel opofferen aan hel algemeen belang: 

'De Regering wil dan ook dal wij aJ1dermaal graslanden zullen 

scheuren e n gaan leren op de reserves die in de bodem ziLLen. 

Echt er 2 maal wijs geworden door de verplichte scheuringe>r1 

gedurende beide wereldoorlogen is de lu st zeer klein en gaan 

wij hier slechts op bescheiden schaa l toe over, voornamelijk 

van die graslanden waarvan de graszode belangrijk zou 

kunnen worden verbete rd.' 





De minicamping van 

Cock. 

Ju, hier mei Jet, geniet 

van haar moestuin. 

Coens grote ontspanning 

Is distels trekken en de 

koelen bewonderen. 
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Hij begroet haar dan steeds met een glimlach of knipoog en de 

woorden; 'Zo, is het weer zover.' 

Vanaf begin jaren zestig verdient Cock wat bij met haar 

eigen "bedrijfje", de eenvoudige min icamping die in de 

zomermaanden op het terrein staat. Maximaal tien tenten of 

caravans mogen er van de gemeente staan, mits de gasten in 

hel bezit zijn van een kampeerpaspoort of geldige kampeer 
kaart. 

Terwijl Ju blijft ijveren in haar eigen tuin, geniet Coen 

van zijn oude dag op zijn Anderstein. Voor de jacht wil h ij zijn 

landgoed nog wel verlaten, maar vakanties ver weg of zelfs 

dichtbij zijn aan hem niet besteed, hij bli jft liever daar waar 

hij zijn levensvervulling heeft gevonden. 





Samen genieten zij van 

hun oude dag. 

Op 24 september 1956 overlijdt Coen aan een hartkwaal. 

Hij is kort daarvoor 74 jaar geworden. Niet erg oud, en voor 

zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is hij natuurlijk te 

vroeg heengegaan. Toch is het een vervuld leven. In de taal 

van zijn lijd heeft hij als zeer gelovig man de christelijke 

hoofddeugden van geloof, hoop en liefde doelbewust en naar 

vermogen waargemaakt, zowel jegens zijn Schepper als zijn 

medemens, en jegens beide de deugd van dankbaarheid zo 

mogelijk nog meer. 

Voor zijn verdiensten voor de gemeenschap is hij door 

de Koningin geëerd, in 1955 tol Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau en later - bij bevordering - Lot Officier in de 

Orde van Oranje-Nassau. 

Zijn vrouw Ju zal nog tol 1966 op de boerderij van 

A.nderstein blijven wonen om, zoveel als zij kan, te genieten 

van haar moest uin en kleinkinderen. Dan keert zij terug naar 

haa r dierbare 1\vente, naa r Delden, in de buur t van haar 

dochter Jet. Zij overlijdt op 5 januari 1974. De laats te woorden 

over haar man zijn in gelijke ma te op haar van toepassing. 

'T'wee me t elkaar zielsgelukkige mensen, om met bewondering 

te gedenken . 
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Het kaaspakhuis. 

circa 1916. 

Naast de deel. 1938, 

De kaashandel 

Voor en na de aankoop van Anderstein door Hellldrik 

Adriaan zijn er boter en kaas gemaakt. Een boter- en kaasma 

kerij vormen een onderdeel van de inventaris bij aankoop. 

Door hel ijzerhoudende water uil de grond blijft de kwalileil 

van de kaas matig. Veel meer dan voor eigen gebruik, voor 

familieleden. voor de gezinnen van de werklui en misschien 

voor een paar winkels in de omtrek is waarschijnlijk niet 

geproduceerd. 

Volgens farniüe-ovcrlcvering ligt de aanleiding voor het 

ontstaan van de kaashandel op Anderstein bij een zuster van 

Ju in Bremen, Henriëlte (Mietse) von Düring-van Heek. 

Vanwege voedselgebrek in het naoorlogse Duitsland kit'ijgt zij 

kaas van Anderstein. Omdat zij in mei 1922 is getrouwd, zal de 

eerste voedselhulp in dat jaar of in 1923 hebben plaats.gevon

den. Het is aannemelijk dat Coen er zelf heen is gegaan. Uit 

de contacten die hij daar heeft gelegd, zou de export van kaas 

zijn ontstaan. Voor deze overlevering pleit dal Coen in 1924 

vennoot wordt van Loy Ilandelsgesellschaft in Bremen. Vanaf 

dal tijdstip zal de handel een omvang van enige betekenis 

hebben gekregen. In de krappe lijd van na de oorlog heeft 

Coen mogelijk niet meer dan een welkome bijverdienste 

gezien in de kaashandel. Maar in korte lijd groeit de bijver 

dienste uil lol een florerend bedrijf dat een gezichtsbepalend 

onderdeel wordt van A11derstei11. 
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exportkanalen beschikken. Voor een zelfstand ige tussenhandel 

zoals die van Hein is concurreren eigenlijk onmogelijk gewor

den. In de eerste helft van de jaren vijftig kan hij nog min of 

meer quitte spelen; aan het eind van het decennium duikt hij 

definitief in de rode cijfers. In april 1964 verkoopt hij lhet 

pakhuis in Leeuwarden en in november 1965 doet hij de zaak 

van de hand aan de firma Van Hunnik in Veenendaal voor 

f 4.000,- als ve rgoeding voor de klantenlijst en voor de in span

ningsverplichting zijn klanten aan te sporen voortaan bij van 

Bunnik kaas te kopen. 

Op de vraag waarom Hein zo lan g heeft gewacht met de 

liquidatie van zijn ve rli esmakende bedrijf, luidt het m eest 

gehoorde an twoord: 'Trouw aan zijn werknemers'. 
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Hein kijkt mee, 

cl1ca 1955 

Op een tweesprong 

Na hel afsloten van de kaashandel, kan Hein zich voor 
100% richten op zijn vee- en landbouwbedrijf. Begin 1966 ziel 

zijn veestapel er als volgt uil: 22 vaa rskalveren, 5 fok.sliertjes, 

54 jongvee, 14 melkvaarzen, 52 melkkoeien (àf950,-) en 

2 slieren. Er zijn 66 varkens, 157 biggen, 27 zeugen en 1 beer. 

Ook lopen er 181 kippen in en rond de kippenschuw-. De 

totale waar de van de leven de have is/ 92.500,-. Machines en 

gereedschap slaan op de balan s voor ruim f 64.000,-. 

Daaronder machines die mee r danf 4.000,- waard zijn , name

lijk: twee tractoren, een melkmachine met twee weidewagens, 

een kipwagen, ee n hooipers en een maaikneuzer. Van de 

grond is bijna 10 hectare bouwland, 95 hectare grasl,rnd, ruim 

1 hectare boomgaard en Luin, en 20 hectare verpachte grond 

met twee boerderijen, bewoond door de families Van RuJer en 

Dral. De resterende hectares worden in beslag genomen door 

bosgrond, water, wegen en gebouwen. 

Zowel de landbouw- als de veeleeltseclor in Nederland 

staan in die lijd aan het begin van een periode van ha1asl 

onge limit eerde groei. De begrippen 'bio-industrie' en 'agro

indusLTie', die clan voor het eerst worden gebruikt, spTeken 

voor zichzelf. De productie, de arbeidsproduclivileit en de 

uitvoer groeien er sneller dan in de andere sectoren van de 

economie . Dat betekent niet dat alle boeren en landbi::,uwers 

er in dezelfde mate van kunnen profileren. Want de groei is 
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dreigt, gaan gemeente en provincie meedenken om de agrari

sche bestemming van Anderstein creatief in te vullen of zo 

mogelijk te wijzigen. 

Nadat hel architectenbureau een andere vestiging heeft 

gevonden, blijven de ambtelijke molens doordraaien. In dit 

geval is bel aan hun tempo te danken dal het landgoed 

Anderstein kan blijven bestaan. Het heeft namelijk de Lijd 

gegeven voor het ontkiemen van de gedachte aan een geheel 

andere bestemming voor hel landgoed. Op 25 juli 1985 openen 

Hein sr en jr en Frederik van Beuningen bij de Rabobank een 

rekening-courant op naam van 'Golföaan Anderstein in 

oprichting'. 
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De jacht Is een bindende 

factor vanwege de bijbe• 

horende gezelligheid. van 

links naar rechts Hein. 

lman van der Have, 

Herman en Gijs van 

Glnkel, Freek, Jaren '50. 

De jacht op Anderstein 

Niel de goed verzorg de koeien die melk met een hoog 

vetgehalte geven , noch de weldoorvoede scharrelvarkens, 

noc h ook de lange rijen rood gepara flïn eerde kazen vormen 

de eerste associatie met Anderstein bij de afsta mmelingen van 

Hendrik Adriaan van Beuningen en Annie Lavinia Brain, die 

niet hel voorrec ht hebben gekend om op Anderstein te zijn 
gebor en en ge toge n. Voor hen zijn dat de jacht, de gastvr ijheid 

en de geze lligheid . En de laatste twee hebben vaa k te maken 

melde eers te. Jacht en Anderstein vormen voor vee l Van 

Beuningens een Siamese begrippentweeling. 

Met de jac ht h ee ft Annie Lavinia h aar bijdrage geleverd 

aan het goede leven op Anderstein. In Kelmscott, Oxfordshire , 

was zij opgegroeid op een estate waar vee l werd gejaagd. Zij 

heeft er voor gezorgd dat ha ar man in 1904 jachtgrond bi j 

Elspeet pachtte voor hun kinderen. In 1918 komt h et in eige n

dom van de Van Beuningens. Zij heeft hel jagen ste rk aange 

moedigd. Daarbij speel de h et motief van h et onderhouden van 

de familieband, de saa mhorigheid, hel genot van hel same n

zijn , een niet minder belangr ijke rol. 

Verscheidene van haar zoons, met name Harry , Jack, 

Coe n en He rm an , ontpo ppen zich als ge passio neerde jagers, 

net als haar schoonzoon Dick Hasselman; de and eren willen 

de familiejac ht en evenmin missen, maar dan zonder geweer. 

Coen hoeft weinig te doen om zijn passie op zijn twee 
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Kaaseliketten. 

l 112 J 

Kaas wordt veelal nog door boerinnen gemaakt. Met 

name Jan Visser heen een fijne neus voor boerinnen die daar 

goed in zijn. Friesland, Noord- en Zuid-Holland vormen zijn 

inkoopgebied, niet alleen boerderijen, maar ook verschi llende 

kaasmarkten en kleine coöperatieve kaasfabrieken. In de leer 

geweesl bij zijn vader, blijkt Gerrit Visser later in inkooptalent 

niet voor hem onder te doen. Door hun bekendheid met 

boerinnen en boerderijen komt er sleeds kaas van de besle 

kwaliteit binnen op Anderslein. Daar is hel KJaas Dral die als 

vakman de leiding heeft over de bewaring en bewerking totdat 

de gerijpte kazen met mooie etiketten van Anderstein in dozen 

verpakt weer de deur uil gaan. Duitsland en Frankrijk zij n de 
voornaamste bestemmingen. Maar ook landen verder weg 

staan op de verzendl ijst, tot Griekenland en Noord-Afr ika. De 

opslagruimte op Anderstein blijkt na enige tijd niet meer 

toereikend. In Leeuwarden wordt een pand aangekocht om als 

pakhuis te dienen. Tegen de lijd van de 1\veecle Wereldoo rlog 

behoort Coens handel Lot de grootste van Nederland. 

In de eerste oorlogsjaren kan Coen zijn kaasbedrijf nog 

enigermate voortzetten totdat het transport steeds moeizamer 

verloopt en uiteindelijk onmogelijk wordl. Na de oorlog neemt 

de in- en verkoop weer een aanvang. Vanwege zijn economi

sche belang staat het bedrijf zelfs verm eld in de WiJ1kler Prins 

Encyclopedie van 1952 (onder Maarn). 1n die tijd komt de 

verkoop neer op de schouders van drie mensen: Berend van 

den Bun! voor de plaatselijke en Gerrit Visser voor de binnen 

landse handel. In tegenstelling tot Coen, die liever op 
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Anders tei n ze lf blee f om overzicht te houden over zijn land

bouw-, vee- e n kaasbedri jf, r eist He in gerege ld naar het 

bui tenla nd om kaas te verkopen . Plez ierig heeft hij het 

bepaa ld nie t gevonden. Hij gaat n oodgedwongen omdat h ij de 

en ige op het bedrijf is die een woo rdje bu itenlands spree kt. 

Een reiziger aanstellen kan hij zich blijkbaar niet pe rmitte ren . 

De ontwikkeling van zijn w inst- en verlies rekening duidt daa r 
ook op. 

Al voor de oo rlog bego n zich in de kaassector een 

structurele verander ing af te tekenen die zich na de oorlog 

versneld voo rt zet. De kaasmakerij verhu ist van boerderije n 

naar coöpe rat ieve fabriekjes en fabr iekjes fuseren tot gro tere 

en nog grotere fabrieken die over eigen afzet - en 
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rendabel te exp loit eren moge ik u verzoeken mede te werken 

en rekening te houden met mijn wensen t.z.t. te komen tot het 

in bescheiden mat e te explo iteren kampeercentrum.' 

In alle gevallen krijgt hij van de gemeen te nul op zijn 

I"ekest met als argument de agraI"ische bestemming van het 
landgoed. Inciden tee l kan Hein zijn liquiditeitspositie verb ete

ren door verkoop va11 grond (voor nieuwe ho ckeyvelden) of 

van een woonhuis. Structureel echter biedt dal geen uitkomst. 

Tn 1980 is Hein zover dat hij verkoop van een klein deel 

van h et landgoed nog als en ige mo gelijk.heid ziet om bel 

grootste deel te kunnen behoud en . De totale veehouderij wil 

hij concent reren op de boerderij Brumm elsb ergen en daar 

voor Cock en zichzelf een tweede bedrijfswoning bouwen. De 

oude gebouwen op Anderstein komen leeg te staan en zijn 

woning daa r wil hij verlaten: te groot, te oud en dus te veel 

onderhoud . Met eigen midd elen kan hij geen nieuwe bestem

ming aan dit oude deel van h et land goed geven . Aan de 

gemeente vraagt hij om medewerking: 'Gezien de te verwach 

ten gro te investeringen zul len wij clan ook ioi onze spiji àii 
complex dienen af te sto ten .' 

Een groo t architecten bureau heell zich als eerste gega

digde geme ld om de gebouwen en grond aan de Woudenberg 

seweg te kopen. Ook een ontwi kkelingsmaatschappij raakt 

betrokke n bij Heins plannen. Service -appart ementen en ee n 

confere nti eoord liggen daar op de teken tafel. Een derde optie 

die Hein aan de gemeente voor legt is de ves tiging van een 

bouwbed rijf. Nu door leegs tand van de oude gebo uwen verva l 







Het inschieten van een 

buks door Chris 

Graswinckel, echtgenoot 

van Coens oudste zuster 

Annie die zittend toekl)kt , 

circa 1910. 
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Na de jacht In Beylen (tol 

1945 gepacht van de 

boeren aldaar) wordt het 

tableau bewonderd, vanaf 

rechts Hein, een vrouw, 

Jan Visser. Coen en 

Gerrit Visser, vierde van 

links Ben Rozendaal. 

zoons over te brengen. Hendrik Jan herinnert zich: 'Mede als 

gevolg van de onvoorstelbaar grote aantallen konijnen werden 

wij al van kinds af aan ingeschakeld om die te bestrijden. Wij 

gebr ui kt.en daarbij de 6 mm buks, ook bij de jacht op mussen, 

merels en lijsters die moeders aardbeien en bessen belaagden. 

Eigenlijk schoten we overal op en tol voor kort waren de vele 

- ' 

., . - ... . •. 

gaten in de topbekroning op de boerderijstallen de stille getui

gen van onze schietvaardigheid.' 

Ook als volwassen jagers blijven Hein en Hendrik Jan 

aan elkaar gewaagd. Hendrik Jan kan zich erop beroemen de 

eerste vos op A nderstein te hebben geschoten, in of rond 1956. 





De onvoorstelbaar grote 

hoeveelheden konijnen 

moeten ook door de 

kinderen worden bestre

den. Hein en Jet. circa 

1925 
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Dal was iets heel bijzonders. In die Lijd worden ook de eerste 

reeën op Anderstein gesignalee rd. Door boskap tijdens de 

Tu•eede Wereldoorlog in Duitsland en verandering van de 

jachtwet zijn ze geleidel ijk westwaarts getrokken. Late r 

komen er zoveel dat gepaste arschot noodzakeHjk wo rdt. 

Herman: 'Mijn vader, maar ook oom Hendrik Jan togen er dan 

's ochtends vroeg of 's avonds op uil. Met name in de bronst

Lijd. Wat een feest voor mijn broer Hein en mij als we 

meemochte n.' 

Van vader Hein mogen twee zoons jagen en twee 

drijven. Herman en Hein worden de jagers. Ook zij zijn er 

vroeg bij. Anclersleins jachtopziener en kippenverzorger Gerrit 

van der Lee is hun leermeester. Herman: 'lk herinner me nog 

zo goed dal il< mijn eerste hagelschot mocht afgeven. Gerrit 

stond achter me om me op te vangen. Een meelzak was het 

doel.' Ook staat hem nog als de dag van gisteren bij 'dat .ik 

door Gerrit van der Lee als jongetje van ongeveer 12 jaar bij 

de Beukenlaan werd neergezet met zijn geweer en 5 patronen. 

Hij verwachtte dan zonder meer als hij terugkwam van zijn 

ronde door het veld dat ik 5 duiven zou hebben. Zo niet, dan 

leek ik niet op mijn grootvader en vader rlie immers zo goed 
schoten.' 

Voor a lle Van Bew1ingens, van oud tot jong, vormen de 

dr·ie vaste familiejachten tussen Kerst en ieuwjaar hel jaar

lijkse hoogtepunt: op Elspeet, de Hoge en Lage Weide bij 

Utrecht en op Anderstein. Zij worden zeer lang van tevoren 
vastgelegd zodat iedereen aanwezig kan zijn. De eerste 
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ochtenddrifl op Anclerstein gaal naar Heiwei en Kooi voor de 

hazen. In het otarishosje zitten de fazanten. Ancle1·e dTi.flen 

die in hel collectieve jachtgeheugen van de Van Beuningens 

voor tleve n zijn: hel eerste bosje na de koffie, de hazendriJt op 

Mandersloot, de Sparretjes waar de konijnen zaten, de 

Baggenvei, de Droslsteeg en de Schapenclrifi . 

Niel minder intens dan de jachtbeoefening zijn de 

gesprekken daarna. Herman: ' a de jacht, onder hel genot van 

oude jenever, werd door grootvader en de ooms veel gediscus

siee rd over de SHV en (de beleggingsmaatschappij) Unilas. In 

de ontspannen jachlsfeer werden zo vaak vele zakelijke beslis

singen genome n. u mag dal niet meer, maar in die lijd 

gebeurde de aan - en verkoop van aandelen uitsluitend op 

basis van voorke nni s.' 

Voor het gehele gezelschap heeft Cock van Beuningen 

intussen de traditionele boerenkool met worst en spekjes 

klaargemaaJ(t. Hoe groot de groep ook is - soms Lol zestig of 

zevenlig mensen - dankzij een bezemsteel aan de stamper lukt 

het haar voor iedereen een heerlijke stamppo t te maken. 

Het tableau uitleggen na de jacht is de grote spec ialit eit 

van GerTil van der Lee. Hij strijk t de hazen altijd nog even 

over de rug zodat zij er mooier uitzien. Coen, Herman, 

Frederik , Nel en Hein zien hun oudooms altijd met de mooiste 

hazen of fazanten vertr ekken, maar niet voordat Van der Lee 

de fooien in ontvangst heefl genomen plus de sigaren die hij 

tol het niets zal op roken. De volgende ochtend zien de kinde

ren hem dan weer zijn ronde over hel terrein fietse n, zoals hij 
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Lang voor Hendrik 

Adriaan op aandringen 

van Annie Lavlnia jacht

grond bij Elspeet pachtte. 

nemen leden van de 

familie Van Beuningen 

daar deel aan jachtpar

tijen; vierde van rechts 

Dick Hasselman, echtge

noot van Katy, derde van 

rechts Coen, geheel 

rechts lijn broer Harry, 

27 december 1898 . 

sinds jaar en dag heeft gedaan tijdens zijn ongeveer 70 jaren 

dienst op Anderstein, tot aan zijn dood toe. 

Sinds Gerri t van der Lee er niet meer bij is, is het met 

de jacht op Anderslein niet meer wat het geweest is. Ook de 

wildstand neemt drastisch af door de recreatieve druk en de 

verkeerstoename. De familiejacht is wel blijven voortbestaan, 

zij het in veel kleinere omvang. Een afspraak maken is niet 

meer nodig. Vanaf 1997, hel jaar dat Hein sr is overled len, is 

zijn verjaardag op 7 december de vaste datum geworden. Om 

de herinnering aan hun vader levend te houden en zijn 

hartstocht na te volgen, hadden zijn kinderen op die dag geen 

betere activiteit kunnen organiseren. 
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Golfclub Andersteln mag 

de driebeuklge stal ziln 

thuisbasis noemen . 

Vernieuwend ondernemen 

Bolerbergen , me lkplassen en mesLovers chollen in hel begin 

van de jaren Lachlig maken hel onvermijdelijk grenz,en aan de 

groei van de IJio-indusll'ie Le stellen. In 1984 voert de regering 

mesl- en melkquota in. Anderstein moet 25% van zijn melk
productie inleveren. Hel komt neer op een inkrimping van het 

melkvee van 180 naar 150 stuks. Enerzijds prijzen de Van 

Beuningens zich gelukkig dal zij in 1969 het moderne boeren 

bedrijf zijn begonnen want anders zouden zij geen melkquo

tum hebben gekregen. Anderzijds koml met de inkrimping van 

de veestapel de exploitatie van het landgoed nog sterker op de 

loch l Le staan. De dagelij ksc confronlalie mcl de kost en leidt 

niel tot een vernieuwende visie op de Loekomsl ... totdat een 

combinalie van toevalligheden zich voordoet: ee n groothande

laar in golfartikelen, die een bedrijf op Anclerstein wil begin 

nen en de oprichting van een golfclub in Amersfoort. 

Wat met succes in Amersfoort kan, moet ook kunnen op 

Anderslein, is de conclusie die F'rederik van Beuningen lr ek t. 

Zijn ouders, broers en zuster weet hij voor zijn plan lle 

winnen. De aanpak van het plan begint bij natum- en milieu

organisaties die bij kan ove rtui gen van de ecologische winst 

van een harmonisch in het landschap passende golfbaan 

boven de milieu -overlast van ee n bio-industrieel bedrijf. Op 

basis van een totaalvisie van een ecologisch adviesbureau 
krijgen de plannen vorm. Vervolgens komen de vergunningen 

van gemeente en provincie in rap tempo binnen. In juni J986 
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vindt de oprichtingsvergadering plaals van Golfclub 

Anderstein. In oktobe r komt er een overeenkomst tussen 

Anderstein B.V., de exploitatiemaatschappij van de familie Van 

Beuningen, en de Golfclub Anderste in waarin Anderstein B.V. 

een golfbaan met toebehoren aanleg t en onderhoudt voor de 

leden van de Golfclub. De driebeukige schuur uit 1905 waar 

voorheen de koeien en varkens stonden, zal worden ve rbouwd 

tot clubhuis. De leden kwmen beginnen op 9 holes en 5 oefen

holes. Daarbij zijn al gauw cle eerste stemmen opgegaan om 

tot uitb reiding met nog eens 9 holes te komen. Bij het eerste 

lustrum in 1991, gevierd me t een profwedslrijd, liggen ze er. 

Begin 2003 neemt de golfclub hel besluit de baan uil Le 

breiden naar 27 holes. Anderstein B.V., onder leiding van Hein, 

zal dan in totaal 94 heclare golfbaan gaan onderhouden. 

Een verbreding van de visie op de exploilatie van het 

landgoed ontwikkell zich in 1986 naar aanleiding van de 

verkoop van grond aan de Ted Visserweg en hoek 

Vinkenbuurlweg in Maarn ten behoeve van woningbouw. 

Omdat de gemeente de koopsom van het gehele perceel niet 

kan of wil betalen, wordt een gedeelle uitgespaard dat in 

eigendom van de verkoper blijft maar wel een woonbestem

ming krijgt. De familie Van Beuningen kan <laar maximaal vier 

woningen laten bouwen op groncl die zij in erl'pacht uitgeeft. 

In de komende jaren zullen nog verscheidene stallen, schuren, 

hokken en andere bouwsels worden afgebroken om, op basis 

van erfpachLconLracten , plaats te maken voor nieuwe huizen. 

Er staan er nu acht, plus hel vernieuwde Manderslool en 



Nellestein, waar Nel en Fl·ederik mel hun gezinnen wonen. 

Hel voorlopige sluitstuk van de vernieuwende visie op 

een exploitabel landgoed is de schepping van kanloo1rruimte 

op Anderstein. Daartoe is het uit 1882 stammende ko<etshuis 

afgebroken om weer in stij l te worden opgebouwd, maar wel 

met een radicaal ander interieur. In 1999 worden gedleelten 

van het nieuwe pand als kantoorruimte in huur uitgegeven 

aan versche idene ondernemingen; Hein houdt er kanloor en 

het biedt onderkomen aan Teslin Trust, de beheersmaatschap

pij van Fl·ederik en van Aleid Kruize-Schuitemaker, die onder 

meer de administratie verzorgl van de Stichting Elise Mathilde 

Fonds, het familiefonds voor goede doelen. 

Samen met het landhuis, dat al sinds het einde van de 

Tweede Wereldoorlog wordt verhuurd, vorml het koetshuis de 

derde financiële drager van hel landgoed. 

De oorspronkelijke functie van Anderstein, het 

boerenbedrijf, is dan aJ enkele jaren verdwenen. Terwijl het 

omstreden maar gratis verkregen melkquotum in 1984 als een 

beperkende maatregel is opgelegd, kan verkoop van datzelfde 

qu otum acht jaar lat er, juist als gevolg van zijn beperkende 

effect, een riant bedrag opleveren. Dat hebben de VaJn 

Beuningens inderdaad geïncasseerd. Daarmee is de melkvee

houderij op Anderstei11 opgeheven. Voor hel deel van de 

opbrengst dat aan Hein sr toekomt, koopt hij het landgoed 

"Appel" bij Nijkerk, 187 hectare groot. Dit landgoed komt 

eveneens onder beheer van Landgoed Anderstein B.V. 
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Het oude koetshuis wordl 

In 1998 afgebroken en In 

sllfl herbouwd om ruimle 

Ie bieden aan Ie verhuren 

kantoren , 

Hein en Frederik . 

Na zijn overlijden in 1997 laaL Hein "Appel" na aan zijn 

16 kleinkinderen. Geboren in de Eerste Wereldoorlog heeft hij 

zowel de diepe en langdurige economische crisis van de jaren 

dertig bewust meegemaakt als de ongekend hoge wel vaart in 

de tweede helft van de jaren negentig. Beide periodes marke

ren een tijdperk van turbulente economische en maatschappe

lijke ontwikke lingen die sLeeds opnieuw van Hein ingrijpende 

initiati even vragen om he l voortbestaan van zijn Andc:rstein en 

een goede uitgangspositie voor de toekomst van zijn kinderen 

te kunnen verwerkeli jk en. Zijn laatste levensjaren kan hij met 

tevredenheid doorbrengen in de wetenschap dat hij zi.jn doel 

heefl bereikt. 
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Greenkeeper met zin 

1 érs/a11d I·t11I grond 

.mor/en e11 gn1s::.adn1 had 

l}()ef'en::.oon 'frus van Boord 

ll'f'i, 1//(/fl/' /'(/Il p.o{f1Jtl/lCI/ ll'ÎS/ 

hij niets toen hij in I 986 

/;11•t1111 ll'l'f'ken als {!.ï'eenlieeper 

op til' 16ste baan in 

,\'edffla11d. Opleiding noch 

curs11s ll'lts er in die lijd 0111 

hem 1·00/' te bcffidc11. Samen 

111e1 llein jf' heefl liij ::.ic/i ::.e(/' 

hel werk eige11gc11uu1k1. 'f!. · 

ben eersl op ollcrll'i andere 

goUT){/ncn gacw kijken en heb 

er met grce111."eepcrs gepf'a(I{.' 

I áor sprcialistisch rufrfrs kon 

hij terecht b1ï een gmsdesk1111-

dige. 

! fel ondef'lwud I•a11 een 

grl'Cn is iwfrf'daad l ' l ' II l'aA· 

apart : 'Geen enkel gf'as1·eld 

l.-a11 er tegen 0111 lot ./ mm 

lengte gr111cu1id 11· 11·orde11. 

Toch 111ott dat 0111 t'CII goede 

g1·ern lr kl'ijgt11.' Speriaal 

g/'(/s::.aad c1I elke dag kof't 

mcwicn b!ce/,· een 1•w1 de 

gchei111e11 . . \laar soms ging er 

doof' 011en·111·r11hcid //'Cl eens 

u·ot mis. Of hel gf'us 

rerbr1111dde doof' de ::.011 q/' 

S/Jl'OCiel'S ll'l'l'k!CII 1/Ïcl. 

llcgr/11wl ig IIWtll' 1110 tig 

S[/'oOie11 1'{111 fillllSI//ICSI bleek 

een nuod::.aak ruor hel 

bcho11d 1·1111 de {!Jï 'Cll. 

Tep.c11u·oordig ::.ij11 da(//' 

111aclii11es 1•001; /oen deden 

'frus en 1/ein dat nrig 111et de 

/1(/nd. 

Toen ooi, tl'as el' no{! · 

p;een clubhuis dat 1·a11 rele 

µ;e111akii'l'II is roor::.icn. F,c11 

hou/('// gebrJ1111·tjc /Jij hel p.nile 

huis, 11•11a1· dest1ïrls de df'il'ing 

n111ge 1cas, de1•d als ::.odanif{ 

dienst. /Je frdc11 luulde11 

1·un·ee en stn11de11 1J/11 hc11rte11 

achter dl' ba 1: / ,atcr /.011 Teus 

ll'CI eens iets bc/11islere11 l'{/11 

hei1111cee lnï de c/11blede11 111wr 

die oudr tijd, 1caw·/Jij het 

11•oord "µoed" opca/le11d raak 

I' O O rf,ï I 'Il 111. 

,\ru11m11t1• dl' tijd 

11ie1111·er u·crd, ll'l'f'd hr/ werf, · 



/u,.,/J111111-.,ch110/. 

l'/JfJI" lil'/ fll'I Wl/11'1'/ 





Op Nellestein houdt 

Aleld schapen. 

Nel en Jeroen bieden 

op Manderslool ruimte 

voor Bed & Breakfast 

Een landgoed met toekomst 

'Veel plezier in grondbeheer. dat is onze belangrijkste 

drijfveer', verleiden de broers HeiJ1 en Frederik aan een inter

viewer voor het Lijdschrill "de Landeigenaa r". Het besef van 

de waardevastheid van landgoederen en het redelijke, duur

zame en directe rendement van hun eigen landgoed dmgen 

zeker bij LOL dal plezier, maar hel zijn vooral de speci flieke 

doelstellingen van het werk zeU die hen motiveren. In een 

duidelijk contrast met hun grootvader Coen, die in zijn tijd 

hel "bebouwen en bewaren" van het landgoed alleen kon 

realiseren door de natuw· naar zijn hand Le zcLLen, streven zijn 

kleinzoons er naar hel landgoed zo veel mogelijk aan de 

natuur Lcrug te geven. Het vernieuwend ondernemers,chap van 

beiden staal dan ook sterk onder invloed van een "terug naar 

de natuur ". Door de ruim tachtigjarige ontwikkeling van het 

veeteelt- en landbouwbedrijf op Anderstein was er ook veel 

om aan de natuur terug te geven. 
De terugkeer van de natuur plaatsen de Van Beuningens 

vooral in hel kader van een herstel: herstel van hel reliëf van 
het landschap dal na de ruilverkaveling is verdwenen; herstel 

van het oude bekenstelsel met natuurlijke drassige oevers in 

plaats van de strak aangelegde sloot; herstel van de kleinscha

ligheid van het land schap door reconstructie van oude- en 

aanleg van nieuwe houtwallen - de verbindingszones voo r 

planten en dieren; herstel van de karakteristieke flora van de 

hogere en lagere stukken van het landgoed. 
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Natuur die vanzelf opkomt 

'1/ua/, · jl' tlt j11is11· 

u111p.,'l'illg, tlu11 ku111c11 tli1 · 

pla11il't1 1•u11::.c(F op. ' .\Il'/ tli1 · 

pla11/m /Jl'(/or/t /111q/ilgr1·1·11-

kl'l'/Jl 'f' l'1'11·r r1111 /laren :clt/ 

:111111· s11nr/1·11 uts nrchitll'të11. 

:011111'{/t11111·. ,liJ/1 tcinl,n1id . 

l'l'l'Sl'ftiffr11d1 · SUIJ/'/1'1/ ::.l',~g1·, 

p:01111!1t1/'('f: ::,ill'l'J'h//1'1'/' / 'Il 

, 11 ocra s 11•0(/,~/,·/a 1111 •. Si II tl s 

1·11ip.,· jun ·n :::)j11 :1 · 11·1·/'r /1• 

l'i11dc11 up . l111frrs11'i11 c11 1'1'11'1' 

1·u11 I l<t, ·1·11 /11•i:f) i11 hclungrijk1 • 

1/lllil' hij/.!l"tlrup:1 ·11 Il/Il/ /11·/ 

.H·l11·p11c11 1·1111 h 1111 0111µ.,'l'i 11g. 

/Jij dil' /Jij ::,u11tlcl't')lom :il'/ hij 

//{)/,· ///('('/ ' tlicn ·11 il'lïl/.d1,Jll/( 'II. 

Yaa st rrd11 1·11 hu ::.t11 het:!? hij 

11/ IJJIII ::.i11µ:s. 1'1'11 h1·n111'1ij11 1111•/ 

j1111p:r·11 /'tl ijsrop:l'l!jcs 11·1u1rp.r-

110111t11. 

f'l'll 'f" btp:011 Of) 

l1u/cntci11 1111'/ d1• 111111/cp; 1·1111 

de t11·ccdc 9 lrnll's p.o(/l)(l//11 in 

I <JS<J: 1(/b!'l'kl'II /'(/// /'//S/l'rS 

rund tic 11·1•ilu11111'11, de p11tr11-

111·11 1·1111 tic p;11(/li111111 11il::.cllc·11. 

h1·t iw::.uuil'n 1·a11 hl'/ µ:rus 1·11 

til' /Jl'/Jl//lllillg (///J/hrtllf.!,t 'I/. 

1:·1'11 1·1111/'ll/1' klus , 11·a11/ //ij 

llllt'fll/ 1·1•11 1/llllla{ 1•1111 J 5.0()/J 

hr1111e111•11 s/r11il,,·11. 'f)c IS 

//11/cs p:11(/7)(11111 /Jcs/a111 7f> 

//e/'/11/'C 1·11 du11n·1111 11·11,·d/ 

11111111· 1'1'11 lilri11 p.n/ccli1• kor/ 

gt '/1//llli<f. f ft •f f.!."/'1111/S/l' 1/t-r/ is 

1111/11111: u•afn: bos i'II hl'itfr .' 

/)011r t111p11ssi11g 1·1111 1·1·11 

1·1·rschmfi11p:shl'll'id krijp:1'11 

i11hce111st' plu11tc11 1·11 kr11itf1·11 

111,·n· lwns Il' p:rol'i/'11 c11 11· 

/Jlncic,1 . '// 1· !tc/J/1c11 ~.111•cr·I 

11111_1;,,·!ij/,· dirl'rsilcit 111111p.,·

/Jr111·h/. 1-;r ::.ij11 s1'111·11fr 

s/11kl,T11 ::.011<11·r rcl'I 1'ot't!i11p: 

in 111' /J{/tl/'111. s/11k!.-c11 dit· op 

l1cl 11nortlt'11 q( hl'! ::.11idn1 

liggen. 11111/1• µ.nlcdtcn ,nel 

/,ïi/1/llll 'ijl'S /1'1/III' l/ '11/1'/' ÎII 

/1/ijfl s/Ul//1 . /,/) ()/1/sllllll /'( '// 

grolt · 1·111·i11tic 111111 plu11/c11 1·11 

/,T1titf1•11. /J110/' t/c llll/11/1/' 1/1/'I'/' 

/111111· g11ng 11· lutn, p.·11m1. ::.ijn 

er i11111itltll'ls 111/ 1·u11 ::.l'ld ::.111111· 



/J/t111/t'I/ /t' l'i//(fr/1.' 

\t1 tl,· t1r111l1·µ: /'(Il/ rit' 

111·t'l'1/r' 'I l,11!,-s i., l1ij /1111!/d 

p.n·,·11 /, 1·1·1n·r /.!. ,. 11 ·1 wtf 1·11. 

/ l'f'Sl'ftil/t'IUfr llllllllll/ll'1Jjt'l'/t'I/ 

/, /1'1/1//t'I/ 11/1(/t'/' ::.ij11 fritli11µ: /11/ 

s/1111//. /.11 is 1111 \/1111tlt'l·s/1111/ 

1·1·11 µ:r11/1· 1md .~1'1111111!.-I r/1111/' 

/0.000 /.-,111/J µ:r1111tl t(/ t,· 

µ:r11r1·11 1·11 11·,·rtl rit-

/ l1·.1·.~n1t(/1Jt'd, 11·,·,.,. 1111·r11ull' 

/'l'/1(/ ,~/'l/1/lt,/, /. '/ fr/ i., l't'/1 

l11i11/11·t1!/J1·d, /-!,'l'l/'llf't/1·11 11/t'/ 

s,·luu/1111· /J1Jl't'II tlt· bt'l'I. ::.11tl11/ 

1·1· tl/ lil'/ ll'tllt'I' gt't'/1 /J/1111/1·11 

g,·111·i 1111/slt1t1/ 1·11 til' /Jt't'/i llit'I 

11ult'l,i11t1t1I lw1:fl 11· 11·11rtl1·11 

ll!l(/t'/'/J1J1ttlt'I/.' 

( )111. Il/ t't'/1 /'l/1/llt'f' 

l't'/'/Jt111tl //'t'l"l,·1'11 tlt' l't'/'lllltlt· 

f'illµ:1'11 /Jfl l11t!t'!'S/1·i11 tl11111: 

S111111·11 1111'I /, 11.s/t'd 

\l11111·s/J1'1p.1·11. ll11is Il' l/w11·11 

1'11 l1111tl.~11n/ l11i111/J11., is 1·1'/1 

11/i111 .~1·111111,I, I u1·1·r tic i111-it-l1 

lill,1-!.' ('Il /111·/,·11111slris/(' /'lil/ 

!t1 //(/.~ 11n/1·/'t·11. l 111frn11·i11 

/lt11'/i1·i111·1·r1 i11 1·1·11 11r11j,·1·/ l't111 

l.c11u/sl'l1111isln·l11·t·r I I ·1'1'/,/, 

..... ·,,.,Jfllllµ: S/11111·.s: '/11 /, l'illt' 

l,rll'l.j1·s l'tlll lt1111/lm111 '/-!,/'lil/ 

tft'll 1/'tltll' /J11t'/'t'// llil'I /Jij 

l,ï11111c·11 1111·/ l,1111 111111·/ i11n. 

::.ij11 11·t1/1·t/Jtll'll'l1 111111 · d1rad1I. 

0111. l1u/1·1·s/l'i11 l11·1:fl I l'II 

(lt111/(I/ r,111 die fl1Jt'/1·11 ::.11t/(I/ 

ill rfr ll'ijt/1• IJ//1/-!,t'l'ill/-!, 1'1'/1 

f,'t'll'/1 /'lil/ /Hll'ft'/1 is 111 /Silltl/1. 

!-.'1·11 l'l'l'I /Jt'/('f'I' llll(/Ï/J1t'i'11 

S/Wllf is /11'/ f't'.'illlltltll, 11/1'/ 

salat1/(ll/t/1•rs 1·11 /,il,-/d' ·s 1·11 1'/" 

/itJ///1'1/ 1/lt'l'f' li/Jl'l/1·11 t' I 1/'lllt'I" 

/<11'1'1'// 11/J r(t:' 

/ il'! 11it'l/ll'S/t' /J/ 11jt't'I 

/'/)/)/' 1'1·/t'f' /'til/ / lul't'// /'IJ/'//// 

rit' lll'l'l't/1· 11il/Jl'l'itli11µ: 1·t111 l,c/ 

pi/flt'l'l't'ill 1111·/ 11 /11·1· lll'l' 11/! 

l'l'll s/11/, /tt11(/l)()l/ll'/-!,/'t til/ llrlll 

tlr l,t111l r,111 \lt1t1r11. ' :,· /,111111 

1'1'11 lltl/l/lll'/-!,l'/Jil'(/ /Jij///'{ /() 

li1't'/w·c l,ntli· 1·11 n·d ,.i1·/1tlij 

///'//, ::.11tlt1/ j1• l't'/" 11'1',~ il///{ 

l,ijl,1·11. /,11r11l,t1·rislit'I, 1·1111r 

1/t'::.1· 1111//-!,t'l'ill/-!,, /)u/ 11·111·tl/ 

/'('/1 /Jt'l'/ 1//tHli /J!'llj('t'/. 
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