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Ten geleide
Zelfs de Tweede Kamer in Den Haag weet sinds kort van het bestaan van Fort Voordorp. Staatssecretaris Van Amelsvoort van Financiën moest immers in december antwoorden op schriftelijke vragen van kamerleden naar aanleiding van de totaal onverwachte verkoop van het fort. Dat leidde plaatselijk, maar ook landelijk tot grote woede
omdat een monument van formaat inzet was geworden van speculatie. Daarmee is
onzeker geworden wat de nieuwe bestemming is van het fort en of die bestemming ook
recht doet aan de cultuur-historische waarde van het fort. In het openingsartikel van dit
nummer van St. Maerten pleit Douwe Koen ervoor het fort zo snel mogelijk op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Daar is veel voor te zeggen, gezien de oorspronkelijke functie en geschiedenis van het fort die door Koen gedetailleerd worden
beschreven. De redactie van St. Maerten prijst zich zeer gelukkig met deze bijdrage.
Want hedendaagse "slordige" cultuurpolitiek komt daarin samen met een stukje
unieke plaatselijke geschiedenis.
Ook op een andere manier gaat het plaatselijk verleden soms hand in hand met het
heden. Wie vandaag de dag komend vanaf de Wetering Groenekan binnenrijdt of
infietst, ziet op de Wilhelminaweg even voor de bocht naar de stoplichten een onverwacht lange parkeerstrook. De schijn bedriegt hier echter, zo laat Wim Hoebink in het
tweede artikel van dit nummer zien. Want het gaat om een fossiel uit een al bijna vergeten tijd van kleinschalig vervoer te water. Het betreft hier namelijk een loswal, een
beklinkerde plaats in vroeger tijden voor opslag van bouwmaterialen en overslag van
stadsgier.
Wie het verleden bestudeert, doet dus soms verrassende ontdekkingen. Zo ondervond
ook Nie. Adema. Hij ging op klokkenjacht in de gemeente en ontdekte dat Westbroek
waarschijnlijk de oudste klok van de provincie heeft.
Dit nummer wordt afgesloten met mededelingen van het bestuur.
Redactie St. Maerten
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Raambiljet waarin de
Utrechtse bevolking
wordt opgeroepen
goederen te verzamelen voor de gemobiliseerden in het fort
Voordorp, 1914.

Fort Voordorp als onderdeel van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Fort Voordorp werd samen met de forten
Ruigenhoek, Rijnauwen en Vechten in de
periode 1867-1871 aangelegd. Zij vormden een onderdeel van de tweede fortenlinie rond Utrecht, gelegen op een afstand
van ca. 3500-4000 meter van de toenmalige stadsrand. Deze forten hadden tot
taak, eventuele artilleriebeschietingen
van de stad met het na 1860 ingevoerde
getrokken geschut te verhinderen. Aan
deze taak konden de oudere forten van de
eerste fortenlinie rond de stad niet meer
voldoen. Daarvoor lagen de forten De
Gagel, De Klop, Blauwkapel, De Bilt,
Vossegat en de Lunetten, die deel uitmaakten van deze fortenlinie uit de
periode 1816-1824, te dicht tegen de
stadsrand. De ruimte tussen beide fortenlinies vormde aldus een soort buffer, die
de dracht van het verbeterde getrokken
geschut niet kon overbruggen.
Al deze forten maakten deel uit van de
beroemde Nieuwe Hollandse Waterlinie
(N.H.W.), welke tussen 1815-1885 tot
stand kwam. Zoals de naam al aangeeft,
steunde deze linie in hoge mate op water
als verdedigingsmiddel. In tijden van oorlog zou men in principe het hele poldergebied in de N.H.W. onder water kunnen
zetten, die destijds als onoverkomelijke
hindernis gold. Deze onderwaterzettingen worden aangeduid met de militaire
term inundaties. Alleen hooggelegen terreinen, zoals stroomruggen van rivieren
en kunstmatige verhogingen als dijken en
wegen, later ook spoorlijnen, de zgn.
accessen, lagen in een inundatiegebied
boven het waterpeil en zouden in dat
geval droog blijven. Maar deze accessen
konden afgesloten en verdedigd worden
door forten.
De invoering van het getrokken geschut
De directe aanleiding tot de aanleg van de
vier forten in de tweede fortenlinie rond
Utrecht, was, zoals we zagen, de invoering van het getrokken geschut. Vóór die
tijd was het gladloopgeschut algemeen in

gebruik. De daarbij gebruikte kanonskogels hadden een hoge luchtweerstand en
door hun ronde vorm een gering indringingsvermogen. De fortwallen en het
metselwerk van de "bomvrije" gebouwen, die dekking gaven aan de manschappen en het materieel op de forten,
konden pas na een groot aantal schoten
vernield worden. Deze situatie veranderde ingrijpend met de ontwikkeling van
het getrokken geschut. De loop van dit
type geschut heeft een spiraalvormige
profilering met hoge en lage gedeelten, de
zgn. trekken en velden, die de puntvormige granaten bij het afvuren een rechtsroterende beweging meegaven. Hierdoor
kreeg de granaat meer stabiliteit. Door
bovendien langwerpige granaten te
gebruiken, verminderde de luchtweerstand, werd de dracht groter en door
de puntvorm het indringingsvermogen in
aarden wallen en metselwerk eveneens
belangrijk verbeterd. Deze ontwikkeling
had belangrijke consequenties voor de
fortenbouw. Om te voorkomen, dat wallen en metselwerk tijdens beschietingen
met een gering aantal schoten vernield
zouden kunnen worden, kregen de
bestaande en nieuw te bouwen forten
zwaardere wallen en de daarop aanwezige
gebouwen zware gronddekkingen.
De functie van fort Voordorp
Hoewel de forten in vorm en omvang verschillen, paste men bij de situering,
inrichting en bewapening doorgaans
dezelfde principes toe. Dit is ook het geval
met fort Voordorp. De situering en vorm
werden bepaald door de toegedachte
taken. Deze bestonden onder meer uit de
bestrijding van vijandelijke artillerie op
de geaccidenteerde terreinen bij De Bilt
en Zeist, alsmede de verdediging van de
accessen: de Voordorpsedijk, de Biltse
straatweg, de Groenekansedijk en de
spoorlijn Utrecht-Amersfoort. De vergrote dracht van het getrokken geschut
maakte een onderlinge verdediging van

de forten mogelijk. Zo kon de artillerie
van fort Voordorp andere forten, zoals
Blauwkapel en De Bilt, bij een aanval
ondersteunen. Een belangrijke taak was
verder de bescherming van de inundatiemiddelen. Hiermee kon men voorkomen
dat een eenmaal gestelde inundatie door
vijandelijke ingrepen zou worden verstoord door bijvoorbeeld het doorsteken
van dijken, zodat het water zou
afvloeien.

Fort Voordorp in
1870. Het fort heeft
een gebastionneerde
vorm.

De aanleg van het fort
Nadat het ontwerp van het fort op 18
december 1868 door de minister van oorlog was goedgekeurd, volgde op 2 februari 1869 de openbare aanbesteding.
De laagste inschrijver was een aannemer
uit Venlo voor het bedrag van
ƒ148.500,-. De onteigening van gronden en de schadevergoeding wegens de
afbraak van een boerderij, die aan de
noordzijde van de Voordorpsedijk was
gelegen, vergde daarnaast een bedrag van
ƒ36.302, — . Om de Voordorpsedijk goed
te kunnen afsluiten en een optimale vuuruitwerking van geschut en handvuurwapens te verkrijgen, situeerde men het fort
in de as van de dijk, die er vervolgens
omheen geleid werd. In maart 1869 begon
men met het uitgraven van de gracht, een
karwei dat toen nog geheel met handkracht gebeurde. Aangezien de bouwput
van de gracht tijdens de ontgraving volliep met kwelwater, was men genoodzaakt een stoommachine in te zetten voor
bronbemaling. De gracht, die uiteindelijk
een diepte kreeg van 1,80 meter, was
bedoeld om stormaanvallen door infanterie tegen te gaan. De vrijgekomen aarde
gebruikte men, vermengd met aangevoerd zand en graszoden, voor de ophoging en bekleding van wallen en gronddekkingen.
Langzamerhand vormde zich het vierhoekig tracé van het fort, met in elke hoek
een bastion, waardoor het mogelijk was
flankerend vuur af te geven. De opgeworpen wal had aan drie zijden een kruinhoogte van 6,5-8 meter en een overeenkomstige dikte, teneinde de uitwerking
van de granaten van het getrokken
geschut te kunnen absorberen. Op deze
wal bevonden zich ook de geschutsopstel-

lingen, de zgn. emplacementen. In geval
van een aanval op het fort, zou elk afzonderlijk stuk geschut tussen traversen
staan, die zorgden voor dekking tegen zijwaarts vallende granaten.
De "bomvrije" bebouwing omvatte een
grote kazerne voor legering van manschappen, twee magazijnen voor buskruit
en granaten en een bergplaats voor
geschut, een zgn. remise. In de kazerne,
die onderdak kon bieden aan 240 man,
richtte men onder meer logiesruimten,
privaten, bergplaatsen voor levensmiddelen en brandstoffen, alsmede een keuken
en telegraaf kantoor in.
Voor de gebouwen op het fort gebruikte
men in totaal ca. 2 miljoen bakstenen, die
geleverd werden door steenfabrieken
langs de Waal en via de Kromme Rijn, De
Biltse Grift en vervolgens op vletschuiten
via een sloot naar de bouwplaats waren
getransporteerd.
De beplantingen langs de grachtsboorden
van het fort bestonden uit doornenhagen
en rondhakhout en hadden tot doel om
met hun taaie wortelstructuur de aarde
van wallen en gronddekkingen in geval
van beschietingen beter bij elkaar te houden. Langs de Voordorpsedijk ging men
over tot de aanplant van lange rijen hoogopgaande bomen, die de zichtbaarheid

van de omtrek van het hoog in het landschap oprijzende fort moesten verminderen. In november 1870 was het fort
gereed. Nauwelijks op tijd overigens,
want als gevolg van de Frans-Duitse oorlog bracht men ook de N.H.W, in staat
van verdediging. Na afloop van de mobilisatie en onder invloed van de ervaringen
in Frankrijk, constateerde men ernstige
tekortkomingen aan de forten in de
N.H.W. Vooral een tekort aan bomvrije
ruimten voor manschappen, geschut en
munitie deed zich gevoelen. Omdat er
elders in de N.H.W. weer nieuwe forten
gebouwd en bestaande verbeterd dienden
te worden, om de linie als geheel te
moderniseren, duurde het tot begin 1878,
voordat men fort Voordorp kon aanpassen.
Ingrijpende wijzigingen
Vrijwel geen enkel bestaand fort in de
N.H.W. is destijds binnen zo'n korte tijd
na de oplevering ingrijpend gewijzigd, als
fort Voordorp. Veranderde taktische
inzichten lagen hieraan ten grondslag.
Men was tot de conclusie gekomen, dat de
vijandelijke artillerie zonder veel moeite
posities zou kunnen innemen in het geaccidenteerde terrein ten noorden en oosten
van de spoorlijn Utree ht-Amersfoort.
Een dergelijke opstelling maakte de open
achterzijde van de emplacementen van
het naar het zuiden gerichte geschut op
het fort bijzonder kwetsbaar, met name

in het zuidoostelijke bastion. Bovendien
bleek de breedte van het inundatieterrein
ten oosten van het fort na nieuwe waterpassing smaller te zijn dan men aanvankelijk had vastgesteld, zodat de stormvrijheid niet verzekerd was. Daarbij
kwam nog eens het probleem van een te
korte vuurlijn van het naar het oosten
gerichte geschut.
Het een en ander had ingrijpende wijzigingen tot gevolg. De noordelijke en oostelijke walgedeelten werden in 1878-1879
zodanig veranderd, dat een nagenoeg
rechte wal en dito vuurlijn ontstond. Het
aantal stukken geschut, dat op het oosten
georiënteerd was, kon daardoor aanzienlijk uitgebreid worden.
In het midden bouwde men vervolgens
een puntvormige uitbouw, een zgn.
caponnière, die met een remise werd uitgerust en met een zware gronddekking
bescherming gaf aan de 4 stukken
geschut, die langs de wallen een noordwestelijke (spoorlijn) resp. een zuidelijke
(Biltse straatweg) schootsrichting hadden. Om het geschut naar de emplacementen achter de caponnière te transporteren, was het noodzakelijk onder de 8
meter hoge wal een 38 meter lange tunnel,
een zgn. poterne te construeren.
De zuidwestelijke zijde van het fort, die
aanvankelijk gedeeltelij kopen was, kreeg
ook hoge wallen, om een beschieting in de
rug vanaf de Biltse straatweg te bemoeilijken.
Bomvrije onderkomens
In de behoefte aan meer bomvrije onderkomens voor manschappen en materieel
voorzag men door een aanzienlijke vergroting van de kazerne, waarmee de Iegeringscapaciteit kon worden opgevoerd
naar 366 man. Het grootste gedeelte van
de kazerne was met 10 vertrekken ingericht als logiesruimten voor elk 37-46
man.
Geheel rechts van de kazerne is in 1878
een bomvrije munitie-opslagplaats van
een bijzondere constructie gebouwd.
Deze is onderverdeeld in een vulplaats,
waar de granaten schietklaar werden
gemaakt, een granatenbergplaats en een
buskruitmagazijn voor 450 buskruitvaten
van 50 kg. Om deze ruimte loopt een

Fort Voordorp in
1879. Het tracé van
het fort is ingrijpend
gewijzigd.

spouwgang ter wering van het doorsijpelende vocht van de gronddekking. In de
0,66 meter dikke muren zijn 5 lampnissen
uitgespaard, die aan de zijde van de
munitie-opslagplaats waren afgesloten
door een glasplaat, zodat men de ruimten
zonder ontploffingsgevaar kon verlichten. Deze voorziening was wel vereist in
een tijd, dat er alleen nog maar olielampen voorhanden waren.
Zowel de gehele bomvrije kazerne als de
munitie-opslagplaats had een gronddekking van 2,5-3 meter op het dak en 4-6
meter tegen de achterwand in verband
met de uitwerking van granaten uit het
getrokken geschut.
Aan die gronddekking kleefde echt een
belangrijk nadeel. Regenwater zakte
door de gronddekking heen, verzamelde
zich op het metselwerk van de gebouwen
en drong langzaam door in de stenen.
Hiervoor had men een ingenieuze oplossing bedacht, door het dak in schuinaflopende afwateringsvlakken te verdelen.
Deze afwateringsvlakken dekte men achtereenvolgens af met een laag grind, fijn
zand en een laag losse bakstenen, om het
fijne zand vast te houden.
Het doorgedrongen regenwater werd op
deze manier gefilterd door het fijne zand,
stroomde door de grindlaag van de
schuinaflopende
afwateringsvlakken,
om vervolgens opgevangen te worden in
een druipkoker. Alle druipkokers mondden uit in de welputten onder het gebouw.
De artillerie en de verboden kringen
Voor de berging van geschut bouwde men
aanvullende remises. De artillerie van het
fort beschikte in 1879 over 19 stukken
12 cm-geschut en 16 stukken 9 cm-geschut. De 12 cm-kanonnen konden worden aangewend voor vuur over grote
afstanden - tot maximaal 6.500 meter —
ter bestrijding van vijandelijke artillerieopstellingen, bijvoorbeeld bij De Bilt en
Zeist. De 9 cm-kanonnen waren vooral
bestemd voor de nabijverdediging van het
voorterrein, wegen en de spoorlijn, alsmede de ondersteuning van andere forten. Vanaf 1890 worden daarvoor ook
mitrailleurs in de bewapening opgenomen.

Tijdens beschietingen zou een gedeelte
van het geschut voor de nabijverdediging
in de remises zijn ondergebracht. Voor
gebruik trok men het dan - nâ eventuele
beschietingen en vóór een infanterie-aanval - met handkracht naar de emplacementen.
Voor het behoud van vrije uitzichten en
schootsvelden was de zgn. Kringenwet
van 1853 van groot belang. Rond elk fort
projecteerde men op een kaart drie denkbeeldige kringen: binnen de kleine kring
tot 300 meter, de middelbare kring tot 600
meter en de grote kring tot 1000 meter,
mocht nauwelijks of slechts onder strikte
voorwaarden worden gebouwd, bebouwd en aangeplant. De toegestane terreinvoorwerpen moesten bovendien snel
wegneembaar (lees: afbrandbaar) zijn.
Binnen deze kringen vond dan ook alleen
een beperkte bebouwing van houten huizen en schuren plaats. Hoewel de
bestaande stenen bebouwing, die niet met
name in de Kringenwet is genoemd,
mocht blijven staan, zou deze in geval van
oorlog zeker niet gespaard worden. De
Kringenwet had een grote invloed op de
omgeving van de forten. Afgezien van de
strakke bepalingen in de wet en het
scherpe toepassingsbeleid, was het
natuurlijk niet aantrekkelijk, een terreinvoorwerp te plaatsen in de wetenschap,
dat dit in oorlogstijd direct verwijderd
zou moeten worden.
Spreiding van manschappen en materieel
Met de invoering van de brisantgranaat
vanaf 1885 leek het lot van de forten in de
N.H.W. bezegeld, in ieder geval voor wat
betreft hun oorspronkelijke functie als
artillerie-steunpunt. De 12-16 maal grotere kracht van de brisantgranaat ten
opzichte van de tot dusver gebruikte
typen, had een vernietigende uitwerking
op emplacementen, gronddekkingen en
metselwerk van gebouwen. De forten
waren daardoor te gemakkelijke doelwitten geworden voor de vijandelijke artillerie. Vanaf die tijd ging men ertoe over,
het merendeel van de infanterie- en
artillerie-opstellingen verspreid tussen en
achter de forten aan te leggen, waardoor
de trefkans in geval van beschietingen
beduidend kleiner zou zijn.

Fort Voordom
ca. 1930.

Verdere verbeteringen aan de forten zelf
in de N.H.W., dus ook aan fort Voordorp, liet men - uitzonderingen daargelaten - in verband met de geringe draagkracht van de bodem en de hoge kosten
achterwege. Hoewel de waarde van de
forten door deze ontwikkelingen was verminderd, konden ze nog wel een rol blijven spelen als stormvrij infanterie-steunpunt. De hoge wallen leenden zich in het
lage omringende (inundatie)terrein uitstekend voor de inrichting van loopgraven en observatieposten.
Omdat de aanleg van de verspreide
opstellingen voor infanterie en artillerie
buiten de forten noodgedwongen op particuliere terreinen diende plaats te vinden,
kon men hiertoe — vanwege de kosten en
geheimhouding - pas overgaan in een
mobilisatieperiode. Dit geschiedde dan
ook voor het eerst tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
In de periode 1914-1918 legden de gemobiliseerde troepen op gevorderde particuliere terreinen een 785 meter lange loopgraaf rond het fort aan. Daaraan
evenwijdig liep een prikkeldraadversperring tegen infanterie-aanvallen. In het

voorterrein, op vrij grote afstanden van
de forten, waren wachtposten ingericht,
versperring van wegen en vernieling van
bruggen voorbereid. Ook de Militaire
Inundatiedienst was paraat. Uiteraard
gold onverminderd, dat primair inundaties het oprukken van een aanvaller moesten beletten.
Na afloop van de mobilisatie werden de
loopgraaf en andere werken rond het fort
geëgaliseerd en de terreinen teruggegeven
aan de eigenaren. De waarde van de forten liep tijdens de Eerste Wereldoorlog
door de inzet van vliegtuigen natuurlijk
verder terug.
Niettemin bracht men de N.H.W, in de
mobilisatieperiode 1939-1940 voor de
derde en laatste keer in staat van verdediging. Ook dit keer vond de aanleg van
opstellingen voornamelijk buiten de forten plaats. Zo ook rond fort Voordorp.
De infanterie-opstellingen versterkte men
door de bouw van schuilplaatsen van
gewapend beton, die dekking boden aan
de bezetting daarvan. Om het doordringen van pantservoertuigen tegen te gaan,
sloot men de Voordorpsedijk op ca. 150
meter ten oosten van het fort af met een

noeg alle forten in de N.H.W., opgeheven als verdedigingswerk.

Infanterieopstellingen op en
rond het fort Voordorp, maart 1940.

tankversperring van stalen balken, die in
een betonblok verankerd konden worden. Op het erf van de boerderij ten
noordwesten van het fort plaatste men
een gietstalen pantserkoepel voor de
opstelling van een zware mitrailleur, die
een schootsveld op de spoorlijn had.
Met al deze maatregelen probeerde men
de verouderde N.H.W. weer op eigentijdse wijze te laten functioneren. In de
meidagen van 1940 liep de spanning in het
liniegebied hoog op. In de nacht van 13
op 14 mei trokken de Nederlandse legeronderdelen zich terug uit de Grebbelinie,
om vervolgens de verdediging van ons
land in de N.H.W. voort te zetten. Ter
voorbereiding van deze verdediging had
de legerleiding in de namiddag van 12 mei
het stellen van de inundaties gelast. Feitelijk was dit veel te laat gedaan, zodat de
inundaties op 14 mei nog lang niet op peil
waren. Door de capitulatie van de Nederlandse krijgsmacht in de middag van 14
mei kwam het niet meer tot gevechtshandelingen in de N.H.W.
Hiermee was een einde gekomen aan een
125-jarige periode, waarin de N.H.W.
een belangrijke rol speelde in onze landsverdediging. Tijdens de bezettingsjaren
namen de Duitsers fort Voordorp in
gebruik als opslagruimte. Deze functie
bleef het fort in de decennia daarna ook
houden. Tussentijds, in 1960, werd het
fort Voordorp, en dat gold voor nage-

Bezetting
Fort Voordorp is drie keer van een militaire bezetting voorzien en wel tijdens de
mobilisaties van 1870-1871, 1914-1918 en
1939-1940. Zo'n bezetting was samengesteld uit eenheden van infanterie, vestingartillerie en kleinere detachementen van
genie, telegraafdienst en geneeskundige
troepen, die onder bevel stonden van de
fort-commandant.
De gemobiliseerde troepen waren na aankomst druk bezig met het in staat van verdediging brengen van het fort en het terrein daarbuiten. In verband met een
eventuele vijandelijke aanval was het
zaak, dit zo snel mogelijk af te ronden.
Deze werkzaamheden omvatten de aanleg van loopgraven, artillerie-opstellingen,
prikkeldraadversperringen,
de
constructie van schuilplaatsen, de inrichting van wachtposten, enz. Verder was
het noodzakelijk, de graad van geoefendheid van de gemobiliseerden op peil te
houden, te meer omdat het hier reserve-troepen betrof van wat oudere leeftijd.
Uiteraard hield men ook in vredestijd de
nodige oefeningen op en rond de forten.
Van een grote oefening uit 1880, waarbij
enkele forten ten noorden van Utrecht
betrokken waren, waaronder fort Voordorp, is een uitvoerig verslag samengesteld, compleet met enkele illustraties van
de bij die gelegenheid in staat van verdediging gebrachte forten.
Legering en verpleging
Tijdens de mobilisaties vond de bezetting
van het fort onderdak in de bomvrije
kazerne. Erg comfortabel was deze legering niet. De inrichtingsnormen uit 1869,
ten tijde van de oplevering van de
kazerne, waren al niet royaal en golden in
de twee latere mobilisaties als sterk verouderd. De slaapzalen annex dagverblijven waren met een bezetting van 37-46
man eigenlijk te vol. De manschappen
sliepen op britsen; soms ook op strozakken op de vloer. Voor het opbergen van
uitrustings- en kledingstukken, alsmede
persoonlijke bezittingen, waren slechts
aan de muur bevestigde planken beschik-

baar. Dit leidde regelmatig tot vermissing
en diefstal van goederen.
De verwarming van de ruimten
geschiedde door middel van kachels,
gestookt met kolen en turf. Desondanks
bleef het er koud en vochtig.
Ook de hygiëne liet nogal eens te wensen
over. Door het grote aantal manschappen
en het intensieve gebruik raakten privaten
vervuild of verstopt.
De fortcommandant en officieren hadden het beduidend beter, wat wel eens tot
ontevredenheid bij de manschappen
leidde. Ontevredenheid betrof vaak ook
het eten, dat in ketels met een inhoud van
300 liter werd bereid, natuurlijk nooit
echt smaakvol kon zijn en moeilijk op
temperatuur te houden was.
Aangenaam was het verblijf op het fort
dus niet, gezond al evenmin. De koude en
vooral vochtige ruimten veroorzaakten
veel ziekten.
In de mobilisatieperiode van 1914-1918
en vooral die van 1939-1940 werd er meer
zorg besteed aan het welzijn van de gemobiliseerden. Sportoefeningen, douches (1
keer per 2 weken) in een openbaar badhuis in Utrecht, het organiseren van cursussen, hobbyclubs, e.d. veraangenaamden het leven van de gemobiliseerden
enigszins. De ligging nabij de stad
Utrecht was daarbij natuurlijk een gunstige omstandigheid. Zo hield het
"Dames-Comité voor een kerstgave aan
militairen" uit Utrecht in 1914 een inza-

melingsactie, waarbij de burgerij werd
opgeroepen om bivakmutsen, handschoenen, sigaren, chocolade en dergelijke in te zamelen.
De fortwachter
De zorg voor de permanente bewaking
van het fort in vredestijd had de fortwachter, die in de wachterswoning bij de
brug over de gracht verblijf hield. In de
regel was dat een gepensioneerde
beroepsmilitair, die zijn kleine pensioen
op deze manier kon aanvullen. Hij leidde
niettemin een sober bestaan, omdat dit
werk slecht betaald werd. Enige compensatie bood wellicht de vrij van huur
beschikbare woning met moestuin.
De fortwachter hield ook toezicht op het
onderhoudswerk en op de stipte naleving
van de bepalingen uit de Kringen wet,
waarvoor hij een register van aanwezige
terreinvoorwerpen bijhield. Tenslotte
diende hij erop te letten, dat het fort niet
betreden of gefotografeerd zou worden.
Fort Voordorp anno 1990
Nadat het fort in 1960 was opgeheven als
verdedigingswerk, fungeerde het nog een
aantal jaren als opslagruimte voor het
ministerie van Defensie. Toen ook deze
functie werd beëindigd, kwam het fort in
beheer bij de Dienst der Domeinen, die
het verpachtte aan de Nederlandse Invaliden Sportbond. Begin oktober 1990 werd
het fort verkocht aan een particulier.
Impressie van een
oefening op het fort
in 1880.
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Welke bestemming het fort in de toekomst zal krijgen, is vooralsnog onduidelijk. Het is te hopen, dat de nieuwe eigenaar rekening houdt met het unieke
karakter van fort Voordorp, dat een
belangrijke cultuur-historische, natuurwetenschappelijke en landschappelijke
waarde vertegenwoordigt.
Fort Voordorp: een monument van formaat
In het huidige bestemmingsplan van de
gemeente Maartensdijk is fort Voordorp
aangemerkt als een "natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol terrein" en is derhalve terecht aan restricties
onderworpen. Zoals bekend zal zijn,
staat het hele gebied ten oosten van de
stad Utrecht onder druk van wegenaanleg
en stadsuitbreiding, bijvoorbeeld het uitbreidingsplan Voordorp. Over de ecologische betekenis van het gebied ten zuiden
en rond fort Voordorp is in 1986 een uitvoerig rapport verschenen. De cultuurhistorische waarde van het fort is hierin
slechts summier behandeld. Daarom volgen hieronder enige criteria, waarom het
fort op de - nog op te stellen - gemeentelijke monumentenlijst geplaatst zou
moeten worden.
- fort Voordorp is tussen 1867-1870
aangelegd als onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en
maakt tevens deel uit van de tweede
fortenlinie rond de stad Utrecht;
- het tracé van het fort is met de aanleg
van de caponnière met remises en
poterne uniek (met nog slechts enkele
andere representanten in Nederland);
- de bomvrije munitie-opslagplaats met
spouwgang in combinatie met een
bovenliggende remise is van een bijzondere en eenmalige constructie, met
als oorspronkelijke interieurelementen o.a. deuren en een gietijzeren trap.
Buiten het fort zijn bovendien nog de volgende objecten aanwezig:
- een negental verspreide betonnen
groepsschuilplaatsen uit 1939-1940 in
een cirkel van ca. 300 meter rond het
fort, als representant van seriematige
versterkingsbouw;
- ca. 25 hardstenen grenspalen met de
aanduiding O (afkorting voor ministerie van Oorlog), met toevoe10

ging van een doorlopende nummering, die de oorspronkelijke militaire
landsgrenzen aangeven;
- de aanwezigheid van enkele houten
huizen als uitvloeisel van de toepassing van de Kringenwet 1853.
De belangrijkste aantastingen betreffen
vooral het fort zelf en omvatten de verwijdering van de gronddekking van de
muur van de bomvrije kazerne en de vervanging daarvan door een uit hout en glas
opgetrokken galerij, alsmede de aanwezigheid van een houten keet rechts van de
toegangsbrug. Deze aantastingen zijn
echter niet onherstelbaar. Reden temeer
om het grote object, met de diverse
unieke elementen, op de monumentenlijst te plaatsen.
D. Koen
Bronnen:
- Rijksarchief in Utrecht, Archief
Eerst-Aanwezend
Ingenieur
der
Genie te Utrecht, bestekken met bijbehorende correspondentie van Fort
Voordorp, 1869 en 1877; Register van
Verdedigingswerken, hoofdstuk fort
Voordorp.
- G. Koppert, De forten rond Utrecht,
Utrecht, uitg. Matrijs, 1983.
- D.T. Koen, Utrecht verdedigd; fortificatie en mobilisatie, 1914-1940,
Utrecht, uitg. Matrijs, 1990.
- N. Maes, De Voorveldse Polder, uitg.
gemeente Utrecht, 1986.
Foto-verantwoording:
- luchtfoto's: Sectie Luchtmacht Historie, Soesterberg.
- overig: Rijksarchief in Utrecht, Topografische Atlas.
Fotografie:
B. Bensdorp, Rijksarchief in Utrecht.
Oproep:
De auteur van dit artikel is geïnteresseerd
in historische foto's of voorwerpen met
betrekking tot fort Voordorp en andere
forten in de N.H.W. Indien u iets in bezit
heeft, wordt u vriendelijk verzocht contact met hem op te nemen (tel. Rijksarchief: 030-710044).

De vaart in Groenekan
De Maartensdijkse Vaart werd hier kortweg "de vaart" genoemd. De bestuurderen van het waterschap, de watergraaf en
de heemraden, spraken van "de Groote
Vaart". Was dit misschien grootspraak
van deze heren? Niet in het minst, want er
mondden maar liefst zes dwarsweteringen uit in deze waterloop. Vier ervan worden hier met name genoemd: de Oude of
Bisschopswetering, de Nieuwe Wetering,
de Maartensdijksche Praamgracht en de
Achterweteringsche vaart. 1) Daar kwam
dan nog bij, dat langs de gehele lengte van
de vaart een jaagpad liep. Dat wil dus zeggen van de Tolakker in Maartensdijk tot
het pad langs het Zwarte Water, het
Zaagmolenpad geheten. 2) De breedte
van de vaart mocht er ook zijn. Die was
van de Hoogedijk tot aan de polderbrug
in Groenekan niet minder dan vijf meter. 3) Zelfs in de zomer kon een schuit
van tien ton zonder schuring tot Groenekan komen. Verderop was vijf ton het
maximum. 4 )

Vlotten en stoepen
De vaart was er voor de uitwatering (in de
Vecht) maar toch ook voor het vervoer
van goederen. Zowel het een als het ander
moest onbelemmerd voortgang vinden.
De keur van het waterschap bevatte dan
ook regels terzake. Het was bijvoorbeeld
verboden schuiten, vlotten, bomen en
vistuig in het water te laten liggen. In
december 1921 gebeurde het dat houtvlotten van het landgoed Persijn de doorvaart belemmerden. De firma van de
Geer en Co beklaagde zich hierover bij
het gemeentebestuur. 5) Burgemeester
Quarles van Ufford zond dienaangaande
onverwijld een brief naar het waterschap.
Terloops zij opgemerkt, dat de burgervader op een vlotte behandeling mocht rekenen. Immers gemeentesecretaris E. Kwint
was tevens ambtelijk secretaris van het
bestuur van het waterschap.
Het bezwaarschrift werd besproken in de
eerstvolgende vergadering van bestuur en
hoofdingelanden. Kort daarop werden de

Gesproken met:
H. van Brenk
A. van der Horst
W. Melissen
M. Tienhoven
R. de Graaf
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De Bisschopswetering in Groenekan.
De weg is nog niet
verbreed en ook niet
met teer verhard. Het
bruggetje is ter
hoogte van de familie
Evertse
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Schut no.10 op de
Kooidijk, omstreeks
1927. Het windwiel,
de ketting, de houten
rol en onderin de
schutdeur. Op de
voorgrond de zonen
van de schutwachter.
Op de achtergrond
het oude (witte) café
op de "hoek" in
Groenekan

Rechts, achter de
vrachtauto, het huis
en de werkplaats van
smid van Manen.
Links de brug naar
van der Neut

eigenaren van Persijn schriftelijk gelast
het uit het landgoed afkomstige hout
onmiddellijk weg te voeren. 6)
Behalve het vaarwater diende ook het
jaagpad verschoond te blijven van beletselen. Het was o.a. niet toegestaan trappen en stoepen in het pad aan te brengen.
Maar opzichter van Es van het waterschap deed er niet moeilijk over. 7 ) Menig
aanwonend gezin had dan ook aan de
waterkant een planken vloertje. Het
strekte zich, gesteund door palen in het
water, nog even boven de vaart uit. Niet
zover, want dan zou de schipperij er hinder van ondervinden. Zo'n stoepje was
handig bij het spoelen van de wekelijkse
was en het wassen van de andijvie in het
najaar. Want een moestuin had menigeen. Was het niet bij huis, dan toch wel op
"Schadeshoeve", naast de kwekerij van
Copijn. 8 ) En kraanwater was er eerst in
1927.9)
Uitdiepen en schutten
De gemeente droeg zorg voor het jaagpad. Het waterschap onderhield de vaart.
Elbert Melissen was er doorlopend mee
doende. Hij sneed al het ruigte en onkruid
eruit, viste het op en schoonde het water.
Begin 1921 volgde zijn vaste aanstelling.
10
) Wat later kreeg hij de beschikking
over een schuitje. Op dit vaartuig was een
bord gemonteerd met de naam van het
waterschap. In een droge zomer kon de
waterstand laag zijn. Van die lage stand
werd dan gebruik gemaakt om de vaart of
een deel ervan uit te diepen. Dat laatste
gebeurde o.a. in augustus 1921. Het
gedeelte tussen Maartensdijk en Groenekan werd op de vereiste diepte gebracht.
Genoemde Melissen verrichtte dit karwei
met tijdelijke krachten. 11) Bij het waterschap viel nog wel eens een grijpstuiver te
verdienen.
Van de schippers en vaarders werd
gevraagd de boorden van de vaart te ontzien. Daartoe hielden zij hun schuiten in
het midden. Dat voorkwam schuring en
afspoeling. Bij een schut gekomen werd
de sleutel gehaald bij de schutwachter.
Dat was meestal de dichtstbijzijnde boer.
Zo werd P.C. van Brenk in 1920
benoemd tot wachter van het schut no.
10. 12) Zijn boerderij lag aan het begin
12

van de Kooidijk. Het onderhavige kunstwerk zat even ervoor in de Achterweteringschevaart. Een wachter zag erop toe
dat met zijn schut zorgvuldig werd omgegaan. De houten schutdeur bijvoorbeeld
moest zacht worden opgehaald en
behoedzaam neergelaten. Het ruwweg
laten vallen van een schut leidde licht tot
lekkage. En aan dat laatste had elke
grondeigenaar het land. Een ingeland
wenste de waterstand in eigen hand te
houden.
Herstel en vernieuwing
Een lekkage of enig ander euvel moest
gemeld worden aan de architect-opzichter. Die gaf dan vervolgens een plaatselijke aannemer opdracht een of ander te
herstellen. Dergelijk werk kwam veelal
terecht bij de firma Wed. Verschuur,
gevestigd "achter in de Groenekan".
Ook smid van Manen werd er nogal eens
bijgehaald. Want aan zo'n schut zaten
heel wat ijzeren onderdelen: het windwiel, de as, de lange ketting en de optrekijzers. Al dit smeedwerk werd gemaakt in
de dorpssmidse, gelegen tegenover "de
Rottegracht". 13) Het algeheel vernieuwen van een schut kwam uiteraard ook
voor. In 1922 werd besloten schut no. 13

bij de Babel in de Nieuwe Wetering geheel
te vervangen. De pas benoemde architectopzichter E. Verschuur maakte zijn eerste
bestek in deze functie. De ijzeren draagconstructie met alle onderdelen begrootte
hij o p / l 5 0 0 , - , 1 4 )
Ook de bruggen over de "Grote Vaart"
en deszelfs dwarsweteringen vielen onder
het beheer van het waterschap. Daartoe
behoorde o.a. de vaste brug die toegang
gaf tot de Ruigenhoek en de Kooidijk.
Het was een oude stenen brug met ijzeren
"leunings". In mei 1922 werden er nog
enige herstelwerkzaamheden aan verricht. Maar in oktober van datzelfde jaar
werd de knoop doorgehakt. Watergraaf
Louis Copijn liet een bedrag op de begroting plaatsen voor de bouw aldaar van een
geheel nieuwe oeververbinding. 15) Maar
eerst zou er nog een kleinschaliger overgang tot stand worden gebracht. In april
1923 ontving het waterschap een schrijven van B. en W. van Maartensdijk. 16)

Daarin werd vergunning gevraagd voor
het maken van een loopbrug naar de
nieuwbouw ten westen van de vaart. De
vergunning werd verleend mits werd voldaan aan de bepalingen van de keur. In
dit geval ging het om de eisen van doorvaarthoogte en -wijdte. De aannemer en
de smid wisten daar langzamerhand alles
van. Zij maakten nog in 1923 ter plekke
een fraai boogbrugje met ijzeren leuningen. De tien nieuwe woningen achter deze
openbare voorziening werden al gauw te
zamen het "Rooie Dorp" genoemd.
Naar verluidt vanwege de rode pannen op
de daken. Daaraan dient toegevoegd dat
Groenekan toentertijd sterk was in het
creëren van toepasselijke bijnamen. Het
verklaren van deze verbale creativiteit
zou een verhaal apart gaan worden.

Schouw en praam
Van diepgang was geen sprake. Wat in
Groenekan aanlegde of voorbij voer
waren platbodems zonder roer. De
breedte dier schuiten was van ouds
bepaald door de wijdte der schutten. Zo
logisch was dat. De doorvaartwijdte van
een schut in vaart of dwarsvaart was om
en nabij twee meter. Wat de naamgeving
der scheepstypen betreft: het was hier al
niet anders dan elders. Die naamgeving
had weinig vastigheid, zowel in de schriftelijke als de mondelinge overlevering.
Gangbaar was de onderscheiding in
schouwen en pramen. Maar de betekenissen van deze twee benamingen werden
nogal eens verwisseld. Dit laatste daargelaten kwam het op het volgende neer. Een
schouw was van hout, zo'n zes tot zeven
meter lang, een halve meter diep en een
meter vijftig breed. De bovenbalk voor en
achter was recht. Een "tocht" schouwen
werd getrokken door een paard. Eerder
werd het wel gedaan door een manspersoon met een zeelt. Dat was zo'n band die
breed was voor de borst. Een praam was
toch meestal wel van ijzer en een slag groter. De vorm was ook anders. De zijkanten liepen achter en voor spits toe. Er kon
een roefje zijn: een verhoging in de voorplecht. In de kleine verblijfsruimte eronder stond soms een petroleumstel. Een
vers gezet bakje troost deed goed op een
lange werkdag. Zo'n praam had aan de
voorkant bovenop twee gaten op geringe
afstand. Daardoor kon het voorste
gedeelte van de vaarboom worden gestoken. Die zat dan klemvast. Met die boom
werd het vaartuig voortgeduwd en van de
kant gehouden, tegelijk. Schouwen en
pramen werden o.a. gemaakt op de
scheepswerf van de firma van de Berg in
Westbroek. De Graaf, palingvisser van
beroep in de Groenekan, sleepte voor derden wel eens enkele schouwtjes ter reparatie naar een werf in Breukelen. Zijn
zoon Ruth was hem onderweg behulpzaam.
In de beschreven pramen en schouwen
werden hier in de twintiger jaren vervoerd
bouw- en wegverhardingsmaterialen en
zgn. stadsgier. Deze transporten worden
nu achtereenvolgens geschetst.
13

Het brugje over de
Groote Vaart naar de
nieuwbouw van
1923. Het jaagpad is
nog goed te onderscheiden. Achter de
brug links een
"stoepje". Elbert
Melissen zou denken,
dat de vaart aan een
beurt toe was

Van klinkers tot turf
Het weggedeelte tussen Groenekan en
fort Blauwkapel was bestraat. Het heette
hier dan ook "de straatweg". Het onderhoud was een zaak van de gemeente en het
werd betaald uit de tolgelden. De Ruigenhoekse en Groenekanse Dijk werden aanvankelijk slechts met puin verhard. Het
begaanbaar maken was van ouds een verplichting van de verhoef slaagden. Later
liet de gemeente bij tijd en wijle op deze
dwarswegen sintels storten of grind. De
sintels kwamen van de gasfabriek in
Utrecht. Klinkers, sintels en grind werden
per praam aangevoerd. Bekende praam schippers waren de gebroeders de Wolf en
Klarenbeek en Zn., allen uit het Haverland. 17) Zij schoven de schuiten voor
De Ruigenhoekse
Dijk. De weg werd
toentertijd verhard
met puin en sintels

Groenekan onder de polderbrug door,
even richting Kooidijk. Vervolgens losten
zij de lading op de zgn. loswal. Dat was
een strook grond langs het water, van
zo'n twee meter breed en vijf tot tien lang.
Beschoeiing of ander maakwerk was er
niet bij. Het oogde als een berm. De
onderhavige voorziening was gelegen
tegenover het huis van de familie Hoogendoorn. Er werden daar ook wel bouwmaterialen afgezet of turven uit Vinkeveen afgeworpen. Het geloste diende nog
dezelfde dag door de opdrachtgever te
worden afgevoerd. De gang van zaken
verliep doorgaans volgens deze ongeschreven regel. Zodoende werd het daar
aan het begin van de Ruigenhoekse Dijk
geen rommeltje. 18 )

Een fraai gerestaureerd schut in het
Zwarte Water (Fotodienst Gem. Utrecht)

Een tocht schouwen
Van geheel andere aard was de aanvoer
van stadsgier. Ter toelichting het volgende. Een boer met een koetje of zes kon
beschikken over een aardige hoeveelheid
14

dierlijke uitwerpselen. Maar het hield niet
over, zeker niet voor tuinders en kwekers.
Vandaar dat al deze grondgebruikers
behalve mest ook stadsgier aanwendden.
Het vloeibare goedje kwam van Utrecht.
De stadsreinigingsdienst pompte het uit
de toen nog talrijke beerputten. Deze
opgepompte beer werd naar het Vaaltterrein gereden en daar in grote reservoirs
gestort. Een belangrijke afnemer was
A.J. van der Horst. In 1928 kreeg hij
toestemming zijn schouwen in het Zwarte
Water te laten liggen. 19) Vanaf die ligplaats duwde hij zijn vloot in alle vroegte
naar het Vaaltterrein. Nadat de schuiten
daar waren volgepompt werden ze met
luiken afgedekt. Dat was voorschrift.
Vervolgens werd er gevaren, bijvoorbeeld
naar Groenekan. Vanaf de Zaagmolenkade kon een paard worden ingeschakeld. Dat liep aan een lijn van wel zo'n 25
meter. Voor een goed begrip volgt eerst
een enkel gegeven over de schouwen. Die
waren voor en achter recht. Deswege konden ze sluitend aan elkaar worden gebonden. Een compacte "tocht" ging echter
niet door een scherpe bocht. Nu was in elk
der dichtgeknoopte verbindingstouwen
ook een lus aangebracht. Vlak voor zo'n
bocht werden deze lussen de een na de

ander opengetrokken. De schouwen bleven onderling verbonden maar raakten
wel op zo'n halve meter afstand van
elkaar. Dat maakte zo'n vlootje voldoende beweeglijk om de bocht te nemen.
Daarna werden de touwen, stuk voor
stuk, weer aangehaald. De bemanning
bestond uit drie personen. Een had het
paard aan de teugel, de ander hield vanaf
het jaagpad met een stok de eerste schouw
van de kant en daarmee indirect de rest en
een derde bediende waar nodig de verbindingstouwen. Bij een vaste brug werd de
jaaglijn losgemaakt. Het paard liep er
langzaam mee door. Vanwege de kracht
der traagheid dreef de hele handel onder
zo'n brug door. Vervolgens werd de lijn
weer aan de eerste schuit bevestigd. Het
paard keek gewoontegetrouw even om,
bracht de jaaglijn weer op spanning, zette
kracht en hernam zijn voetstapse gang. In
het Zwarte Water aangekomen was het
even uitkijken. Daar struinden nogal eens
wat kwajongens rond. Het was gebeurd,
dat zo'n knaap op een der schouwen
sprong. Dat had zeer onaangenaam kunnen aflopen. Want de afdekluiken waren
van een lichte uitvoering. In Groenekan
werd aangelegd bij de loswal achter de
polderbrug. Hier vond de eerste overslag
plaats. Van enkele schouwen werden de
luiken verwijderd. Uit die schouwen
schepten boeren de gier in houten containers op vierwielige onderstellen. Aangrenzend was de kwekerij van de Rijk.
Met zijn mensen haalde de kweker de gier
met emmers, die aan een juk werden
gedragen. Soms voer van der Horst nog
met enkele schouwen de Kooidijk op. Bij
van Brenk werd dan de sleutel gehaald om
het schut te openen en na doorvaart te
sluiten. De sleutel ging terug naar de
bekende spijker. Die voor het volgende
schut mocht ongevraagd worden meegenomen. Verderop gekomen hadden de
boeren sleebakken. Die waren van hout
en aan de onderkant beslagen met lange
glij-ijzers. Zo'n bak werd, met gier
gevuld, door het paard een weiland
ingesleept en ter bestemder plaatse omgekiept. Tot overbemesting zou het niet leiden.
Het bedrijf van de gierschipper had een
grote actieradius. Vanaf de Gagel drong

Huize "Voordaan"
De voormalige toegangsbrug over de
Bisschopswetering
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hij door in de weilanden terzijde van de
Groene Dijk. 20) Via de vaart kon hij,
onder de "Scheve Brug" door, de Nieuwe
Wetering bereiken. 21) Ook sommige
scheidingssloten waren
bevaarbaar.
Copijn had achter de kwekerij een gierput
van aanzienlijke omvang. Die moest
regelmatig worden bijgevuld. Daartoe
werd een welvoorzien schouwtje vanaf de
Voordorpse Dijk door een scheidingssloot naar Copijns put getrokken.
Dat ging met mankracht. Tot 1922
woonde net gezin van der Horst achter de
Hooge Dijk, net over de Centraalspoorweg. Daarna kwam het te wonen nabij de
dubbele overweg in Blauwkapel. Daar
had de schipper ruimte om zijn vaartuigen op de wal te trekken, te repareren en
te teren. De vloot groeide uit tot 10 schouwen.
Psalm 119
In 1919 overleed mr. W.F. Grothe van
Schellach, eigenaar van huize en landgoed Voordaan. Het landgoed werd door
de erven grotendeels verkocht aan de
Algemene Bouw en Exploitatie Maatschappij te Haarlem. Deze NV ging van
Voordaan een zgn. villa-park maken. Om
te beginnen werden over de Bisschopswetering drie boogbruggen met leuningmuren gemetseld.22) Dit gebeurde ter ontsluiting van het te verkavelen gebied. De
materialen voor de bouw van deze bruggen en het maken van de aansluitende
wegen werden via de Groote Vaart aangevoerd en op de loswal bij de Ruigenhoekse Dijk aan de Kooidijk gestapeld.
Met zo'n grootscheepse aanvoer was
nooit rekening gehouden. Het walletje
was nu bij voortduring overbelast. Al
gauw werd voor opslag uitgeweken naar
het belendende wegdeel. Maar de Ruigen15

hoekse Dijk was smal en zanderig. Het
werd gevaarlijk ter plekke met paard en
wagen te passeren. Molenaar Schuurman
stuurde in 1920 een schriftelijke klacht
aan het gemeentebestuur. 23 ) B. en W.
verzonden daarop een brief naar de directie van "de afdeling villa-park Voordaan" van genoemde NV. In de brief
werd deze directie gelast het op de wal
geloste binnen 2 x 24 uur te verwijderen
en de weg voortaan geheel vrij te houden.
Deoudeloswal.
Links gaat de Ruigenhoekse Dijk en
naar het schut toe de
Kooidijk. De witte
boerderij is die van
schutwachter P.C.
van Brenk. De boerderij lag ongeveer op
de plaats waar kortgeleden bergingsbedrijf Collewijn een
werkplaats heeft
gebouwd

Het huis van de familie Hoogendoorn, het
eerste huis links aan
de Ruigenhoekse
Dijk. Tot 1925 lag er
een loswal tegenover
dit huis. Het houten
brugje gaat over de
sloot, die de
gemeente had willen
dempen. Op het
brugje moeder Hoogendoorn en dochter
Miep, nu mevrouw
Tienhoven

Het viel te voorzien dat de toevoer van
bouwmaterialen nog enkele jaren zou
aanhouden. 24) Daarom werd van
gemeentewege gezocht naar een definitieve oplossing. Meerdere mogelijkheden
werden overwogen en met betrokkenen
besproken. Om er enkele te noemen: het
dempen van de sloot voor het huis van
C. Hoogendoorn teneinde de weg te kunnen verbreden, de aankoop van een
strook grond van P.C. van Brenk om
daarop een nieuwe loswal te maken en
versmalling van het vaarwater om de
bestaande loswal te verbreden. Telkenmale werd geprobeerd binnen de gegeven
situatie tot een schikking te komen. Maar
het mocht niet gelukken. Het werd een
zaak waaraan geen einde leek te komen.
Een psalm 119 werd zoiets wel eens oneerbiedig genoemd in Groenekan.
In juli 1924 wees de heer L. Copijn in de
raad nog eens op de onhoudbare toestand
bij de loswal in de polder. 25) Volgens
hem was er nu geen tijd meer om te verliezen. Als watergraaf kon hij meedelen, dat
in 1925 de polderbrug over de vaart
geheel vernieuwd zou worden. Dat ging
betekenen, dat het verkeer te water bij de
huidige bestaande losplaats een aantal
weken gestremd moest worden. Raadslid
Copijn kwam nu met een geheel nieuw
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voorstel. De gemeente zou een nieuwe
losplaats kunnen maken làngs de vaart.
Het wegverkeer naar de Nieuwe Wetering
en verder zou er geen hinder van mogen
ondervinden. Daarom moest een strook
weidegrond worden aangekocht om de
vaart ter plaatse enigszins westwaarts te
verleggen. De raad haalde opgelucht
adem. Er werd onmiddellijk een commissie gevormd van drie raadsleden t.w.
L. Copijn, G. van Ekris en N. Vossenstijn. Die commissie ging de aangelegenheid onderzoeken en rapport uitbrengen.
De nieuwe losplaats
In september 1924 nam jhr. Quarles van
Ufford afscheid als burgemeester. In
oktober volgde de benoeming van C. van
der Voort van Zijp. De nieuwe burgemeester kwam te wonen in een ambtswoning in Voordaan. Dagelijks liep hij
getooid met een donkere hoed en voorzien van een wandelstok in rustige tred
naar de bushalte aan de straatweg. Vandaar vertrok hij dan tegen tienen naar zijn
gemeentehuis. Onderweg werd tijd genomen om deze of gene aan te spreken. Zo
stelde deze burgervader zich op de hoogte
van het wel en wee der ingezetenen. Vanaf
de bushalte had hij telkenmale zicht op de
loswal en het nabij gelegen woonhuis van
de familie Hoogendoorn. Huis en tuin

waren tot in de puntjes verzorgd, maar de
wal oogde met zijn slordige stapels rommelig en rauw. Het moest voor de bewoners een hinder zijn. Hij liet het niet bij de
constatering van een schril contrast. Op
een dag zag hij vanaf de halte de vrouw
des huizes ramen lappen. Hij stak de polderbrug over en sprak haar aan. In dit

gesprek bleek dat niet zozeer de aanblik
van de loswal de familie deerde. Het was
veel meer de alles doordringende stank
van de regelmatig aanwezige geopende
gierschuiten. Die stank was de Hoogendoorns een gruwel. Conform zijn minzame aard zegde de burgervader toe de
loswal binnen afzienbare tijd te doen verdwijnen. Het was geen loze belofte, want
er zat al schot in de zaak. In de raadsvergadering van 6 februari 1925 deed de
voorzitter terzake een belangrijke mededeling. De heer C.W.Th, van Boetzelaer
uit De Bilt was bereid gevonden aan de
vaart 300 m2 grond af te staan tegen de
prijs van ƒ2, — per m2. De onderhavige
weidestrook was gunstig gelegen t.w.
tweehonderd meter ten noorden van de
Groenekan. Er was daar (nog) geen
bewoning. Niemand zou dus hinder hebben van stank of verkeer ter plaatse. Zonder ook maar een ogenblik te aarzelen
besloot de raad met dit aanbod in te stemmen. Na al die jaren van immobilisme
ging het beleid terzake zich nu als een
klosje garen afwikkelen. Op een schone
dag in maart togen de burgemeester en
wethouder Vossenstijn naar De Bilt om
daar de loswal aan de Grift te bezichtigen.
26
) Vervolgens kreeg gemeenteopzichter
K. Koornwinder opdracht het bestek
voor de nieuwe wal gereed te maken. 27 )
Het zou een nauwkeurige beschrijving
moeten bevatten van drie onderdelen. Die
onderdelen waren: een beklinkerde
strook van 100 meter lang en drie breed,
een uitlegging van de vaart in westelijke
richting volgens dezelfde afmetingen en
een betonnen beschoeiing. Nog in diezelfde maand keurde GS de aankoop van
de grond goed. In mei vond een onderhandse aanbesteding plaats. Het werk
werd gegund aan de Wed. J. Verschuur
voor de som van ƒ 5 9 4 5 , - . 28) Het
bestuur van het waterschap liet in mei terzake een aankondiging ophangen.
Daarin werd bekend gemaakt, dat de
scheepvaart in de Groote Vaart ten noorden van de Groenekan in juni en juli
gestremd zou zijn. In oktober kon de
nieuwe loswal in gebruik worden genomen. Bij de oude wal aan de Kooidijk
kwam een bord met opschrift "Verboden
losplaats". De investering van bijkans

ƒ6000, - moest er weer uitkomen. Vandaar dat tenslotte nog een verordening
werd gemaakt tot heffing van rechten
voor het gebruik van deze openbare voorziening. Deze rechten bedroegen ƒ0,10
per m2 voor de eerste twee etmalen en
ƒ0,15 per m2 voor ieder volgend etmaal.
Voor het lossen van "beer" werd vrijdom
verleend. Tenminste wanneer het lossen
direct aan de schuit in een wagen
geschiedde. Deze handeling leidde
immers niet tot opslag. Van der Horst en
Zn. mochten tevreden zijn met deze spitsvondige interpretatie. De aan te stellen
beheerder van de losplaats kreeg 25°/o van
de ingevorderde rechten.
Slotopmerking
Vóór 1925 ging het plaatselijk transport
van enigerlei last nog overwegend als van
ouds. Dat wil zeggen met hond en kar,
paard en wagen en . . . schipper en
schuit. Al eerder had beurtschipper Job
Melissen zijn vaarboom tegen de perelaar
gezet. 29 ) In de twintiger jaren voeren hier
nog de schuiten met bouwmaterialen,
brandstof en gier. Maar in 1921 bestelde
de gemeente de eerste verkeersborden. 30 )
Het waren de voortekens van een nieuw
tijdperk in het vervoer. In 1922 werd aan
begin en eind van de Groenekanse Dijk
zo'n bord geplaatst. Daarop werd te verstaan gegeven, dat zware vrachtautomobielen niet welkom waren op deze dijk.
Maar het gemotoriseerd verkeer viel niet
te breidelen. Het baande zich gestadig een
weg. En de wegen werden ervoor
gebaand. Zo ging de gemeente ertoe over
de Groenekanse Dijk te verbreden en te
verharden. 31) De dijk werd onherken-

De zgn. nieuwe loswal, gezien vanaf de
(Wilhelmina-)weg.
Het was een beklinkerde opslagplaats
langs een met basalt
en steenslag verharde
weg. Menigeen nu
zou het houden voor
een autoparkeerplaats.
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baar. Sindsdien werd van Groenekanse
Weg gesproken. Toen de nieuwe loswal
aan de Groote Vaart gereed was, raakte
de vaart uit de vaart. Het vrachtautomobiel nam de transportfunctie over. Alleen
van der Horst ging nog jarenlang door.
Tot in de oorlog de bezetters zijn transport door het fort onmogelijk maakten.
De beklinkerde en beschoeide losplaats
aan de weidekant ligt er nu ruim een halve
eeuw, onveranderd. Een oningewijde
alerte automobilist komend vanaf de
Wetering meent even voor Groenekan
een parkeerstrook waar te nemen. Maar
het zal een waarneming zijn met een licht
vraagteken. Want de situering lijkt wel
erg willekeurig gekozen. In feite gaat het
om een fossiel uit een al bijna weer vergeten tijd van kleinschalig vervoer. Misschien komt er ooit een schildje bij met
toelichting.
W. Hoebink

Voetnoten
1
) "Oude Weteringe" was een eerdere topografische aanduiding voor Groenekan
2
) Het "Zwarte Water" liep van de Vecht tot het
punt waar de Hoogedijk de spoorlijn UtrechtAmersfoort bereikte. De Hooge Dijk liep ongeveer
van deze spoorlijn tot aan het einde van de Jordanlaan
3
) De brug die vanaf de straatweg toegang gaf tot de
Ruigenhoekse- en Kooidijk werd de polderbrug
genoemd
") Rijksarchief Utrecht, archief Waterschap Maartensdijk, J6, nr. 56
5
) Archief Waterschap, J5, nr. 125.
Het bedrijf van v.d. Geer en Co heette: Eerste Ned.
Kwekerij voor Anjelieren. De kwekerij was waar nu
het Prins Willem Alexanderplantsoen is, in Maartensdijk. Voor de kweek van anjelieren werd kleigrond gebruikt. Die grond werd per schuit aangevoerd. De Gebr. v.d. Krol deden alsof de wereld bij
Persijn ophield
6
) Archief Waterschap, J5, nr. 125, Brief aan de
Gebr. v.d. Krol
7
) Van Es overleed in 1921 na 40 jaar dienst. In 1922
werd E. Verschuur benoemd tot architectopzichter, archief Waterschap, Resolutiën, 7,
Notulen 18 jan. en 22 mrt. 1922
8
) Waar nu de Oranjelaan is in Groenekan
9
) Hist. Archief M.dijk, nr. 11, Notulen Raad, 18
jan.1927
10
) Archief Waterschap, Resolutiën, nr. 7, Notulen
18 jan.1921
11
)ldem,29aug. 1921
12
)Idem, 14 april 1920
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13
)De "Rottegracht" was oorspronkelijk een boerderij. Later werd het boerenhuis intern verbouwd
en konden er 3 gezinnen in wonen. In die fase zal
waarschijnlijk deze benaming zijn ontstaan. Ruim
een halve eeuw geleden begon Van der Neut in een
deel van dit huis een drogisterij en "spijkers van
onder de toonbank ' '. Nu is het de plaatselij ke
supermarkt met een veelzijdig assortiment
14
) Archief Waterschap, Resolutiën 7, 4 juli 1922.
"De Babel" is de naam van een boerderij aan de
Nieuwe Wetering. "DeBabelsteeg" liep vandaar
naar Groenekan. Later kreeg het laatste gedeelte
van deze steeg de naam: Lindenlaan
15
)Idem, nr. 7,25okt. 1923
,6
)Idem, nr. 7, 9 mei 1923
17
) Het Haverland was globaal gesproken het
gebied tussen het Zwarte Water, de spoorlijn van de
Ned. Centr. Spoorweg Mij en het lijntje van de gasfabriek. Godijn zou er in 1932 beginnen met de
bouw van zijn Tuindorp
18
) Voor zover bekend was er geen reglement
19
) Archief Waterschap, nr. 7, Not. 6juni 1928
20
) De Groene Dijk liep vanaf de Ruigenhoekse
Dijk naar de Gagel. Het dijkje werd hier ook wel
"Scharreldijkje" genoemd. Het was een aantrekkelijk weggetje voor verliefde paartjes uit Utrecht
21
) De "Scheve Brug" lag een eindje voor Persijn in
de weg naar Maartensdijk, de brug lag over de
Nieuwe Wetering
22
) Bisschopswetering is de oude benaming voor de
waterloop langs de Groenekanseweg. Voor het
waterschap is het een dwarswetering van de Groote
Vaart: Groenekanse dwarswetering
23
) Archief M'dijk.nr. 118, Notulen B en W, 10
aug.1920
24
) Tussen 1920 en 1925 kreeg de secretaris een
groot aantal aanvragen om bouwvergunningen te
verwerken
25
) Hist, archief M'dijk, nr. 11, Not. Raad 31 juli
1924
26
)Idem, 17 maart 1925
27
) K. Koornwinder werd in 1920 benoemd. Bij de
voorbereiding van de benoeming was gedacht aan
het toezicht op de wegen. Maar er kwam bij de
bemoeienis met de bouw. Dit laatste o.a. vanwege
de aanleg van het villa-park Voordaan. Hist.
Archief M'dijk,nr. 10, lOmei 1920
38
) Hist. Archief M'dijk.nr. 11, Not. Raad, 3 juni
1925
29
) Vermoed werd, dat Job Melissen de beurtschipperij beëindigde ergens tussen 1914 en 1918. Nadere
informatie is gewenst
30
) Hist, archief M'dijk, nr. 18, Notulen B en W, 29
nov.1921
31
) Hist, archief M'dijk, map. 285

De klokken van Westbroek
"Ick roep tot Godts leer allemensch,
ick deijl dagh en nacht na wensch,
ick donder vreucht met mijn gheluyt
en droefheyt kryt ick claegend uyt"
Ziehier het opschrift op een klok te Schermerhorn, gegoten in 1635 door Assuerus
Koster. Klokkengieter en plaats zullen we
verderop nog zijdelings tegenkomen,
maar het gaat me hier bij deze tekst
vooral om de mooie beschrijving van de
functie van een gewone luidklok, ook in
onze gemeente, waar op stille zondagen
het "gelui" van de Domtoren soms nog te
horenis.
Wanneer de dom van Utrecht op Kerstavond of Paasmorgen zijn magistrale
klokken laat klinken over de stad en de
omgeving, ook Westbroek, dan zal dat
zeer tegenstrijdige reacties oproepen,
want, zeker in deze tijd van het jaar, komt
het gelui van klokken over als ' 'sentimenteel" of "kitscherig" en voor anderen, in
de buurt van de domtoren, betekent het
misschien zelfs pure gelui(d)overlast.
In Westbroek is die overlast, denk ik, niet
zo groot, want er zijn hier niet zoveel
klokken. Maar er valt wel een en ander
over te vertellen, ook al zijn de klokken
die hier hangen, niet zo bijzonder als die
van de Dom. Hoewel . . . wist u dat in
onze gemeente waarschijnlijk de oudste
klok van de provincie hangt? Het lijkt me
dus de moeite waard om eens te kijken
wat er zich aan klokken in Westbroek
bevindt. Bovendien kleeft er ook nog een
zeer interessante historie aan.

De oude klepel is nog wel bewaard. Kennelijk voldeed die niet in het verleden,
omdat er later een stuk ijzer bij is
gesmeed. Waarschijnlijk dacht men dat
hij te licht was. In elk geval was de bel
moeilijk te luiden. Dat is zij nu nog, want
zij wordt niet door middel van een "wiel"
geluid, maar er zit een "luidstok" aan de
as. Dat vereist veel meer techniek van de
klokkeluider.
Dat er geen versiering en opschriften zijn,
betekent, dat het hier kan gaan om een
zeer oud klokje. Ook de vreemde hoge
vorm wijst daarop. We mogen dan denken aan de 15e eeuw of vroeger. Misschien dateert het wel uit de bouwperiode
van de kapel (rond 1400), maar als het
toen al tweedehands was, kan het dus nog
ouder zijn. Als het een klokje van voor de
reformatie is, dan kan het een angelusklok zijn geweest.
Tot 1750 hing het in een koepel op de
toren. Die koepel was zo slecht, dat hij
toen werd vervangen door een spits.
Daarna werd de Bel verplaatst naar de
grote klokkenkamer, waar zij samen met
de grote klok nu nog hangt. Ook de
klokkestoel is in die tijd (rond 1750) vernieuwd. De luidrichting van de klokken is
noord-zuid. Men heeft de stoel zo
gebouwd (drie gangen), dat er minstens
een klok bij kan. Misschien zijn er in die
periode wel concrete plannen voor een

Het gelui(d) van Westbroek
In de toren van Westbroek hangen twee
klokken. De grootste klok wordt nog zeer
regelmatig geluid, de kleine klok, "de
Bel", nooit meer.
De kleine klok is duidelijk de oudste van
de twee. De onderkant heeft een doorsnee
van 50 cm. Het gewicht is 80 kg. Behalve
een paar sierranden is er geen enkele
decoratie. De klepel is duidelijk nieuw.

Kleine klok v. Westbroek. Foto J. Lam,
Westbroek
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derde klok geweest. Aan de klokkestoel te
zien, hebben er nooit meer dan twee klokken gehangen.
In de oorlog is de bel niet door de Duitsers
gevorderd, want er was in Westbroek een
alarmklok nodig. De grote klok, echter, is wel weggehaald, maar daarover
verderop meer. Het nummer van de bel
was tijdens die vordering 9/60/C. Omdat
zij zo klein was mocht zij blijven hangen.
Het was in dit geval een voordeel klein te
zijn, want daardoor heeft zij het overleefd.
Na de oorlog is zij een tijdje weggeweest
naar de klokkengieterij van Eysbouts te
Asten i.v.m. restauratie. In 1987 is zij
weer in de toren opgehangen en is de
klokkestoel gerepareerd.
Tegenwoordig luidt de bel niet meer.
Eigenlijk is dat jammer. Er zou best een
aardige functie voor haar bedacht kunnen worden. Immers een klok hoort niet
in een museum! Zij is gemaakt om te luiden. Daarom is het extra droevig voor een
klok om luidbaar, maar werkloos, in een
toren te moeten hangen. Zeker geldt dat
voor deze klok, daar zij in vrij originele
toestand is opgehangen: zij wordt nog
met de hand geluid en hangt nog aan de
oude, houten, rechte luidas met een
gesmede, ijzeren luidstok.
De grote klok
De grote klok is gegoten in 1611 door
Gerard Koster te Amsterdam. Zij heeft
een rijmend opschrift. De doorsnee van
de onderkant is 114 cm. De hoogte zonder
de kroon is 90 cm. Het gewicht is ongeveer 800 kg. Verder is de klok versierd
met een vroeg-renaissance ornament. De
bovenste versiering is een band waarin
zich het motief van een vaas omgeven
door maskers, ranken en bladeren herhaalt. Op de onderrand staan slingers en
festoenen. Deze versiering komt ook al
voor op klokken van de gietersfamilie
Tolhuis in de eerste helft van de 16e eeuw.
De tekst op de grote klok is: "O MENSCHEN, ALS, GEI, HOORT, DES,
KLOCKEN, GESLACH, SO, GEDENCKET, OP, STARF-DACH, 1611.
GHERAERT. KOSTER. GOOT, MI.
TOT. AMSTELREDAM". De afwerking van de versiering is niet erg fraai te
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noemen, omdat waarschijnlijk oude en
versleten ornamentmallen gebruikt zijn
van vroegere klokkengieters.
Teksten van ongeveer dezelfde strekking
komen wel meer voor op klokken uit die
tijd. Vaak gaat het dan om tweeregelige,
metrische rijmpjes. Het gedichtje op de
Westbroekse klok is zeker niet metrisch te
noemen. Het woordje " O P " moet een
verschrijving zijn voor " U W " (of " U W "
is na " O P " vergeten). Maar G. Koster
was waarschijnlijk meer klokken- en
geschutsgieter dan literator.
Het is opmerkelijk, dat er in Westbroek
een Amsterdamse klok hangt. Waren in
het nabije Utrecht geen goede klokkengieters? Vast wel, maar opvallend is, dat
er in die jaren nogal wat Utrechtse gieters
naar Amsterdam zijn verhuisd. In 1599
vertrok o.a. Corn, van Ammelrooy daarheen. Hij werd daar klokken- en geschutsgieter in dienst van de stad. Na zijn
overlijden op 07-11-1606 sloot Amsterdam in dezelfde maand al weer een contract met Gerard Koster. Deze (geen
Utrechter) was een kleinzoon van W. Wegewart, klokkengieter te Deventer, die
weer een kleinzoon was van Wolter
Westerhues, een kundige en beroemde
klokkengieter uit Münster.
De werkplaats die Gerard Koster op
27-11-1606 kon betrekken, was gelegen
op de Keizersgracht bij de Leidse Gracht,
hoek Molenpad. In die gieterij is de grote
klok van Westbroek gegoten. In 1618
stierf Gerard Koster. Direct daarop sloot
Amsterdam een contract met een Utrechter: Johan Aeltsz. van Meurs. Misschien
was het vanwege al die Utrechters die
daar werkten, dat men het in Westbroek
geen probleem vond om in Amsterdam
een klok te bestellen.
Bovendien . . . waarschijnlijk hadden de
Utrechtse gieters in die jaren heel veel
werk en zij zelf zouden de Westbroekers
ook naar Amsterdam verwezen kunnen
hebben. Dat het druk was in Utrecht
blijkt uit het feit, dat 22°7o van alle
bekende klokken van Utrechtse gieters
(gegoten tussen 1400 en 1700) juist in het
eerste kwart van de 17e eeuw is gegoten.
Misschien heeft die hausse in de klokkengieterij te maken met het gunstige verloop

van de Tachtigjarige Oorlog (Twaalfjarig
Bestand).
Ook is het mogelijk dat volgens Westbroekse opvattingen de Utrechtse klokkengieters te "Paapsch" waren, want op
klokken van Utrechtse gieters uit die
jaren vinden we heel vaak nog Latijnse
opschriften en heiligennamen. Rijmpjes,
zoals op onze klok worden bij Utrechtse
gieters niet gevonden. Het is dus ook
mogelijk dat Gerard Koster in de ogen
van de Westbroekers "goed gereformeerd" was.
We zullen er wel nooit helemaal achter
komen, waarom de klok uit Amsterdam
gehaald is. Maar we kunnen wel wat meer
omstandigheden noemen, die invloed
gehad kunnen hebben op de bestelling
van de klok. Daartoe moeten we ook eens
even kij ken naar de tij d rond 1611.
In 1577, dus zo'n dertig jaar daarvoor,
was in Westbroek de eerste gereformeerde predikant aangesteld, twee jaar
vóór de Unie van Utrecht! Misschien is
dat gebeurd onder invloed van de predikant van de Jacobi, de bekende Hubert
Duyfhuis, die daar rond 1575 benoemd
was. De Jacobi was de vroegere parochiekerk van Westbroek !
In 1606 had er een vreselijke pestziekte
gewoed in het dorp. De helft van de
avondmaalgangers stierf. Het is dus best
mogelijk, dat door al die begrafenissen de
oude klok te barsten geluid is en, dat men
"de bel" te klein vond. De tekst op de
grote klok zou ook best iets met de herinnering aan die vreselijke epidemie te
maken kunnen hebben.
De Tachtigjarige Oorlog woedde ook in
onze streken. Ongetwijfeld waren ook

toen klokken geliefde oorlogsbuit. Klokkengieters waren bovendien vaak ook
geschutsgieters. Als de klok van G.
Koster een voorganger had, dan is het
ook mogelijk, dat die geroofd is. De
onzekere tijden waren goeddeels voorbij
toen in 1609 het Twaalfjarig Bestand
begon. Door de rust kon de Reformatie
zich stevig vestigen in de zojuist geünieerde gewesten. Mischien dat er ook
wat meer welvaart kwam, waardoor de
kosten van zo'n grote klok opgebracht
konden worden. Bovendien was er door
het bestand ook veel minder (oorlogs)risico aan het bezit van een klok verbonden.
In 1611 kwam er in Westbroek een nieuwe
predikant: Johannes Segerman. Hij
bracht heel wat vernieuwingen. Hij was
het, die in 1611 het huwelijksboek begon
bij te houden. De klok is dus zo oud als
het trouwboek! Een andere nieuwigheid,
die door hem werd ingevoerd, was de
functie van de Ouderlingen. Daarmee
was Westbroek zijn tijd ver vooruit, want
elders in het sticht begon men daar pas 50
jaar later mee. Wie weet, heeft deze predikant er ook wel voor gezorgd, dat er iets
nieuws in de toren kwam, omdat hij die
vernieuwingen aan de grote klok wilde
hangen. Kon dat beter dan door een
"goed gereformeerde" klok te kopen?
Kosterklokken elders
Van G. Koster zijn niet zoveel klokken
overgebleven. Eigenlijk zijn er maar vier
bekend: te Dirkshorn (van 1608), te Nijeholtpade Fr. (ook van 1611), te Balk Fr.
(van 1615) en te Westbroek (van 1611).
Op al de klokken van G. Koster staat de
plaatsnaam vermeld, behalve op die van
Westbroek. Het is mogelijk, dat de klok
door Koster op voorraad gegoten was en
dat zij dus vrij snel aan Westbroek geleverd kon worden. De Westbroekers hoefden dan niet zo lang te wachten, omdat zij
al klaar was. Misschien is dat wel de
reden, dat ze de klok in Amsterdam hebben gekocht: zij stond al klaar: dominee
had haast!
Misschien is het leuk te vermelden, dat in
Oterleek en Schermerhorn ook klokken
van ene Assuerus Koster hangen, de zoon
van Gerard Koster. De Westbroekers die
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Grote klok v. Westbroek. Foto J. Lam,
Westbroek

in mei 1940 naar Oterleek geëvacueerd
waren, hebben dan gelui gehoord dat
"verwant" was aan dat van de toren
thuis.
De oorlog 40/45
Het leven van de Koster-klok heeft aan
een zijden draad gehangen. In de oorlog
is zij geroofd door de Duitsers (de bel kon
blijven i.v.m. de alarm-functie). Op
3 maart 1943 of daaromtrent is zij uit de
toren gehesen. In het geheim is daar een
(onscherpe) foto van gemaakt. De klok
werd gebracht naar een loods aan de
Oude Rijn te Utrecht. Daarna ontbreekt
mij het spoor, maar na de oorlog bleek zij
in Amsterdam in het klokkendepôt aan
de Van Breestraat 158 te zijn. Was zij in
Duitsland geweest? Uit een brief van de
(jaloerse) burgemeester van Maartensdijk, die op zoek was naar de klok van de
kerk aan de Dorps weg, blijkt dat het
Amsterdamse depot de Westbroekse klok
"ongevraagd" terug had bezorgd. Waarschijnlijk is dat gebeurd begin juli 1946.
Voor Maartensdijk was dat sneu, want de
daar weggehaalde klokken zijn niet teruggekomen.
Terwijl in Maartensdijk een aardig
archiefje bewaard is gebleven van stukken die te maken hebben met die klokkenroof en de nasleep daarvan (febr. '43 tot
mei '48), is over gebeurtenissen rond die
vordering in Westbroek niets in het
archief terug te vinden.
En tegenwoordig?
Tegenwoordig wordt alleen de grote
Koster-klok gebruikt. De kleine is nu op
non-actief gesteld. Vroeger werd zij wel
geluid als er brand was. Dit gebeurde dan
samen met de grote (informatie mevr. B.
Schuurman-v. Vulpen). Wanneer dat
voor het laatst gebeurd is, is me niet
bekend. Misschien dat daar via de brandweer nog eens achter te komen is.
Tot 1950, het jaar waarin Gert Manten
koster werd, werd er zondags voor een
dienst driemaal geluid: twee uur, één uur
en tenslotte tien minuten voor de dienst.
Elke luiding duurde net als nu vijf minuten. Tijdens de laatste luiding, dus vlak
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voor de dienst, werd de bel erbij geluid.
Manten vertelde, dat hij, toen hij koster
werd, de eerste luiding had afgeschaft.
Ook aan de bel werd niet meer getrokken.
Bij een sterfgeval werd de grote klok een
half uur lang op de dag voor de begrafenis
geluid. Ongetwijfeld werd er vroeger veel
vaker aan de klok(ken) gehangen.
Zou het niet aardig zijn om weer volgens
oud-christelijk gebruik op de zaterdagavond om negen uur de zondag in te luiden? Misschien dat de oude bel daar ook
een functie bij kan krijgen. Er zijn vast
nog wel andere typisch Westbroekse gelegenheden te vinden, waarop de toren
weer eens zijn eigen gelui(d) kan laten
horen.
N.

AdemaMzn

Meer over de andere klokken van de
gemeente kunt u in een volgend nummer
verwachten.
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Verenigingsnieuws 1990
Sinds het verschijnen van het meinummer van St. Maerten heeft de Historische Vereniging Maartensdijk weer verschillende activiteiten georganiseerd.
Voor die tijd werd gestart met een lezingencyclus. Op 29 maart sprak de heer
D.T. Koen van het Rijksarchief in de provincie Utrecht over de landinrichting aan
de hand van oude kaarten en dia's. Op 26
april sprak mevrouw prof. dr. J.M. van
Winter uit Utrecht over ontginningen en
eigendomsverhoudingen. Op 31 mei was
de Jaarvergadering en aansluitend
daarop hield de heer H.M.J. Tromp uit
Amerongen een lezing over buitenplaatsen in het algemeen.
Het mei-nummer van St. Maerten was
helemaal gewijd aan de gebeurtenissen in
onze gemeente tijdens de mei-dagen van
1940. De artikelen in dit nummer zijn grotendeels gebaseerd op interviews die door
de werkgroep mondelinge documentatie
werden afgenomen.
In het kader van de Open Monumentendag werd op 7 september een dia-avond
georganiseerd in Groenekan, in samenwerking met Het Groenekans Landschap. Door de enorme belangstelling
kon niet iedereen in de zaal. Er wordt
gekeken naar de mogelijkheid of er nog
een keer zo'n avond kan komen. Op 8
september was de Open Monumentendag. Men kon de muurschilderingen in de
kerk van Westbroek bekijken, er werd
ook uitleg bij gegeven. Tevens kon men
de toren beklimmen. De middag ervoor
waren de basisscholen van de gemeente al
op bezoek geweest. Ook was de deel van
de boerderij van de familie De Kruyf te
bezichtigen. Hier was ook oud gereedschap van de heren Schouten en Van
Winssen tentoongesteld.
Op 29 september vond een excursie naar
Amerongen plaats, waar het Kasteel en
het Tabaksmuseum werden bezichtigd.
In allebei was een rondleiding georganiseerd. Op de heenweg liep de route langs
de Langbroekerwetering. Mevrouw de

Raadt vertelde over de geschiedenis van
deze weg en van diverse buitenplaatsen
die daar zijn. Na afloop werd er buiten
Amerongen nog gezamenlijk thee
gedronken. De excursie werd per bus
gemaakt en door 37 leden bijgewoond.
Op 19 november vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Tijdens deze
vergadering trad mevrouw E. Wyczawski-Keldermans af als bestuurslid. Voor
haar in de plaats is mevrouw E. BothVoskuil uit Maartensdijk benoemd. Na
de pauze hield de heer R.W. baron van
Boetzelaer een lezing over Eyckenstein.
Tot slot: het aantal leden bedraagt
momenteel 291. Gezien de jonge leeftijd
van onze vereniging is dit heel mooi. Om
gezond te kunnen blijven zullen wij echter
toch nog verder moeten groeien. Het
bestuur wil daarom nogmaals een beroep
op alle leden doen, om bovengenoemd
aantal aanzienlijk groter te laten worden.
Een goed voornemen voor het nieuwe
jaar: elk lid werft één nieuw lid (meer mag
ook)!
A.E. Zoetebier-Kluyver
Secretaris Historische Vereniging
Maartensdijk
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