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Aan de lezer
Twaalf jaar lang, vanaf het begin van St Maerten, trof u op deze plek een Ten Geleide aan van
Leo Fijen. Helaas, Leo heeft afscheid moeten nemen als eindredacteur. Met pijn in het hart,
heeft hij ons laten weten. Te druk met zijn werk als eindredacteur van de KRO-televisieprogramma's Kruispunt en Studio RKK. Met pijn in ons hart ook. Het blad zoals hij dat al die
jaren met de zijnen heeft gemaakt, inspireert ons vooral om in zijn geest het tijdschrift voort te
zetten. Met nieuwe accenten. Dat spreekt. Bedankt dus, Leo. Ongetwijfeld ook namens de
lezers.
Dit nieuwe nummer biedt u een geschakeerd aanbod. Van een predikant die het ver heeft
geschopt via een volksdeel dat het nooit ver heeft kunnen schoppen tot leden van een jongelingsvereniging die het ver wilden schoppen.
De predikant over wie ons lid mr. HU. Kwint schrijft, is ds. J.H. van der Palm. Hij stond slechts
twee jaar, 1785-1787, in Maartensdijk. Aan het eind van die eeuw bracht hij het tot minister
van Nationale Opvoeding. Zoiets straalt toch een beetje op de gemeente af.
De bewonersgeschiedenis van Blauwkapel vanaf 1832 is meeslepend in zijn tragiek in beeld
gebracht door Louis van den Brink, een goede bekende voor de lezers van St Maerten. Het is
een sociaal verhaal van hard werken en armoede, dat eeuwenlang zo kenmerkend is geweest
voor deze streek.
Begin twintigste eeuw sticht de Westbroekse Jongelingsvereniging Immanuel een eigen bibliotheek. De Blauwkapelse en Maartensdijkse bestaan dan trouwens al. Doel was de jeugd tot
bijbelstudie te stimuleren door stichtende lectuur beschikbaar te stellen. Koos Kolenbrander
vond een verslagboek van de Westbroekse bibliotheek en doet op zijn beurt verslag.
In St Maerten 18, het eeuwnummer, ontdekte een nauwkeurig lezer een vervelend foutje. Waar
op bladzij 16 gesproken wordt over dominee Van Wijnmalen, had dominee Wijnmalen moeten
staan. Wij houden ons steeds aanbevolen voor zulk soort correcties.

De Redactie

Omslagajbeelding:
Deze illustratie laat
een schoollokaal
omstreeks 1840 zien.
Zie artikel
"Blauwkapel
omstreeks 1840 "
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Een Pattriottisch predikant in Maartensdijk
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Historische Snippers
Open Monumentendag

Een Patriottisch predikant
in Maartensdijk
Van 28 maart 1785 tot 16 september 1787,
toen hij als actief patriot de wijk moest
nemen, diende ds. Johannes Henricus van der
Palm de Hervormde gemeente Maartensdijk.
Blijkens de kerkenraadsnotulen van die
gemeente volgde hij ds. Petras Bodde op, die
met emeritaat was gegaan.Uitvoerig zijn in
die notulen de verschillende stadia van de
(vlot verlopen) beroepingsprocedure genoteerd. Kortheidshalve worden hieronder
slechts enkele stadia vermeld.Uit zes geselecteerde candidaten was het volgende drietal
opgemaakt: J. de Leeuw, J.A. Potke en J.H.
van der Palm.

Het verzoekschrift was ondertekend door
Teunis Floor, Maas Jansen, Antoni van
den Boss. Albert Otto Kleyn, Cors
Vredensteyn (of Oudensteyn?) en Willem
van Doorn. Na verkregen approbatie
(goedkeuring) besloot de kerkenraad op
27 december 1784, in aanwezigheid van
de beide consulenten, met eenparigheid
van stemmen de proponent J.H. van der
Palm te beroepen. Het beroep werd aange-

Op 28 maart 1785, Lweede Paasdag, werd
Van der Palm in Maartensdijk bevestigd
door de Leidse hoogleraar in de theologie
Carol us Boers met de woorden van de
Zaligmaker in Marcus 16:15b: "Predikt
het Evangelium allen creaturen", 's
Middags deed de bevestigde predikant zijn
intrede met de tekst uit 2 Corinthe
4:5a:"Want wij prediken niet ons zelven,
maar Christus Jezus den Heere".

Op 13 december 1784 besloot de kerkenraad
aan "de Edel Mogende Heeren Gedeputeerde
Staten 's Lands van Utrecht" (er was n.l. nog
geen scheiding van Kerk en Staat) goedkeuring te vragen om J.H. van der Palm,
Proponent ') te Leiden, tot "Ordinaris Herder
en Leraar" te mogen beroepen.
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De handoplegging geschiedde door de
bevestiger en verder door liefst 14 predikanten uit omliggende gemeenten, onder wie
uiteraard de beide consulenten, dr. D.
Liedermooy van Eemnes binnen en ds. A.G.
Wakker van Eemnes buiten.
Wie was deze, later landelijk zo bekend
geworden, ds. J.H. van der Palm?
Hij werd geboren op 17 juli 1763 te
Rotterdam. In 1778 ging hij in Leiden theologie studeren. Deze studie sloot hij af met
een uitstekende verhandeling over de tekst
van het Bijbelboek Prediker. Op 14 november 1786 huwde hij in "zijn" gemeente
Maartensdijk met Alida Bussingh (17661835), een predikantsdochter uit Delfshaven.
Op amper 20-jarige leeftijd was hij al de
patriottische gezindheid toegedaan.Patriotten
noemden zich zowel de leden van de antistadhouderlijke groepering als de burgers
die, in hun verzet tegen het bestuur van de
regenten, streden voor een meer democratisch bestuur. Beide groeperingen verenigden
zich onder de naam Patriotten-partij. Een van
ds. Van der Palm's vrienden was de Zeeuw
Jacobus Bellamy, dichter en student in de theologie te Utrecht. Deze radicalere patriot
hield er wel steeds studentikoze manieren op
na, hetgeen blijkt uit het volgende verhaal.
Op een warme dag wandelde Bellamy naar
de pastorie in Maartensdijk, in de hoop daar
door een frisse dronk verkwikt te worden. Tot
zijn teleurstelling was er niemand thuis. Maar
geen nood, hij wist met zijn krachtige vuisten
de deur open te slaan, ging naar binnen,
haalde uit de wijnkelder een fles wijn en
dronk die leeg. Toen ds. Van der Palm weer
thuis kwam, vond hij op de tafel van zijn studeerkamer een lege fles met een briefje van
Bellamy, waarin deze hem vriendelijk
bedankte voor de frisse dronk!
Nog maar twee jaar predikant in
Maartensdijk, nam hij op 16 september
1787 de wijk naar Middelburg wegens de
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nadering van Pruisische troepen, die stadhouder Willem V en diens echtgenote
Wilhelmina van Pruisen alsmede de
Prinsgezinden te hulp kwamen. Ondanks
herhaalde verzoeken om zijn ambt in
Maartensdijk weer uit te oefenen, weigerde de predikant terug te keren. Op zijn
verzoek kreeg hij op 16 september 1788
eervol ontslag. Hoewel hij zich als jong
predikant al door zijn preken een zekere
faam verwierf, had het pastorale werk hem
overigens nooit aangetrokken.Van der
Palm trad nu als bibliothecaris in particuliere dienst van de familie van mr. J.A. van
de Perre te Middelburg. In 1795, het jaar
van het binnendringen van de Fransen in
ons land, trad hij op als leider van de patriotten op Walcheren. Het jaar daarop, dus
onder het Franse bewind, werd hij hoogleraar in de Oosterse talen te Leiden.
Tijdens de in 1798 gestichte Bataafse
Republiek, een eenheidsstaat, werd het
verspreiden van "verlichting en beschaving" terstond als een nationale taak opgevat: Van der Palm werd Agent (Minister)
van Nationale Opvoeding (1799), wat hij
bleef tot 1801. In dat jaar werd hij lid van
de "Raad van Binnenlandsche Zaken" en
alszodanig belast met de regeling van het
lager onderwijs, de spelling en de kerkelijke zaken. Hij ontwierp de eerste
Schoolwet (1801). De wijzigingen van
ons staatsbestel, eerst in de richting van
centralisatie, daarna van meer decentralisatie, brachten teweeg dat deze wet in
1803 werd vervangen en die op zijn beurt
weer in 1806.
Deze laatste heeft tot de inwerkingtreding van
de wet van 1857 ons lager onderwijs beheerst.
Hij voerde ook de Siegenbeekse spelling in.
Onder de (soepeler) Staats-regeling van 1801
werden, mede onder Van der Palm's invloed,
de financiële banden tussen Kerk en Staat
weer sterker en. met name voor de
Hervormde Kerk, gunstiger. Maar die mildere
stemming vond vooral haar oorsprong in het

Professor
J.H.van der Palm

streven van het Staatsbewind om weer het
politiek toezicht over o.a. die kerk te verkrijgen. Van zijn kant beval het Staatsbewind
weer de plechtige viering van de zondag.
In een door Van der Palm opgestelde brief
werd aangekondigd, dat op 2 maart 1803
weer een algemene dank- en bededag
wordt gehouden. Een en ander betekende
een afzwakking van het in 1798 gehuldigde beginsel van de scheiding van Kerk en
Staat.

Uit:
'Willem Bilden/ijk.
vader van het Réveil '
Uitgeverij
Den Hertog btz. 170
door:
W. van der Zwaag

Van 1806-1833 was hij weer hoogleraar in
Leiden en wel in de gewijde dichtkunst en
de welsprekendheid, sinds 1807 bovendien
in de Oosterse letteren en oudheden. Hij
was beroemd om zijn buitengewone welsprekendheid en hij trad dan ook herhaaldelijk op als officieel feestredenaar. Hij
stierf op 8-9-1840 te Leiden en werd
begraven te Katwijk.
Zijn geschriften
Naast zijn talrijke preken en redevoeringen
deed prof. Van der Palm vele geschriften in
proza en poëzie het licht zien, waarvan hier
enkele worden genoemd: Leerredenen
( 1808-'09), Salomo ( 1808-' 16), een Bijbel
voor de jeugd (1811 -'34, 24 dln. in populariserende vorm), Mijne herinneringen
aan J. Bellamy (1822) en vooral het
Geschied- en redekonstig gedenkschrift
van Nederlands herstelling in den jare
1813 (1816), dat lange tijd als model van
prozastijl gold.
Zijn stijl
Daarvan wordt door dr. C.G.N, de Vooys,
letterkundige, gezegd: "Van der Palm
onderscheidde zich als redenaar en schrijver door eenvoud en goede smaak, gunstig
afstekend bij de smakeloosheid en overlading bij sommige tijdgenooten. Maar die
eenvoud wordt soms oppervlakkigheid en
kleurloosheid. Zijn stijl is in harmonie met
zijn persoonlijkheid: bedaard, voorzichtig,
bijna tot achterhoudendheid toe; bescheiden, plooizaam. somtijds aan zwakheid

grenzende. De lange, bedaard loopende zinnen worden dikwijls slap. Van der Palm's stijl
is het tegengestelde van de hartstochtelijkheid van Bilderdijk, maar ook van de pittigheid van Geel."
Nabeschouwing
Opvallend is dat Van der Palm, evenals trouwens verscheidene andere patriotten, zijn
functie kon blijven uitoefenen na het herstel
van Nederlands onafhankelijkheid in 1813.
Wellicht was ook op politiek terrein gematigdheid zijn wachtwoord. In ieder geval liet
de critische Nederlandse letterkundige C.
Busken Huet zich met vlijmscherpe spot uit
over de vroegere Maartensdijkse "vrijkorpist-predikant" : ) : "Dat Van der Palm een
riet is geweest, van den wind ginds en
weder bewogen, laatstelijk een koningswindje, voormaals een volkswindje en nog
vroeger ( toen hij Maartensdijk ontvluchtte ) een hazenwindje. dit wordt door een
ieder toegestemd"

H.J. Kwint
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noten
!
) Proponent = bevoegd verklaard, maar
nog niet in het ambt staand, predikant.
2) Vrij corpsen bestonden uit vrijwilligers,
t.w. patriottische burgers, die zich wilden bekwamen in het omgaan met
wapens.
Bronnen:
• Notulen van de kerkenraad van de
Hervormde gemeente Maartensdijk 17801815. Met dank vooral aan de heren ir. B.J.
van der Vlies, ouderling, en R.P Veldhuizen,
scriba;
• Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme,
deel I, 1978;
• prof. C.W. van der Pot, Handboek van
het Nederlandsche Staatsrecht, derde
druk, 1948;

• dr. J.Th. de Visser, Kerk en Staat, derde
deel, 1927;
• dr. C.G.N, de Vooys, Schets van de
Nederlandsche Letterkunde, 14-de herziene druk, 1930;
• W. van der Zwaag, Willem Bilderdijk,
vader van het Reveil, 1991;
• dr. A. van Hulzen, artikelenserie over de
rumoerige jaren, voorafgaande aan de
Franse bezetting van 1795-1813, wekelijks
in het Utrechtse Stadsblad gepubliceerd in
augustus en september 1993;
• dr. A. de Groot, Leven en arbeid van J.H.
van der Palm, proefschrift, 1960.

Blauwkapel omstreeks 1840
Het dorp Blauwkapel
Op de oude kadastrale kaarten van de
gemeente Maartensdijk') ziet het dorp
Blauwkapel eruit als een streekdorp2) dat
door de aanleg van fort Blauwkapel') en
de aanpassing van het oorspronkelijke
wegenpatroon in twee stukken wordt verdeeld: namelijk het deel van het dorp dat is
gelegen binnen de verdedigingswerken
van het fort, het z.g. fortdorp, én de lintbebouwing langs de Voordorpsedijk, vanaf
de fortgracht tot aan de grens met de
gemeente de Bilt.
Het fortdorp omvatte in 1843 de kerk, de
pastorie, huisnr. 223, dan twee boerderijen, huisnrs. 224 en 227, vervolgens het
schoolhuis, huisnr.233 en tenslotte twaalf
woningen, de huisnrs. 224a t/m 2324).
Naast de predikant en de schoolmeester
woonden er in dit deel van het dorp een
winkelierster, een slager, een kleermaker,
een schoenmaker en een bakker5). Daardoor
nam het fortdorp binnen het gehele dorp
Blauwkapel de belangrijkste plaats in. Het
fungeerde in die tijd min of meer als
dorpscentrum. Hier ging men ter kerke,
bezocht de jeugd de school, kocht men
brood, vlees en kruidenierswaren en liet
men zijn schoenen en kleding maken. Dit
gold niet alleen voor de inwoners van het
dorp Blauwkapel maar ook voor veel
Groenekanners.
In 1843 werd Groenekan namelijk
beschouwd als een gehucht met weinig
inwoners, dat kerkelijk en voor vele andere voorzieningen tot het dorp Blauwkapel
behoorde. De gemeente Maartensdijk bestond toen uit de twee dorpen
Maartensdijk en Blauwkapel en de vijf
gehuchten, Achter Wetering, Nieuwe Wetering,
Groenekan, Zwarte Water en Biltstraat6).

Het fortdorp was niet veel meer dan een
kleine verzameling van diverse gebouwen
met een kerkje, stallen, schuren, hooibergen en al wat verder bij een boerendorp
hoorde. Daarnaast was er veel ruimte en
behoorden een paar mooie huizen tot de
gebouwen van het fortdorp.
Deze foto uit 1929
toont de oude pastorie van Blauwkapel.
In 1840 was het
huisnummer van de
op deze plaats staande Pastorie 223

Eén daarvan is nog steeds te bewonderen,
namelijk het laat 17e eeuwse huis
Kapelweg 5-11. Van dit huis, dat in de
jaren '50 en '60 van de vorige eeuw door
de bewoners van het fortdorp "Het Oude
Posthuis" werd genoemd, bevinden zich
verschillende
afbeeldingen
in de
Topografische atlas van het Utrechts
Archief.
Zo zijn er twee gravures naar een tekening
van Jan de Beijer: een gravure van H.
Spilman uit 1745 en een gravure uit 1766
van W Writs. Verder is dat huis op een
aquarel van P. Liender, uit 1775, afgebeeld
als de herberg "Het Zwarte Paard" ^.Tenslotte is er nog een aquarel van W Reyinga
van het huis in laat 19e eeuwse toestand8).
Daarop is te zien, dat er toen een uitspanning in gevestigd was. Tot zover het fortdorp, dat in vele opzichten verschilde van
het buiten het fort gelegen deel van het
dorp Blauwkapel. Om er achter te komen
wat dat voor verschillen waren, gaan we
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Blauwkapel,
Kapelweg5 -11
Aquarel van
W. Reyinga van het
huis in laat 19'
eeuwse toestand als
uitspanning
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naar de beschrijving van het andere deel
van de Blauwkapel.
De Voordorpsedijk
De Voordorpsedijk9) of "Blaauw Kapelschen
Steeg" was in 1843 een met karrensporen
doorgroefde, onverharde, smalle weg. In
de winter verkeerde deze weg voortdurend
in een deplorabele toestand. Ook 's zomers,
tijdens regenachtige perioden, was hij
door zijn modderige staat bijna onbegaanbaar en konden rijtuigen elkaar nauwelijks
passeren. Pas omstreeks 1850 werd de
Voordorpsedijk enigszins verhard, door
het aanbrengen van een met zand afgedekte laag grof steenpuin1"). Naast de weg
Utrecht - Hilversum kon men Groenekan
ook bereiken door gebruik te maken van
twee lanen, die door de polder de
Hoogekamp liepen. Eén van deze twee
lanen begon ten oosten van de boerderij
van Aartje van de Bunt, toen huisnr. 207,
nu nr. 29, en was eigendom van Mr. J.C.
Martens van Sevenhoven. Van deze laan,
die eindigde bij de Groenekanseweg, vinden we nog een restant in de vorm van het
pad, dat toegang geeft tot de panden
Groenekanseweg 110 en 112.
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De andere laan was eigendom van Wulfert
Floor en begon ten westen van zijn boerderij, toen huisnr.206, nu 31 en 31a, en eindigde ten oosten van het huidige pand
Groenekanseweg 126. Het noordelijke
deel van deze laan is omstreeks 1892
omgezet in weiland, zodat er in Groenekan
sindsdien niets meer van terug te vinden
is. In het jaar 1840 werden er aan de
Voordorpsedijk 37 huizen en 191 inwoners geteld"). Daarbij moet aangetekend
worden dat een aantal huizen uit meerdere
woningen bestond hetgeen die aantallen
verklaart. Op de vraag waar die 191 mensen precies woonden, geven de kadastrale
kaart van 1832 en de oorspronkelijke en
suppletoire aanwijzende tafel een redelijk
betrouwbaar antwoord. Zo blijkt, dat er in
de periode van 1832 tot 1840 slechts zes
arbeiderswoningen werden bijgebouwd en
dat het grootste deel van de woningen
langs de noordzijde van de Voordorpsedijk
stond. De bebouwing langs deze zijde van
de weg bestond destijds uit grote en kleine
boerderijen, de buitenplaats Rustenburg,
enkele blokjes van 3 of 4 dicht bij elkaar
staande arbeiderswoningen, al dan niet
onder één kap.

Aan de zuidzijde van de Voordorpsedijk
stonden in 1840 slechts één boerderij en
vier huizen, waarvan er twee bestonden uit
twee woningen. De plaats van de boerderijen en woningen aan de Voordorpsedijk
kunt u vinden in bijlage 2.
Tuinen en boomgaarden
De meeste bewoners van het dorp
Blauwkapel hadden bij hun huis een tuin.
Bepaald bloemrijk waren die tuinen niet.
Het waren dan ook geen siertuinen, maar
tuinen waarin groenten en aardappelen
voor eigen gebruik werden gekweekt.
In die tijd moest alles nut hebben, ook de
tuin. Behalve een tuin, hadden de meeste
gezinnen die over de benodigde grond
beschikten, een boomgaard. Al met al vond
men destijds langs de Voordorpsedijk twee
grote en twaalf kleine boomgaarden.
Dat was meer dan genoeg om in de
behoefte aan fruit voor het hele dorp te
voorzien. Waarschijnlijk daardoor komt
het beroep "warmoezenier", ofwel groenteboer, niet voor op de staat der inwoners van
Blauwkapel.

Geriefbosjes.
In de Voorveldse polder en de polder de
Hooge Kamp waren, afgezien van de fruitbomen in de boomgaarden, vrijwel geen
bomen te vinden, alleen bij de buitenplaats
Rustenburg was een soort parkbosje.
Verder stonden er enkele elzen en knotwilgen langs de scheisloten en vond men wat
bomen en struiken in de geriefbosjes. Dat
waren kleine bosjes, die de boeren bij hun
boerderij of land hadden. Daaruit werden
gereedschapsstelen, staken en paaltjes
voor dagelijks gebruik gekapt. In de polder de Hooge Kamp was er in 1843 een
geriefbosje naast de boerderij van Wulfert
Floor en eentje achter de boerderij van
Gerrit Stam. In de Voorveldse polder
lagen zeven geriefbosjes. Deze lagen niet
bij een boerderij en voor het merendeel
ver van de Voordorpsedijk in het weiland.
Daardoor is het moeilijk om hun locatie
aan te geven12).
Natuur en landschap
Wanneer wij in staat zouden zijn ons te
verplaatsen naar de Voordorpsedijk in de
eerste helft van de negentiende eeuw, dan

Een tekening van de
buitenplaats
"Rustenburg",
omstreeks 1764
(Het Utrechts
Archief, Top. atlas,
Blauwkapel)

zouden we daar een landschap aantreffen
dat volkomen verschillend was van wat
wij thans kennen. Vooral de stilte, de uitgestrektheid van de akkers en weilanden
en de openheid van de Hooge Kamp en de
Voorveldse polder i:') zouden ons opvallen.
Destijds kon men zonder belemmering
zeer ver kijken. Wanneer men in zuidelijke
richting keek, was de door een dichte begroeiing omgeven stadsrand van Utrecht te zien.
Men zag uiteraard ook deWittevrouwenpoort, de
Domkerk met Domtoren, de Janskerk,de

Naast groene weilanden met koeien en
hooilanden vol wilde bloemen zag men
gele korenvelden, met rogge en haver.
Deze waren doorspekt met bloemen van
de vele akkeronkruiden, zoals blauwe
korenbloemen, rode klaprozen, witte en
gele margrieten en blauwviolette vogelwikke. Bij mooi, zonnig weer dartelden er
talloze vlinders over de bloemrijke hooilanden. Er was een overvloed aan weidevogels, zoals kieviten, grutto's, tureluurs en
watersnippen en hoog in de lucht hoorde

Plompetoren, de Buurkerk en de Jacobikerk.
Het polderlandschap aan de noordzijde
van de Voordorpsedijk was, om meer dan
één reden, een schitterend landschap. Het
uitzicht werd niet door allerlei obstakels
belemmerd. Men kon zonder moeite de
bebouwing langs de Groenekanseweg zien
met daarachter het geboomte dat bij de
Nijpoortshoeve hoorde, de buitenplaatsen
Voordaan, Bosch en Hoven en Beukenburg, het
bos van M.J. van Eyck van Zuylichem en
de Bronckhorster Eng. Vooral in de zomer
was het erg mooi in de polder de Hooge
Kamp. Het was er vol geur en kleur.

men het getierelier van de leeuweriken14).

Deze gravure van
H. Spilman laat zien
hoe het pand
Kapelweg 5-11 er in
1745 uitzag
(R.A.U. Top.atlas,
Blauwkapel, nr 688)
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Inleveren
Voor natuurliefhebbers waren de polders
aan weerszijden van de Voordorpsedijk
een lust voor het oog en het oor. Of de
werkelijkheid voor de boeren ook zo idyllisch was, is de vraag. Voor hen waren met
name de akkeronkruiden in het koren, een
echte plaag, evenals de wilde bloemen in
de hooilanden. Geen wonder dat zij, om
deze onkruiden de baas te worden, gebruik
gingen maken van de pesticiden15), die na
de 2e W.O. ter beschikking kwamen.

Het gevolg was dat er veel schade aan de
planten en dierenwereld werd toegebracht.
Ook door allerlei andere vormen van menselijk handelen is de natuur na 1840 zeer
achteruit gegaan en dat doet zij helaas nog
dagelijks. Zo hebben de aanleg van de
spoorweg en de A-27, de woningbouw in
de Hooge Kamp en de Voorveldse polder,
de verbreding van de spoorlijn, de bouw
van viaducten e.d., het aanzien van de polders steeds meer veranderd. Of het er allemaal mooier op geworden is, zal een ieder
zelf moeten beoordelen.
Wegen en verkeer
De belangrijkste weg waaraan het dorp
Blauwkapel in 1843 was gelegen, was de
zo'n acht jaar daarvoor gereedgekomen
straat- en Mac-Adamweg van Utrecht naar
Hilversum. Deze weg gaf in Hilversum
aansluiting op wegen naar plaatsen als
Laren, Blaricum, Huizen, Naarden,
Bussum en Amsterdam. Verder kon men
vanaf Blauwkapel via de Voordorpsedijk
en de daarop aansluitende Biltse Steenstraat naar Zeist, Driebergen, Doorn,
Rhenen en Arnhem. Men kon vanaf
Blauwkapel ook nog naar Zuilen,
Maarssen, Breukelen en verder gelegen
plaatsen, namelijk via de Gagel- en
Oudedijk. Degenen die van voornoemde
wegen gebruik maakten, verplaatsten zich
te voet, te paard, met paard en wagen of in
een rijtuig. De gewone mensen -en dat
waren de meesten- verplaatsten zich te
voet. Ook mensen die de beschikking hadden over een paard, een paard en wagen of
een eigen rijtuig, namen toch vaak de
benenwagen. Men kan zich dus wel voorstellen, dat er destijds geen sprake was van
veel verkeer van en naar Blauwkapel of
van een voortdurende stroom mensen op
doortocht van Utrecht naar Hilversum of
omgekeerd.
Het goederenvervoer, over de Voordorpseen Gageldijk en zelfs over de hoofdweg
van Utrecht naar Hilversum, stelde ook

niet veel voor. Daarvoor waren, vanwege
de slechte toestand van de wegen vooral
tijdens regenachtige perioden, de vaarten
die bij Blauwkapel bijeen kwamen,
belangrijk. Dit betrof de Maartensdijkse
vaart, de wetering langs de Voordorpsedijk, de wetering langs de Gageldijk en
het Zwarte Water. Het Zwarte Water verbond de Maartensdijkse vaart met de
Oude Vecht en de Weerdsingel. Vervolgens was het mogelijk via Singel en Oude
Gracht de ligplaats bij de Viebrug in
Utrecht te bereiken16).

Een mooi plaatje van
de boerderij
Voordorpsedijk 25.
Dit was één van de
boerderijen die in
1967/1968 moesten
worden afgebroken
om plaats te maken
voor de rijksweg
A27. In 1888 werd
deze boerderij
gebouwd door E,
Verschuur sr., op een
deel van het terrein
van de afgebroken
buitenplaats
Rustenburg.

De vaarten waren met pramen en schouwen te bevaren17). Om de soms hoog opgetaste schouwen vrij door te laten, waren de
bruggen tamelijk hoog. Verder werden, om
het vervoer over water van allerlei zaken
van en naar de landerijen mogelijk te
maken, de scheisloten tussen de kavels aan
weerszijden van de Voordorpsedijk, jaarlijks geschoond en uitgediept. De boeren
en burgers, die in of nabij het fort
Blauwkapel woonden, ontvingen en verzonden vrachten met de beurtschipper, die
met het "veer van het dorp Maartensdijk

De boerderij
Voordorpsedijk 23,
die tegelijk met de
panden
Voordorpsedijk
19.20,21,21a en 25
werd gesloopt, in
verband met de
aanleg van de A27
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op de stad Utrecht" vice versa voer. Er
werd, met stilzwijgende toestemming van
het militaire gezag, gelost en geladen aan
de loswal in het fort Blauwkapel. Ook de
boeren, die destijds mest, hooi, melk, takkenbossen, turf, e.d. met een soort puntertjes vervoerden, maakten voor het laden en
lossen van hun producten en benodigdheden, gebruik van deze loswal18). De schipper van het veer op Utrecht werd door het
gemeentebestuur van Maartensdijk aangesteld. Hij had het vervoersmonopolie tussen Maartensdijk en Utrecht en moest zich
houden aan de instructies die voor deze
functie bestonden of nader werden verordonneerd. In 1843 was Adrianus van der
Linden uit Maartensdijk de schipper van
het veer van Maartensdijk dat via Groenekan en Blauwkapel, op Utrecht voer1'').
Het was ieder ander verboden om deze
diensten aan te bieden.
Middelen van bestaan
Uit de volkstellinggegevens van 1840, in
bijlage 1 valt op te maken, dat het grootste
deel van de beroepsbevolking van het dorp
Het pand Kapelweg
5-11, afgebeeld als
de herberg
"Het Zwarte Paard ".
Op de achtergrond
de kerk, gezien vanaf
het begin van de
Gageldijk, kijkend in
oostelijke richting.
Op de voorgrond een
huis dat aan de
overkant van de
vaart aan het begin
van de Gageldijk
stond.
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Blauwkapel bestond uit arbeiders en daghuurders (53%). Daarnaast waren er naar
verhouding veel inwoners werkzaam in de
landbouw en veeteelt (38%). Slechts weinig inwoners oefenden een ander beroep
uit (9%). Wanneer we de vermelde beroepen groeperen, zien we dat de totale
beroepsbevolking van het dorp Blauwkapel bestond uit:
10 daghuurders of dagloners
26 arbeiders of werklieden
13 landbouwers c.q. landbouwsters
8 boerenknechten
5 boerenmeiden
3 timmerlieden
1 timmermansknecht
3 kleermakers
1 kleermakersknecht
4 slachters
1 slager
2 schoenmakers
1 bakker
1 winkelierster
1 voerman
1 goudsmidsleerling

4 dienstmeiden
1 werkster
1 predikant en 1 onderwijzer.
Arbeiders en daghuurders
Een aantal van de hiervoor genoemde
arbeiders en daghuurders zal werkzaam
geweest zijn bij boeren of kleine zelfstandigen in de omgeving of als tuinman op
één van de buitenplaatsen in Groenekan of
de Bilt-"). Anderen zullen in dienst zijn
geweest van Hendrik Copijn, die destijds
nogal wat arbeiders nodig had voor het
werk in zijn boomkwekerij en het aanleggen van door hem ontworpen tuinen21).
Weer anderen zullen emplooi hebben
gevonden in verschillende bedrijfssectoren in Utrecht"). Daarbij waren de arbeiders min of meer in vaste loondienst, terwijl de daghuurders elke week of elke dag
maar moesten zien hoe ze aan de kost
kwamen. Voor hen betekende de aanleg
van fort Blauwkapel en de noodzaak het
fort steeds te onderhouden en te veranderen, werk. Dit bestond in hoofdzaak uit
graven en grond verkruien, uitgevoerd in
"daggeld", d.w.z. door daghuurders. Het
loon van een daghuurder bedroeg toen
zo'n 50 cent per dag. Het loon van een
arbeider was iets hoger en varieerde van
50 tot 80 cent per dag. Geen vetpot dus.
Niet voor de arbeiders en nog minder voor
de dagloners. Gelukkig beschikten de
meeste van de in het dorp Blauwkapel
wonende arbeiders en daggelders over een
tuin en een stukje bouw- of weiland.
Daarnaast hadden ze meestal een melkkoe
of een paar geiten, een varken en konijnen
voor de slacht en kippen. Daardoor konden zij in tijden van werkeloosheid min of
meer op hun eigen bedrijfje terugvallen.
Een en ander nam echter niet weg, dat
zowel arbeiders als dagloners in geval van
ziekte of gebrek aan werk, genoodzaakt
werden om hun toevlucht te nemen tot een
kerkelijke of particuliere instelling voor
armenzorg.

Er waren immers geen sociale voorzieningen. Armen en behoeftigen waren dus aangewezen op liefdadigheidsinstellingen
zoals "de Gereformeerde Armen van de
Blauwkapel", "de Roomsche Armen buiten de Wittevrouwenpoort" of "de Roomsche Armenkamer".
Deze foto van de
boerderij Kapelweg
7. luier Kapelweg
29. werd in 1927
genomen.
De boerderij werd
destijds bewoond
door de veehouder
G. Legemaaat.
In 1843 stond hielde boerderij van
Hendrik Vringer, met
huisnummer 224.
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Landbouwers
Vrijwel alle in de bijlage genoemde landbouwers hadden een gemengd bedrijf. Dat
blijkt uit de "Oorspronkelijke aanwijzende
tafel" volgens het kadaster 1832:')- Daarin wordt de aard en het gebruik van elk
perceel aangegeven. De verhouding tussen
bouwland en wei- en hooiland was toen
ongeveer 38,5% tegen 61,5 %. Gegeven
het geringe aantal veranderingen, waarvan
in de "Suppletoire aanwijzende tafel" volgens het kadaster melding wordt gemaakt,
was deze verhouding in 1843 nog steeds
zo'n 38% tegen 62%24). Het bouwland
werd, in vergelijking met de huidige landbouwwerktuigen, met eenvoudig gereedschap bewerkt. Kennelijk waren een lichte
grondbewerking met de ploeg en de eg en
bemesting met mest uit de stal voldoende
om de akkergrond op peil te houden. Door
de Blauwkapelse boeren werd meer dan de
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helft van de beschikbare akkergrond
bebouwd met rogge. Daarnaast werd een
kwart van de akkers bebouwd met haver
en de rest gebruikt voor het verbouwen
van diverse producten zoals aardappelen,
mangelwortels, koolrapen, boekweit en
erwten. Uit het feit dat men naast bouwland over veel gras- en hooiland beschikte,
mogen we afleiden dat alle landbouwers
vee bezaten. Daar de stallen aan het begin
van de negentiende eeuw niet zo groot
waren, hadden de meeste boeren niet meer
dan 1 4 - 2 0 koeien. Dat was maar goed
ook, want alle koeien moesten met de
hand worden gemolken. De akkers en het
melkvee brachten toentertijd minder op
dan tegenwoordig. Zo leverde de rogge 12
tot 18 hectoliter per hectare op. De jaarlijkse melkgift per koe was zo'n 1000 tot
1500 liter. De prijzen, die de boeren voor
hun producten kregen, werden regelmatig
in de Utrechtsche Courant gepubliceerd.
In de Courant van 18 juni 1843, zijn de
volgende prijzen vermeld, die op 17 juni
op de Utrechtse markt voor een aantal
producten werd betaald:
Een marskramer met
een mars, in de vorm
van een rieten mand
met koopwaar, op
zijn rug.
Rond 1810 getekend
doorJhr. Jacob
Constantijn Martens
van Sevenhoven.
(Centraal Museum
Utrecht)

• rogge van f7,00 tot f7,50 per hectoliter;
• haver van f 7,50 tot f 8,50 per hectoliter;
• boekweit van f7,25 tot f7,80 per
hectoliter;
• aardappelen f 1,50 tot f2,70 per
hectoliter:
• boter f 0,48 â f 0,50 per pond;
• kaas f23,00 â f24,00 per 100 pond.
Gegeven de tijd en de inspanning die
nodig waren om deze producten te produceren en op de markt te brengen, werden
de boeren, uitgedrukt in uurloon, beslist
onderbetaald. Het was destijds immers zo,
dat het boerenbedrijf in familieverband
werd uitgeoefend. Dat wil zeggen dat vrijwel alle kinderen, ouder dan 6 jaar en de
meeste vrouwen meewerkten. In tijden van
topdrukte, bijvoorbeeld in het oogstseizoen, was er zoveel te doen, dat een boerengezin het werk niet alleen aankon.
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In dat geval moest de boer, naast zijn
gezin, losse arbeiders of daghuurders
inzetten. Slechts enkele boeren, zoals Jan
Teunisse Bosch, Wulfert, Aart Floor en
Aartje van de Bunt, hadden inwonend personeel .
Boerenknecht, boerenmeid en dienstmeid.
De inwonende boerenknechten en boerenmeiden namen tot op zekere hoogte deel
aan het leven van het boerenhuishouden.
Van een boerenknecht werd verwacht, dat
hij alle voorkomende werkzaamheden kon
verrichten, zoals ploegen, eggen, zaaien,
mesten, gieren, stallen uitmesten en melken. Terwijl melken, karnen, kaas maken
en de boerderij schoonhouden bij uitstek
werkzaamheden waren voor boerenmeiden. Zowel de knechten als de meiden
werden meestal voor een jaar aangesteld
en kost en inwoning behoorden bij het
loon. Opvallend is, dat dienstmeiden meestal
in dienst waren van mannenhuishoudens,
zoals die van Eliza Heringa, predikant, en
Barend Smedinghof, arbeider, en juist niet bij
boerenbedrijven.

Het erf van de boerderij an de zuidkant
naast het huis
Kapelweg 5-11
omstreeks 1930

Timmerman
De timmerlieden in het dorp Blauwkapel
waren tevens metselaar5). Aan hun vakbekwaamheid werden hoge eisen gesteld. Zij
moesten immers veel zaken die thans door
een fabriek worden geleverd, zelf kunnen
maken. In de timmerwinkel kon men allerlei dingen van hout laten maken, bijvoorbeeld kasten, stoelen, banken, kisten, deuren, ramen en onderdelen van boerenwagens. Daarnaast was een timmerman een
soort van aannemer, die huizen bouwde en
arbeiders in dienst had.

Blauwkapel woonden, bestaansrecht. Wie
een nieuw kledingstuk nodig had en het
zelf niet kon maken, moest immers naar
een naaister of een kleermaker.

Zo had Johan George Vermeer om hem te
helpen de naast hem wonende arbeiders
Willem Heiveld en Evert Reinders in loondienst. De timmerman Dirk Hoornenburg
ging het zo goed, dat hij zich de buitenplaats Rustenburg als woning kon veroorloven. Wie destijds een goede timmerman
was, had een respectabel beroep.

'Slagter' en slager
Het aantal van maar liefst vier "slagters"
en een slager in een dorp is opvallend. Een
verklaring hiervoor is het feit dat Evert
Staal werd geholpen door zijn twee zoons
en zijn zuster en hen daarom eveneens als
"slagter" heeft laten inschrijven. Met zijn
vieren zullen zij, naar ik vermoed, de varkens die de dorpsbewoners voor eigen
consumptie opfokten, geslacht en verwerkt hebben. In feite ging het dus om één
huisslachter. De slager Willem Heerman
zal in het bezit zijn geweest van een slagerij met een soort winkel voor de verkoop
van worst, spek. ham en ander vlees aan
mensen die niet in de eigen behoefte van
deze zaken wilden of konden voorzien.

Kleermaker
Omdat er aan het begin van de negentiende eeuw nog lang geen sprake was van
confectie, hadden de drie kleermakers en
de kleermakersknecht die in het dorp

Schoenmaker
Ongetwijfeld zal een groot deel van de
boerenbevolking van Blauwkapel vaker
klompen dan schoenen gedragen hebben. Toch was er blijkbaar voldoende
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schoenmakerswerk om de in het pand met
huisnummer 230 gevestigde schoenmakerij van vader en zoon van Asselt in gang te
houden. Een verklaring daarvoor is onder
meer dat men toen veel meer liep dan
tegenwoordig. Er was immers geen openbaar vervoer. Wie naar de stad of verder
moest en geen paard had, was op zijn
eigen benen aangewezen. En wie ver
moest lopen, deed dat bij voorkeur op
schoenen en niet op zijn klompen. Het
gevolg was dat schoenen relatief snel sleten en dat men regelmatig naar de schoenmaker moest om schoenen te laten repareren of nieuwe te laten maken. Dan was er
nog iets anders. Het maken van schoenen
was toentertijd nog volledig handwerk en
daardoor zo'n tijdrovend karwei, dat één
schoenmaker soms niet aan de vraag naar
nieuwe schoenen kon voldoen, vooral
wanneer er ook nog sprake was van
opdrachten uit de wijde omtrek en de
nabijgelegen stad.
Bakker

De broodbakker Adrianus Theodorus
Bosschaart woonde in het fortdorp.
Daardoor was het mogelijk om een groot
deel van het door hem gebakken brood
direct vanuit de bakkerij te verkopen. De
bewoners van het fortdorp woonden namelijk zo dicht bij de bakkerij, dat het voor
hen een kleine moeite was om even bij de
bakker langs te gaan als zij brood nodig
hadden.
De rest van het brood werd door
Bosschaart uitgevent met paard en wagen.
De klanten die hij op deze wijze bediende, woonden aan de Voordorpsedijk, het
Zwarte Water en in Groenekan. Dat hij
over een paard en wagen beschikte, blijkt
uit het feit, dat hij in 1841 bij zijn woning
annex bakkerij een paardenstal en wagenschuur liet bouwen26). Als enige bakker in
de wijde omgeving heeft hij met zijn bakkerij vermoedelijk ruimschoots in zijn
levensonderhoud kunnen voorzien.
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Winkelierster
Volgens de "Staat der inwoners der gemeente Maartensdijk op 1 januari 1840"
was er in het fortdorp naast voornoemde
bakker een winkelierster gevestigd. Maria
van Zijtveld. Zij was weduwe van
Meerlant en haar winkel was gevestigd in
het pand met huisnummer 225. In een
dorp als Blauwkapel had men behoefte
aan de meest uiteenlopende zaken en de
winkel van mevrouw Van Zijtveld was
daarom een soort van winkel van Sinkel.
Dat wil zeggen dat men in die kleine
dorpswinkel van alles kon kopen, zoals
manufacturen, kruidenierswaren, gereedschappen, ijzerwaren, klompen en huishoudelijke artikelen. Omdat er destijds
veel marskramers waren, die hun waren
huis aan huis aan de man trachtten te brengen, zal de winkelvoorraad in hoofdzaak
bestaan hebben uit zaken die niet door
marskramers geleverd konden worden.
Daarbij ging het vooral om wat de inwoners van Blauwkapel en Groenekan nodig
hadden en gebruiken konden.
Voerman
Naast vervoer over water was er aan het
begin van de negentiende eeuw steeds
meer sprake van vervoer over land. In het
dorp Blauwkapel was de voerman, die het
transport van goederen over de weg tussen
Blauwkapel en de plaatsen in de omgeving
verzorgde, Christiaan Schmitt. Behalve
ritten voor losse vervoersopdrachten, zal
Christiaan één of twee keer per week een
vaste route gereden hebben. Deze liep
langs personen, die bemiddeling verleenden voor het vervoer van goederen in de
Bilt, Groenekan, Maartensdijk en Utrecht.
In Utrecht zal hij zijn vaste bodeadres en
zo nu en dan de herberg "In de Vogelstruis" op het Vreeburg aangedaan hebben,
voor het afleveren of ophalen van een
pakje. In deze herberg was sinds 1827 het
kantoor van "Van Gend en Loos"
gevestigd.

Van hieruit liet deze firma voor het vervoer van personen en goederen, diligences
rijden naar Amsterdam, Wageningen,
Arnhem en Zutphen.

Schoollokaal
omstreeks 1840

Onderwijzer
Binnen de gemeenschap van het dorp
Blauwkapel nam de onderwijzer een
belangrijke plaats in. Behalve onderwijzer
was hij voorzanger in de kerk, koster en
doodgraver. Men ging er vanuit dat de
onderwijzer veel meer wist dan de meeste
andere dorpsbewoners. Daarom vroeg
men hem vaak om raad of werd hij ingeschakeld om een officiële brief te schrijven.
Om in aanmerking te komen voor de
onderwijzersplaats aan de school te
Blauwkapel moest men de Hervormde
godsdienst belijden. In 1843 werd de functie van onderwijzer in Blauwkapel vervuld
door Frederik van Vlooten. Van hem werd
verwacht dat hij in z'n eentje zo'n 70 kinderen de grondbeginselen van de godsdienst en een christelijke wandel bijbracht
en tevens leerde spellen, lezen, schrijven
en rekenen. Hij moest les geven onder
verre van ideale omstandigheden. In een
overvol klaslokaal, dat vooral in de winter
naar de koeienstal rook, zaten jong en oud
door elkaar. Ook was niet iedereen met
hetzelfde bezig en dat betekende, dat
nagenoeg elke leerling een aparte begeleiding moest hebben.
Deze voor ons rommelige gang van zaken
was in die tijd normaal. Zo werd er in
Blauwkapel tot 1839 onderwijs gegeven in
een klein lokaal, dat tevens diende voor het
verrichten van huishoudelijke bezigheden.
Wat deze bezigheden inhielden wordt niet
vermeld. Vermoedelijk ging het hier om
karweitjes, die gewoonlijk binnenshuis
gebeurden, zoals kleding herstellen, kousen
stoppen, breien, strijken en groente schoonmaken. Na 1839 kwam de ruimte volledig
in gebruik voor onderwijsdoeleinden en dat

was een grote verbetering. Deze nog steeds
onvolmaakte toestand bleef bestaan tot eind
1866. Toen werd een nieuwe school betrokken, die "ruim gebouwd en een sieraad der
gemeente was"27).
Hoewel er gezegd werd, dat de scholieren
in Blauwkapel zeer goed onderwezen werden, in het bijzonder in"de grondbeginselen van de ware godsdienst", waren de
inkomsten van de onderwijzer niet hoog.
In 1843 leverde de onderwijzersplaats in
Blauwkapel per jaar f. 412,95 op en de
kerkelijke bediening f. 80,002ïi). Frederik
van Vlooten had ook neveninkomsten. Hij
was namelijk eigenaar van drie aan de
Voordorpsedijk gelegen huisjes, met de
huisnummers 200, 201 en 201a. De huur
hiervan kwam bij zijn inkomen. Verder
hoefde hij voor het bewonen van de onderwijzerswoning waarschijnlijk geen huur te
betalen, want deze woning en het schoolhuis waren eigendom van de burgerlijke
gemeente Maartensdijk29).
Aan de school te Blauwkapel werd van
maandag tot en met vrijdag les gegeven
van 9-12 uur en van 1 - 31/2 uur. Om tot
de school toegelaten te worden moest men
zes jaar oud zijn. Nieuwe leerlingen werden in april en september aangenomen.
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Gedurende de paas- en kerstweek was de
school gesloten en ook tijdens de 14 dagen
durende zomervakantie
Van boerenland tot stadsrand
In het vorenstaande heb ik geprobeerd een
beeld te schetsen van een ander Blauwkapel in een andere tijd dan de onze.
Sindsdien is er veel veranderd, vooral de
laatste vijftig jaar, onder andere door de
ingebruikname van het buitengebied voor
recreatieve doeleinden en woningbouw.
Door de bouw van de Utrechtse wijken
Overvecht en Voordorp is reeds een groot
deel van het Blauwkapelse boerenland uitgegroeid tot stadsrand en het eind is nog
niet in zicht. Aangenomen moet worden,
dat de ontwikkelingen die hiervoor werden aangeduid, ook in de komende tijd nog
verder zullen doorgaan.
Een nieuwe aanslag op het landelijke
karakter van Blauwkapel wordt beraamd
door de plannen van de gemeente Utrecht
om het fort en het fortdorp op te gaan
knappen en de daarbij geplande bouw van
zo'n 28 nieuwbouwwoningen en de aanleg
van 3500 vierkante meter bedrijfsterrein
voor kleinschalige bedrijvigheid binnen
het fort. Als men zo doorgaat, zal er op
den duur weinig blijven bestaan van hetgeen nog rest aan natuur en landschap in
de omgeving van Blauwkapel.
De tijd is dan ook niet ver meer dat slechts
een enkele, in "de Blauwkapel" geborene
en getogene, zich een voorstelling zal kunnen maken van "de Blauwkapel" en het
bijbehorende landschap, zoals dat er tot
omstreeks 1950 uitzag.

Louis van den Brink.
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Voetnoten
1 ) Met name de kadastrale kaarten van Maartensdijk, uit 1832 de secties: C3 genaamd
Groenekan; Dl genaamd Blaauwkapel; D2
genaamd Blaauwkapel en E4 Achterwetering.
2) Een streekdorp is een langs een landweg
gebouwd dorp zonder kern, waarbij de achtet
deze bebouwing gelegen gronden open blijven.
3) Fort Blauwkapel werd in 1818 aangelegd als een
gesloten schans van aarde met 4 bastions en een
aarden reduit. Het geheel werd omringd door een
natte gracht. Het diende ter bescherming van het
kruispunt Gageldijk - Voordorpsedijk met de
weg Utrecht - Maartensdijk. Het behoorde tot de
fortificatie-werken van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, oost van Utrecht.
4) De huisnummers begonnen in het dorp
Maartensdijk met nummer 1 en eindigden met
de Biltstraat, nummer 268.
5) Zie bijlage 1. blz. 4.
6) Gemeente Archief Maartensdijk, inv.nr. 341.
7) Het Utrechts Archief, Top. atlas, inv.nrs. 688, 689
en 692.
8) Eigendom van de familie Alblas.
9) De Voordorpsedijk. die vroeger "Oude (Veen)weg" werd genoemd, dankt zijn naam aan het
dorp "Voordorp", dat aan deze dijk heeft
gelegen.
10) G.A.M., inv.nr. 287.
1 1) Zie bijlage 2.
12) De geriefhoutbosjes in de Voorveldse polder
waren omstreeks 1840 kadastraal bekend onder
de nummers D224, D239, D260. D341. D426 en
D428.
13) De Voorveldse polder is de ten zuiden van de
Voordorpsedijk gelegen polder.
14) Toen mijn vriend Geerlof Dubois en ik in de
oorlogsjaren 1940-1945 over het spoor in de pol
der de Hooge Kamp naar kievitseieren zochten
of er 's zomers zo maar wat ronddwaalden, was
het er allemaal nog. Wij hebben het allemaal nog
gezien, de bloemrijke hooilanden. de vlinders,
de dotters langs de sloten, de kieviten, grutto's,
tureluurs en watersnippen, de zingende leeuweriken en de uit hun leger opspringende hazen.
15) Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen, die naar
hun aard worden aangeduid als fungiciden
(tegen schimmels), insecticiden (tegen insecten)
en herbiciden (tegen onkruiden).
16) W. Hoebink, Jacob Melissen beurtschipper, juli
'91 in St. Maerten nr. 6.
17) W. Hoebink. De vaart in Groenekan, december
'90 in St. Maerten nr. 5. blz. 13. v.w.b. de betekenis van de namen "schouw en praam".
18) G.A.M., inv.nr. 287.
19) G.A.M., inv.nr. 306.
20) Koos Kolenbrander, Tuinbouw in de gemeente
Maartensdijk, juli '91 in St. Maerten nr. 6.
21) idem.

22) Vooral in de bouw en in de steen- en pannenbakkerijen was er, na de sloop van een deel \an de
stadsmuren van 1820 en 1840 veel werk, doordat
er allerlei nieuwe gebouwen werden opgetrokken.
23) G.A.M., inv.nr. 189.
24) G.A.M., inv.nr. 190.
25) G.A.M., inv.nr. 324.
26) G.A.M., inv.nr. 192.
27) C.A. de Kruyff, De vestiging der protestantse
gemeente en de regeling van het lager onderwijs
te Blauvvkapel. 1640, in de Utrechtse Volksalmanak 1867.
28) G.A.M., inv.nr. 349.
29) idem.
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• 300 jaar bouwen voor de landsverdediging 1988,
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BIJLAGE I
BEVOLKING VAN HET DORP BLAUVVKAPEL VOLGENS DE
"STAAT DER INWONERS DER GEMEENTE MAARTENSDIJK, OP 1 JANUARI 1840"

Huis
Nr.

95
96
97
97a

97
97c
97d
97e
97f
98

Naam

Beroep

Jan Wijenberg
Grietje van der Horst
Hendrik Woudenberg
Marritje van Doorn
Willen Verkroost
Hendrik Verkroost
Gerrit v. Scherpenzeel
Cornelia Rossewijde
Steven v, Scherpenzeel
Jan v. Scherpenzeel
Arie van Mijeren
Hendrika van Reenen
Onbewoond
Willem Heiveld
Marretje v.d. Weijden
Evert Reinders
Evertje Boon
Johan George Vermeer
Margaretha Schmitt
Jan Teunis Bos
Grietje Kastelijn
Willem Ooms
Jacobus Famine

Daghuurder
Huisvrouw
Arbeider
Huisvrouw
Daghuurder
Daghuurder
Daghuurder
Huisvrouw
Daghuurder
Daghuurder
Daghuurder
Huisvrouw

1805
1813
1796
1799
1772
1805
1755
1774
1798
1801
1812
1818

Arbeider
Huisvrouw
Arbeider
Huisvrouw
Timmerman
Huisvrouw
Landbouwer
Huisvrouw
Boerenknecht
Boerenknecht

1802
1815
1817
1816
1807
1809
1804
1806
1821
1822

Geb.
jaar

Kindederen
zonder
beroep

Totaal
inwoners

-

2

1

3

-

3

-

3

1

3

2

4

-

2

4

6

1

7

19

Het hiernaast
afgebeelde kruiskerkje was in 1843
het voornaamste
bouwwerk in het
fortdorp Blauwkapel

199

200
201
201a
202

203

204
205

206

20

Boerenknecht
Hendrik Meerwijk
Boerenmeid
Gerritje Ruitenbeek
Landbouwer
Hendrik Westeneng
Huisvrouw
Trijntje Vogel
Zonder
Hendrik Westeneng
Zonder
Cornelis Westeneng
Dienstmeid
Neeltje van Dijk
Inwoners gedomicilieerd te Amsterdam.
Arbeider
Jan Klaarenbeek
Huisvrouw
Johanna van Urn
Arbeide
Jan Reindertsen
Huisvrouw
Hendrika Kadilla
Landbouwer
Gerrit Stam
Huisvrouw
Dielia Dorrestein
Zonder
Maria Spaan
Cornelis Staal
Arbeider
Matje van Dijk
Huisvrouw
Jannigje van het Hooft
Zonder
Rijk Elbertsen
Arbeider
Doortje Miltenburg
HuisvrouwJan Stam
Arbeider
Johanna Baas
Huisvrouw
Wulfert Floor
Landbouwer
Jannetje van Ooijen
Huisvrouw
Aart Floor
Landbouwer
Jacob van Ooijen
Boerenknecht
Gijsbert Zijtveld
Boerenknecht

1826
1805
1803
1808
1771
1808
1819

4

9

1769 3
1780
1813 1
1816
1761 1763
1821
1785 1784
1823
1805 3
1800
1794 2
1797
1810 2
1811
1810
1822
1822

5
3
3

3

5
4
11

207

208

209
210

211
212
213
214
215

216

217

218

219

220
221
222

Hendrik Vrede
Mijntje Harmse
Wijgje de Jong
Aartje v.d.Bunt
Wed. Hendrikse
Elbert Rijkse
Hendrika Ruitenberg
Jan Wittenberg
Neeltje van Soest
Wed. Antje Barneveld
Dirk Hoornenburg
Geertrui Blaauwendraad
Cornelis van Rein
Maria van der Pol
Maarten van Rein
Anna Maria Evers
Willem van Rossum
Johanna van Grellen
Jurrie van Dijk
Gerritje van Um
Gerrit Hendrickse
Maria van Urn
Bart van Reenen
Marrigje Steenbeek
Aart Norden
Hendrikje van Maanen
Hendrikus Reindersen
Hendrik v, Eikelenburg
Maria Pastoors
Johannes v. Eikelenburg
Jan v. Eikelenburg
Rij nier van Mansom
Catharina Stom
Dirk van Mansom
Evert Staal
Johanna Schoonhaver
Hendrik Staal
Johanna Staal
Maria Staal
Johannes Eibers
Anderijntje Honing
Grietje Hagen
Johannes Rijn
Mijntje Dukelo
Anthonio van Rooijen
Johanna Schippers
Cornelis Ruisestijn
Jacoba van Hoof

Boerenknecht
Boerenmeid
Boerenmeid

1819
1820
1821

Landbouwster 1798
Boerenknecht 1810
Boerenmeid
1817
Landbouwer
1798
Huisvrouw
1800
Zonder
1772
Timmerman
1780
Huisvrouw
1782
Arbeider
1776
Huisvrouw
1787
Arbeider
1814
Huisvrouw
1818
Daghuurder
1801
Huisvrouw
1801
Arbeider
1799
Huisvrouw
1793
Arbeider
1809
Huisvrouw
1811
Arbeider
1766
Huisvrouw
1768
Arbeider
1780
Huisvrouw
1781
Zonder
1802
Arbeider
1788
Huisvrouw
1796
Arbeider
1816
Arbeider
1823
Kleermaker
1793
Huisvrouw
1793
Kleermaker
1815
Slagter
1776
Huisvrouw
1785
Slagter
1819
Slagter
1815
Slagter
1796
Arbeider
1802
Huisvrouw
1797
Zonder
1810
Daghuurder
1801
Huisvrouw
1796
Landbouwer
1779
Huisvrouw
1792
Arbeider
1769
Huisvrouw
1775

3

6

6

9

2

4

-

5

1

-

4

-

5

7

1

3

1

3

1

4

4

8

5

8

-

5

1

4

5

7

3

5

1

3
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223
224
224a
225
226
226a
227
227a
227b

228
228a

229

230

231
232
233
234+
235
236+
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Eliza Heringa
Cornalia Klein
Hendrik Vringer
Johanna Pastoor
Jan Doenbeek
Cornelia Scherpenzeel
Johanna Maria v. Zijtveld
Wed. v. Meerlant
Dirk Vringer
Grada van den Hoven
Willem Heerman
Gerritje Oostendorp
Jan van Wijnbergen
Grietje Oostendorp
Jan Hoofacker
Marijtje Grandeman
Barend Smedinghoff
Hendrik Smedinghoff
Cornelis Huselaar
Geertruida Vels
Hendrikus van Rossum
Adrianus T.Bosschart
Willemina v. Renes
Wijnandus van der Well
Anna Jodina Picard
Herman Kuijper
Lodewijk Carel Eliza van
Stuyvezand Klere
Catharina van Soelen
Wed. Tomasse
Hendrikus Tomasse
Marie Elisabeth Bieman
Jan van Asselt
Anna Maria Buekes
Theodorus van Asselt
Jacoba Broekhuizen
Jan van Mourik
Johanna van Dijk
Margaretha van de Oever
Wed. Spellen
Freerik van Vloten
Wilhelmina Liera
Wouter Wijnen
Hillegonda van Spellen
Anthonie Winkel

Predikant
Dienstmeid
Landbouwer
Huisvrouw
Arbeider
Huisvrouw

1796
1776
1761
1780
1806
1804

Winkelierster
Arbeider
Huisvrouw
Slager
Zonder
Landbouwer
Huisvrouw
Arbeider
Huisvrouw
Arbeider
Kleermaker
Kleerm. Knecht
Dienstmeid
Zonder
Broodbakker
Huisvrouw
Zonder
Huisvrouw
Goudsmidleerl.

1785
1812
1815
1794
1774
1792
1789
1800
1815
1755
1791
1822
1794
1803
1800
1800
1780
1782
1812

2
5

7

1

3

5
2

6
4

-

2

2

4

1

3

-

5

1

3

-

/

Zonder
Zonder
Daghuurder
Dienstmeid
Schoenmaker
Huisvrouw
Schoenmaker
Huisvrouw
Arbeider
Huisvrouw

1770
1810
1808
1773
1770
1799
1798
1801
1795

-

3

-

7

-

3

7

9

Werkster
Onderwijzer
HuisvrouwLandbouwer
Huisvrouw
Timmerman

1795
1787
1796
1789
1787
1776

1
6

2
8

4

6

1

3

237
238

Aagje van den Hoven
Christiaan Schnitt
Adriana van der Toi
Hendrik van der Toi

239

Jan Hoenderdaal
Weduwnaar
Evert Aalberse
Teuntje Schuurman
Zeger Schouten
Hendrika van Dijk
Geertje Schouten
Onbewoond

240
241

Huisvrouw
Voerman
Huisvrouw
Timmermansknecht
Landbouwer

1784
1804
1809
1779

Boerenknecht
Boerenmeid
Arbeider
Huisvrouw
Zonder

1821
1813
1803
1807
1759

1803

BIJLAGE II
De plaats van de boerderijen en woningen.
Daar waar in 1840 sprake was van bebouwing, treffen we tegenwoordig een soortgelijke
bebouwing aan. We hebben echter in alle gevallen te maken met een vervanging van het
gebouw dat er in 1840 stond. Wanneer we beginnen met de noordzijde van de
Voordorpsedijk, dan stonden daar bij de grens met de Bilt, op de plaats waar nu de huisjes met de huisnummers 69 en 71 staan, twee huisjes onder één kap met de huisnummers
195 en 196. Iets verder naar het westen op de plaats waar we nu de huisnummers 49 - 63
aantreffen stonden in 1840 zeven huisjes met de huisnummers 197 t/m 197f, die eigendom waren van Wijnandus van der Well. Steeds verder naar het westen gaande, vonden
we langs de noordzijde van de Voordorpsedijk de huisnummers:
-198, een boerderij, die toebehoorde aan Wijnandus van der Well en die van hem
gepacht werd door Jan Teunisse Bosch, (nu de huisnrs. 45 en 47);
- 199, de boerderij van Hendrik Westeneng, (nu nr. 43, "Ouders Vrucht", gebouwd in 1876);
- 200, 201 en 201a, drie huisjes van Freerik van Vloten, (nu nr. 39, "Prinsenhof" en nr. 41 );
- 202, de boerderij van Gerrit Stam, (nu nr. 37, "Nooit Gedacht");
- 203, 204 en 205, een boerderij en een boerenhuis, bestaande uit twee woningen, eigendom
van Dirk van Eeden, (nu nr. 35, "Eben Haezer", gebouwd in 1861);
- 206, de boerderij van Wulfert Floor, (nu de nrs. 31 en 3 IA, "Welgelegen", gebouwd in
1865);
- 207, de boerderij "Henrietta Hoeve", eigendom van Johannes Pubst, notaris, (nu nr. 29,
"Koleveld". gebouwd omstreeks 1900);
- 208, een boerderijtje behorende aan "de Roomse armen", (nu nr. 27);
- 209, de buitenplaats "Rustenburg", eigendom van Mr. Jacob, Constantijn Martens,
(na de sloop van deze buitenplaats stond hier de boerderij van WVossestein (huisnr. 25)
die in verband met de aanleg van de A -27 werd afgebroken);
- 210 t/m 215, twee blokjes van drie huizen, het ene toebehorende aan de Wed. Willem
Mulder, rentenierster en het andere aan het Domein van het kapittel van St. Jan, (nu de
huisnrs. 9, 11. 13. 15 en 17, t.w. een houten huis en een blokje van vier huizen, gebouwd
omstreeks 1900);
- 216 t/m 219. vier woningen, eigendom van "de Gereformeerde Armen" van de
Blauwkapel, (nu de huisnrs. 5 en 7);
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- 220 t/m 222, drie woningen, eigendom van Anthonie van Rooyen, (nu een boerderij,
gebouwd in 1873).
Langs de zuidzijde van de Voordorpsedijk vonden we in 1840 de huisnummers:
- 234 en 235, twee woningen onder één dak, eigendom van Wed. Lambert van der Wurff,
boerin, (nu nr. 22, bungalow, gebouwd in 1974/1975);
- 236 en 237, twee woningen onder één dak, eigendom van "de Roomse armen buiten
de Wittevrouwen poort", (nu de nrs 30 en 30a);
- 238, een huis van Hendrik, Jan van Loenen, rentenier, (nu onbebouwd terrein);
- 239 en 240, twee huizen, eigendom van Rutgert van Santen, timmerman, (nu nr. 36, het
huis genaamd "Groeneveld").
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"Dankzij de milde
harten der ingezetenen..."
De christelijke Bibliotheek Immanuel te
Westbroek is thans de oudste bibliotheek
in onze gemeente. Ze is 17 maart 1921
geopend. Opgericht door leden van de
Jongelingsvereniging Immanuel van de
Nederlands Hervormde kerk te Westbroek.
Immanuel betekent 'God met ons',
Jes.7:14. Eind 1800 hadden de jongelingsverenigingen in Blauwkapcl en

De jongelingen beheerden met plezier de
bibliotheek als bibliothecaris of lid van de
Commissie van Toezicht. De bibliothecaris deed tijdens de jaarvergadering van de
jongelingsvereniging verslag over het wel
en wee van de bibliotheek. In het verslagboek komen veel bekende, oud-Westbroekse familienamen voor: "Van den Bunt,
Masmeijer, Oudhof, Van Woudenbergh, De
N.H. kerk
te Westbroek

Maartensdijk ook al een bibliotheek, maar
deze zijn wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. De laatste in 1985.
De meeste kerkelijke jongeren in het dorp
waren begin vorige eeuw lid van een
Gereformeerde- of Hervormde jongelingsvereniging. Een jongelingsvereniging
had de taak de jeugd tot Bijbelstudie te stimuleren. Hiertoe is een bibliotheek met de
juiste theologische naslagwerken onontbeerlijk. Vanaf de oprichting is een verslagboek van de aktiviteiten bijgehouden.

Groot, Vink, Otten, Van Vliet, Lam en
Hennipman". De bibliotheek startte in
1921 in de voormalige gemeenteschool,
het huidige Rehobothgebouw, achter de
Nederlands Hervormde kerk aan de
Kerkdijk. In 1943 is de bibliotheek naar
het koor van de kerk verhuisd. In 1973 is
ze weer naar het Rehobothgebouw teruggekeerd, waar ze nog steeds is gevestigd.
Bibliothecaris, W.J. van den Bunt, schreef
in het eerste jaarverslag: "Voordat de
bibliotheek op den 19den Maart 1921 geopend kon worden, moest er nug \ecl geld
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en moeite ten koste gelegd worden, om de
bibliotheek op te richten. Dankzij 'de
milde harten der ingezetenen van
Westbroek en Achttienhoven' werd eerst
genoemde zorg vrij gemakkelijk overko-

Op 14 februari 1921 gaan enkele afgevaardigden van de jongelingsvereniging
naar de bondsboekhandel te Amsterdam.
Ze kopen de eerste 29 studieboeken en 58
leesboeken. Een boek werd voor 5 cent per
week uitgeleend. ledere woensdagavond is
de bibliotheek tussen 20 en 21 uur geopend. Al snel na de opening is de collectie
verder uitgebreid. De collectie bestaat dan
uit 20 Bijbels, 30 psalmboeken, 91 studieboeken en 69 leesboeken. Van den Bunt
schrijft: "De kast zou minstens nog wel
200 delen kunnen bevatten". Van 17 maart
1921 tot 12 januari 1922 worden er 555
boeken uitgeleend.

In het gebouw
Rehoboth is de bibliotheek gevestigd

Die ook de Dassenvellen niet versmaadde.
In het verslag over 1923 worden enkele
populaire boeken genoemd: Werken van
de schrijvers Penning, Gerdes, Andriessen,
Malthan, Schippers en Kloppers worden
veel gelezen. Van Willem Penning zijn
reeds 45 boeken beschikbaar. Daniel
Gerdes beschrijft in vier delen de
Reformatie.
Doordat de aanwezige Bijbelverklaring
van het Oude Testament niet uitgebreid
genoeg wordt bevonden voor 'het meten
der onderwerpen', wordt een nieuwe aangeschaft. In 1924 worden er 412 boeken
uitgeleend, 100 minder dan in 1923. De
bibliothecaris, G. Masmeijer, spoort op
vele manieren de jeugdleden aan tot lezen.
In 1923 schrijft hij: "De Heere die ook de
dassenvellen niet versmaadde die tot zijn
Tabernakel gebracht werden, versmaadde
ook dit gebrekkige werk van onze bibliotheek niet". In 1924 schrijft hij: "...maar mij
dunkt dat met de wintermaanden, als de
windvlagen en januaristormen om onze
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woningen gieren, dan is het mij dunkt
gezellig, zoals onze Vaderen zeiden, met
een boekje en een koekje, en dan vooral
met een goed boek zoals uit onze bibliotheek betrokken".
In 1931 vermeldt bibliothecaris E.van
Woudenbergh dat er 100 catalogussen naar
de leden zijn gezonden. In 1932 houdt hij
het kort. "We hebben geen reden tot klagen
over het lezen in dezen verleden winter".
Hij zet in het verslag zijn woorden kracht
bij met een spreekwoord: "Tevredenheid
geeft minder stof tot spreken als ontevredenheid tot smeken".
Opdat de ogen mogen opengaan.
Januari 1940 schrijft bibliothecaris G.B.
Vink: "...laat ze een boek van onze dierbare
Nederlandsen geschiedenis halen opdat
het opkomende geslacht de ogen mogen
opengaan voor toenemende gevaar van het
Communisme". In 1941 schrijft Vink:
"...want als we dan zo terugdenken aan het
afgelopen jaar, hoe daar ook leden van
onze vereniging in den strijd geweest zijn
maar de Heer zij dank, zij zijn allen
behouden teruggekomen...".

In het koor van de kerk.
Na de Bezetting lezen we in een ongedateerd verslag van bibliothecaris W.J. van
Vliet, dat de bibliotheek is verhuisd van
't Nut ( de oude naam van het huidige
Rehobothgebouw) naar het koor van de
Ned. Herv. kerk. Van Vliet schrijft dat er
veel oorlogsboeken zijn aangekocht.
"Waar het nageslacht ook nimmer deze

tijd vergeten mocht". De bibliothecaris C.
Lam memoreert in het verslag van 1957,
dat er ondanks de prijsverhoging van het
leesgeld, 5 naar 10 cent per week per boek,
in 1956 bijna 2000 boeken zijn uitgeleend.
Gehuurde boeken.
Bibliothecaris Van Walderveen schrijft dat
de collectie in september 1973 is uitgebreid met 200 gehuurde boeken. De
belangstelling voor deze boeken is groot.
"Er werden ruim 3000 boeken gelezen.
Ongeveer 50 % van de uitgeleende boeken
kwam uit de huurcollectie. Vooral de jeugd
was erg in deze boeken geïnteresseerd".

oude boeken verkopen en nieuwe aanschaffen, een bijbelstudie boekencollectie
aanleggen, het uitgeven van een informatieblad (4x per jaar), meer doen aan bijzondere aktiviteiten, subsidie verhoging
aanvragen en nog vele kleinere zaken. Al
deze aktiviteiten moeten er toe leiden, om
meer lezers aan te trekken die naast ontspannende boeken ook bijbelstudie gaan
lezen."
Interieur van de
bibliotheek

Kijk dit eens even na...
Een inmiddels 90-jarige mevrouw uit
Westbroek vertelt dat zij sinds haar jeugd
gemiddeld twee boeken per week uit de
bibliotheek leest. Zij voelt zich verantwoordelijk voor het behoud van 'het christelijk
element' in de collectie. Wanneer ze een
boek leest waarvan zij vindt dat dit niet in
een christelijke bibliotheek thuishoort, zegt
ze tegen de bibliothecaris: "kijk dit eens
even na". Meestal wordt het boek dan uit de
collectie verwijderd.
Opheffing Jongelingsvereniging.
De jongelingsvereniging Immanuel is in
september 1977 opgeheven. Direct na de
opheffing ontstaat de jeugdvereniging
Immanuel. De bibliotheek gaat met 85
trouwe lezers mee naar de jeugdvereniging.
In het verslagboek staan na 1977 meestal
alleen nog de perioden van aanstelling van
de bibliothecarissen vermeld. Voor het verslag wordt verwezen naar de subsidie-aanvragen bij de gemeente Maartensdijk.
Nieuwe plannen.
Op 28 maart 1992 maakt bibliothecaris
Ronny van Renswoude een uitzondering.
Hij schrijft: "Met de komst van het (nieuwe) bibliotheekteam worden er vele nieuwe
plannen gemaakt voor de bibliotheek. Op
het programma staan de volgende plannen:

De bibliotheek van de
Maartensdijkse jongelingsvereniging.
Eind 1892 besluiten een aantal Gereformeerde en Hervormde jongeren in
Maartensdijk ook een jongelingsvereniging op te richten. Zij noemen hun vereniging naar Joh. 5: 39 Gereformeerde Jongelingsvereniging'Onderzoekt de Schriften',
en starten een bibliotheek. R.P. Veldhuizen
beschrijft in zijn boek Wan Jongelingsvereniging tot Jeugdvereniging, 1993' de
Maartensdijkse bibliotheek.
Ze bestond van 1892 tot 1985. Ook deze bibliotheek wordt door de jongelingen geleid.
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Ze was alleen voor leden en donateurs van
de vereniging toegankelijk. In 1951 is een
Rijkssubsidie niet aanvaard, omdat de
bibliotheek dan voor iedereen zou moeten
worden opengesteld. Enkele geliefde theologische boeken bij de Maartensdijkse
jongelingen zijn: -W.A. Brakel, De redelijke Godsdienst. -Th. van der Groe, De
waarachtige bekering en een negendelige
serie Bijbelverklaringen van Mathew
Henry. Godsdienstige boeken van de
schrijvers E. en A. Erskine, Thomas
Boston, W. Teelinck en Wilford Floor worden veel gelezen. Vooral boeken van de
laatst genoemde schrijver met de koosnaam 'Floortje'werden veel uitgeleend.
Een kwijnend bestaan.
Vanaf 1965 lijdt de bibliotheek een kwijnend bestaan. De collectie wordt nog voor
vijfhonderd gulden met nieuwe boeken
uitgebreid. Onder andere met De Institutie
van Calvijn. In de bibliotheek komt ook
eigentijdse literatuur. Blikoortje van L.
Penning is populair bij de lezers. Boeken
worden zelfs thuisbezorgd bij mensen die
niet in de gelegenheid zijn de bibliotheek
te bezoeken. Toch blijft de belangstelling
gering. In 1985 wordt er besloten de bibliotheek op te heffen. September 1985 worden de boeken tijdens een verkoping verkocht. De opbrengst wordt aan het Hervormd Centrum geschonken.
Algemene Leesbibliotheek.
Eind 1800 werd er in de stad op allerlei
manieren geprobeerd 'De werkman uit de

kroeg te houden'. In 1891 richtte de vereniging tegen drankmisbruik een eenvoudige
leeszaal in. De achterliggende gedachte
was: een werkman kan daar beter zijn tijd
doorbrengen dan in de kroeg.
De voortzetting van dit initiatief wordt
vanaf 1922 door de gemeente Maartensdijk, soms met ernstige bedenkingen,
gesubsidieerd. Toch vonden de Raadsleden
dat het een gemeenschappelijke zaak
betrof. De inwoners van Maartensdijk konden ook van de openbare leeszalen in
Hilversum en Utrecht gebruik maken.
Openbare Bibliotheek Maartensdijk.
Vanaf 1949 zijn er plannen gemaakt voor
een Algemene Leeszaal in het dorp. Dit
hele proces, met als resultaat de uiteindelijke oprichting de Openbare Bibliotheek,
is door Jettie Verwer beschreven. Haar
artikel 'De bibliotheek in Maartensdijk' is
verschenen in St. Maerten nummer 14,
december 1995.
De langste adem
Zoals aan het begin gemeld, is de
Christelijke bibliotheek Immanuel thans
de oudste bibliotheek in onze gemeente.
Wanneer we de doelstelling van de bibliotheek bij de oprichting in 1921 vergelijken
met de plannen in het verslag van 1992
door bibliothecaris Ronny van Renswoude
'de jongeren stimuleren tot bijbelstudie',
worden de uitgangspunten trouw nageleefd.

Koos

Kolenbrander

Geraadpleegde literatuur:
- Verslagboek der Bibliotheek van de Chr. Jongelingsvereniging 'Immanuel' te Westbroek
en Achttienhoven.
- G. Masmeijer, Uit het Grijs Verleden naar het Heden, 1981.
- R.P. Veldhuizen, Van Jongelingsvereniging tot Jeugdvereniging, 1993.
- Dr. A. van Hulzen, Utrecht, de laatste eeuw (60), 'Van leeszaal tot bibliotheek'.
Het Stadsblad, 9-8-1995.
Gesproken met:
- mevr. Oostrum-Lam te Westbroek.
- mevr. Schuurman-van Vulpen te Westbroek
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Historische Snippers
Archieven, het geheugen op papier
Onder het gemeentehuis is een bomvrije
kelder waar de archieven van de gemeente
van worden bewaard. De kelder is niet
alleen bomvrij, maar wordt ook klimatologisch op peil gehouden op de voor papier
zo gunstig mogelijke temperatuur- en
vochtigheidswaarden. Zo houden archiefstukken en foto's het langer uit en dat is
belangrijk, want het archief is het geheugen van de gemeente. Zo is genealogisch
onderzoek erg populair, waarbij met
gebruik van akten van de burgerlijke
stand, bevolkingsregisters, militaire
registers en bijvoorbeeld doop- trouw- en
begraafboeken de stamboom van een
familie in kaart gebracht kan worden. Met
behulp van het kadaster en bouwvergunningen is de geschiedenis van een huis te
reconstrueren, maar ook een breder onderzoek in het archief is mogelijk; de gezondheidszorg in Maartensdijk in de negentiende eeuw, de gebeurtenissen tijdens de
Franse tijd, werklozenprojecten in de jaren
dertig, Tuindorp (wat in 1954 geannexeerd
werd door Utrecht) gedurende de Tweede
Wereldoorlog, de aanleg van straatverlichting in Westbroek of de brandweer in
Groenekan.
Het oudste stuk in het archief zijn de resoluties van de geërfden van Oostveen (de
vroegere benaming van Maartensdijk), dat
wil zeggen besluiten van het bestuur en dit

register begint in 1639. Natuurlijk waren
er daarvoor ook al archiefstukken met
betrekking tot Oostveen, en die zijn in het
archief van het Domkapittel -de domproostt
had de jurisdictie over Oostveen- op het
Utrechts Archief te vinden. Volgens de
Archiefwet zijn in principe alle stukken
van twintig jaar en ouder openbaar. In
Maartensdijk wordt op het ogenblik het
gemeentearchief van na 1926 geïnventariseerd, dat wil zeggen beschreven en geordend en via de zo ontstane inventaris toegankelijk gemaakt. Het archief van vóór
1926 is al geïnventariseerd, evenals de
archieven van de voormalige gemeenten
Westbroek en Achttienhoven.
Ook enkele particuliere instellingen hebben hun archief bij streekarchivariaat
Vecht en Venen, die de archieven voor de
gemeente beheert, in bewaring gegeven.
Het is de bedoeling deze archieven ook
toegankelijk te maken.
Daarnaast zijn de fotocollectie met oude
en recente foto's, alle jaargangen van de
Vierklank en tal van boeken en artikelen
met betrekking op de streek voor iedereen
ter inzage. Het archief is voor iedereen
kosteloos te raadplegen na telefonische
afspraak op maandag en dinsdag tot 14.30
uur.
Brita Pilger, streekarchivariaat Vecht en Venen
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Open Monumentendag
in de gemeente
Maartensdijk
De werkgroep Open Monumentendag is
de oudste werkgroep van de historische
vereniging. In 1988 vroeg het toenmalige
gemeentebestuur aan de vereniging -opgericht in 1987- of zij bereid was de Open
Monumentendag in de gemeente te organiseren. Het bestuur reageerde positief en
aangezien de gemeente met betrekking tot
monumentenbeleid niet zo actief was,
hoopten wij met de monumentendag de
belangstelling van de bevolking te stimuleren.

en werkgroep een schat aan informatie op.
Mede daardoor kan elk jaar op Open
Monumentendag een gevarieerd programma worden geboden.

De voorbereidingstijd was dat jaar erg
kort, zodat op de tweede zaterdag van september -de landelijke datum voor de jaarlijkse Open Monumentendag- alleen de
kerk van Westbroek en het gemeentehuis
te Maartensdijk te bezichtigen waren. Ook
was een fietstocht langs de toen 31 rijksmonumenten in de gemeente uitgezet.

En de gemeente bleef actief. Zo werd de
gemeentelijke Monumenten Commissie
geïnstalleerd en de gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld met daarop maar
liefst 98 objecten van boerderijen, villa's
en oude fabrieksgebouwen tot spoorbogen. Al deze objecten waren op Open
Monumentendagen te bezichtigen en werden beschreven in de brochures.

Het jaar daarop -in 1989- ging de werkgroep zeer voortvarend te werk. Er konden
zes panden bezichtigd worden en er was
een brochure verkrijgbaar. De werkgroep
stelt vanaf dat moment elk jaar een brochure beschikbaar. De laatste jaren stuurt
de historische vereniging deze enkele
dagen voor de Open Monumentendag naar
de leden.
Begin jaren '90 begon het gemeentebestuur veel meer belangstelling te tonen
voor de historische waarden in de vier kernen. Het monumenten Inventarisatie Project van de gemeente Maartensdijk kwam
in 1992 gereed en leverde voor gemeente
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Zo mochten o.a. voor het eerst de forten
Voordorp en Ruigenhoek bezocht worden.
Een beklimming van torens bleek voor
menigeen een grandioze belevenis en de
gerestaureerde muurschilderingen in
Westbroek trokken belangstellenden uit het
hele land.

De organisatie hiervan is voor de werkgroep
alleen mogelijk geweest dankzij de steun
van verschillende ambtelijke afdelingen. De
buitendienst was bijvoorbeeld altijd paraat
bij het aanbrengen van spandoeken en vlaggen en vele vrijwilligers ondersteunden ons
op de dag zelf als rondleider, organiste en
toezichthouder of door broodjes te smeren
en koffie te zetten. De afgelopen tijd heeft
de werkgroep gesproken over het programma van het jaar 2000. Het landelijke thema
is "WATER". Dat biedt genoeg aanknopingspunten in onze gemeente met haar
vele weteringen, sloten, polders en petgaten. Er moet echter nog wel het een en

ander gedaan worden. Wie dus mee wil
werken in de werkgroep of op de Open
Monumentendag zelf actief wil zijn. kan
zich opgeven bij een van de leden van de
werkgroep.

De werkgroep Open Monumentendag in
Maartensdijk bestaat momenteel uit de
volgende leden: Anneke Meyer, Lous de
Raadt, Rosemarie Smits, Douwe Tijsma
en Jcttie Verwer.
Werkgroep Open Monumentendag
Lous de Raadt
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HISTORISCHE VERENIGING MAARTENSDIJK
De HISTORISCHE VERENIGING MAARTENSDIJK is opgericht tijdens de
oprichtingsvergadering die werd gehouden op 7 oktober 1987
in het Dorpshuis 'De Groene Daan" te Groenekan.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het onderzoeken
van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken.
De vereniging streeft dit doel na zonder winstoogmerk.
BESTUUR
Voorzitter: M.L. de Raad-Nolst Trenité,Kerkdijk 51, 3615 BB Westbroek
Secretaris: A.E. Zoetebier-Kluyver, Vijverlaan 2, 3737 RH Groenekan, tel (0346) 21 12 48
Penningmeester R.J. Tiessen, Spoorlaan 82, 3739 KG Hollandsche Rading
E. Both-Voskuil, Merellaan 49, 3738 ED Maartensdijk
W. Verwcr, Kometenlaan 6, 3738 XC Maartensdijk
J.H. Vos, Maertensplein 60, 3738 GL Maartensdijk
De contributie bedraagt ƒ 30.00 per jaar. Voor informatie over en opgave als lid van de Historische Vereniging kan
men zich wenden tot de secretaris.
Het gironummer van de Historische vereniging is 4400774
t.n.V. HISTORISCHE VERENIGING MAARTENSDIIK .
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