Engbert R. Oldenkamp

Reactie artikel Bomenpraat
Naar aanleiding van het artikel Bomenpraat,
Inscripties in Biltse beuken van Wim
Krommenhoek (DBG nr. 3 van september
2013, pp. 85-88) zou ik graag de volgende
aanvulling willen geven.
In het park van Huize Het Oosten in Bilthoven
staat centraal een rode beuk, die mogelijk in
1853 is geplant. In deze boom is nog steeds
een inscriptie te lezen.
Zoals op de foto is te zien zijn er in de beuk
twee letters gekerfd, een L en een W en de
datum 7 mei 1857.
Speurwerk door de Oudheidkundige Kring
De Bilt onder leiding van mw. E. Drees wees
in de richting van Lammert Westbroek
(1816-1889). Deze man kwam uit Langbroek
en vestigde zich in 1856 in De Bilt om op
19 november van dat jaar te huwen met
de weduwe Dirkje Hak (1820-1859). Zij
was de weduwe van Jan van Vossestein,
die op 11 december 1855 was overleden.
Samen hebben ze in 1858 een zoon Hendrik
gekregen die na een half jaar overleed.
Lammert Westbroek zou in aanmerking
kunnen komen als de maker van de
inkervingen. Men kan zich nog afvragen,
waarom dit op een werkdag (donderdag)
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moest gebeuren, terwijl mei in het
boerenleven zo’n drukke periode is. Men
zou nog aan een Hemelvaartsdag kunnen
denken, maar die viel in dat jaar op 25 mei.
Een ander zwak punt voor Westbroek is,
dat, zoals uit zijn huwelijksakte blijkt, hij
analfabeet was en niet in staat was om
deze letters te kerven. Daarbij valt nog
sterk te betwijfelen of een eenvoudige
boerenpachter het in zijn hoofd zou halen
om deze boom, de trots van de toen
almachtige familie Van Boetzelaer, te
beschadigen. Kortom er zijn nog enkele
vragen op te lossen.

