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Onze website is vernieuwd
Onze nieuwe site brengt U - naast
de vertrouwde verenigingsberichten - heel veel informatie over
de geschiedenis van Maartensdijk.
Zo zijn alle nummers van ons
tijdschrift St Maerten nu rechtstreeks digitaal te raadplegen
met een zoekfunctie voor titels en
auteurs. We gaan ook foto’s, films
en geluidsopnames uit de collectie
van de vereniging ontsluiten op dit
nieuwe platform. De eerste voorbeelden kunt u nu al zien.
Wij nodigen u van harte uit om
de nieuwe site te verkennen. We
hopen op uw reacties, verbeteringen en aanvullingen. U opent de
site door historischeverenigingmaartensdijk.nl in uw browser te
tikken. Uw reacties kunt u richten
aan webmaster@historischeverenigingmaartensdijk.nl.
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Hulp gevraagd …
Het toegankelijk maken van
tijdschriften, beeld en geluid
is een tijdrovend karwei.
Inmiddels zijn alle nummers
van het tijdschrift op deze
site geplaatst en voor elke
belangstellende toegankelijk.
Van foto’s, films en geluidsopnames wordt een eerste
selectie gepresenteerd.
Verdere ontsluiting is ‘work in
progress’, waarbij de historische vereniging afhankelijk
is van vrijwilligers.
Heeft u interesse om daar
aan mee te werken of heeft
u foto’s, films of geluidsopnamen die mogelijk interessant
zijn? Neem dan s.v.p. contact op met de webmaster.

voorwoord

Het decembernummer van Sint Maerten kent geen specifiek verbindend thema, anders dan de lokale geschiedenis van Oud-Maartensdijk. De redactie
heeft bij het selecteren van de stukken zover mogelijk gestreefd naar spreiding
over de diverse kernen van Oud-Maartensdijk:
Jacoba van Tongeren, narcissen in bos Voordaan (p.4): Omdat 2018 ‘het
Jaar van het Verzet´ is heeft de redactie gemeend een bijdrage van Tonneke
Wilmink op te nemen over verzetsheldin Jacoba van Tongeren, die een deel
van haar vooroorlogse leven in Groenekan heeft gewoond.
Herbertskop en de Dertig Hoeven (p.10): Dit artikel van Weia Reinboud,
werd eerder gepubliceerd in het periodiek van de Historische Kring De Bilt.
De bijdrage gaat onder meer in op de historische maatvoering van die hoeven
in het zuidelijkste deel van Oostveen (Maartensdijk), het gebied waar nu
Overvecht, Tuindorp en Voordorp liggen.
De Gelderpolder (p16): Kees Floor behandelt in zijn bijdrage de polder die
ligt tussen de Ruigenhoeksedijk in Groenekan en de Achterwetering in Achttienhoven.
Pruisische oorlogsschade in Westbroek (p.20): In zijn bijdrage laat Wouter
van Dijk, archivist bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in
Breukelen, ons zien dat de ‘grote’ geschiedenis zich van tijd tot tijd ook manifesteert in onze lokale ‘historiën’
Reactie op redactie (p.15): C.A. (Kees) Floor uit Hollandsche Rading, niet te
verwarren met de hierboven genoemde Kees Floor uit De Bilt, klom in de pen
in reactie op de foute spelling van de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading,
in een artikel in Sint Maerten nr. 52. Zijn reactie vindt u in in verkorte vorm
in de rubriek ‘Reactie op de Redactie’.
Boeren, Soldaten en Heiligen (p.8): Wij attenderen u in dit nummer op een
heruitgave van een historisch boekwerkje (en dito fiestroute) van de Stichting
Brigida over de ontstaansgeschiedenis van ons veenweidegebied en over enkele
van de memorabele historische gebeurtenissen en kunst- en krijgsobjecten in
onze omgeving.
Een vernieuwde (p.2) en een nieuwe historische website (p.23) met informatie over ons gebied zagen dit jaar het licht. Het betreft de totaal vernieuwde
website van onze eigen vereniging en het nieuwe Digitale Museum van De
Bilt. We besteden aan beide in dit nummer beknopt aandacht.
De redactie wenst u prettige feestdagen.
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1903-1967, verzetsbeweging 2000

Jacoba van Tongeren
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I

wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;

William Wordsworth

Steeds als ik in het voorjaar door bos
Voordaan loop komen deze dichtregels in mijn gedachten. Duizenden
gouden narcissen wiegen daar dan in
de wind.
Dit jaar, 77 jaar na de februaristaking,
bundelen herdenkingsorganisaties hun
krachten om extra aandacht te schenken
aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Verzetsgroep 2000 werd geleid door
Jacoba van Tongeren. Zij woonde van
1928 tot 1936 op ‘het eiland’ aan de
Kastanjelaan 1 in Groenekan, waar zij
revalideerde van een slopende ziekte en
geestelijk en lichamelijk de kracht vond
voor haar latere verzetswerk en waar
vandaan zij voor de oorlog, tijdens de
crisis bijdroeg aan de aanplant van de
bloemenzee in bos Voordaan. Redenen
te over om aan deze bijzondere vrouw in
dit nummer aandacht te besteden.
Jacoba van Tongeren werd geboren
in 1903 in Tjimahi bij Bandoeng in
Nederlandsch-Indië als derde kind
van Hermannus van Tongeren, genieofficier bij het Koninklijk Nederlands-

Narcissen
in
bos
Voordaan

Indisch leger en Jeanne Holle, tot aan
haar huwelijk in 1898, onderwijzeres
op Borneo. Twee kinderen vond Jeanne meer dan genoeg, en de komst van
een derde kind n.l. Jacoba, heeft zij
nooit kunnen aanvaarden.

Hermannus is voor zijn werk als ingenieur, veel op reis. Hij legt bruggen
aan o.a. op Sumatra. Vanaf haar vijfde
jaar gaat Jacoba met hem mee. Ze wonen in een verplaatsbare woning in het
oerwoud. Ze gaat niet naar school, hij
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geeft haar les. Ze speelt niet met andere kinderen en wordt verzorgd door
een ‘baboe’. De officier voedt zijn
dochter op zoals hij gewend is om te
gaan met zijn manschappen: gedisciplineerd, met respect en zeer liefdevol.
Een taak niet juist volbracht betekende: overdoen en onthouding van de afgesproken beloning. ‘Voor vader was
dit alles slechts een spel’ zal ze later in
haar memoires schrijven, ‘een manier
om mij discipline bij te brengen, maar
voor mij was dit alles bittere ernst.’
Een afkeuring door vader was het ergste wat haar kon overkomen.

Tonneke Wilmink
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Vader Hermannus leert zijn dochter, in
deze tijd, levenslessen die van essentieel belang blijken te zijn voor haar
latere functioneren. Hij leert haar dat
men niets wint zonder te wagen, Dat
ze ook niets verwachten kon als ze niet
speelde met volledige overgave dat
wil zeggen met de volledige inzet van
haar persoon. Dat geen enkel spel mogelijk is zonder plan. Hoe denkt men
te winnen en wat? Is de trofee waard
wat er voor opgeofferd moet worden?
Dat men volledige verantwoording
moet nemen bij elke zet en tenslotte:
dat wanneer men ondanks weloverwogen en verantwoord doorgevoerd beleid toch zou verliezen, men dit verlies
moet nemen, dat wil zeggen, er lering
uit trekken voor een volgend keer.
Hermannus leeft haar ook zijn levenslessen voor als hij zich inzet voor betere leefomstandigheden voor de ‘kettingjongens’, gevangenen die ingezet
worden bij de aanleg van bruggen.

In haar memoires beschrijft Jacoba
dat zij in deze periode de tederheid en
aanhankelijkheid van een moeder erg
heeft gemist, De prijs die zij betaalde
voor eigenschappen als menselijkheid,
discipline en doorzettingsvermogen.
In 1916 gaat Hemannus met pensioen
en gaat hij met vrouw en kinderen in
Nederland wonen. Voor niemand een
makkelijke periode. Jacoba begint in
deze tijd een dagboek bij te houden
wat ze de rest van haar leven zal blijven doen.
Na haar middelbare school volgt Jacoba een verpleegstersopleiding in Rotterdam. Vlak voor het behalen van haar
diploma krijgt ze in 1928 een streptokokkeninfectie. Doorlopend bezoek in
het ziekenhuis. Vader, grootouders en
tantes waken om beurten, moeder is
niet gekomen.
De familie van Tongeren heeft een
eenvoudig zomerhuisje in Groenekan,
waar het gezin in de zomer en soms in
de weekenden naar toe gaat. Als Ja-

‘Kuurhuisje of wees’ in de tuin van het zomerhuis.

“Prins Bernhard”: Meteen na de
oorlog, rapporteerde Jacoba aan
Prins Bernhard, als Opperbevelhebber der Binnenlandse
Strijdkrachten. Zij gaf hem
een rapport met daarin wat
Groep 2000 had gedaan, en een
Oorkonde met de namen van
de Groepsleden, die door Max
Nauta was ontworpen.

coba uit het ziekenhuis wordt ontslagen huurt haar vader daar een huis aan
de Vijverlaan, waar ze kan wonen met
een huishoudster. In de tuin staat een
zgn. kuurhuisje of ook wel een ‘wees’
dat met de zon mee kan draaien. Door
een lange draad is het huisje verbonden met de buren en als er verder niemand thuis is kan Jacoba toch hulp
inroepen door de bel te luiden. Door
haar ziekte is ze tot aan haar middel
verlamd en incontinent, maar met ijzeren discipline en hulp van haar vader,
juffrouw Temmink, de huishoudster en
van dierbare vrienden overwint ze haar
verlamming. Ze oefent met aan elkaar

gebonden, gescheurde
lakens haar onwillige ledematen tot die het weer
naar behoren doen.
Nu ze aan de beterende
hand is komt ook de behoefte aan zinvolle bezigheden.
Groenekan
heeft geen ‘school met
de bijbel’ en geen zondagschool en dus start
ze met ‘vertelklassen’
voor de allerarmsten van
het dorp. In die tijd oppert Jacoba een eigen
plan voor werkverschaffing. Een plan om het
dorp te verfraaien en zo
aantrekkelijker te maken voor fietsers
en wandelaars. Samen met haar vader
en de firma Copijn planten vele werklozen duizenden narcissenbollen in
bos Voordaan die door de dreigende
oorlog niet verscheept konden worden naar Amerika. Jacoba’s draaibare
tuinhuis wordt kantoor. Juffouw Temmink verzorgt de catering.
Grappig hoe die vertrouwde narcissen opeens dieper van kleur worden!
In augustus 1940 ondersteunen Jacoba
en haar vader de oprichting van de illegale krant ‘Vrij Nederland’ en de
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oprichting van een, aan die krant verbonden spionagenetwerk. Deze eerste
activiteiten groeien al snel uit tot een
verzetsgroep van ruim 140 mensen
die gedurende de hele oorlog meer
dan 4500 mensen helpen aan onderduikadressen, aan valse papieren, aan
voedselbonnen, aan voedselpakketten.
Zij heeft, als maatschappelijk werkster
belast met illegaal verzetswerk, landelijk binnen de Hervormde Kerk door
het hele land een web gesponnen dat
hulp verleend via gecodeerde correspondentie. Ze heeft een, speciaal voor
haar gemaakt, bonnenvest voor 5000
bonnen, waarmee ze door heel Nederland reist en dat maakte dat menig
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Boeren,
Soldaten
en
Heiligen
Ontginning,
Krijgsgewoel
en Kerk
tussen Utrecht
en het Gooi

Duits officier haar, als vermeend zwangere, zijn plaats in de trein aanbood.
Voorbeeld gecodeerde correspondentie:
“Ik sluit hierin een foto van onze
fraaie kerk, uw hobby voor het verzamelen van kerkfoto’s kennende. Wellicht heeft u deze nog niet:”
Hetgeen betekende: “ Er is hier iemand
voorzien van alle bescheiden voor
wie een goed onderduikadres gezocht
wordt etc.“
Dankzij een, zeer gedisciplineerd doorgevoerd codesysteem, waardoor niemand binnen de organisatie de naam
van iemand anders kende, lukte het

De toekomst van het
Noorderpark staat weer
ter discussie en indachtig de uitdrukking
‘zonder verleden geen
toekomst’ heeft de
Stichting Brigida
daarom haar historische
publicatie over het
gebied uit 1996, getiteld
‘Boeren, Soldaten en
Heiligen’, opnieuw
uitgebracht.
Het onverminderd
actuele boek (ruim 200
pagina’s) behandelt de
natuur- en cultuurhistorie van het Noorderpark
tussen Utrecht en Het
Gooi. Het beschrijft on-

der meer het ontstaan
van het veenweidegebied
met zijn unieke slagenlandschap, de forten van
de Nieuwe Hollandse
Waterlinie,
de verwoestende slag
Frank Klok
bij Westbroek in 1481
en de unieke
muurschilderingen
uit de 15e eeuw in de
hervormde kerk van
Westbroek.
Bij het boek hoort ook
een fietsroute met een
beknopte beschrijving
van historische locaties

overleed zij in 1967 in Bergen, haar
huisje buiten.

Jacoba met relatief weinig verliezen,
haar mensen door de oorlog te krijgen.
Niemand wist dat achter code 2000 Jacoba van Tongeren schuilging. Zwak
van gezondheid, verzwakt door haar
nimmer aflatende inzet in de oorlog

en objecten langs het
traject.
Boek en fietsroute vormen samen een handzame introductie in de
natuur- en cultuurhistorie van het prachtige
overgangsgebied tussen
de Utrechtse heuvelrug
en het Groene Hart.
Een must voor alle
inwoners van het gebied
en voor de vele fietsers
en wandelaars
die deze prachtige streek
aandoen.
Het boek is verkrijgbaar
in de Bilthovense Boekhandel en bij Bouwman
Boeken in De Bilt.

Lang is deze sterke vrouw onbekend
gebleven, tot haar neef Paul van Tongeren haar en haar verzetshelden eerde
in een boek dat in 2015 uitkwam op
basis van haar ‘Herinneringen’, die 50
jaar lang in een archief hadden gelegen zonder dat iemand het wist.
Voor mij zijn de narcissen in Bos Voordaan een levend monument voor een
bijzondere vrouw.
“Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945)”.
Paul van Tongeren, uitgeverij Aspekt.
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HERBERTSKOP
Bijna een kwart
eeuw geleden verhuisde ik van de
Utrechtse binnenstad naar nieuwbouw in Voordorp.
Zoekend naar de
voorgeschiedenis van onze plek
kwam ik een drietal artikelen [1, 2,
3] tegen over ‘de
dertig hoeven’ in
Oostveen. Oostveen
is later de gemeente
Maartensdijk geworden en behoort
nu grotendeels tot
de gemeente De
Bilt.
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I

n 1276 en 1300 is er
sprake van ‘dertig hoeven’ in het zuidelijkste
deel van Oostveen, een
gebied dat nu grotendeels
door Utrecht opgeslokt
is (Overvecht, Tuindorp,
Tuindorp-oost en Voordorp). Tuindorp heeft
net het 85-jarig bestaan
gevierd, dat was de eerste
wijk in een verkaveling

EN DE DERTIG HOEVEN
die in wezen identiek was
aan de situatie na de ontginning een eeuw of zeven
eerder.
Wat tot de ‘dertig hoeven’
behoort, is een vraag waar
men in genoemde artikelen niet helemaal uitkomt.
En waar ze precies liggen
dus ook niet. Omdat het
slotenpatroon van deze
ontginningen tot
aan de nieuwbouw
zo regelmatig oogt,
moet een gedeeltelijke beantwoording van deze kwesties mogelijk zijn.
Ik ben daarmee aan
de slag gegaan aan
de hand van een
topografische kaart
uit 1959, waar
slechts Tuindorp
het slootpatroon
verstoort, en ben er met
de huidige digitale middelen opnieuw mee gaan
stoeien.
Heel mooi is dat de oudste kadastrale kaarten
tegenwoordig
digitaal
beschikbaar zijn, mét
zelfs een deel van de eigendomsgeschiedenis.
[4] De nauwkeurigheid
van die oudste kaarten is

echter niet perfect, beter
bruikbaar zijn de eerste
fotogrammetrische topografische kaarten, die ook
digitaal beschikbaar zijn.
[5] De uitgaven van 1948
tot en met 1969 zijn aan
de hand van luchtfoto’s
gemaakt en tonen heel
goed het middeleeuwse
slootpatroon.

Afb. 1. Gerechten ten noorden
van de stad Utrecht; 1 is Loevenhout (Roosendael) in gerecht
Achttienhoven, 2 is Twaalfhoeven in gerecht Oostveen, 3 is
Dijkhoeven in gerecht Oostveen,
4 is gerecht Herbertskop.

Afbeelding 1 toont de
middeleeuwse gerechten
die een rol spelen in het

verhaal. A is de binnenstad van Utrecht, de vier
waar het om gaat zijn,
van links naar rechts: 1
is ontginning Loevenhout (later Roosendael)
in gerecht Achttienhoven, 2 is Twaalfhoeven in
Oostveen, 3 is Dijkhoeven (later Voorveldsche
polder) in Oostveen en 4
is Herbertskop (ook wel
Herverscop).[6] Dit laatste kleine gerecht hoort al
heel lang bij De Bilt.

Breedte
‘Hoeve’ was de aanduiding voor een stuk grond
met een standaardbreedte
en een standaardlengte.
Van Winter en Buitelaar
[3] noemen als standaardhoeve ten tijde van de
ontginning van Oostveen
de ‘zesvoorlinghoeve’ van
30 roeden 113.01 m à
3.767 m breed en 330 à
360 roeden lang (1243.11
à 1356.12m; een voorling
meet 55 à 60 roeden). Leg
je hoeven van 30 roeden
breed op de kaart dan past
dat helaas helemaal niet.
In Dijkhoeven (gebied
3) is het patroon erg regelmatig. Er zijn weliswaar smalle en brede kavels, maar de brede zijn
meestal nauwkeurig een
veelvoud van de smalle
– het dempen van sloten
om tot bredere kavels te

komen dateert overigens
vooral van na de oorlog.
De smalle kavels stellen
kwarthoeven voor, dubbelbrede kavels zijn halve
hoeven. Als de hoevebreedte een geheel aantal
roeden moet zijn, dan past
uitsluitend een standaardbreedte van 25 roeden op
dit slootpatroon. De vele
sloten in deze ontginning vallen namelijk vrijwel allemaal samen met
kwarthoeven in een regelmatig grid op 25 roeden
afstand. Van die breedte
passen achttien hoeven
in Dijkhoeven (waarvan
de meest oostelijke halve
hoeve nogal onregelmatig
van vorm is).
Gerecht
Achttienhoven (aangeduid met 1
in afbeelding 1) blijkt
eveneens heel nauwkeurig achttien hoeven van
25 roeden breed te zijn.
Slechts bij een paar hoeven middenin de polder
vallen enkele sloten niet
goed samen met een gelijkmatig grid.

Afbeelding 2 toont Herbertscop zoals het er nu
uitziet (Google Earth, geroteerd). Het zou volgens
de bronnen vier hoeven
breed moeten zijn, en het
is ook op de luchtfoto
eenvoudig te zien waar
de vier hoeven liggen. De
evenwijdigheid van de
sloten is echter niet perfect, de breedte van de kavels varieert en ook is de
breedte niet 25 roeden.
Een aantal van 27 zou beter passen.
Ontginning Twaalfhoeven is nog niet genoemd
omdat daar helemaal niet
duidelijk is hoeveel hoeven erin passen. Je kunt
er vanuit het oosten tien
hoeven van 25 roeden

Afb. 2. Gerecht Herberstkop
huidige situatie.
Onderaan het viaduct van
de A27 over de “Biltsche
Straatweg”, bovenaan de
Biltse Rading.
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breed in leggen, maar
westelijker worden de kavels plotseling breder. Je
kunt daar goed passend
twee hoeven van 32 breed
in leggen, maar dan blijft
er nog een onregelmatig
gevormde kavel van 39
breed over. Dat maakt
samen dertien hoeven…
Wilde speculatie: door de
afwijkende vorm telde die
onregelmatige
gewoon
niet mee.

Weia Reinboud
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De vraag in de artikelen uit 1988-92 of Herbertskop wel of niet bij
de dertig hoeven hoorde
valt, lijkt me, wel te beantwoorden met ‘neen’.
Want dertien plus achttien is al meer dan dertig,
met de vier hoeven van
Herbertskop erbij komt
de optelling veel te hoog
uit.
Eén complicatie heb ik
niet genoemd: tellen de
kavels waarop een weg ligt
of waar een vaart loopt
wel of niet mee? De sloten lijken er meestal op te
wijzen dat ze niet meetellen, maar als ze wel meetellen, dán is de Twaalfhoevense polder precies
12 maal 30 roeden breed.
Alleen passen de meeste
sloten niet op een grid
van 30 hoeven. Het zou
trouwens interessant zijn

om bij alle andere ontginningen rond Utrecht ook
te kijken wat de gebruikte
standaardhoeve geweest
zou kunnen zijn.

LENGTE
Met een breedte van 25
roeden zijn de hoeven
smaller dan de in de literatuur genoemde standaardhoeve, ze zijn echter
wel langer. Een rond getal
qua aantal roeden?

Of een mooi aantal voorlingen? Afbeelding 3 toont
de lengte van alle kavels
(verticaal: aantal voorlingen van 60 roeden). Van
west naar oost zijn het
18 plus 13 plus 18 plus
4 kavels. Een deel van de
kavels in Achttienhoven
is exact zeven voorlingen
lang, maar verder vallen
er geen ronde getallen te
bespeuren. De horizontale vette lijn staat voor

een lengte van precies 400
roeden, ook dat past niet
geweldig.
Kijken naar het oppervlak
levert ook geen duidelijkheid. Afbeelding 4 toont
het aantal vierkante roeden van alle kavels. De
vette lijn is het oppervlak
dat een standaardhoeve
van 30 roeden breeden 6
voorlingen (van 60 roeden) lang zou moeten
zijn. In Herverskop komt
het redelijk overeen, maar

Afb. 3. Lengte van alle
53 veronderstelde hoeven.

elders is het oppervlak
meestal kleiner, uitgezonderd de drie brede kavels
in het westen van Twaalfhoeven. Het oppervlak is
zo’n acht procent kleiner
dan de standaard uit de
literatuur, wat ook weer
geen dramatisch groot
verschil is.

MIDDELEEUWS
LANDMETEN
Hoe langer ik naar de
kaarten tuur, hoe meer
ik me ga afvragen hoe ze
het destijds precies gedaan hebben. Hoe kregen ze zicht op de maten
van zo’n groot moeras?
Waar komt de slinger in
de Voordorpse Dijk vandaan? Waardoor sluiten
sommige wegen wel en
andere niet goed op elkaar aan? Van waaruit is
men gaan meten?
Haakse hoeken konden
in die tijd goed uitgezet
worden, zichtlijnen kunnen ook gebruikt zijn. Er
is nergens een zichtlijn
naar de Domtoren, wat

je zou verwachten. Wel
loopt er een rechte lijn
vanuit Blauwkapel naar
de stadspoort aan het begin van de Biltstraat, de
Wittevrouwenpoort, die
rond 1230 gebouwd is.

Afb. 5. Resterende sloten van de
eerste ontginning in
Oostveen/Herbertskop.

Afb. 4. Oppervlak van alle 53
veronderstelde hoeven.

Die lijn is bij de iets latere
noordelijker ontginning
kaarsrecht tot in Groenekan doorgetrokken. De
huidige Professor Jordanlaan volgt die lijn.
Misschien was het deze
lijn van waaruit de kavels van Twaalfhoeven en
Dijkhoeven zijn uitgezet?
De verste kavels, vanuit
die lijn gezien, zijn onregelmatig van vorm en lijken niet als uitvalsbasis te
kunnen zijn gebruikt.
Herbertscop kan goed
vanuit het oosten uitgezet
zijn (de westelijkste kavels
zijn de minst evenwijdige). Achttienhoven is heel
regelmatig van vorm, daar
kan je aan de kavels niets
zien waaruit iets over de
ontginningsvolgorde geconcludeerd kan worden.
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WAT REST
Er is niet veel over van de
middeleeuwse slootpatronen. In Tuindorp Oost,
uit de jaren dertig dus, is
de bebouwing langs oude
kavellijnen uitgezet, maar
bij alle andere nieuwbouw
van Utrecht is feitelijk alles weggevaagd. Wat in
Dijkhoeven en Herbertskop aan sloten over is, is
met vette lijnen aangegeven op afbeelding 5. Het
is minder dan de helft van
de sloten, geen enkele is

Afb. 6. Een romantisch plaatje
‘van een restantje’
gemaakt in Park de Berenkuil.
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geheel intact. Tussen de
Voordorpse Dijk en de
A27 zijn de meeste sloten
stokoud. Langs de Biltse
Rading kan je ze aan beide

zijden zien liggen. Verder
zijn er wat restjes in de
volkstuinen aan de rand
van Utrecht, maar dat zie
je er niet direct aan af.
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1992, blz 73-77
3 Johanna Maria van Winter
en A.L.P. Buitelaar: ‘Nogmaals
de dertig hoeven in Oostveen’,
Maandblad Oud-Utrecht jaar-

gang 65, 1992, blz 124-125
4 http://www.hisgis.nl/hisgis/
Kadaster%201832/gewesten/
utrecht/utrecht
5 topotijdreis.nl
6 kaart gemaakt door Ad van
Ooststroom op hisgis, zie noot 4
Er zijn in het Utrechts
archief luchtfoto’s uit de
oorlog aanwezig, vrijwel alle
kwarthoeven zijn daarop nog
te onderscheiden.

de
reactie op
redactie

De redactie ontving van C.A. (Kees) Floor uit Hollandsche Rading een brief
aangaande de in Sint Maerten 52 in het artikel “Hollandsche Rading, dertig jaar
verandering in beeld” gebezigde schrijfwijze van de ‘Vuurse Dreef ’ .
“Na de fusie tussen de voormalige gemeente Maartensdijk en de gemeente De Bilt
in 2001 is zonder overleg door het College van B&W op 2 oktober 2009 ook een
taalkundige aanpassing (vereenvoudiging) van een aantal straatnamen doorgevoerd. Na de nodige commotie daarover trok de gemeente het boetekleed aan
en corrigeerde haar besluit op 12 januari 2010 o.m. met de motivering dat ‘het
uit historisch oogpunt bij nader inzien toch wenselijk is om namen die verband
houden met Lage Vuursche te blijven schrijven met “sch”’.
En de straatnaambordjes werden vervolgens weer aangepast. ‘Vuurse Dreef ’ werd
dus weer ‘Vuursche Dreef ’”.
Waarvan akte!
Voor de volledigheid voegde Kees Floor een kopie toe (van een gedeelte) van de
desbetreffende bekendmaking :
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figuur 1

De
Gelderpolder
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In juli 1815 zond de Commissaris-Generaal
voor het Departement van Oorlog ad interim
Goltz aan alle burgemeesters in Nederland een
vragenlijst waarop ze gegevens over hun gemeente moesten noteren (1). Zo werd er onder
andere gevraagd naar de namen van de polders.
Burgemeester Eyck van Maartensdijk liet het
antwoordvakje bij die vraag naar de poldernamen echter leeg. Vond hij de vraag een open
deur? De gemeente Maartensdijk of Oostveen
en de gelijknamige polder waren destijds immers een pot nat. Of had hij als bewoner van
het meer naar het noordoosten van de gemeente gelegen landhuis Eyckenstein minder zicht
op de situatie in de verafgelegen zuidwestelijke
uithoek van de gemeente?

Geografische
kaarten
In ieder geval had hij, toen
hij de vragenlijst invulde,
al kunnen beschikken over

geografische kaarten met
namen van polders in Maartensdijk, zoals Gelderpolder
(figuur 1), Ses Hoeven en
Twaelf Hoeven (figuur 2).
Deze kaarten verschenen in
de zeventiende eeuw, met

soms een al dan niet bewerkte herdruk in de achttiende eeuw (2-5). Een van
de kaarten (2) bevond zich
destijds in het archief van
de polder Maartensdijk, dus
vermoedelijk voor de burgemeester binnen handbereik.
Een kopie van deze ‘gemeentehuiskaart’ is tegenwoordig
te zien in de hal van het gemeentehuis te Bilthoven.
Vermeldingen van de genoemde polders vinden we
ook in verscheidene notariële acten uit de zeventiende
en achttiende eeuw (6).
figuur 2

Eyck had, als hij over al deze
informatie had beschikt, het
antwoordvakje destijds dus
niet leeg hoeven laten. Dat
hij niet op de hoogte was van
het bestaan van een militaire
kaart van het grensgebied
tussen Holland en Utrecht
uit 1781 waarop poldernamen in Maartensdijk zijn
vermeld, kunnen we hem
niet kwalijk nemen.
De metingen van landmeter
P. A. Ketelaar waren namelijk strikt geheim (7). De
kaart vermeldt onder andere de polders Ses-hoeven
(tweemaal), Negen-hoeven
en Twaalf-hoeven (zie tabel
bij figuur 5, Ketelaar).
Acht jaar na de vragenlijst
van Goltz, in 1823, werd er
een kopie gemaakt van de
kadastrale verzamelkaart van
Maartensdijk uit 1813, bewerkt in 1819. Op de kaart
zijn onder andere de Geldersche polder, de Ses Hoeven en de Twaalf Hoeven
aangegeven (figuur 3). Het
exemplaar werd aangeboden
aan de burgemeester, die op
dat moment als schout werd
betiteld en zich inmiddels
Eyck van Zuilichem noemde. Het is alsof de schenkers
hem wilden zeggen: ‘er zijn
wel degelijk polders in uw
gemeente!’

tensdijk. Ook op de kaarten
van de in 1815 opgerichte
Topografische Dienst verschijnt de Zes- en Twaalfhoevense polder pas in 1923
(10). In 1948 hadden de officiële stafkaarten twee verrassingen in petto: er werd
een nieuwe poldernaam vermeld, de Ruigenhoeksche
polder, en de Gelderpolder
werd opgenomen, zij het op
een andere plek dan we op
grond van de oudere kaarten zouden verwachten.
De naam Ruigenhoeksche
polder kwam overigens niet
zo maar uit de lucht vallen.
In notariële akten uit de
zeventiende en achttiende
eeuw (6) werd de Ruigenhoek af en toe al vermeld als
synoniem van de Gelderpol-

der. Ook volgens aardrijkskundige woordenboeken uit
1846 (11) en 1913 (12) zijn
de namen Gelderpolder en
Ruigenhoek zonder meer
uitwisselbaar.
In de keuren van het waterschap Maartensdijk, waarin
de verplichtingen van de
ingelanden zijn vastgelegd
en de sancties bij het niet
nakomen daarvan, wordt
de Ruigenhoeksche polder
voor het eerst genoemd in
1876 (13a). De Gelderpolder volgde in 1899. In dat
jaar werden beide polders
afzonderlijk vermeld, zodat
het toen al om twee onderscheiden polders ging.
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De Ruigenhoek
De kaartenmakers uit de negentiende eeuw (8, 9) leken
aanvankelijk niet geïnteresseerd in polders binnen de
gemeentegrenzen van Maar-

figuur 3

figuur 4

figuur 5

Gelderpolder
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Opmerkelijk is dat de positie
van de Gelderpolder op hedendaagse kaarten (bijvoorbeeld op figuur 4) afwijkt
van die uit het verleden
(bijvoorbeeld op de figuren
1 en 3 of zoals beschreven
in een van de aardrijkskundige woordenboeken (11)).
Tegenwoordig ligt deze polder aan de noordzijde van
de Kooidijk/Geldersepad;
op de eerder genoemde gemeentehuiskaart van Back
uit 1776, op een tweede
kaart van dezelfde landmeter uit 1777 (15) en op
de ‘burgemeesterskaart’ uit
1813/1819/1823 (figuur 3)
was dat aan de zuidzijde ervan. Ook volgens notariële
acten uit de zeventiende en
achttiende eeuw ligt de Gelderpolder ten zuiden van de
huidige Kooidijk, namelijk
tussen de Karnemelksdijk
(thans Kooidijk) en de Gel-

derdijk (thans Ruigenhoekse dijk) (14). Van andere
polders lijkt de ligging evenmin vast te liggen. Zo zien
we dat op figuur 2 de polder
de Ses Hoeven ten westen

Kees Floor
van de Twaelf Hoeven ligt;
de Kwakeldijk of Langedijk
(thans Van der Mondestraat
en Mr. Tripkade in Utrecht)
vormt de scheidingslijn. Op
de kaarten van Back en op
de ‘burgemeesterskaart’ ligt
de Ses Hoeven ten noorden
van de Twaelf Hoeven; de
scheiding wordt in dit geval
gevormd door de Gageldijk.

Onduidelijkheid
De onduidelijkheid over de
precieze begrenzingen van
sommige
Maartensdijkse
polders werd rond 1925
ook door het bestuur van

het waterschap opgemerkt.
De gemeentehuiskaart was
toen namelijk net opnieuw
gerestaureerd, ingelijst en
opgehangen in de raadszaal
van de gemeente Maartensdijk, waar ook het bestuur
van het waterschap vergaderde (13c). Daardoor vielen de verschillen tussen de
polderindeling op die kaart
en wat men hanteerde in de
keuren van het waterschap
uit 1910 en 1922 (13a) extra op. In een notitie werden
die verschillen nog eens op
een rijtje gezet (13b). De
anonieme opsteller ervan
raadpleegde oude kaarten,
spitte notities door van onder andere oud-voorzitter
mr. W.N.J. van Hengst
(1889-1912) en dook in de
keuren. Verder sprak hij met
‘doorgaans
welingelichte
kringen’, zoals Jac. van Es,
architect-opzichter van het
waterschap van 1883 -1921
en L.W. Copijn, op dat moment voorzitter van het waterschap Maartensdijk.
Uit de notitie blijkt dat de
grenzen die destijds door het
waterschap werden gehanteerd, overeenkomen met de
heden ten dage gehanteerde
grenzen (10, 16), althans
voorzover de polders niet
zijn volgebouwd bij stadsuitbreidingen van Utrecht.
Een overzicht van de verschillende naamvarianten
wordt gegeven in figuur 5
en de bijbehorende tabel.

2. Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen door
B. Lobé en J. van Diepenem,
1641 (gemeentehuiskaart).
Gerestaureerd en bewerkt
door G.N. Back, 1776.
Beeldbank RHC Vecht en
Venen, BB-THA 0024.
3. Situatiekaart van het gebied tussen de stad Utrecht
en de Zuiderzee. Blad 1: het
gebied tussen Utrecht en
Maartensdijk, door R. Ruysch, 1662. De kaart hoorde
bij een plan voor de aanleg
van een scheepvaartkanaal
van Utrecht naar zee. Beeldbank Archief Eemland,
kaart_035.
4. ‘Tabula nova Provinciae Ultrajectinae’ (Nieuwe
Kaart van den Lande van
Utrecht) van Bernard de
Roy. a. uitgave Nicolaas
Visscher, verkleining met
toevoeging van de Veluwe,
datering 1680-1700. Beeldbank Het Utrechts Archief,
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Mortier 1743. Bibliothèque
nationale de France, département Cartes et plans, GE
DD-2987 (4684,1-2 B).
c. 3e druk (ongewijzigd),
ca. 1770. Universiteitsbibliotheek Utrecht, kaart:
*VIII*.B.h.12 (Dk38-10).

13. Waterschap Maartensdijk, Regionaal Historisch
Centrum Rijnstreek en
Lopikerwaard, toegangsnr.
H027, inv.nrs. a: 37. b: 59.
c: 112. d: 1003.

6. Het Utrechts Archief,
toegangsnummer 34-4 Notarissen in de stad Utrecht
1560-1905.

14. Op de provinciekaarten
van Bernard de Roy (4) is het
Maartensdijkse deel van de
Kooidijk in achterwetering
aangeduid als Gelder Dyck
(zie bijvoorbeeld figuur 1);
Van der Aa (10) heeft het
over de Gelder-weg. In andere bronnen wordt met
de Gelderdijk juist de meer
naar het zuiden gelegen
huidige Ruigenhoekse dijk
bedoeld. Op de kaart van
figuur 1 is de aanduiding
langs de huidige Ruigenhoekse dijk: Oude wetering
of Bisschopswetering.

7. Scholten, F.W.J., Militaire topografische kaarten en
stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
aan den Rijn 1989, p 113115 en Donkersloot-de Vrij,
M., De Vechtstreek. Oude
kaarten en geschiedenis van
het landschap, Weesp 1985,
p 112-113.
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Utrecht in vier bladen, blad
1, door J.H. Kips en A.A.
Nunnink, 1850. Archief
Eemland,
kaartnummer
1001-483.
9. Kuyper, J.: Maartensdijk. In: Gemeenteatlas
van de provincie Utrecht,
Leeuwarden 1868, en Kaart
van de provincie Utrecht,
Beeldbank Archief Eemland
1001_435.
10. topotijdreis.nl
11. Van der Aa, A.J., Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden, Eerste
aflevering, Deel 9, p 754.
Gorkum 1846.
12. Pott, M., Aardrijkskundig woordenboek van Nederland, Groningen, J.B.
Wolters, 1913.

15. Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge Jurisdictie
van Achtienhoven, door
G.N. Back, 1777. Utrechts
Archief, Topografische Atlas
2182 en onder andere afgedrukt in St Maerten No 9,
december 1992, p 3.
16. Buiter, H. en H. Renes:
Noorderpark,
herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi,
Utrecht 2013, p 8.
17. Kaart van het gedeelte
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en Utrecht, Het Utrechts
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2092-2.


1. Boon, J.G.M.: De
Utrechtse gemeenten in
1815, in vraag en antwoord.
Uitgave: Provincie Utrecht,
Utrecht, 1e herdruk 1976
(oorspr.1972).

5. Caerte van de vryheyd
der stad Utrecht, C. Specht;
uitgave I. Ottens. Origineel
1696, herdruk 1708-1719.
Beeldbank Het Utrechts Archief, Cat.nr. 216023.
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Pruisische
oorlogsschade
in
Westbroek

1787-1790

T
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oen de Pruisische legers
onder leiding van veldmaarschalk Karel van BrunswijkWolfenbüttel de Nederlandse
Republiek binnenmarcheerden
in september 1787, ondervonden
ze maar weinig tegenstand van
het patriotse bewind. De directe
aanleiding voor de inval was de
aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote
van stadhouder Willem V, door
patriotten terwijl zij op weg was
naar Den Haag.
De tegenstellingen tussen patriotten en
orangisten die al langer speelden waren de
dieperliggende oorzaak van het ingrijpen.
Willem V wenste herstel van het stadhouderlijk gezag, en met de inval op last van
zijn schoonvader koning Frederik Willem
II, kwam dat herstel er ook.
Onderweg naar Amsterdam, het kloppend
hart van de Republiek, moesten de Pruisen
langs Utrecht, dat verdedigd werd onder

leiding van Frederik III, de graaf van SalmKyrburg. De patriotse Staten hadden hoge
verwachtingen van de verdediging van de
stad maar kwamen bedrogen uit toen de
rijngraaf zich bij nadering van de Pruisen
met zijn troepen terugtrok op Weesp en
Muiden. Na de orangistische omwenteling
probeerden de slachtoffers van de militaire
woelingen, zoals altijd vooral de burgerbevolking, bij de autoriteiten gehoor te krijgen voor het hen aangedane leed. Zo zijn in
het archief van het Gerecht Westbroek vlakbij Utrecht verschillende stukken te vinden
waarin de schout en schepenen overzichten
van door hun burgers gelede oorlogsschade
aan de Staten van Utrecht aanbieden.1 Het
doel was natuurlijk die kosten vergoed te
krijgen van het gewestelijk bestuur. De stukken bieden een bijzonder inkijkje in zowel
de voorbereidingen van de verdedigers van
de stad, als de afloop en de daaropvolgende
gedragingen van de Pruisische soldaten.
Zo blijkt uit de zogenaamde ‘memorie’ van
het gerecht dat op bevel van de graaf van
Salm ter verdediging van het gebied de dijk
langs de Klopvaart, tegenwoordig gelegen
in Utrecht-Overvecht, liet doorsteken.

Wouter van Dijk
Door deze inundatie van het lagergelegen
veengebied werd turfwinning onmogelijk.
Dat was in Westbroek en omgeving een
zware slag, vervening was daar destijds een
belangrijke economische pijler van het bestaan. Ook kon er vanwege het water op het
land geen vee geweid worden, wat ook de
nodige onkosten met zich meebracht. Een
dozijn Westbroekers maakte daarom aanspraak op schadeloosstelling. Onderdeel van
de inundatie was dat ook de sluizen onder
Westbroek en Achttienhoven ontmanteld
werden door de sluisdeuren te verwijderen.
Timmerman Jan de Groot had hier de nodige kosten voor moeten maken. Bij het onklaar maken van maar liefst zeven schutten
werd hij geholpen door een commando hu-

zaren van de graaf van Salm. Toen de orde na
de komst van de Pruisen weer was hersteld
kon hij wederom aan het werk, ditmaal om
de sluisdeuren weer terug te plaatsen. Het
doorsteken van de dijk langs de Klopvaart
tenslotte, had ook het nodige werk gekost,
waarvoor geen inwoner natuurlijk een cent
had gezien. Laat staan de moeite die men
zich getroost had om na vertrek van de patriotten de dijk weer te herstellen.
Nadat de patriotse verdedigers zo jammerlijk het hazenpad hadden gekozen, volgde
inkwartiering van de Pruisische troepen bij
de burgerbevolking. Zo had Volkert Adriaensz de Wild gedurende twee dagen vijf
huzaren onder de pannen gehad, voor wiens
onderhoud hij meer dan tien gulden had
stukgeslagen. Dit bedrag was echter door de
heren Staten bij het opschrijven van de memorie in 1790 al gerestitueerd. Schrijnender is dat klaarblijkelijk de personen waarbij
een dergelijke aantekening van betaling niet
gemaakt werd, drie jaar na dato nog steeds
moesten hopen iets van hun geld terug te
zien.

“Wapen van de Bataafse Republiek (1795–1806),
toen Nederland een republiek zonder Oranje
was.”

Ook waren er in de periode vóór de Pruisische intocht gedupeerden die op de pof goederen aan de patriotten hadden moeten leveren, en die na de patriottische smadelijke
nederlaag natuurlijk naar hun geld konden
fluiten. En natuurlijk werd er geplunderd.
Sieraden, zilverwerk, huisgerei, van gouden ringen tot koperen ketels, de grijpgrage
Pruis nam het graag mee als oorlogsbuit.
Ook waren er Westbroekers gedwongen ingezet om te werken aan de batterijen bij de
stad, hoewel uiteindelijk de verdedigingswerken zonder bloedvergieten overgingen
in handen van de aanvallers. 26 burgers
hadden zich een kleine week voor niets in
het zweet gewerkt, het gerecht appelleerde
daarom aan tenminste uitbetaling van het
arbeidsloon door de heren Staten. De gederfde inkomsten van de tijdelijke dwangarbeiders werden dan nog niet eens meegerekend.
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Memorie waarin de door de Westbroekers geleden
schade uiteengezet wordt. (RHCVV toegang 1047
inv.nr. 11).

Een bijzondere vermelding verdient het
relaas van Gerrit Evertsz Smit, die op verzoek van enkele inwoners van het dorp en
ambtsdragers van het gerecht de wacht had
gehouden op een hoge toren in de buurt
van Westbroek. Er bestond immers door
het vermoedelijke uitbreken van oorlogshandelingen het risico op brand in de omgeving. Hij moest zijn medeburgers waarschuwen voor gevaar. Op 30 augustus 1787
werd hij echter door “schurken van daar
gehaald, misdadig gehandeld en onder de
eijsselijkste vervloekingen en sabelslagen
te paarde mede gevoerd en op den Huijze
Haazenburg in een dieven hok (…) geplaatst.” Voor de ruim twee weken dat hij
gevangenzat wenste hij een vergoeding van
honderd gulden.2
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Als laatste hadden een hoop inwoners vervoersdiensten geleverd aan de Pruisische
troepen, waarbij zowel goederen als soldaten getransporteerd werden. Voor verschillende ritten naar Nieuwersluis, Utrecht,
Loenen, Eemnes, Maartensdijk, Tienhoven
en Breukeleveen wilden de wagenmenners
toch wel graag gecompenseerd worden.
Grootverbruiker van deze vervoersdiensten
was het regiment van de prins van Hessen-

Gezicht op Westbroek
met de Nederlands Hervormde Kerk, H. Spilman
naar een tekening van Jan de Beijer, 1749.
(RHCVV coll. Atlas Coenen van ’s-Gravesloot).

Darmstadt, die het echter ook niet nodig
vond voor de geleverde diensten te betalen.
Ondanks het feit dat de opzet van de stukken primair was om financiële compensatie
te krijgen voor geleden schade, kunnen we
er nu prachtig uit opmaken welke gevolgen
de met relatief weinig bloedvergieten gepaard gaande restauratie van het stadhouderlijk gezag in het landelijk gebied rondom
Utrecht had.
Wouter van Dijk, Archivist bij het Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen.
Houdt zich met name bezig met collectiebeheer.
Noot van de redactie: Huijze Haazenburg
op de hoek van Stadhuisbrug en Oudkerkhof, maakt deel uit van het voormalige Utrechtse stadhuis.
RHCVV, toegang 1047, Gerecht Westbroek
1625-1813, inv.nrs. 10-12.

1

RHCVV, toegang 1047, Gerecht Westbroek
1625-1813, inv.nr. 11.

2

Het ”Museum-on-line De Bilt”

D

it jaar is het
dan zover, het OnlineMuseum-De-Bilt is voor
iedereen ter beschikking.
Het culturele erfgoed
van en over het gehele
gebied van de gemeente
bijeengebracht, op een
moderne manier voor
jong en oud toegankelijk
en begrijpelijk, op één
site. Met afbeeldingen,

samenvattende teksten,
verdiepingsartikelen,
nieuwsberichten over
historie en kunst uit de
kernen van De Bilt, een
digitaal museum waar
ook jongeren zich thuis
voelen.
Een museum met een
collectie, met exposities,
met bijzondere stukken.

nu on-line …
Met digitale beelden
van objecten en teksten uit de gemeente en
van verder weg. Uit de
kernen en van over de
gemeentegrenzen. Over
landschap, bebouwing,
kunst, cultuur. Over
grote en kleine gebeurtenissen. Over belangrijke
en minder belangrijke
personen die het verleden

van het gebied van onze
gemeente bepaalden. Van
prehistorie tot nu.
Een verleden om trots
op te zijn, een verleden
dat het kennen meer dan
waard is, voor jong en
oud, voor onderzoeker
en scholier, voor iedereen
die geïnteresseerd is.
Het bestuur wordt

gevormd door oudburgemeester Tchernoff
als voorzitter, historicus
Anne Doedens als secretaris, penningmeester
Theo van der Lugt en
vicevoorzitter Arie Jan
Ditewig. Het museum
wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente,
de Rabobank en het Van
Ewijkckfonds en in het
comité van aanbeveling
zitten o.m. Otto baron
van Boetzelaer, ondernemer Ike Bekking en oudwethouder Hans Mieras.
Het digitale museum
werkt samen met de
historische verenigingen,
het Regionaal Historisch
Centrum in Breukelen,
de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, het
Utrechts Archief. Het
museum is daarmee geen
concurrent maar het
biedt een digitale expositieruimte, een museum
zoals we dat nog niet
hebben in de gemeente
De Bilt.
Anne Doedens, secretaris,
Stichting Digitaal Museum De Bilt.
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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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