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Schutje aan de Gruttersdijk, hoek Zwarte Water en Keizersgracht in Utrecht
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Na het afsluiten van het jubileumjaar van onze vereniging, kunnen we in
dit meinummer van Sint Maerten weer wat verder terug grijpen in de lokale
geschiedenis van Maartensdijk en omstreken.
Kees Floor draagt aan dit nummer een tweetal artikelen bij:
hij inventariseert de ‘Maartensdijkse schutten’ (pag. 4) en in zijn tweede
bijdrage behandelt hij de ‘Maartensdijkse minipoldertopdrie’ (pag 17).
In ‘Een schets van de praktijk van een schutwachter’ (pag. 10) legt Frank
Klok de herinneringen vast van Henk van Brenk uit Groenekan (nu 95
jaar!) aan het werk van zijn vader als schutwachter.
Met de bijdrage ‘De Utrechtse Venen’ (pag. 12) van Tonneke Wilmink gaat
de redactie een experiment aan. De wordingsgeschiedenis van onze streek is
daarin beschreven als voorleesverhaal. Het idee is dat (groot)ouders en/of
onderwijzend personeel dit voorlezen aan hun (klein)kinderen (8-10 jaar).
Op basis van uw reacties bepalen we of deze aanpak voor herhaling vatbaar is.
Tot in 1953 Tuindorp een onderdeel werd van de stad Utrecht,
behoorde die wijk tot de gemeente Maartensdijk. Rob Hufen Hzn schetst in
zijn bijdrage ‘Maartensdijks Tuindorp in de Tweede
Wereldoorlog’ (pag. 20) de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor
Tuindorp en zijn bewoners.
Begin dit jaar publiceerde Bernard Schut uit Bilthoven zijn boek
‘De rekening van vijf jaar oorlog’. Veel van de onderwerpen in zijn boek
speelden ook in onze contreien. Een beknopte inhoud vindt u op pagina 27.
De redactie ontving - in dank - enkele reacties op de Sint Maerten nrs 52
en 53. Die reacties en ons commentaar vindt u in de rubriek ‘Reactie op de
redactie’ (pag. 15).
De redactie wenst u veel leesplezier.
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Hedendaagse kaart met locaties van de in het artikel hiernaast getoonde schutjes:
1: Schutje langs de dorpsweg bij de Aanlegsteeg in Maartensdijk. 2: Schutje bij de kerk in Maartensdijk.
3: Locatie van Maartensdijkse schutten in de stad Utrecht. 4: Schut in het Haverland aan de Inundatiekade, thans Kard. de Jongweg) in Utrecht. 5: Het ‘schut bij Koningslust’ te Utrecht in 1967.
6: Schut in de Kerkeindse Vaart te Westbroek. 7: Coverfoto: Schutje aan Gruttersdijk, hoek Zwarte
Water/Keizersgracht in Utrecht.
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Maartensdijkse
schutten
Aan de noordzijde
van de Dorpsweg
bevinden zich in
de Maartensdijkse
Praamgracht
drie
schutten. Ze bestaan
uit gemetselde walkanten met gleuven,
waarin een houten
schot, het zogeheten
valschut, op en neer
kan worden bewogen. Het daartoe
dienende mechanisme wordt gevormd
door een ijzeren juk
met een afdakje, een
ronddraaiende
as
en een handwiel. De
schutten werden vermoedelijk gebouwd
en/of vernieuwd in
de negentiende eeuw
in opdracht van de
polder of het Waterschap Maartensdijk.

Maartensdijkse
Dwarsvaart
De schutten vormden een
onderdeel van het systeem
van waterbeheersing van
het gebied. Het Waterschap
omvatte vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw
vrijwel de hele gemeente
Maartensdijk (1) en de-

len van De Bilt en de stad
Utrecht. In het noordoosten
zijn er hoogteverschillen,
een gevolg van de nabijheid
van de Utrechtse Heuvelrug. Het westelijk deel van
het waterschap bestaat uit
vlakkere landbouwgronden,
tegenwoordig vooral weilanden. Het geheel waterde
in het zuidwesten af op de
Vecht; het door het waterschap af te voeren overtollig
water moest dus van noordoost naar zuidwest afvloeien. Dat gebeurde onder andere door de Maartensdijkse
Dwarsvaart (Praamgracht)
(2,4). De schutten dienden
om de waterstanden in de
vaart, die eertijds ook voor
het vervoer per schip werd
gebruikt, te regelen.

re vermeld op een staat van
eigendommen en kunstwerken die door het waterschap
Maartensdijk moesten worden onderhouden uit 1966
(5). Op een verre voorganger van die lijst uit1836 (6),
staan langs de Dorpsweg
meer naar het oosten echter
nog twee andere schutten
vermeld: een bij de Aanlegsteeg (afbeelding 1, schut
No 1) en een bij Rustenhoven (in 1904 niet meer aanwezig, dus niet aangegeven
op afbeelding 1). Uit kaarten met hoofdwatergangen
(8) of lengteprofielen (9)
uit 1840 blijkt dat het schut
bij de kerk dubbel was uitgevoerd en dus in feite een
schutsluis is; de ruimte tussen de beide schutten staat

De drie schutten langs de
Dorpsweg staan onder ande-

afbeelding 1
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afbeelding 1
Schutten langs de Kerkweg
(Dorpsweg) te Maartensdijk.
Detail uit de kaart van het
waterschap, behorend bij het
Bijzonder Reglement van
1904. De getallen 1-7 die
de nummers van de schutten
aangegeven, zijn toegevoegd.
1. schut bij J. Som de Cerff.
2. schut bij L. Hoek. 3. schut
bij de Beukenburgsche laan.
4. schut bij E.J, Mulder. 5.
schut bij de kerk. 6. schut bij
P. Meijers. 7. schut bij den
Tolakker. Een schut van het
waterschap voor Rustenhoven
was in 1884 verplaatst naar
de Kooidijk. Bron: RHC
Rijnstreek en Lopikerwaard.

dan ook vermeld als ‘de
Kolk’ (afbeelding 2). Op
een van de kaarten is een
van beide schutten bij de
Kolk overigens later met
de hand doorgehaald en op
afbeelding 2
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Detail van een kaart uit 1840
met hoofdwatergangen en genummerde schutten. No. 5 is
het dubbel uitgevoerde schut
bij de kerk. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (8).

latere kaarten, zoals die van
afbeelding 1 uit 1904, is er
van de Kolk niets meer terug te vinden.
In de jaren zestig van de negentiende eeuw werden nog
twee schutten bijgeplaatst
(6): een bij de Laan van Ridderbosch of Beukenburgsche
Laan (thans Julianalaan/
Prinsenlaan) (1860) en een
tweede tussen de kerk en de
Tolakker (1864).

de Vecht (Keizersgracht en
Zwarte Water), aan weerszijden van het punt waar de
Oosterstroom in het Zwarte
Water uitmondt (Gruttersdijk hoek Keizersgracht). De
beide zogeheten Vechtschutten zijn nog in tact, evenals
het schut van de gemeente
Utrecht in de Oosterstroom
dat het stadswater scheidde
van het Maartensdijks water.

Groote Vaart en
Zwarte Water

Overige
dwarsvaarten

De Dorpsweg, soms ook
aangeduid als Kerkdijk of
(Maartensdijkse) Kerkweg
(11, zie ook afbeelding 1)
was niet de enige plek waar
schutten werden geplaatst, al
lagen ze daar wel het dichtst
bij elkaar. Ook elders langs
de hoofdwatergangen waren
ze te vinden.
De belangrijkste route voor
het water was vanaf Eyckenstein - of eigenlijk vanaf
de waterscheiding langs de
Vuursche Steeg in Bilthoven
- door de Maartensdijkse
Dwarsvaart (Praamgracht),
de Groote Vaart (Maartensdijkse Vaart) en het Zwarte
Water naar de Vecht. Daar
bevonden zich vanaf het
gemeentehuis van Maartensdijk
stroomafwaarts
nog eens vijf schutten: een
bij de Tolakker (afbeelding
1, schut nr.7), een aan de
Nieuwe Wetering, een aan
de Groene Kan (in 1839 vervangen door een nieuw, iets
noordelijker gelegen schut)
en twee in Utrecht vlak bij

De schutten stonden niet
alleen in de genoemde wateren, maar ook in de weteringen die daarop uitkwamen.
Zo waren er in de Nieuwe
Weteringse
Dwarsvaart
(Nieuwe Wetering) drie,
inmiddels verdwenen schutten: een bij de uit 1700
stammende boerderij Den
Babel, een tweede tegenover
Beukenburg en een derde
ergens daartussenin. In de
Groenekanse Dwarsvaart
(Bisschopswetering of Oude
Wetering, langs de Groenekanseweg) stond een schut
in de buurt van de Beukenburgerlaan en de spoorlijn
naar Amersfoort; het werd
in 1992 op verzoek van de
Nederlandse Spoorwegen
naar zijn huidige, meer
westelijke positie verplaatst.
Rond 1840 kwam er nog
een tweede, niet meer bestaande schut in deze dwarsvaart in de buurt van de
Nieuwpoortshoeve.
Het schut in de Blauwkapelse Dwarsvaart of Blauw-

kapelse Wetering nabij Fort
Blauwkapel aan de Voordorpsedijk (bij huisnummer 2) is nog aanwezig. De
schutten in de Achterweteringse Dwarsvaart (Achterwetering), de Achterweteringse Vaart (Groenedijkse
Vaart) en de Kooiwetering
(langs de Kooidijk) zijn echter verdwenen. In de Achterweteringse Vaart stond een
schut aan de noordkant van
de vaart bij de Achterweteringse brug. Het schut in
de Kooiwetering stond aan
het oostelijke uiteinde van
de vaart vlak voor de Achterweteringse Vaart. In 1884
kwam er in de Kooiwetering
een tweede schut; het schut
bij Rustenhoven werd daarnaartoe verplaatst.

Meer Maartensdijkse schutten
De staten van eigendommen
van het waterschap Maartensdijk (5) vermelden nog
meer schutten, alle gelegen in
de stad Utrecht. (afbeelding
3). Zo waren er twee schutten bij het Haverland (waar
het Zwarte Water/Raiffei-

senlaan uitkomt bij de Prof.
Jordanlaan) (afbeelding 4),
een nog bestaand, destijds
onder gezamenlijk toezicht
van de Gemeente Utrecht
en het waterschap staand
schut in de Koekoeksvaart
(thans bij de Snelliuskade/
Nieuwe Koekoekstraat), een
in 1967 afgebroken ‘schut
bij Koningslust’ (afbeelding
5), en nog twee in 1895 vervallen schutten. Rond 1870
kwam er een schut in de uitwatering van de Voorveldse
polder bij Pelkenspoortje
(Pellecussenpoort, bij Lauwerecht 179, Utrecht), even
ten noorden van de plek
waar het Zwarte Water in de
Vecht uitmondt (12). Dit
schut werd in 1948 samen

afbeelding 4
Schut in het Haverland aan
de Inundatiekade (thans Kardinaal de Jongweg) te Utrecht
met op de achtergrond huizen aan de Mr. Sickeszlaan,
destijds te Maartensdijk en
links van het midden de Prof.
Ritzema Boslaan, 27 januari
1936. Bron: Het Utrechts Archief, Cat. nr. 400202.

met het schut in de Koekoeksvaart overgedragen aan
de gemeente Utrecht.
Naast de genoemde schutten waren er ook exemplaren die particulier eigendom
waren. Zo was er een schut

afbeelding 3
Schutten van het Waterschap Maartensdijk in
de gemeente Utrecht. 1: Schut bij de afwatering
van de Voorvelde polder bij Pellecussenpoort. 2
en 3: de Vechtschutten in het Zwarte Water.
4 en 5: schutten bij het Haverland. 6: schut
in de Koekoeksvaart. 7. schut bij Koningslust.
Ondergrond: Kaart van een plan voor verbeterde afwatering op de Vecht, ca 1930; bron:
RHC Rijstreek en Lopikerwaard (11).
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afbeelding 5
Het ‘schut bij Koningslust’ te
Utrecht in 1967, vlak voordat
het werd afgebroken. Rechts
een gedeelte van enkele huizen aan de Hengeveldstraat
bij de hoek van de Alexander
Numankade.

bij Persijn in Maartensdijk
en een aan het Leyensepad
in Groenekan. Laatsgenoemd houten schut werd
rond 1900 gebouwd in opdracht van Jonkheer Twiss
Quarles van Ufford om het
water in zijn eendenkooi op
peil te houden (13)

Schutwachters
De schutten werden bediend door schutwachters
die benoemd werden door
het waterschap. Vaak waren
het boeren uit de omgeving.
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Ze beheerden de sleutels en
moesten ervoor zorg dragen
dat de schutten zo kort mogelijk open stonden en niet
beschadigd raakten (14). Als
er in de polders te weinig
water was of als het water
in de Vecht te hoog stond,
werden de schutten gesloten
gehouden. De schutten in
het Haverland en bij Koningslust waren het gehele
zomerhalfjaar dicht. De uitwatering bij Pellecussenpoort mocht het gehele jaar
door niet door de scheepvaart gebruikt worden. (15)
De schutwachters ontvingen voor hun werk van het

waterschap een bezoldiging,
waarvan de hoogte afhing
van de hoeveelheid werk die
ermee was gemoeid. De bedragen liepen uiteen van 3
tot 50 gulden per jaar (16).
Jacob Schoo, die in 1913
werd benoemd tot schutwachter bij de Koekoeksvaart, was het beste af; hij
kreeg het maximumbedrag.
A. van Kooten daarentegen
was vanaf 1925 onbezoldigd
schutwachter van de schutten in Maartensdijk en kreeg
dus niets.

Achttienhoven en
Westbroek
Schutten van eenzelfde ontwerp als gebruikt in het Waterschap Maartensdijk zijn
binnen de grenzen van de
huidige gemeente De Bilt
ook nog te zien in het gebied
van de voormalige, meer
naar het westen gelegen waterschappen Achttienhoven
en Westbroek. Ze staan ook
vermeld op kaarten of in de
staten van eigendommen

van de beide waterschappen
(17). In Achttienhoven staan
ze in de wetering in het dorp
bij Dr. Welfferweg 48, ook
aangeduid als Hendrikschut,
langs het Achttienhovense

deel van de Kooidijk bij
huisnummer 5 en – thans in
de gemeente Utrecht - langs
de Gageldijk in de buurt van
Fort de Gagel. In Westbroek
gaat het om een schut aan

de Kerkdijk bij huisnummer
70. Een tweede schut bij het
dorp in de Kerkeindse Vaart
(burgemeester Huydecoperweg) (afbeelding 6), is verdwenen.

afbeelding 6
Schut in de Kerkeindse Vaart
te Westbroek met links op de
achtergrond korenmolen de
Kraai. Datering: 1900-1905.
Uitgave: A. Geurtsen. Bron:
Het Utrechts Archief, Cat. nr.
15275.

noten
1. Maartensdijkse gemeentegrenzen volgens de situatie van 1830 tot 1954.
2. We gebruiken van hier af de terminologie van het Waterschap Maartensdijk, zoals gehanteerd in de reglementen en keuren [zie (3), inv. nr. 37]; tussen haakjes staat een thans
gebruikelijke naam.
3. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, Waterschap Maartensdijk,
toegangsnr. H027.
4. Soms wordt op kaartmateriaal ook de gemakkelijk tot verwarring leidende aanduiding
Maartensdijkse Vaart gebruikt, bijvoorbeeld (3), inv. nrs. 1012 en 1013.
5. (3), inv. nr. 39.
6. Staten van eigendommen, (3), inv. nr. 59.
7. kaart (3), inv. nr. 1009; reglement (3), inv. nr. 37; beschrijving schutten (3), inv. nr. 59.
8. (3), inv. nr. 1013.
9. (3), inv. nr. 1012.
10. (3), inv. nrs. 1001, 1003, 1004, 1008-1010 en Het Utrechts Archief, Provincie
Utrecht, toegangsnr. 80, inv. nrs. 318-320.
11. (3), inv. nr. 1036.
12. (5) en (3), inv. nr. 1022.
13. Kruidenier, M. en J. van der Spek: Maartensdijk, geschiedenis en architectuur, Zeist/
Utrecht 2000.
14. Instructies voor de schutwachters, (3) inv. nr. 57.
15. Reglementen en keuren, (3), inv. nr. 37.
16. Notulen 25 juni 1909, (3), inv. nr. 1036; Naamlijst schutwachters (3), inv. nr. 58.
17. Archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Achttienhoven, toegang 56,
inv. nrs 87 en 240; Waterschap Westbroek, toegang 64, inv. nrs 471 en 514.
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Een schets van
de praktijk
van een Schutwachter
Henk van Brenk (95 jaar) haalt herinneringen op aan
zijn vader, die naast boer aan het begin van de Ruigenhoeksedijk in Groenekan, ook onbezoldigd schutwachter was van het schutje naast hun boerderij. We hebben
het dan over de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog.*
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Dat schutje bij Van Brenk
was noodzakelijk om het
afvloeiende water van de
Utrechtse heuvelrug te reguleren maar was voor het
transport over water een
vervelende belemmering.
Dus moest het schutje af en
toe open om beurtschipper Van der Horst met zijn
schuiten met stadsgier door
te laten richting tuinders en
boeren aan de Kooijdijk en
vice versa. En soms ook om
dorpsvisser Ruth de Graaf
met zijn roeiboot doorgang
te verlenen, als die op paling
ging vissen in de fortgracht
van fort Ruigenhoek.

* Overigens zijn er oudere inwoners in Groenekan die zich ook
in de oorlogstijd nog schuiten in
de Bisschopswetering langs de
Groenekanseweg kunnen herinneren.

De auteur veronderstelde
dat een boer die ook schutwachter was wel over telefoon zou beschikken om
opdrachten voor openen
of sluiten van het schutje te
ontvangen en dat hij met
dat beheer van het schutje

behoorlijk druk zou zijn.
Hij kon zich ook voorstellen dat hij als schutwachter
regelmatig tussen twee vuren in zou komen te zitten
(tussen collega’s die ‘verdronken’ en die verdroogden)**.

Peter van Brenk met vrouw Jud en drie kinderen voor hun
boerderij aan de Ruigenhoeksedijk.

Al die veronderstellingen
bleken v.w.b. het schutje
bij Van Brenk onjuist. De
Van Brenk’s hadden geen
telefoon en Henk’s vader
had weinig omkijken naar
het schutje. De sleutel
van het schutje hing bij
de keukendeur en beurtschipper en dorpsvisser
bedienden zichzelf. En als
de weerssituatie noopte
tot lozing van heuvelrugwater dan kwam een man
van het waterschap op de
fiets langs om het schutje
open te zetten. Diezelfde
man kwam na één of twee
dagen lozen het schutje
ook weer sluiten.
Henk van Brenk schetst
hoe zo’n scheepstransport
van stadse gier in zijn werk
ging:
‘Het was vaak een sliert
van 10-12 schuiten met
“stadse gier”.’ Stadse gier
werd met name gebruikt
door de tuinders langs de
Gagel- en Kooijdijk, maar
ook door Henk’s vader wel
gemengd met droge potstalmest. “Dat mengen
en omzetten van de mest
deed dan Tijs Stoop - die
was niet helemaal goed,
maar kwam bij de boeren overal helpen, werkte
hard en was een beresterke
vent. De stadse gier werd
op sommige stukken ook
wel direct met grote batsen
over het land gegooid.” De
schuiten waren geladen in
de buurt van molen De
Arend in Utrecht en over

het jaagpad getrokken door
een paard langs het zwarte
water en langs de wetering
vanaf fort Blauwkapel naar
de Ruigenhoeksedijk. “Eén
man liep bij het paard en
een ander hield met een
bootshaak de schuiten in
het midden van de wetering. Bij de brug van de
Ruigenhoeksedijk
werd
het paard afgehaakt en
duwden ze de voortsukkelende schuiten linksaf in
de richting van de Ruigenhoeksedijk/Kooijdijk.
Dan werd het paard weer
even aangehaakt tot bij
het schutje. Daar pakte de
beurtschipper de sleutel die
bij de keukendeur van onze
boerderij hing en draaide
het schutje omhoog. De
schuiten werden vervolgens onder het schutje en
onder de brug naar ons
weiland doorgeduwd, het

schutje werd gesloten en
daarachter werd het paard
weer aangehaakt en de reis
zonder verdere obstakels
vervolgd in de richting van
de Kooijdijk.”
“Mijn vader had dus eigenlijk geen omkijken naar
dat schutje. Vergelijk het
maar met Martin Verholt
nu [bewoner woonboerderij aan de Groenekanseweg
125, red]. Die is ook onbezoldigd schutwachter van
dat schutje bij hem tegenover. Hij zal er ook zeker
geen slapeloze nachten van
gehad hebben!”.

** Overigens zijn er geluiden uit
het Maartensdijkse dat het daar
wel eens voor kwam dat een boer
annex schutwachter gebeld werd
door collega’s die verdronken/
verdroogden: de een wilde het
schutje omhoog de ander juist
omlaag.

Henk, Peter, Cornelis van Brenk bij hun schutje op
de Ruigenhoeksedijk.
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De
Utrechtse
Venen
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Splash pieeep, splash pieeep.
Ik zit voor in de punt van de
roeiboot. Ik heb de belangrijke taak om uit te kijken
zodat we nergens tegenaan
varen. Oma roeit, ze zit met
haar rug naar me toe en kan
daardoor niet goed zien wat
ons tegemoet komt. Splash
pieeep, splash pieeep. De
roeispanen plonzen in het
water en de ijzeren ringen
waarmee ze aan de boot
zitten piepen als oma doorhaalt.
We varen door een gebied
met heel veel sloten en
slootjes en smalle stroken
land, meer water dan land.
Af en toe staat er op een van
de stroken een huisje, verscholen tussen het riet en de
struiken. Wilgen en berken
heb ik al geleerd, bomen en
struiken die natte voeten
kunnen hebben.
‘Iets meer naar de kant oma’,
er komt een motorboot aan.
Als hij langs vaart moet ik
me goed vasthouden want
die boot maakt flinke golven. De schipper lacht naar
oma: ‘ja,ja, hij hoeft niet

te roeien’. Oma heeft het
warm, ze heeft zweetdruppels op haar voorhoofd
staan. Ik buig diep voorover
en probeer het water te raken. Het water is warm en
als ik aan m’n natte hand
ruik, ruik ik de grondlucht
van het water. ‘Je ruikt het
veen’ zegt oma, ‘maar nu
stilzitten anders varen we zo
het riet in’. ‘Oma wil je nog
eens vertellen hoe dit hier
allemaal gekomen is’ vraag
ik, want ik vind dat een
heel bijzonder verhaal. ‘Doe
ik straks hoor, als we gaan
picknicken, maar nu moet
ik eerst mijn aandacht bij
het roeien houden’. Het water is een beetje bruin maar
wel heel helder, ik kan de
bodem zien en ook heel veel
planten, zelfs prachtige waterlelies. Het krioelt van de
kleine waterbeestjes, sommige lopen zelfs over het
water. ‘dat zijn schrijvertjes,
zie je hoe hard die over het
water gaan, dat zou jij zeker
ook wel willen’.
Na een half uurtje roeien
komen we aan een grote

plas. Je kunt heel ver kijken
en het is druk met zeilboten.
Opeens zijn de stroken land
weg en kan ik ook de bodem
niet meer zien. Bij een eilandje leggen we de roeiboot
tegen een steigertje. Ik mag
hem vastbinden, maar oma
kijkt wel even of de knoop
goed vastzit. Stel je voor dat
de boot weg zou drijven.
Oma heeft een grote mand
vol gepakt met lekkere dingen, een grote deken en gelukkig ze heeft m’n badpak
meegenomen. Het water is
lauw, het is ook een heerlijk
warme dag. We zwemmen
een poosje, maar dan voel ik
de honger komen. Wat zou
er allemaal in die mand voor
lekkers zitten. Als we ons afdrogen is die geur er weer,
de geur van natte grond of
veen zoals oma dat noemt,
maar nu wel tien keer sterker
dan toen ik m’n hand rook.
Vooral m’n haren stinken.
Na de pannenkoeken en de
aardbeien kruip ik, in het
warme zonnetje, tegen oma

aan. ‘nu vertellen oma, het
verhaal van hoe dit hier allemaal zo gekomen is’.
‘Goed, daar gaan we dan.’
Ongeveer 1000 jaar geleden
was het hele gebied van de
stad Utrecht tot aan de duinen van de Noordzee, een
groot moeras, of ook wel
veengebied genoemd. Hier
en daar liep er een rivier
doorheen en een enkele weg,
maar verder was het gebied
bedekt met heide, kleine

Grote delen van dat veen
waren eigendom van de bisschop van Utrecht, die dat
land weer uitgaf aan kloosters,. De mensen in die tijd
waren heel erg gelovig en regelmatig liet iemand na zijn
dood grote stukken land na
aan de kerk en de kloosters.
Ook kwam het voor dat de
kloosters land van de koning
kregen.
Omstreeks het jaar 1000
ging het goed in het gebied
dat we nu Nederland noe-

(voor)leesverhaal voor kinderen
en
kleinkinderen
stroompjes water, modder,
waterplanten en bomen die
graag in het water staan. In
het gebied woonden weinig
mensen. Wat had je ook te
zoeken in zo’n natte, onherbergzame streek. Als je niet
oppaste zakte je zomaar weg
in de grond.

men. De mensen hadden
genoeg te eten en er waren
weinig vreselijke ziekten, die
in andere tijden duizenden
slachtoffers konden maken.
De bevolking nam dan ook
snel toe, vooral in de steden
zoals bij voorbeeld Utrecht.
In de stad en op het plat-

teland gebruikten de mensen hout om hun huizen
te verwarmen en om op te
koken. Maar je snapt, dat
er al gauw veel te weinig
hout was voor die groeiende
bevolking. Maar gelukkig
konden ze blokken steken
uit de veengrond, die, als ze
wat droger waren, heel goed
konden branden. Ze noemden die brandstof ‘turf ’. De
kloosters gaven de boeren
een soort vergunning om de
turf uit de veengebieden te
halen.
Eerst konden de verveners
het veen nog opscheppen ,
maar het gebied werd steeds
dieper uitgegraven en daardoor ook natter. Na jaren
veenscheppen moesten ze
zelfs onder water baggeren.
Ze hadden baggerbeugels of
een soort schepnet aan stelen die soms wel acht meter
lang waren. Zo diep zat het
veen daar. Ze droogden de
bagger uit het moeras op
smalle stroken land, die ze
legakkers noemden en daar-
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tekening Karien Scholten

na werd de droge modder, de
turf, ook weer in blokjes gesneden en met platte boten
naar de markt in de steden
gebracht of naar de kloosters die het zelf gebruikten
of doorverkochten.
Langzaamaan ontstond zo
dit gebied van smalle legakkers met daartussen brede
sloten. En hoewel de kloosters en de landheren toestemming hadden gegeven
om te baggeren kregen ze
daar steeds meer spijt van,
want al het land verdween
en werd als turf opgestookt.
En er voor in de plaats kwam
alleen maar water.
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‘Maar oma, ik heb vandaag
ook weilanden gezien met
koeien en niet alleen slootjes
en van die legdingen’. ‘Legakkers’ zegt oma lachend.
‘Heb je nog iets bijzonders
gezien aan die weilanden?’
vraagt ze me dan.’ Ik pieker
me suf en krijg diepe rimpels tussen m’n ogen. Nou
nee, koeien, sloten en gras,
heel veel gras.
‘Kom maar lekker zitten’
zegt oma dan, dan vertel ik
verder.
Het veengebied werd in gelijke stukken verdeeld, zo’n
stuk heette een hoeve. Om
te voorkomen dat er alleen
maar water achterbleef als
de baggeraars het veen er uit
hadden gehaald, moesten
zij het gebied als landbouwgrond achterlaten. ‘Hoe kan
dat nou’, zul je denken, ‘hoe
kun je van water nou land
maken?’ Wel, met elkaar
bedachten de verveners een
manier om dat toch te doen.

Ze maakten in het gebied
waar ze turf gingen winnen
heel veel sloten. Met molens
pompten ze het water uit
dat gebied naar een rivier,
hier dus de Vecht. De sloten
moesten dicht bij elkaar liggen, anders bleef het land
(dat wel 100 m breed en
soms meer dan 1250 m lang
was) in het midden veel te
nat. Daardoor zijn de weilanden heel lang en smal. Ze
pompten net zo lang tot het

we ons straks wassen. Onze
handen en ons gezicht. Brrr.
Koud, ik kruip nog even
weg onder de deken. Mama
legt wat turf op een stapel
en maakt een klein vuur. Ze
hangt er de papketel boven.
Als we geluk hebben is er
melkpap met haver en een
heel enkele keer een klontje
boter maar meestal is de haver gekookt in water. Papa
heeft al gegeten als wij uit
bed komen. Hij moet van-

Tonneke Wilmink
gebied droog was en ze op
de bodem weiland konden
maken. Zo zijn de Nederlandse polders ontstaan. Als
er veel water in de sloten
stond moesten ze dus malen
met de molens, maar zo kregen ze èn de turf èn nieuwe
landbouwgrond. Slim he?
Oma kijkt naar me, maar
ik ben diep in slaap en zo
te zien lig ik te dromen. De
zon, het zwemmen, de lekkere pannenkoeken en haar
zachte stem hebben hun
werk gedaan.
‘Het is nog donker in ons
hutje. Ik lig op de grond op
een berg stro te slapen onder
een ruwe deken, samen met
mijn broertjes en zusjes. In
de hut is het koud, maar onder de deken en met ons vijven is het knus en gezellig.
Ik word wakker van zacht
gepraat. Mama en papa
zijn al wakker. Mama haalt
met een grote emmer water
uit de sloot. Daarin moeten

daag ongeveer een half uur
lopen voor hij aan de plek
komt waar hij kan baggeren.
Ik weet heel goed waar dat
is, want straks mag ik hem
daar z’n middageten brengen. Ik ben al zes en kan al
flink meehelpen in het huishouden. Voor ik naar papa
ga moet ik eerst mama helpen: de kleintjes wassen en
de allerkleinste een schone
luier omdoen zolang dat
popke nog in het kistje ligt.
Lang zal ze daar niet meer
kunnen liggen want mama
heeft verteld dat er weer een
kindje komt.
Daarna veeg ik de vloer van
de hut en was de vuile luier
in de sloot. Als die te drogen hangt ga ik samen met
mamma pap koken voor het
middageten. Vandaag is er
ook een stukje zwoerd, dat
is de huid van het varken die
je kunt bakken. De hele hut
ruikt er naar. Het zwoerd
is voor papa, want hij moet

2

heel hard werken. Hij werkt
in het veen en baggert al op
vier meter diep. Het is nu
herfst en het water wordt al
flink koud. ‘s Avonds na het
eten valt hij bijna boven de
pan in slaap.
Tegen het middaguur pak ik
de eetketel en ga op weg. Ik
hou van de tocht door het
veen, van de modder die
tussen je blote tenen omhoog knijpt, maar vooral
van de stilte, de geur van het
water en de vogels. Vader
kent er heel veel bij naam,
ik ken alleen de reiger en de
fuut. De reiger die doodstil
aan de rand van het water,
uren kan wachten tot hij

de
reactie op
redactie
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In StM 53 ontbrak de
ruimte om wat meer
aandacht te schenken
aan een drietal reacties
die binnen kwamen op
het stuk over ‘Ruim
dertig jaar verandering
in de kern Groenekan’
in de StM 52. Vandaar
dat we daar nu alsnog
op terug komen. Verder kwam er een reactie binnen over het ”In
Memoriam Wim van
Schaik” in StM 53.

een kikker of een visje vangt
en de fuut die in het voorjaar haar jongen op haar
rug meeneemt. Als ik niet
te laat thuis ben kan ik misschien nog een poosje vissen
in de sloot achter ons huis.
Het zou fijn zijn als we weer
eens wat anders te eten zouden hebben dan haverpap.
Ik trek m’n schouderdoek
wat dichter om me heen,
er komt mist opzetten en
de kou van het water trekt
omhoog in m’n benen. Ik
moet opschieten. Met mist
kun je makkelijk verdwalen
in het moeras. Dat is gevaarlijk. Maar voor ik het weet
is het mis. Ik weet niet meer

welke kant ik op moet en in
paniek begin ik te rennen.
Ik voel hoe de grond onder
m’n voeten verdwijnt en hoe
ik wegzak in de zachte modder en hoe het koude water
om me heen sluit. In paniek
sla ik om me heen. ‘wakker
worden, wakker worden’ iemand staat aan me te schudden. Als ik m’n ogen opendoe kijk ik in het gezicht van
oma, ‘je hebt vast een nare
droom, kom we moeten zo
langzamerhand weer naar
huis terug’. Samen pakken
we de spullen in de mand
en roeit oma weer door de
slootjes naar huis. Wat een
bijzondere dag.

Rietveld, het was ook te
mooi om waar te zijn!

Hennie Knake, woonachtig
aan de Koningin Wilhelminaweg, wijst ons in deze op
een ernstige dwaling: “Gerard
van de Groenekan heeft daar
nooit zijn werkplaats gehad.
Hij woonde op de Utrechtseweg op het landgoed Sandwijck, het sluisje over van de
Biltsche Grift en dan kwam
je bij zijn werkplaats. Gerard was de enige die Rietveld
meubels maakte. Ik herinner
mij dat daar op de Koningin
Wilhelminaweg het houtbewerkingbedrijf van de Firma
Geeraerts gevestigd was.” Die
naam Geeraerts heeft de auteur wellicht te lichtvaardig
opgevat als een verbastering
van de voornaam van Gerard
van de Groenekan, en de achternaam deed daarna de rest!
Het leek een kans voor open
doel, maar helaas.

Na de prachtige connectie van
Groenekan via het pendantstuk van Oopjen Coppit met
Rembrandt, dacht de auteur
in de Sint Maerten nummer 52 ook even een verbinding te kunnen leggen tussen
Groenekan en de beroemde
architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld. In nummer 52 wordt gesproken over
een houtbewerkingbedrijf dat
aan het eind van de Koningin Wilhelminaweg richting
Blauwkapel stond. In dat artikel wordt dat fabriekje toegeschreven aan Gerard van de
Groenekan, onder meer meubelmaker voor de beroemde
architect en meubelontwerper
Gerrit Rietveld.
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Padvinders
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Ook de reactie van Gijs Barneveld heeft betrekking op
het timmerfabriekje in Groenekan. Hij meent te weten
dat de padvinders uit het
stuk in nummer 52 niet in
het timmerfabriekje bij elkaar kwamen maar een stuk
verderop richting Blauwkapel, misschien ter hoogte van
waar nu het viaduct is. Zij
zouden daar bijeengekomen
zijn in één helft van een op
die plek na WO2 gebouwd
dubbel houten woonhuis dat
inmiddels afgebroken is. Aan
de zuidkant, het dichtst bij
Blauwkapel, woonde vroeger
Ruizenstein (hij werkte op
de Uithof aan de Veeartsenijschool in Utrecht) en aan de
kant van Groenekan woonde
Van Luin (die had een vuurwerkfabriekje op de Kanonsdijk vlak bij het bruggetje
over de inundatiekom).
Dat Blauwkapelse einde van
de Koningin Wilhelminaweg
heeft überhaupt een wat ‘rafelige’ geschiedenis. Wellicht dat
we daarop ooit in een uitgebreider artikel terug kunnen
komen.

Copijnlaan
De derde reactie heeft betrekking op de verkoop van de
grond voor de bouw van de
Copijnlaan. Die wordt in het
artikel gesitueerd in 1968, en
de bouw eind zestiger jaren.
Hannie Riemers, (oud-) Copijnlaanbewoonster van het
eerste uur, meent dat die tijdsaanduiding er flink naast zit.

Zij blijkt gelijk te hebben. De
verkoop van de grond vond al
eind vijftiger jaren plaats en
de huizen aan de Copijnlaan
werden begin zestiger jaren
gebouwd.

Wim van Schaik
Els de Bouter vindt het jammer dat in het ‘In Memoriam
Wim van Schaik’ in StM 53
geen aandacht is geschonken
aan de kunstcollectie van de
van Schaiks en aan de inspanningen van Wim van
Schaik om die collectie voor
een breed publiek toegankelijk
te maken. Hoewel niet direct
gerelateerd aan zijn betekenis
voor de Historische Vereniging
bij deze dan toch een korte
toevoeging: Als liefhebber
van figuratieve kunst hebben
Wim en Hella van Schaik een
omvangrijke en gevarieerde
beeldencollectie op gebouwd.
Naast de collectie beelden en
kleinplastiek hebben zij ook
een uitgebreide verzameling
penningen, schilderijen en
grafiek bijeengebracht. Wim
van Schaik heeft geprobeerd

Dirk Breed, Dijkopgang
(collectie van Schaik)

zijn uitgebreide en brede
kunstcollectie voor Groenekan te behouden. Hij heeft
o.m. gesuggereerd de vrijkomende School met de Bijbel
tot museum te bestemmen.
Daar heeft echter het toenmalige gemeentebestuur hem niet
in willen volgen. Vervolgens
heeft hij geprobeerd zijn collectie onder te brengen in een
nieuw te vestigen Museum in
‘Het Nieuw Joods Werkdorp’
in de Wieringermeer. Na een
fraaie tentoonstelling van een
deel van zijn collectie aldaar
is dat helaas op een laat moment in de besluitvorming
afgeketst. Uiteindelijk hebben
de Van Schaik’s de collectie
onder gebracht bij museum
Flehite in Amersfoort. Daar
werd in 2015 een druk bezochte tentoonstelling ‘Breed
Verzameld’ aan de collectie
gewijd, in 2016 gevolgd door
de tentoonstelling ‘Met Flehite de boer op’.

In het Noorderpark, het veengebied tussen Utrecht en Hilversum,
bevinden zich in de vroegere gemeente Maartensdijk (1) talrijke
polders. De namen van de kleinere polders kom je tegenwoordig
niet zo vaak meer tegen; ze dreigen in de vergetelheid te raken.
Om welke polders het gaat? Vind ze hier in de Maartensdijkse
minipoldertopdrie.

De Maartensdijkse
minipoldertopdrie
nr. 3

De polder het Huis te Hart
Op positie drie vinden we de
polder het Huis te Hart in Westbroek. Hij ligt ten noorden van
de Kerkdijk en strekt zich uit
tot aan de grens met de provincie Noord-Holland. Het gebied
is ingeklemd tussen de polder
Westbroek aan de westzijde en
de Kerkeindse polder (2) aan
de oostzijde (zie afbeelding 1)
en heeft een oppervlakte van
90 hectare. Ter vergelijking: de
Gelderpolder in Maartensdijk
(Achterwetering) is anderhalf
keer zo groot, de Kerkeindse
polder in Westbroek drie keer
en de polder het Achteraf in
Achttienhoven vier keer.
De polder het Huis te Hart beschikte destijds onder andere
over een watermolentje (3a,
3c); daarnaast was er een schut,
dat in de zuidoosthoek van de
polder aan de Kerkdijk stond
en daar overigens nog steeds
staat (rijksmonument bij huisnummer 70).

Sinds 1997 ligt het zuidelijk
deel van de wandelroute ‘Bert
Bospad’ in deze polder. Het
noordelijk deel van de polder
en het aan de westzijde aansluitend gedeelte van de polder
Westbroek (samen ongeveer
52 hectare) worden ook wel
aangeduid als Westbroekse
Zodden.
De polder het Huis te Hart
afbeelding 1
Uitsnede uit een kaart van
de gemeente Westbroek uit
1867 met de ligging van de
in de tekst genoemde polders.
Tussen de Kerkweg (Kerkdijk) en de grens met NoordHolland is de Het-Huis-teHart-polder aangeduid, met
schut en watermolentje. Niet
op de oorspronkelijke kaart,
maar nu toegevoegd: M =
het Molenblok, P = Persijnpolder,
G=Gelderpolder,
K=Kerkeindse polder (=TeVeenwaarts-buiten-de-molen-polder) en A=het Achteraf. Bron: Gemeenteatlas
(5).

staat onder andere op verscheidene kaarten uit de tweede
helft van de negentiende eeuw
(4-6), bijvoorbeeld die van afbeelding 1. Vanaf 1873 is de
polder ook te vinden op de
kaarten van de Topografische
Dienst en haar voorgangers
(7). Dat is nog steeds het geval, wat evenals de vermelding
in het Noorderparkboek (8),
helpt bij het voortduren van de
naamsbekendheid.
In 1863 werd de polder het
Huis te Hart een zelfstandig
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waterschap met een eigen bestuur en een eigen zogeheten
bijzonder reglement (3a). In
1913 volgde opheffing en samenvoeging met het waterschap Westbroek (1864-1971)
(3b).

nr. 2
De Persijnpolder
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De tweede plaats op de lijst
van kleinste polders is voor de
Persijnpolder. Deze ligt tussen
de Maartensdijkse Vaart, de bij
Groenekan daarop uitkomende Achterweteringse of Groene
Vaart en de Achterwetering.
Het gebied maakte deel uit van
het vroegere waterschap Maartensdijk (1866-1977).
De omvang bedraagt ongeveer
38 hectare. De Persijnpol-

afbeelding 2

nr. 1
Het Molenblok

der wordt vanaf 1899 tot in
de jaren veertig van de vorige
eeuw genoemd in de keuren of
politieverordeningen van het
waterschap (9a), waarin de verplichtingen van de ingelanden
zijn vastgelegd en de sancties
bij het niet nakomen daarvan. De officiële topografische
kaarten vermelden de Persijnpolder vanaf 1948 tot en met
2009 (7). Inmiddels is hij dus
van die kaarten verdwenen,
wat de naamsbekendheid in de
weg staat, evenals het ontbreken van een vermelding in het
Noorderparkboek (8).
Afbeelding 2 geeft een schetstekening van de polder uit het
begin van de twintigste eeuw.

Nog kleiner dan de Persijnpolder en daardoor goed voor een
eerste plaats in de Maartensdijkse minipoldertopdrie is het
Molenblok. De polder omvat
een gebied van ruim 30 hectare
op de grens van Westbroek en
Achttienhoven ten zuiden van
de Dr. Welfferweg tussen de
Kerkeindse vaart en de daarop
uitkomende Achttienhovense
vaart. Aan de noordzijde van
het Molenblok staat een gelijknamige boerderij uit het begin
van de achttiende eeuw (12,
14) (afbeelding 3); in dit pand
aan de Dr. Welfferweg 16 is
thans Paul & Lettie’s Bed and
Breakfast gevestigd.
De naam het Molenblok komt
al voor op een kaart uit 1777
(10) van G.N. Back, dezelfde
landmeter die de kaart ver-

afbeelding 3
Boerderij en rijksmonument het
Molenblok aan de noordzijde
van de gelijknamige polder, Dr.
Welfferweg 16, Achttienhoven.
Datum onbekend.
Foto: A.J. van der Wal.
Bron: RCE, objectnr. 108406.

vaardigde van het waterschap
Maartensdijk bij de entree van
het gemeentehuis in Bilthoven.
De huidige korenmolen De
Kraai werd in 1880 op zijn
huidige positie geplaatst, dus
daarnaar kan de polder niet
zijn vernoemd. Datzelfde geldt
voor de voorganger, de Corthoefse molen of de molen van
Alphen (12, 13), zo blijkt uit
een notitie uit 1785 (11b). ‘De
polder draagt die naam omdat
er jaren achtereen molens heb

nog ingetekend (7); de naam
het Molenblok heeft de officiële stafkaarten echter nooit
gehaald. De polder wordt ook
niet afzonderlijk vermeld in
het Noorderparkboek (8).
Het Molenblok staat wél aangegeven op kaarten van het
waterschap Achttienhoven
(1862-1976), bijvoorbeeld uit
1903 (afbeelding 4; noord is
rechtsboven) en 1950 (11a).
In de keur van het waterschap
uit 1925 wordt het Molenblok
- naast het Achteraf, het Zek en
de Gagelpolder - ook als aparte

Kees Floor
ben gestaan om het overtollige
water uit de drassige polder af
te voeren’, zo staat daarin te
lezen. Men begon toen - na 35
jaar zonder bemaling en na een
aantal natte zomers met flinke
wateroverlast en veel waterschade - weer te denken aan
het opnieuw plaatsen van een
molen. Op topografische kaarten van 1910 tot 1948 is zo’n
molen voor het waterbeheer

afbeelding 4

afdeling met een eigen waterpeil genoemd.
Op de Achttienhovense waterschapskaart van afbeelding 4 is
de Kerkeindse vaart, de westelijke begrenzing (bovenzijde figuur) van het Molenblok, overigens niet ingetekend. Deze
vaart valt namelijk, evenals een
smalle strook langs die vaart gelegen percelen, nog net onder
de vroegere gemeente en het
voormalig waterschap Westbroek, dus buiten het gebied
van het op de kaart afgebeelde
waterschap Achttienhoven.
Een zesde deel van het Molenblok hoorde bij Westbroek,
de rest bij Achttienhoven.

Voetnoten
1. Gemeentegrenzen Maartensdijk van 1957 tot 2001.
2. De Kerkeindse polder werd
tot medio jaren veertig van de
vorige eeuw aangeduid als Te
Veenwaarts buiten den Molen
polder; zie bijvoorbeeld fig. 1.
3. Archieven van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht, Westbroek, toegang:
64, inv.nrs. a. 471. b. 472. c.
488.
4. Kaart van de Provincie
Utrecht in vier bladen, blad 1,
door J.H. Kips en A.A. Nunnink, 1850. Archief Eemland,

kaartnummer 1001-483.
5. Kuyper, J.: Gemeenteatlas
van de provincie Utrecht, Leeuwarden 1868. (genlink.nl)
6. Kaart van de provincie
Utrecht door J. Kuyper, 1894.
Archief Eemland, kaartnummer 1001-435.
7. topotijdreis.nl
8. Buiter, H. en H. Renes:
Noorderpark,
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Utrecht en het Gooi, Utrecht
2013, p8.
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10. Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge Jurisdictie
van Achtienhoven, door G.N.
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Top. atlas 2182 en onder andere afgedrukt in St Maerten
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Maartensdijks Tuindorp

in de tweede wereldoorlog
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De betekenis van
de Tweede Wereldoorlog voor Maartensdijk en zijn
bewoners.
Op 9 mei 2015 was
ik een van de zes
personen die, op
uitnodiging van de
Historische Vereniging Maartensdijk,
in het voormalige
gemeentehuis van
Maartensdijk daarover vertelden.
Ieder van hen nam
dát deel van de
gemeente voor zijn
rekening, waarover
hij kennis voor het
voetlicht kon brengen. In mijn geval
was dat Tuindorp,
dat vanaf 1930
als ‘Vinexwijk’ in
Maartensdijk, gerealiseerd werd.

Vanaf de Hoofddijkse Wetering, de grens met
Utrecht (thans Kardinaal de Jongweg), stak
Tuindorps bouwlocatie als een schiereiland
Maartensdijks weidegebied in. Burgemeester
Van der Voort van Zijp had er frequent contact
over met Willem Godijn, directeur van de N.V.
de Stadswoning. De nieuwe bewoners, afgezien
van de winkeliers, werkten veelal in Utrecht,
o.a. bij de spoorwegen.

Eerste fase van de nieuwbouw. Linksonder boerderij en land van ‘Zeldenrust’. Thans het tracé van
de Kardinaal de Jongweg t.p.v. de Regentesselaan
1 en 2 e.v.

Tuindorp was, gezien de afstand van 7,5 km tot
Maartensdijk en de fysieke scheiding van Utrecht
door de Hoofddijkse Wetering, een zelfvoorzienend dorp met ‘n eigen vrijwillig brandweercorps,
’n hulpsecretariaat en drie veldwachters die over ‘n
veldwachterspost met arrestantenlokaal beschikten
(naast de woning van tolwachter Goof Verheul bij
de latere speeltuin de Pan). Er waren kerken, scholen en toneelverenigingen voor elke zuil en, na de
oorlog, 70 winkels. Er was een warme band met
bouwer Willem Godijn. Toen, na de oorlog, enkele
nieuwe bewoners van Tuindorp ook in de gemeenteraad gingen figureren, zal dat door een aantal Maartensdijkers, als bedreigend voor het eigen dorpskarakter ervaren zijn.

Joodse inwoners woonden op
minstens 30 adressen; waaronder 23 joodse gezinnen. ‘In
1937 werd in Tuindorp, om te
komen tot het houden van hun
zaterdagse sjoeldiensten, “de
Joodsche Vereeniging Tuindorp” opgericht. (‘Tsoufuno’:
‘Voorwaarts’). De diensten
werden in de woning van de
Balkoure (voorlezer) M. Onderwijzer op Prof Pullelaan nr.
33 gehouden.’ 1 (op nr. 35, 47,
49, 19, 9 woonden geloofsgenoten).
De Joodse huisarts L.J. Frijda
gaf Tuindorpers in de mobilisatietijd (1939) EHBO-lessen.
Het Vrouwen Vrijwilligerscorps
zette een bloedtransfusiedienst
op. De afdeling Tuindorp van
de Nederlandse Vereniging
voor Luchtbescherming startte,
in het gemeentelijk hulp-secretariaat aan de Schimmelpennincklaan 4, een ‘overlevingscursus’. In 1939 was het aantal
bewoners 6000.
De Joodse gemeente verkaste
naar het wijkgebouw van de
Hervormde gemeente aan
het Willem van Noortplein
in Tuinwijk en er ontstonden
plannen om in Tuindorp, naast
de hoekwoning Van Riellaan 2,
een synagoge te stichten (door
de uitgebroken oorlog is het
daarbij gebleven).
De N.S.B. kreeg bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935, landelijk gemiddeld bijna 8% der uitgebrachte
stemmen. In Tuindorp (en in
Steynenburg/De Bilt en Groenekan) was dit percentage twee
keer zo hoog. De N.S.B. had
in die tijd nog niet het sterke
anti-semitische karakter, dat zij
later tentoon spreidde. Willem

en zijn twee
broers waren
enthousiast
NSB-lid,
evenals burgemeester
Van der Voort
van Zijp.
Hij, NSB-lid
van het eerste
uur, overleed onverwacht op
28 september 1935. Hij werd
opgevolgd door Roelof Tjalma,
ook een dominee, maar geen
N.S.B. lid.
Langs de spoorlijn aan de Albrecht Thaerlaan lag een antitankgracht (‘Tankval’), die
door Godijn voor de oorlog in
opdracht van de genie was gegraven. Bij de hellende spoorwegovergang in de Tripkade,
waren in het wegdek zogenoemde asperge-versperringen
gemaakt; putjes waarin puntige
ijzeren binten gestoken konden
worden die schuin omhoog
staken. In de bermen stonden
in beton gegoten asperges. Die
staan nu nog bij de toegang tot
Blauwkapel.
Vlak voor de Nederlandse capitulatie, in de eerste meidagen
van 1940, werden de polders
rond Tuindorp door de Nederlandse genie onder water
gezet.

‘Ongewenscht’
Toen de oorlog uitbrak stond
de bejaarde joodse heer W.
Eichemwald voor zijn woning
Regentesselaan 19 te huilen.
Zijn bange voorgevoelens zouden snel werkelijkheid worden.
Tijdens de bezetting kwamen
in Maartensdijks bevolkingsadministratie persoonskaarten in
gebruik met in de rechter-bo-

Willem Godijn temidden van
het bestuur van Tuindorps Belang en dat van de Maartensdijkse gemeente. Links de nieuwkomers. 2e v. links: de Joodse
dokter Frijda, 4e v.links: Burg.
van der Voort van Zijp, midden:
W. Godijn. Rechts in het zwart,
de autochtonen. In licht pak Ch.
L. Quéré, een der architecten
van Tuindorp.
venhoek de vraag: Van Joodsch
ras? en: ‘Joodsche herkomst?’
En bovendien werd de religie
vermeld. Ook was een pasfoto
aangehecht.
Een telling onder Duits gezag
(1 oktober 1941) vermeldt in
Maartensdijk 166 joden, waaronder 67 buitenlanders.
De kaart werd later vervangen
door A en B - kaarten; de A kaart was voor Joden bestemd.
Bovendien werd in oktober
1940 landelijk de afstammingsverklaring
ingevoerd,
al spoedig bekender onder de
naam Ariërverklaring. In dat
jaar koos A. Mussert de kant
van de Nazi’s.
Joodse familienamen in Tuindorp: Allegro (Agent textielfabriek), Anschel (koopman),
de Beer (twee maal, textielhandelaren), Blazer (waaruit omroepster Ellen stamt),
Davids (Henriette), Engelsman (fabrikant, twee maal),
Hamburger (fabrikant), Flieringa, Frijda (twee maal, com-
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Inundatiekolk t.p.v. de H.F. van
Riellaan 2.
Aquarel A. v.d. Linde.

de zaal (pl.m. 150 personen)
dreigde men slaags te raken.
De vergadering moest worden
geschorst.’

missiehandelaar en huisarts),
Leefsma
(woninginrichter),
van Leeuwen, Leverpol, Lindeman (leraar), Onderwijzer,
Pinas
(paardenhandelaar),
Polak, de Vries (drie maal,
vleeshandelaars),Witteboon
(apotheker bij De Liefde) en
Wolff (parfumfabrikant en
bioscoopexploitant).
Een aantal Tuindorpers verhuurde, vaak voor veel geld,
een kamer aan Duitse vluchtelingen, veelal van joodse religie. Op sommige adressen
waren na elkaar verschillende
personen gehuisvest. Ze waren
dikwijls bejaard, afkomstig uit
steden als Dresden, Berlijn,
Breslau, Lemberg, Mannheim
en Wenen en hadden al op verschillende plekken in Nederland gewoond.
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Sinds 3 mei 1942 waren de Joden verplicht om de jodenster
te gaan dragen. Waarschijnlijk
eind 1942 voegde de gemeente
Maartensdijk (of de N.S.B.)
aan het plaatsnaambord op de
gemeentegrens bij de huidige
Kardinaal de Jongweg aan de
Raiffeisenlaan toe: ‘joden niet
gewenscht’.
C.O. Spoelstra, hoofd van
de Openbare Lagere Van der
Voort van Zijpschool aan de
Van Bemmelenlaan, schreef in
juni 1945: ‘de pl.m. 30 N.S.B.
leerlingen in jeugdstormuniformen, die telkens op school
gedragen werden, werkten als
evenveel rode lappen op de
overige pl.m. 250 jonge stieren.
Hierdoor ontstonden
enkele, soms nogal ernstige,
incidenten. En ‘Op den 25
Juni 1942 zou er een ouderavond gehouden worden in de
school. Er waren verscheidene
WA mannen (N.S.B Weerbaarheids Afdeling) in uniform
(allen vaders) aanwezig. Toen
er ook een Jood binnentrad,
met de Davidsster op was Leiden in last’.
De W.A. mannen dreigden op
hem aan te vallen. In de gevul-

‘Niet gewenscht’

Een meisje vertelde zestig jaar
later: ‘Een jongen, Alje B. van
de Raiffeisenlaan 2, waarvan
de vader bij de N.S.B. was, was
prachtig geüniformeerd. Er
waren meisjes die daarom stiekem erg op hem vielen. Ook
zijn zusjes liepen in uniform.’
De reactie bij burgers die daar
niets van moesten hebben was
echter heftig, ook getuige een
vechtpartij in 1941 aan de Pieter Nieuwlandstraat net buiten
Tuindorp, tussen Alje B. en
een tegenstander (de Lange, uit
Tuindorp).
De joodse dokter Frijda voerde zijn praktijk aan de Prof.
A. Mayerlaan 2. Hij had veel
Joodse patiënten, waaronder
ook Duitse vluchtelingen,
waarvan enkelen na de Duitse
inval zelfmoord pleegden.
Hij verkocht zijn dokterspraktijk al in oktober 1940 aan
dokter Sikkel en vertelde rond,
dat hij kindergeneeskunde ging
studeren. Op 9 juli 1942 doken de ouders Frijda in Eindhoven onder. Hun twee kinderen werden in het noorden
ondergebracht.
Ook in Maartensdijk was het
voor de Joden levensgevaarlijk.
Voorzover niet ondergedoken
werden ze vanaf oktober 1942
door de Nazi’s uit hun Tuindorpse huizen gesleurd: ‘De

familie (W.) Eichemwald (Regentesselaan 19, RH) was een
Duits-Pools Joodse familie, vader, moeder, twee zonen: Dieter en Claus en een zeer oude
Poolse grootvader die prachtig
in het Pools kon vloeken; iets
wat wij als kinderen machtig
interessant vonden. Ik heb gezien hoe ze door de bezetter “afgevoerd” werden. Opa werd de
vrachtauto ingeslagen!’ Alleen
mevrouw Eichemwald lijkt de
oorlog te hebben overleefd.’
Een tweede gezin Frijda vertrok ook uit Tuindorp. In haar
oorlogsdagboek
vermeldde
Cornélie M. Ritter-Landré op
5 augustus 1942: ‘Vandaag de
uittocht van de joden. Er speelden zich ontzettende toonelen
af. Vanochtend en vannacht
zijn de treinen naar Polen vertrokken.’ 1

Rob Hufen Hzn
Jopie van der Veen (Tuinwijk)
noteerde in háár dagboek op
21 augustus: Al de Joden moeten Utrecht verlaten. ./. Het
is gewoon een verschrikkelijk
gezicht. De kinderen worden
hier in kampen ondergebracht,
de mannen gaan naar Polen, en
de vrouwen naar Duitsland, zo
zegt men.’ 2 De vernietiging
van de joden was haar kennelijk niet bekend.
Cornélie Ritter op 25 augustus
1942: ‘De volgende week moet
Frijda met zijn vrouw ook naar
Drente’ (doorvoerkamp Westerbork, RH). De man is op
van de zenuwen. En ’t vreeselijke is dat je niets voor hen
kunt doen.’
Frijda’s zoon Ernest, in 1939
te Maartensdijk getrouwd met

Lotti of Ilse
Frijda.

Henriette Boot, was leraar
Wis- en natuurkunde aan het
Lyceum in Wassenaar. Hij werd
vanwege zijn Joodse afkomst
ontslagen. Hij gaf thuis bijlessen en ontfermde zich over zijn
zusje Ilse, maar het gezin werd
door een overbuurman verraden en opgepakt. Zijn protesterende - niet Joodse - vrouw,
mocht de vrachtauto op het
laatste moment met hun kinderen verlaten. Haar man en
zijn familie zijn in de Duitse
vernietigingkampen Auschwitz
en Sobibor omgebracht.
Ooggetuige Dory Evers, die in
‘Heimglück’ aan de Raiffeisenlaan nr. 23 woonde: ‘op nr. 2,
bij ons aan de overkant, woonde aan het begin van de oorlog
een Joods gezin. Ik speelde weleens met de kinderen. Ik zag
vanuit ons raam hoe ze uit het
huis werden geslagen.’
Kort daarop werd het huisraad,
waaronder het speelgoed dat
ik herkende, op straat gesmeten. Ik wilde er naar toe lopen,
maar moest er van mijn ouders
vanaf blijven. Ze zijn nooit teruggekeerd. Het NSB-gezin B.
kwam er in.’
Enkele Tuindorpers probeerden
iets voor hun Joodse medemensen te doen. Het kleermakersgezin Van ‘t End (Raiffeisenlaan 59) had een Joods jongetje
in huis, dat - onder de naam
Gerard - voor een neefje uit het
gebombardeerde Rotterdam

door ging. Van ‘t End vertelde
aan intimi, dat het jongetje bij
hen niet ‘cosher’ at.
Het echtpaar Asselberghs
(Prof. Fuchslaan 6) huisvestte
het joodse meisje Daisy, aangereikt vanuit een trein op het
station, dat de oorlog heeft
overleefd.
Sommige Tuindorpers kregen
gedwongen inkwartiering van
Duitse militairen die uit Rusland aankwamen, zoals op 14
april 1942. Ze zagen er smerig
uit: dik onder de modder, lange baarden, vuil en ongewassen. Ook hadden ze “beestjes”
bij zich. ‘Maar de proviand- en
keukenwagens waren nog goed
gevuld met blikken vlees’, aldus een geïnterviewde.
Misschien werd door de bevolking juist van de veldwachters
veel verwacht, hoewel zij in
de spagaat door hun dienstverband bij de overheid ook
zullen zijn gewantrouwd. Een
Tuindorper herinnerde zich,
dat ‘veldwachter Wortel, toen
Albrecht Thaerlaan 49, waarschuwde als er een razzia op
handen was. Hij is daarom
door de Duitsers mishandeld.
Veldwachter Coeleman waarschuwde ook bij razzia’s. Hij
werd voor straf per 1 juni 1944
overgeplaatst naar Loenen en
4 dagen later alsnog definitief
ontslagen. Hij is toen ondergedoken.
De koster van de St. Pauluskerk haalde de motor, waarmee
pastoor Hüsken van de St. Paulusparochie de parochianen in
Maartensdijk bezocht, tijdens
de bezetting geheel uit elkaar
en verstopte de onderdelen in
het Maarschalkerweerdorgel.
De Duitse bezetter nam in
februari 1943 wél de Engelse
luiklok van die kerk in beslag.
Een maand later trof dit lot
de klok van de Gereformeer-
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de Tuindorpkerk. Het kleine
klokje van de Nederduitsch
Hervormde Willem de Zwijgerkapel mocht blijven hangen.
In de torens en kelder van de
Pauluskerk waren wapens opgeslagen en aardappelen voor
de gezinnen van onderduikers.
Andere verstop-plekken waren:
de Bilderdijk-kleuterschool en
de Van der Voort van Zijpschool. Met de kinderwagen
van veldwachtersvrouw Coeleman werden in die tijd pistolen
vervoerd, vertelde ze.
Het kindercircus Caré in Tuindorp (aanvankelijk met dubbel
rr geschreven zoals het Amsterdamse Carré) ontstond in
1943. Het publiek kreeg de
instructie; ‘bij luchtalarm allen zitten blijven en kalmte
bewaren’. De Joodse kinderen
waren toen al uit Tuindorp verdwenen.
Zolang de kolentreinen voor
de gasfabriek nog door de
oostrand van Tuindorp reden
werden ze, wanneer ze langzamer gingen rijden, door jongens met een jutezak beklommen. Zij wierpen die gevuld
met kolen van de trein.
Toen de treinen niet meer reden, zaagde men de houten
bielsen, palen van de afrastering langs het gasspoor, vlak
boven de grond af.

Ook in Tuindorp
kwam verzet voor.
Over de jonge
Tuindorper Rijk
de Gooijer bijvoorbeeld, werd
mij verteld dat
hij gewillig opdrachten vervulde
en twintiger Leo
Nelissen produceerde illegaal oorlogsnieuws voor
zijn wijkgenoten.
Later werd hij een
bekende radio- en tv-presentator.
De vrijwillige brandweer had
permissie om bomen in de omgeving van De Bilt/Groenekan
te kappen, omdat de wachtlokaliteit verwarmd moest worden. Dit zal voor de gezinnen
ook wel enige brandstof hebben opgeleverd. De gemeentelijke vuilniswagen, met onder andere, Geert Stuyvenberg
moest door een paard getrokIn verband met de Engelse
bombardementen op het spoorwegknooppunt Blauwkapel,

kindercircus Caré

Vuilniswagen 1 paardekracht
met St. Maerten op het portier
en de beplakte ruiten van een
woning.

moesten bewoners in de omgeving, om te voorkomen dat de
Engelse vliegers zich bij nacht
op de stad zouden kunnen oriënteren, hun ruiten met zwart
verduisteringspapier afdekken.
Ze werden ook van kruislings
aangebracht papieren plakband
voorzien, om te voorkomen dat
eventuele glasscherven zouden
gaan rondvliegen. In 1943 nam
het vliegverkeer naar Duitsland
enorm toe. Het zware gebrom
van de bommenwerpers duurde in de nacht urenlang. Vaak
was er luchtalarm, knalde het
afweergeschut aan alle kanten
en zochten zoeklichten onheilspellend naar de overvliegende
bommenwerpers.
Het spoorknooppunt Blauwkapel werd vaak onder vuur genomen; Mensen herinnerden
zich dat de, vanuit de stadsrichting komende, Engelse
vliegtuigen hun bommen al
bij de Tuindorpkerk, of boven de Pauluskerk losten, om
het knooppunt Blauwkapel te
bombarderen. Van een bom-

bardement in de herfst van
1944, bestaat een emotioneel
ooggetuigeverslag van tolbaas
Goof Verheul. ‘De hel brak los,
tussen het spoor en het fort; we
hebben de vreselijk verminkte
lijken van vier dode Utrechters
en een Tuindorper per wagen
vervoerd en in ‘t arrestantenlokaal in de politiepost gelegd’
(naast Verheuls tolwoning a/d
Prof Magnuslaan).
Op de punt van de Hogedijk,
dichtbij de overweg, stond op
een bunker een vierloops luchtdoelgeschut van de Duitsers,
ter dekking van dit belangrijke
spoorweg-kruispunt.
In februari 1944 werd ’s nachts
een stoffelijk overschot, in
een laken gewikkeld, langs de
spoorbaan aan de Albrecht
Thaerlaan te vondeling gelegd.
Het werd door de gemeente
Maartensdijk, op ‘het verloren- of schooiers kerkhof ’ voor
zwervende daklozen in Maartensdijk begraven. Na de oorlog
werd bekend, dat het Mordechai Kan betrof, die als onderduiker bij de familie Haagman
aan de Van Bemmelenlaan 38
bleek te zijn overleden. 1
De elektriciteit werd op 6 oktober 1944 in Tuindorp afgesloten en mensen gingen
bijvoorbeeld hun fietswiel met
dynamo of een z.g. ‘knijpkat’
gebruiken. Veertien dagen later verviel de levering van gas
geheel.
De watertoevoer stagneerde in
de laatste maanden van de bezetting in Tuindorp. De vrijwillige brandweer zorgde ervoor,
dat de bevolking drinkwater
kon tappen bij een tappunt op
het hoofddrinkwaternet aan de
Adolf Mayerlaan en bewoners
haalden daar emmers water.

Reguliere voedseltransporten
mochten in1944 niet meer
plaats vinden. Er ontstonden vanuit het Interkerkelijk
Overleg (IKO) en de Centrale
Commissie
Kindervoeding,
initiatieven om aan voedsel te
komen voor de ondervoede
kinderen en anderen. Inkopers
van deze organisaties zagen
met groot improvisatievermogen kans om van boeren in
het oosten en het noorden van
het land, in winterse nachten,
koeien, varkens en groenten te
kopen en naar Utrecht te brengen, met vrachtauto’s op een
houtgasgenerator.

Gaarkeukens voor volwassenen waren er in de Bilderdijkkleuterschool, aan de Regentesselaan en in het Hervormd
wijkgebouw aan Mr. Sickeszlaan 16.

Een centrale kinderkeuken
werd in Tuindorps’ St. Paulushuis, opgezet, waarvoor het
fornuis van het Domhotel aan
de Catharijnesingel en de ermee vergroeide kok, de Noor
Jac Anderson, ernaar werden
overgebracht. Het hotel had
geen emplooi meer. De kinderkeuken was voor kinderen
van alle gezindten, ook de onkerkelijken, opengesteld, maar
wel elke gezindheid op een andere dag.

De teruggekeerde kinderen vierden de bevrijding op hun eigen
wijze.

Een vervolg op de actie, om
bij boeren in het oosten en het
noorden voedsel te halen, was
dat kinderen, ook Tuindorpse,
naar deze meestal al grote boerengezinnen werden gebracht
om hen de oorlog te laten
overleven. Zo konden de achterblijvende jongste kinderen
en bejaarden langer en beter
gevoed blijven. De kinderen

werden bij de Augustinessen
aan de Oudegracht door de
G.G.D. medisch gekeurd en
desgewenst ontluisd.
Kindertransporten: In februari 1945 ging een groep kinderen lopend naar Achterveld.

Vandaar ging het met paarden-wagens over de Veluwe
naar Apeldoorn. Een aantal
vrouwen uit Deventer kwam
de kinderen daar op de fiets
ophalen. ‘s Nachts werden ze
naar Denekamp gebracht. Ze
hadden er geen weet van, dat
hun meeste Joodse wijk- en
klasgenoten in Duitsland allang waren vermoord.
‘Eind maart 1945 waren er
door het IKO al ruim 5400
kinderen naar (b.v.) Groningen en Drente gebracht’. De
meesten van hen hebben de
bevrijding daar gevierd, omdat
ze pas in juni 1945 terug konden keren.
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Winkeliers maakten bevrijdingsetalages, zoals melkboer
Jan de Groot van de Copijnlaan, die met talloze eieren een
compleet voetbalstadion met
publiek en het Nederlands Elftal maakte.
Al spoedig werd leiding gegeven, onder andere door de teruggekeerde B. Coeleman (nog
in burger) en brigadier Wortel. ‘Wanneer de N.S.B.’ers
‘s -avonds op het schoolplein
(van de O.B.S aan de van Bemmelenlaan) gelucht werden,
stonden jong en oud ze uit te
jouwen De definitieve internering van Tuindorp’s ‘fouten’
vond plaats in het Fort Blauwcapel, waaronder NSB burgemeester Jongsma.
De gebroeders Godijn, de bouwers van Tuindorp, bouwden
in de oorlog, in opdracht van
het Reichs Luftfahrt Ministerium, vrijwillig barakken voor

Zij kozen de verkeerde kant

Duitse militairen en Russische
krijgsgevangenen. Dat was in
het uiterste noorden van Finland en Noorwegen. Hierbij
werden ruim 400 arbeiders uit
Utrecht en omgeving ingeschakeld.
Het Vrije Volk schreef in 1947:
‘Ze verrichtten deze reusachtige
collaboratie voor 29 millioen
gulden en hun winst bedroeg
niet minder dan 5¼ millioen
gulden’, voor die tijd enorme
bedragen. Dit werd hen extra
kwalijk genomen en ze werden
veroordeeld tot een aantal jaren
gevangenisstraf (Veenhuizen).
Tuindorpers, die in bepaalde
mate de kant van de bezetter
hadden gekozen, waaronder
een aantal “moffenmeiden”,
werden door leden van de
Nederlandse
Binnenlandse
Strijdkrachten uit hun woning
gehaald, waarna ze zich “kikkerend” (gehurkt springend)
naar de Openbare Van der
Voort van Zijpschool moesten
voort bewegen waar ze, onder
luid gejoel van hun wijkgenoten, werden opgebracht. Op de

foto ziet u ze in de gymnastiekzaal van de school tegen het
klimrek staan.
De drie broers Asselberghs van
de Prof. L. Fuchslaan 6 waren
uit ander hout gesneden. Ze
hadden in de oorlog Londen,
via de moeilijke tocht via Spanje, bereikt en keerden terug in
de Prinses Irenebrigade.

Uitgekotst
Vóór de oorlog was ‘de liefde’
tussen Willem Godijn, Tuindorps Belang, de gemeente
Maartensdijk en de bewoners
groot. Na de oorlog werd de
naam ‘Godijnpark’ voortaan
doodgezwegen; de kinderen
noemden die plek, in de loop
der tijd het ‘Lubroveld’, naar
een nabije broodwinkel.
Maar een gering aantal Tuindorpse Joden overleefde hun
deportatie en keerde na de
oorlog terug. Zij ondervonden
nogal eens geen of weinig gehoor voor hun vaak gruwelijke
belevenissen. Daarbij speelde in

De rekening van vijf jaar oorlog
Op zondag 11 februari 2018 lanceerde Bernard Schut uit Bilthoven
zijn nieuwe boek: ‘De rekening van vijf jaar oorlog, Bilthoven en De
Bilt de eerste jaren na de bevrijding’.
Hij schetst daarin de situatie in Nederland na de bevrijding in het
algemeen en de situatie in De Bilt en Bilthoven in het bijzonder. Aan
de orde komen onder meer: oorlogsbruiden en bevrijdingskinderen, de terugkeer en behandeling van gevangenen uit de kampen,
van dwangarbeiders en van onderduikers, de afrekening met foute
Nederlanders en collaborateurs. Verder laat hij zijn licht schijnen op
de oorlog in Nederlands-Indië, de angst voor een staatsgreep door
de CPN, de wederopbouw en de teleurstelling bij het voormalig
verzet over de restauratie van vooroorlogse verhoudingen. Het zijn
zaken die natuurlijk ook in Maartensdijk gespeeld hebben en oudere Maartensdijkers zullen dan ook veel herkennen in het boek.
In het hoofdstuk dat inzoomt op de inlichtingdiensten komt de rol
aan de orde die fort Blauwkapel heeft gespeeld als ondervragingskamp. Het kamp was eerst van de Britten en later van het Bureau
Nationale Veiligheid. Schut schetst aan de hand van enkele getuigenissen de (slechte) situatie in het kamp
en beschrijft enkele frappante staaltjes van list, bedrog en ontsnapping die zich in en om kamp Blauwkapel
hebben afgespeeld.
Het boek is verkrijgbaar bij de Primera in Maartensdijk, de Bilthovense Boekhandel en bij Boekhandel
Bouwman in De Bilt.

een aantal gevallen ook, dat zij
in bewaring gegeven lijfgoed,
inboedel en zelfs woningen en
vermogen, niet zonder moeite
terug kregen. Ook het doktersgezin Frijda overleefde de
oorlog. Bij de volkstelling van
1947 lieten zich in Maartensdijk (w.o. Tuindorp) 61 Joodse
personen registreren.

Annexatie!
Maartensdijk was na Ede, uitsluitend qua oppervlakte, de
tweede gemeente in Nederland.
Dat veranderde toen de wijk
Tuindorp, de gronden waarop
Godijn Tuindorp had willen
‘omklappen’ en waar Over-

vecht ontstond, de Gageldijk,
Blauwkapel en Oostbroekselaan op 31 december 1953, om
24.00 uur ‘s nachts bij Utrecht
werden gevoegd. Dit was het
einde van Tuindorp als Maartensdijkse wijk, en dientengevolge verloor Maartensdijk de
Rijksbijdrage voor het inwonertal van Tuindorp.

Handschriften, Inv.nr.I, doos
67 en 68: inv.nr. XXIV, Oorlogsdagboek Cornélie M. Ritter Landré.

van Jopie van der Veen, door
Maurice van Lieshout, ‘Oud
Utrecht’, 78e jaargang, nr.2,
2005.

Ontleend aan: De Tommies brommen, de ramen
rinkelen, het oorlogsdagboek

Mededeling van dorpshistoricus Koos Kolenbrander in
2000.

noten
Bron: Tsofouno 1937-1943,
een Utrechtse Buurtsynagoge,
Henk Reinders, periodiek
Oud Utrecht nr. 2, maart/
april 1997.

1

Bron: Archief Ritter. Universiteitsbibliotheek, afdeling

2

3

4
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COLOFON

De Historische Vereniging Maartensdijk
(opgericht 7 oktober 1987)
stelt zich ten doel
kennis van en belangstelling voor de lokale geschiedenis van
Maartensdijk e.o. te bevorderen.
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