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Op 1 april 1953 werd, als laatste in Nederland, de 
toentertijd door velen gehate tol van Maartensdijk 
opgeheven. Het eerste artikel in deze Sint Maerten 
beschrijft de geschiedenis van dit ‘rekening rijden 
avant la lettre’ op het traject Hilversum-Utrecht.

In dat tollenkader voegden we aansluitend een 
beknopte anekdote toe onder de titel ‘Het was niet 
alles animositeit rond de tollen’ over een voorval bij de 
Maartensdijkse Tol, vlak na de Tweede Wereldoorlog. 

Op 24 juni 2018 sloot de Boskapel in Groenekan 
haar deuren. De derde bijdrage in dit nummer 
beschrijft de bewogen geschiedenis van deze groep 
gelovigen, die zich medio 50-er jaren afscheiden van 
de Nederlands Hervormde gemeente Blauwkapel-
Groenekan. 

In de laatste bijdrage in dit nummer zet de auteur 
vraagtekens bij de elders gegeven verklaringen voor de 
naamgeving van het Zwarte Water. Dat Zwarte Water 
vormde eeuwenlang een essentiële afwateringsverbin-
ding van Oostveen (tot in de 19e eeuw de benaming 
van de gemeente Maartensdijk) met de Vecht. 

Wij sluiten dit nummer tenslotte af met de rubriek 
‘Reactie op Redactie’, waarin een storende fout in een 
artikel in StM 55 wordt rechtgezet.

Wij wensen u veel leesplezier.

De Redactie.
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Wie voor 1 april 
1953 van Utrecht 

naar Hilversum reed 
of het omgekeerde 

traject wilde 
afleggen, moest in 

Maartensdijk tot 
tweemaal toe tol 

betalen of 
omrijden. 

De tolheffing was 
gebaseerd op 

koninklijke 
besluiten uit 

onder andere 1825 
en 1922. 

In totaal waren er 
echter wel ongeveer 

35 koninklijke 
besluiten aan de 
Maartensdijkse 

tollen gewijd.

Tolheffing

De voorbereidingen
In de Franse tijd werd in Nederland begon-
nen met de aanleg van doorgaande, verhar-
de wegen. Na de onafhankelijkheid in 1813 
gingen het Rijk, en later ook de provincies, 
daarmee door. Gebrek aan overheidsgeld 
bood particulieren de gelegenheid eveneens 
een rol te gaan spelen bij de wegenaanleg. 
Zo verkreeg Jonkheer Jan de Rovère van 
Breugel, eigenaar van Rustenhoven, thans 
Dorpsweg 187, in 1825 samen met een 
compagnon bij koninklijk besluit(1a) een 
concessie voor ‘het bestraten van den weg 
van Utrecht over de Blaauw-Kapel en St. 
Maartensdijk naar Soestdijk’. Aanvankelijk 
wilden de ondernemers alleen het gedeelte 
Blauwkapel-Maartensdijk bestraten, maar 
op aandringen van Gedeputeerde Staten 
werd in de plannen ook het stuk tot de stad 
Utrecht, en voor een latere fase, de voortzet-
ting van de weg richting Soestdijk meege-
nomen. Van Breugel aasde ook op een con-
cessie voor het bestraten van de weg van De 
Bilt naar Soestdijk, maar hij viste achter het 
net; deze concessie werd verleend aan twee 
ondernemers uit Baarn (1c, 2).

Geld van Rijk of Provincie was er niet en 
kwam er ook niet. De zogeheten concessi-
onarissen moesten het zelf bijeen brengen. 
Ze konden daarvoor een lening afsluiten en 
mochten, als de werkzaamheden ver genoeg 

bij 
koninklijk besluit
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gevorderd zouden zijn, op twee plaatsen tol 
heffen ter dekking van de kosten van onder-
houd, rente en aflossing. Een bijlage bij het 
koninklijk besluit bevatte de tarieven die 
gevraagd mochten worden; ze waren min 
of meer gelijk aan die van de tollen op de 
rijkswegen. 
In het genoemde koninklijk besluit waren 
tevens de voorwaarden omschreven waaraan 
de weg en de wegwerkzaamheden moesten 
voldoen. Zo moest de verharding bestaan 
uit gebakken steen; de bestrating diende 
binnen een jaar voltooid te zijn. Doordat de 
weg gedeeltelijk langs of door het inundatie-
gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
liep, kwam ook het Ministerie van Oorlog 
met een aantal eisen.

Vertraging door 
geldgebrek
De intekening op de aandelen bleef ach-
ter bij de verwachting. Daardoor werd de 
aanleg van de weg ernstig vertraagd. Een 
verzoek uit 1825 de toltarieven te mogen 
verhogen om zo het vertrouwen van mo-
gelijke investeerders in het succes van het 
project te vergroten, werd afgewezen (1b). 
Wel mocht er vanaf het moment dat de weg 
gereed was, indien nodig jaarlijks een bij 

koninklijk besluit (1e) gelegitimeerde greep 
in de kas van de polder Maartensdijk wor-
den gedaan; de ingelanden hadden daarmee 
na veel heen en weergepraat ingestemd, zij 
het niet unaniem. Verder kregen de conces-
sionarissen om de benodigde 65.000 gul-
den binnen te kunnen halen, toestemming 
de lening uit te schrijven onder aantrekke-
lijker voorwaarden, zoals een hogere rente; 
het oorspronkelijke, bij koninklijk besluit 
(1d) goedgekeurde financieringsplan werd 
hiertoe gewijzigd (1f ). Tenslotte werd toe-
stemming verleend kosten te besparen door 
de weg te verharden met grind in plaats van 
met gebakken steen. Het weggedeelte tus-
sen Blauwkapel en Groenekan moest echter 
wél verhard worden met straatstenen. (1i). 
Vanaf dat moment werd daardoor niet lan-
ger gesproken over de steenweg, maar over 
de steen- en kunstweg of de steen- en ma-
cadamweg.
Keer op keer werd bij koninklijk besluit uit-
stel verleend voor de afronding van het pro-

Gezicht op de Blauwkapelseweg te Maartensdijk 
met tol No 1 en een bus van de lijn Utrecht-
Hilversum, die voor de tolboom wacht. Datering: 
1930-1935. Bron: NL-HUA Cat.nr. 41387.
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ject (1b, c, e, f, g, h, i). Ook werd bepaald 
dat de ondernemers de inkomsten van de 
tollen gedurende een periode van 10 jaar na 
aflossing van de voor de aanleg van de weg 
gesloten lening mochten behouden (1g, i). 
Het verzoek tot langduriger tolheffing was 
nog gedaan door Van Breugel voor zijn 
overlijden in 1829; daarna kwam de on-
derneming in handen van de erfgenamen: 
een zoon en twee dochters. De aanvankelijk 
genoemde compagnon van het eerste uur 
komen we in de koninklijke besluiten dan 
al niet meer tegen.

De zijweg 
naar Hilversum
Vijf maanden na het eerste koninklijk be-
sluit verscheen er in 1825 een tweede (1b), 
waarin de locaties van de tollen werden vast-
gelegd: de één bij de toenmalige grens met 
Utrecht, de andere ter hoogte van de Achter-
weteringse brug. De ‘sluiproutes’ waarmee 
de tollen omzeild zouden kunnen worden, 
mochten de ondernemers afsluiten. 

In 1834 verkreeg de onderneming bij ko-
ninklijk besluit (1i) toestemming voor het 

aanleggen van een verharde zijweg, waarop 
het halve tolgeld mocht worden geheven. 
Deze werd gepland langs de westkant van 
Maartensdijk over of langs de Tolakkersteeg 
tot aan de Hollandse Rading; het gemeen-
tebestuur van Hilversum was al bezig het 
aansluitende weggedeelte te verzorgen. In 
de nieuwe situatie kwam de tolboom van 
de weg Utrecht-Soestdijk uiteindelijk niet 
bij de Achterweteringse brug, maar aan de 
zuidkant van de driesprong bij de Tolakker-
steeg (1j). Niet ver daarvandaan kwam aan 
de noordzijde van de splitsing de tolboom 
van de weg naar Hilversum, zodat er vlak bij 
het latere gemeentehuis twee tolbomen wer-
den neergezet. Het verkeer tussen Utrecht 
en Hilversum moest er in totaal anderhalf 
tolrecht betalen.

Tol No 2 bij het gemeentehuis, gezien in de 
richting van Hilversum met rechts de aansluiting 
op de Dorpsweg. De voorste tolboom is van de weg 
Utrecht-Den Dolder, de achterste van de zijtak 
naar Hilversum. Wie van Utrecht naar Hil-
versum wilde reizen moest hier tot en met1917 
anderhalf keer het toltarief betalen. 
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Tolheffing
Hoewel de lening niet voltekend was (3), 
kwam de weg in 1834 uiteindelijk toch ge-
reed en in juni kon de tolheffing beginnen 
(4). Er waren op dat moment al minstens 
tien koninklijke besluiten aan de zaak ge-
wijd. 
Bij koninklijk besluit (1k) krijgen de Van 
Breugels later 
dat jaar defini-
tief toestemming 
om het laatste 
gedeelte van de 
oorspronkelijk 
geplande weg te 
verharden vanaf 
de grens met De 
Bilt (bij Eycken-
stein) tot aan 
de weg De Bilt-Soestdijk. Uiteindelijk 
zien ze daar echter van af (1n), zodat Da-
niel Jacobus Gildemeester, bewoner van de 
Ewijckshoeve in Den Dolder, zich in 1836 
kan aandienen om het karwei af te maken. 
(1m). Van het geld dat de polder Maartens-
dijk aan de weg zou gaan bijdragen, moest 
voortaan 1/3 deel naar Gildemeester, terwijl 
de onderneming van de erven Van Breugel 
nog slechts recht had op 2/3 daarvan. 

De beide Maartensdijkse tollen werden ver-
pacht, zoals onder andere blijkt uit een ad-
vertentie in het Algemeen Handelsblad van 
21 december 1863 (5). De zaken werden 
geregeld op Rustenhoven, waar de beide 
dochters van Van Breugel woonden. 

Gemeentetollen
Na 1836 is het enige tijd gedaan met de 
stroom aan koninklijke besluiten over de 
Maartensdijkse tollen. Op 29 maart 1881 
besloot de gemeenteraad van Maartensdijk 
echter de weg over te nemen van Caspar ba-
ron van Breugel Douglas, op dat moment 
houder van de concessie als ‘erfgenaam van 
de laatsten der rechthebbenden’ (6). Om 
de nieuwe situatie vast te leggen was weer 

een koninklijk besluit nodig; het verscheen 
in 1884 (7a). Vanaf dat moment moest de 
tolheffing worden beschouwd als een ge-
meentelijke belasting. Voor elke door de 
gemeenteraad voorgestelde invoering, ver-
lenging of wijziging van de toltarieven was 
voortaan goedkeuring nodig bij koninklijk 
besluit. Deze besluiten, waarvan het eerste 
verscheen in juli 1884 (7b ) hebben ove-

Advertentie in onder meer het Algemeen Handels-
blad van 21 december 1863 (5).

rigens meer het karakter van een hamer-
stuk dan van het maatwerk dat de oudere 
besluiten nog kenmerkte. Per besluit ont-
vangen soms tientallen gemeenten toestem-
ming voor het innen van belastingen, zoals 
marktgeld, begrafenisrechten, havengeld, 
tolgeld en schoolgeld. In bijna alle geval-
len bevatten bijlagen bij deze besluiten een 
datum waarop de toestemming verloopt; in 
de raadsbesluiten komen die einddata niet 
voor. De enige uitzondering vormt een ko-
ninklijk besluit uit 1922 (8a), waarin geen 
einddatum is genoemd, zodat de tolheffing 
voor onbepaalde tijd is toegestaan. Vandaar 
dat later juist naar dit koninklijk besluit 
vaak verwezen werd.

Bijtol
Na de voltooiing van de Ooster Spoorweg 
van Utrecht naar Hilversum, werd in 1874 
station Maartensdijk geopend. Het spoor 
werd al door Van Breugel Douglas gezien als 
een van de oorzaken van de teruglopende 
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inkomsten van de tollen. Verder zat de on-
derneming krap bij kas doordat de polder 
Maartensdijk nooit met geld over de brug 
was gekomen, wat een fikse tegenvaller op-
leverde.
Het spoorwegstation kon vanuit het oosten 
over de Dorpsweg bereikt worden zonder 
dat de verkeersdeelnemers een Maartens-
dijkse tolboom hoefden te passeren. Dat 
zinde het gemeentebestuur niet en men be-
sloot ten oosten van het station een bijtol te 
plaatsen. Ter plekke was het halve tolrecht 
verschuldigd. Doorgaand verkeer richting 
Utrecht of Hilversum hoefde in totaal ech-
ter nooit meer dan het volle toltarief te be-
talen. De bijtol was ‘in bedrijf ’ van 1887 tot 
en met 1907.
Na de overname in 1881 van de tollen door 
de gemeente bleef nog bijna 35 jaar de regel 
van kracht dat het verkeer tussen Utrecht en 
Hilversum bij de driesprong in Maartens-
dijk anderhalve tol moest betalen. Vanaf 
1 januari 1918 gold er voor alle passanten 
echter een tarief van eenmaal de tol. De zui-
delijke tolboom stond altijd open.
De gemeente Maartensdijk bood net als in 
de voorgaande ‘private’ periode de tollen in 
pacht aan middels krantenadvertenties (9). 
Eind 1926 nam de gemeente de tol No 2 bij 
het gemeentehuis in eigen exploitatie. De 
tol No 1 bij Utrecht volgde in april 1927 
(10).

Verkeer
De koninklijke besluiten waarin goedkeu-
ring werd gegeven tot tolheffing of waarin 
deze goedkeuring werd verlengd, geven een 
goed beeld van het toenmalige verkeersaan-
bod. In een bijlage bij het eerste besluit uit 
de reeks (1a) was te lezen hoeveel er betaald 
moest worden voor een paard, rund, kalf, 
schaap of varken. Voor paarden golden 
overigens uiteenlopende tarieven, afhanke-
lijk van het soort rijtuig of de belading van 
de kar die ze trokken. Kennelijk was men 
vergeten een tarief vast te leggen voor het 
passeren van een ezel; in die omissie werd 
voorzien in het tweede Koninklijk Besluit 
(1b). Het zou nog tot 1836 duren voor ook 
de voor een kar gespannen honden, bokken 
en geiten werden aangeslagen (1l); in 1935 
verdween deze categorie weer van de tarie-
venlijst.
Tegen het einde van de negentiende eeuw 
begonnen er veranderingen op te treden in 
de manier waarop men zich beroepsmatig 

Tol en tolhuis bij de weg richting Utrecht bij de 
kruising met de Dorpsweg, omstreeks 1915. Het 
bord geheel rechts hoort bij de tolboom achter de 
fotograaf en vermeldt: ‘half tolrecht’. 



of recreatief ging verplaatsen. Rond 1870 
verschenen de eerste vélocipèdes, voorlopers 
van de huidige fiets, op de Nederlandse we-
gen, omstreeks 1890 gevolgd door de eerste 
motorrijwielen en in 1896 door de eerste 
auto’s. Vooral vanaf 1920 nam het aantal 
fietsen en het aantal (zware) vrachtwagens 
en bussen toe. Deze toename werd vrij snel 
gevolgd door een sterke groei van het aantal 
motorfietsen en auto’s, met name voor zake-
lijk gebruik. Zo kon men ook in Maartens-
dijk steeds minder om deze nieuwe vervoer-
middelen heen en moesten de lijsten met 
toltarieven aangepast worden aan de nieuwe 
situatie. Fietsers gingen betalen vanaf 1 juli 
1887, maar uitsluitend als de tolgaarder de 
slagboom voor hen moest openen. Gingen 
ze eromheen of eronderdoor, dan was het 
gratis. In 1894 werd iedere passerende fiet-
ser aangeslagen; het tolgeld bedroeg 2 1/2 
cent. Reeds in 1912 werd overwogen het 
tolgeld voor fietsers, inmiddels verlaagd 
naar 2 cent, af te schaffen (11), maar uitein-
delijk duurde het 1 januari 1923 voor het zo 
ver was (8a).
Door mechanische kracht voortbewogen 
voertuigen gingen betalen vanaf 1 januari 
1900; het tarief bedroeg 10 cent. Vanaf 1 
januari 1908 kwam er onderscheid tussen 
motorrijwielen en autos; het tolgeld werd 
respectievelijk 5 en eerst 20, later 15 cent 
per passage. Op 1 januari 1923 gingen de 
tarieven vooral voor vrachtauto’s en bussen 
flink omhoog; ze moesten een gulden tol 
gaan betalen (8a). 

Protesten
Met het drukker worden van de weg kwa-
men er ook meer mensen die zich ergerden 
aan de tolheffing, de daarbij optredende 
vertragingen, de arrogantie van de tolgaar-
ders en de hoogte van de tarieven. Deze 
wijd verbreide onvrede uitte zich in talrijke 
protesten (12). Vooroorlogse krantenbe-
richten belichtten voor de Maartensdijkse 
tollen vooral de acties in 1927 en 1928, 
rond de tijd van de invoering van de wegen-

belasting voor motorrijtuigen, en in 1931, 
het jaar van de invoering van de benzineac-
cijns. Aanvankelijk waren het hoofdzakelijk 
individuele acties. Het ging dan om mensen 
die weigerden tol te betalen en daarbij al 
dan niet slaags raakten met de tolgaarder. 
Anderen betaalden uit protest met groot 
geld, bijvoorbeeld biljetten van honderd 
gulden, in de (ijdele) hoop de tolgaarder 
in verlegenheid te brengen doordat hij niet 
kon wisselen. In september 1928 werd het 

Advertentie uit het Nieuws van de dag van 
13 oktober 1883 (9). 8



protest massaler. Zo was er bijvoorbeeld op 
zondag 23 september 1928 een zogeheten 
tolbestorming met veertig auto’s (13). Op 
30 november 1931 deden er zelfs 300 auto’s 
mee (14). De ernstige verkeersbelemmering 
die daardoor ontstond was de aanleiding tot 
kamervragen door Floris Vos, bekend anti-
tollenactivist en Tweede Kamerlid voor de 
eenmansfractie van de Middenpartij voor 
Stad en Land (15, 16).

Lagere tarieven 
en abonnementen
De protesten leidden weliswaar niet tot 
een directe afschaffing van de tollen, maar 
waren toch niet geheel aan dovemansoren 
gericht. Per 1 oktober 1926 konden buson-
dernemingen voor lijndiensten een vast be-
drag per jaar gaan betalen voor het gebruik 
van de tol No 2 bij het gemeentehuis. Vanaf 
1 mei 1927 gold zo’n regeling ook voor de 
tol No 1 bij de grens met Utrecht.
In 1932 werden de tarieven voor vrachtau-
to’s en bussen gehalveerd; daardoor was het 
bij de toenmalige benzineprijzen niet lan-
ger voordelig om 22 kilometer om te rijden 
over De Bilt en Soestdijk (17), een route die 
per 1 januari 1929 tolvrij was geworden (2). 
In 1935 ging het tarief ‘onder de dwang der 
tijdsomstandigheden’ verder omlaag van 50 
naar 30 cent; tegelijkertijd kwamen er voor 
inwoners van Maartensdijk abonnementen. 
Toen de gemeente in 1881 de tollen over-
nam, was er overigens ook al zo’n regeling 
voor Maartensdijkers, maar die was in de 
jaren negentig komen te vervallen.
De wijzigingen in tarieven en betalingsmo-

gelijkheden werden tot en met april 1938 
steeds goedgekeurd bij koninklijk besluit. 
Bij de voorlaatste gelegenheid werd in 1937 
de locatie van tol No 1 in het raadsbesluit 
van de gemeente Maartensdijk niet langer 
omschreven als ‘bij de grens van de gemeen-
te Utrecht’, maar als ‘ter hoogte van de Prof. 
Magnuslaan (18). Door het gereed komen 
van een brug over het Zwarte Water in 1935 
kon de tol op de oude locatie namelijk wor-
den omzeild, zodat was besloten de tol naar 
het noorden te verplaatsen. Met de goed-
keuring van het desbetreffende raadsbesluit 
bij koninklijk besluit (8b) was tevens de 
verplaatsing van de tol stilzwijgend akkoord 
bevonden.
Na april 1938 was de tolheffing uitsluitend 
nog gebaseerd op raadsbesluiten (19) zon-
der koninklijke goedkeuring. Toch pieker-
de men er na de oorlog niet over om deze 
raadsbesluiten illegaal te verklaren. In dat 
geval zouden namelijk de hoge tarieven van 
1923 weer gaan gelden en op zo’n verhoging 
van de toltarieven zat niemand te wachten. 
Wel op beëindiging van de tolheffing, zo 
bleek ondermeer in 1951 toen journalisten 
van het Utrechts Nieuwsblad opnieuw een 
tolbestorming organiseerden (20).

Bestorming van de tol te Maartensdijk, 30 
november 1931. Automobilisten die niet of te 
weinig wilden betalen, werden tegengehouden 

door tolgaarder Van Royen (met kruis). Foto 
o.a. geplaatst in Nieuwsblad van het Noorden 

(1 december 1931), de Leeuwarder Courant (2 
december 1931) en De Telegraaf (1 april 1953). 

Bron: geheugenvannederland.nl. 
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Bomen open, beurzen 
dicht
Zoals eerder aangegeven mochten de tol-
len in Maartensdijk zich bepaald niet ver-
heugen in een grote populariteit. Zelfs de 

gemeente voelde zich ongemakkelijk bij de 
vele protesten en verwijten waarmee ze werd 
geconfronteerd. Het opheffen van de tollen 
was echter geen optie zo lang de gemeente 
de financiële compensatie van het Rijk of de 
provincie die ze daarvoor zou krijgen, on-
voldoende achtte. Dat was bijvoorbeeld het 
geval bij het plan dat Provinciale Staten in 
1930 daartoe hadden opgesteld (21). Het 
gekissebis tussen gemeente, provincie en 
Rijk zou echter nog meer dan twintig jaar 
voortduren. Pas in 1953 kon men het eens 

worden over een regeling die het ophef-
fen van de Maartensdijkse tollen mogelijk 
maakte. Daarna ging het snel. Het raads-
besluit de tolheffing te beëindigen werd ge-
nomen op 19 maart. De koninklijke goed-
keuring volgde al op 24 maart (22), zodat 
het besluit 1 april om 11.00u kon ingaan. 
‘Het dorpje langs de verkeersweg wordt nu 
een stille gemeente, waarover nooit meer in 
kranten geschreven zal worden’, voorspelde 
het dagblad De Tijd in zijn verslag van de 
opheffing van de tollen (23). 

Uiteindelijk waren er voor het regelen van 
de Maartensdijkse tolheffing ongeveer 35 
koninklijke besluiten nodig geweest.

Kees Floor

Door een in 1935 gereed gekomen brug over 
het Zwarte Water (onder) kwam er een directe 
verbinding tot stand tussen Utrecht en Hilversum, 
waarbij tol No 1 bij de grens met Utrecht (boven) 
vermeden kon worden. Bron: NL-HUA Cat.nr. 
350025.
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Vreugde bij het 
opheffen van de tol 
in Maartensdijk op 1 
april 1953.



Het was 
niet alles animositeit 

rond die tollen
De tolbaas bouwde met sommige van zijn klanten ook een vriendschappelijke relatie op. En 
dat zo’n goede verstandhouding soms zo zijn voordelen had blijkt wel uit de volgende petit histoire, 
zoals die in 2013 werd verteld door Wil van Rooijen-Annema (1922) uit Groenekan.

“Toen de oorlog uitbrak was mijn verloofde, Teus van Rooijen, 18 jaar. Hij was zoon van de tolbaas in 
Maartensdijk en moest, net als mijn oudere broer, in de oorlog onderduiken omdat ze anders in Duits-
land moesten gaan werken voor de Arbeitseinsatz. Mijn broer en Teus zijn toen hier in huis [Eiklaan 1 
in Groenekan, FK] ondergedoken. We hadden daarvoor een onderduikruimte onder de vloer gemaakt. 
Mijn Teus is toen ‘verraden’ door iemand van korfbalclub Kameo. KAMEO staat offi  cieel voor ‘Korf-
bal Atletiek Maartensdijk En Omstreken’, maar in de oorlog stond het voor ‘Kraakt Alle Moff en Eert 
Oranje’.” 

Het ouderlijk huis van Mw. Wil van Rooijen-
Annema, Eiklaan nr. 1 in Groenekan.

Teus van Rooijen,
ca 80-er jaren.

12



“Teus stak op een keer zijn hoofd even boven de 
ballustrade van het balkon uit en toen werd hij 
gezien door een meisje van de korfbalvereniging. 
Teus zat zogenaamd in Essen, zeiden wij op de 
korfballerij, maar zij zei: ‘Nee hoor, hij zit bij 
Wil!’ Dus moest mijn Kloris toen bij ons weg en 
ergens anders onderduiken. De rest van de oorlog 
zat hij daarom in het Tolhuis bij zijn vader, waar 
overigens om  de haverklap Duitsers aanbelden 
om de weg te vragen!”

“Mijnheer Cieremans van het gemeentehuis kwam 
af en toe langs om te controleren of ‘vermiste’ 
jongens niet thuis zaten. Mijn moeder had haar 
tranen altijd hoog zitten en als Cieremans langs 
kwam om naar mijn broer te informeren (die 
was dan als een haas onder de grond gedoken) 
dan brak mijn moeder aan de deur in tranen uit: 
‘mijn zoon zit in Duitsland’. Terwijl ze er gewoon 
bovenop stond!. Cieremans had dan met haar te 
doen en verontschuldigde zich.”

“Na de oorlog solliciteerde mijn Teus bij de 
spoorwegen, maar werd afgewezen omdat hij 
geen administratieve ervaring had. Dat schoot 
zijn vader, de tolbaas en toen inmiddels mijn 
schoonvader, in het verkeerde keelgat. ‘Hoe had 
die jongen ervaring op kunnen doen als hij on-
dergedoken zat?’ Nu wil het geval dat de baas van 
de Spoorwegen, Den Hollander, in Hollandsche 
Rading woonde en dagelijks meerdere keren de tol 
van mijn schoonvader in Maartensdijk passeerde. 
Normaal zag hij de auto van de directeur al van 
verre aankomen, opende dan al behulpzaam de 

tolboom en wuifde hem door [de directeur van 
de Spoorwegen had ongetwijfeld een abonnement 
voor de tol. FK]. Na de koude douche die de afde-
ling personeelszaken van de Spoorwegen zijn zoon 
Teus had bereid, besloot mijn schoonvader het lot 
een beetje te helpen.” 

Toen de tolbaas de auto van de directeur weer 
eens aan zag komen, hield hij de tolboom de-
monstratief gesloten, en volgens overlevering in 
de familie ontspon zich het volgende gesprekje: 

‘Maar tolbaas, waarom hou je die toolboom 
dicht?’. 
‘Ik wilde u effe spreken, mijnheer Den Hol-
lander,.... nemen jullie bij de spoorwegen alleen 
mensen aan die bij de moffen gewerkt hebben?’
‘Neen natuurlijk niet!’ 
‘Vertel mij dan eens waar mijn zoon ervaring 
op had moeten doen zonder bij de moffen te 
werken?!’ 
Den Hollander was duidelijk ongemakkelijk met 
de reactie van zijn afdeling personeelszaken en 
reageerde begripvol: ‘Laat hem nog maar een keer 
een brief schrijven.’ 

Teus van Rooijen werd daarna alsnog aange-
nomen en heeft 13 jaar langs de spoorbaan 
gelopen als inspecteur van de Spoorwegen!

Tolgaarder van Rooijen krijgt bij gelegenheid ook 
wel eens een taart aangeboden.
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Mannenvereniging

Nog in de oorlog (1944/45) 
zijn er enkele lidmaten die 
van binnenuit de ligging 
van de gemeente Blauwka-
pel-Groenekan in vrijzinni-
ger richting proberen te be-
ïnvloeden. Initiatiefnemers 
zijn de heren Van Rijswijk 
en De Geus. Zij richten 
een mannenvereniging op 
die - allemaal keurig netjes 
- in de kerk bij elkaar komt. 
Die ontwikkeling wordt 
weliswaar gedoogd door de 
kerkenraad, maar van steun 
is geen sprake. De man-
nenvereniging omvat dan 
een man of 10-12, onder 

meer Verkade (eigenaar  van 
de recent gesloopte kassen 
aan de Lindelaan), Roosen-
daal (onderwijzer), Stoffels 
(hoofd van de School met 
de Bijbel), Van Voorst (uit 
Blauwkapel). 

Ds. Arendsen

Na het vertrek met emeritaat 
van dominee Bax in 1943 is 
de gemeente tot 1946 va-
cant. Op 1 september 1946 
doet dominee Jan Arendsen 
zijn intrede in de pastorie in 
Blauwkapel. 

In den Beginne
Groenekan is voor de Tweede Wereldoorlog, religieus gesproken, een tame-
lijk homogene gemeenschap. Dat neemt niet weg dat, hoewel de gemeente 
Blauwkapel-Groenekan toch een Gereformeerde Bonds-gemeente is, er 
toch ook enkele bewoners zijn die de ligging van de gemeente nog niet be-
vindelijk genoeg vinden en daarom (soms ook) kerken bij de Oud-gerefor-
meerden in de Boothstraat in Utrecht. Die ´Boothstraters´ richten, voor 
de oorlog al, de Maartensdijkse afdeling van de SGP op. Maar op zondag 
begeeft toch een grote meerderheid zich in colonne over de Utrechtseweg 
(nu de Koningin Wilhelminaweg) - uiteraard lopend - naar het kerkje 
van Blauwkapel (Groenekan had toen zelf nog geen kerk). Het kerkje van 
Blauwkapel zit op zondag bomvol.

Een beknopte geschiedenis van de Boskapel 
(en haar rechtsvoorgangers)

Een beknopte geschiedenis 
van de Boskapel 

en haar rechtsvoorgangers

Pastorie van Blauwkapel 
in de 50-er jaren.14



Ds. Arendsen is – vooral in 
naam – een Gereformeerde 
Bonder en staat tot 18 sep-
tember 1955 aan de ge-
meente Blauwkapel-Groe-
nekan. Een oudere lidmaat 
verhaalt: ´Wij zijn met een 
groepje bevriend met ds. 
Arendsen. Als hij jarig is 
dan zit eerst de kerkenraad 
bij hem: ‘ja, weer een jaar 
dichter bij de eeuwigheid!’ 
Om tien uur gaan zij weg 
en komt ons groepje aan-
waaien, én de fl es op tafel!

Bouwcommissie

Omdat het kerkje van 
Blauwkapel zwaar geha-
vend uit de oorlog is geko-
men – kerkt men daarom in 
een houten noodkerkje in 
Groenekan – én het zwaar-
tepunt van de kerkelijke 
gemeente inmiddels meer 
naar Groenekan is verscho-
ven, besluit men een nieuwe 
kerk met meer capaciteit te 
bouwen in Groenekan zelf. 
Een bouwcommissie wordt 
ingesteld, waarin naast do-

minee Arendsen onder meer 
ook zitting  nemen: burge-
meester Schuller (vz), Max 
Brouwers (boomkweker), 
Leo van Rooy (glasblazer), 
Klaas de Boer (vakbonds-
man) en Hendrik van Brenk 
(penningmeester, veeboer 
op de Nijepoorthoeve), al-
len lidmaten van een wat 
vrijzinniger signatuur. Van 
de meer bevindelijke kant 

zitten in de commissie o.m. 
de heren Legemaat, De 
Gier, Van Engelenhoven en 
Hoenderdaal. Secretaris van 
de commissie is de heer Van 
Rijswijk, lid en één van de 
initiatiefnemers van de eer-
der genoemde mannenver-
eniging. 

Die bouwcommissie heeft 
veel werk verzet. Met al-
lerlei acties (kerkschapen, 
ligusterstekjes, bomenver-
koop etc.) wordt geld bij 
elkaar gesprokkeld om de 
bouw van de nieuwe kerk 
mogelijk te maken. Went, 
de smid, en aanhanger van 
de zwaardere stroming in de 
gemeente zei eens tegen één 
van de vrijzinniger commis-
sieleden: ´Ik begrijp niet dat 
jullie je zo druk maken om 
die kerk, die is tóch voor ons 
[= bevindelijken, FK]!´

Dirk de Kruijff 
De ligging van de gemeente 
verandert na de oorlog in-
derdaad, maar in plaats van 
vrijzinniger wordt die juist 
bevindelijker! De kerkvoog-
dij bestaat dan uit burge-
meester Schuller (die woont 
in het burgemeestershuis van 
de gemeente Maartensdijk, 
Vijverlaan 1 in Groenekan) 
en de heren Van Rijswijk en 
Legemaat, en zij zijn ook al-

Het kerkje van Blauwkapel 
kwam als een ruïne uit de 
Tweede Wereldoorlog.

Het noodkerkje in Groenekan 
dat van 1946 tot 1953 dienst 
heeft gedaan.
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lemaal lid van de bouwcie. 
De heer Legemaat overlijdt 
in 1953, (kort na opening 
van de nieuwe kerk is hij 
de eerste overledene die 
vanuit die kerk wordt be-
graven). Dirk de Kruijff, 
een toonaangevende - want 
bekeerde - ‘Boothstrater’, 
volgt hem begin 1954 op 
als kerkvoogd en combi-
neert die functie later met 
die van kerkenraadslid. Hij 
heeft een grote invloed op 
´zijn kudde´. Een gewezen 
kerkvoogd merkt later over 
hem op: ‘Hij was een aar-
dige man, beslist niet be-
roerd. We waren het niet 
altijd eens maar dat ont-
aardde nooit in ruzie’. 

Sneller zingen
Er wordt in de dorpskerk 
in Groenekan van oudsher 
langzaam gezongen (op 
hele noten). Leo van Rooy 

en zijn vrijzinniger aanhang 
zijn een beetje recalcitrant 
en beginnen tijdens een 
dienst ineens sneller te zin-
gen. De organist stopt, buigt 
zich over de balustrade van 
het koor en roept naar bene-
den: ‘zo kan ik niet spelen, 
hoor!’ Leo van Rooy is niet 
van de geduldige soort, hij 
wil graag wat hervormingen 
zien in vrijzinniger richting, 
zeker nu het klimaat met 

het aantreden van Dirk de 
Kruijff juist nóg bevindelij-
ker wordt. Hij begint samen 
met Max Brouwers en Klaas 
de Boer de vrijzinniger lid-
maten binnen de gemeente 
Blauwkapel-Groenekan te 
organiseren. De initiatief-
nemers (Klaas, Leo en Max) 
worden dan wel aangeduid 
als de ´KLM´. Max Brou-
wers komt van buiten Groe-
nekan, uit een heel levendige 
gemeente en hij ziet met lede 
ogen dat er in Groenekan 
met zó weining compassie 
met anders-gelovige mensen 
wordt omgegaan. 

Ds. Hetty Dorlas: ‘De her-
vormde kerk kon altijd le-
ven met veel verschillende 
liggingen van gemeenten: 
de een is wat meer Gerefor-
meerde Bond, de ander kan 
vrijzinnig zijn, weer een an-
der duidelijk orthodox. Dat 
had de hervormde kerk al-
tijd in zich en is haar kracht 
geweest, diversiteit was al-
tijd het wezenskenmerk van 
de hervormde kerk.’

Lidmatenkring

KLM treedt in overleg met 
een aantal vrijzinniger pre-
dikanten uit de buurt over 
de gerezen problemen. 

De NH-kerk in Groenekan, 
gebouwd in 1953, met daar-
achter de pastorie, die pas in 
1957 werd toegevoegd.

Dirk de Kruijff gefotografeerd 
in de 90-er jaren terwijl hij 
de plaats op zijn land aan-
wijst waar in 1944 een Ame-
rikaanse B-17 een noodlan-
ding maakte.
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Met name ds. Brinkman 
(theologisch Drs) uit Tuin-
dorp, ds. Bijlsma (geen 
Bonder maar een goeie 
confessioneel met gezag in 
de omgeving) en ds. Ten 
Kate, beide uit De Bilt, 
dragen veel bij aan het ont-
staan van de Hervormde 
Lidmatenkring in Groene-
kan. Ds. Bijlsma is degene 
die voorstelt dat ze zich 
lidmatenkring noemen en 
“kom voor die sacramenten 
(Doop en Heilig Avond-
maal) dan maar naar De 
Bilt.” 

In het archief van de Bos-
kapel is te volgen dat er 
eerst een Commissie tot 
herziening der kerkelijke 
verhoudingen in de Ned. 
Herv. Gemeente Blauwka-
pel-Groenekan aantreedt. 
Leden zijn dan, naast Leo 
van Rooy (voorzitter) en 
Max Brouwers, ook mw. 
M. (Rie) van den Hurk-
Smallenburg, Piet van den 
Hurk, Henk Boogaard, 
Rintje Vellinga en Quiri-
nus (Rien) van Daalen (se-
cretaris). Later duikt ook 
de naam van Klaas de Boer 
weer op.

Verandering 
van binnen uit

Aanvankelijk proberen de 
vrijzinniger lidmaten bín-
nen de dorpskerk gehoor 
te vinden voor hun geloofs-
nood en de kerkenraad te 
bewegen ook de belangen 
van hún factie te behartigen. 
Die pogingen worden door 

de kerkenraad niet gehono-
reerd. Op verzoek van de 
commissie worden daarom, 
onder voorzitterschap van 
het college van kerk-visita-
toren provinciaal te Utrecht, 
gesprekken met de kerken-
raad gearrangeerd. Dat lijkt 
aanvankelijk enig succes te 
resulteren, maar uiteindelijk 
blijkt de kerkenraad eerder 
gedane toezeggingen geen 
gestand te doen. In die tijd 
is de predikantsplaats van 
de NH-gemeente Blauw-
kapel-Groenekan vacant, 
nadat ds. Arendsen per 18-
09-1955 een beroep volgde 
naar Bunschoten. Voor de 

zondagsdiensten worden 
daarom predikanten uitge-
nodigd uit een ‘ring’ (pool) 
van beschikbare dominees. 
De vrijzinnigen waarschu-
wen de niet-Gereformeerde 
Bondspredikanten voor de 
gewoonte van de kerken-
raad om (sommige) domi-
nees te ´onderhouden´ over 
´onvolkomenheden´ in hun 

preek. De kerkenraad op 
haar beurt blijkt tegen haar 
belofte in en achter de rug 
van de commissie om de 
niet-Gereformeerde-Bonds-
predikanten van de ring te 
verzoeken hun spreekbeurt 
in Groenekan maar te laten 
vervallen: ‘er wordt weinig 
opkomst verwacht’.
De inmiddels ontstane lid-
matenkring nodigt met re-

Een overzicht van de ringpre-
dikanten die in Groenekan-
diensten verzorgden.
G.B.= ‘Gereformeerde Bond’.

gelmaat overigens zelf ook 
predikanten van buiten uit, 
niet voor diensten maar als 
spreker op bijeenkomsten. 
Ze belegt die bijeenkomsten 
dan al in de kleuterschool 
aan de Grothelaan. 
 
In de besprekingen met de 
kerkenraad en de visitatoren 
wordt door de Hervormde 
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Lidmatenkring gesteld, dat 
zeker een derde gedeelte 
ven de gemeente achter 
haar staat voor wat betreft 
de volgende verlangens:

a. Tijdens de predikantsvaca-
ture een op de verhoudingen 
in de gemeente vastgestelde 
toewijzing van predikbeur-
ten ook aan niet-Gerefor-
meerde-Bonds-predikanten. 
(Men had namelijk in het 
begin van de vacatureperiode 
getracht om de ringpredikan-
ten, die niet tot deze Bond 
behoorden, te weren).
b. Het zingen van het nieuw-
testamentisch lied. 
c. Steun van de Kerkeraad 
aan het jeugdwerk.
d. Beschikbaarstelling van 
het Kerkgebouw voor de door 
de Nederlandse Hervormde 
Vrouwenvereniging jaar-
lijks georganiseerde Paas- en 
Kerstwijdingsdiensten.
e. Beschikbaarstelling van 
het Kerkgebouw voor de 
bijeenkomst der Vrouwen-
Wereldgebedsdag.

Het antwoord van de ker-
kenraad is een weigering, 
als volgt geformuleerd:

De belofte aan het ouderling-
schap verbonden, om de valse 
leer uit de Kerk te weren, 
acht de Kerkeraad van toe-
passing op alle prediking van 

niet-Gereformeerde Bonds-
predikanten, welke volgens 
de Kerkeraad eeuwig bedrog 
brengen en stenen voor brood 
geven.

Een ander breekpunt in de 
verhoudingen tussen de be-
vindelijken en hun kerken-
raad en de meer vrijzinnige 
lidmaten is zeker ook de 
veronderstelling van de be-
vindelijken dat zij zouden 
kunnen vaststellen, op basis 
van hun geloofservaringen, 
wie wel en wie niet naar de 
hemel gaan.

Ds. Haverkamp

Met de komst op 27 oktober 
1957 van ds. Berend Haver-
kamp komt een einde aan 
de vacature die het vertrek 
van ds. Arendsen in 1955 bij 
de gemeente Blauwkapel-
Groenekan veroorzaakte. 
Ds. Haverkamp komt van 
Nieuw-Lekkerland is een 
Bondspredikant in hart en 
nieren en zal bijna tien jaar 
aan de dorpskerk in Groe-
nekan staan, voordat hij een 
beroep volgt naar Nijkerker-
veen.  

Eindelijk op eigen 
benen

De lidmatenkring besluit 
op basis van de ontoeschie-
telijke houding van de ker-
kenraad om voor zich zelf 
te beginnen en organiseert 
vanaf eind 1957 eigen dien-
sten met vrijzinnige predi-
kanten in de kleuterschool. 

De waarschuwing die de lid-
matenkring naar ‘zijn’ predi-
kanten deed uitgaan.

Boskapel aan de Grothelaan 
in Groenekan, tot medio 
70-er jaren ook kleuterschool.
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Ook het gemeentewerk is 
ter hand genomen: het pas-
torale werk en de catechi-
saties door ds. R. ten Kate, 
verder jeugdwerk (Instuif 
en meisjesclubs), Jonge 
Kerk-groep, Bijbelkringen 
enz. Getuige de belangstel-
ling voorziet dit werk in 
een dringende behoefte.

Wat een luxe!

Dat het prima gaat met de 
lidmatenkring blijkt wel uit 
het bericht dat de kring op 
25 november 1961 stuurt 
aan B&W: In verband met 
de verwachte grote toe-
loop van gelovigen bij de 
kerstdienst vreest men te 
weinig zitplaatsen te heb-
ben en verzoekt 40 houten 

klapstoelen en de 
banken van de mu-
ziektent te mogen 
gebruiken! Dat is 
in het kerkelijk kli-
maat in Groenekan 
anno 2019 een on-
denkbare luxe!

Eind 1964 blijkt 
uit correspondentie 
dat Max Brouwers 
inmiddels voorzit-
ter is van de kring 
en dat Quirinus 
(Rien) van Daalen, 

de secretaris van het aller-
eerste uur,  met ingang van 
1 november 1964, na bijna 
tien jaar trouwe dienst, het 
secretariaat over geeft aan de 
heer M.J. van Arnhem, Kas-
tanjelaan 1.

Zending krijgt een 
plaats

Op 1 november 1964 vraagt 
het bestuur 
van de Lid-
matenkring 
aan Klaas de 
Boer om de 
organisatie 
en leiding 
van een zen-
dingscom-
missie bin-
nen de kring 

op zich te willen nemen. Het 
is hen niet ontgaan dat hij 
de zending een warm hart 
toedraagt en dat hij zich al 
jarenlang voor de belangen 
van de zending inzet. Klaas 
de Boer is sinds 28 maart 
1961 al de kringvertegen-
woordiger in de classicale 
zendingscommissie. 
Er is een foto beschikbaar 
van het bestuur, dan wel het 
moderamen, dan wel de ker-
kenraad van de Hervormde 

Voorpagina van het 
mededelingenblad 
van de Hervorm-
de lidmatenkring 
Groenekan, nov-dec 
1965.

De personen op de foto zijn 
door een aantal oudere Groe-
nekanners geïdentificeerd:
Van links naar rechts: voor-
ste rij: ds. Hans van Dongen, 
Klaas de Boer (Grothelaan 
16), Leo van Rooy (Lindel-
aan 73 t.o. de hockeyvelden), 
Rintje Vellinga. 
Middelste rij: Gert Mas-
tenbroek (koster Lidmaten-
kring?), de heer Stangenberg,
Rie van den Hurk, Henk 
Boogaard (Nieuwe Wetering, 
nu kaasboerderij Boom en 
Bos), de heer Harmsen. 
 Achterste rij: Quirinus (Rien) 
van Daalen (Veldlaan 10), 
Max Brouwers (Boschhoeve,
Groenekanseweg 119)



Lidmatenkring Groenekan, 
vermoedelijk ergens begin 
60-er jaren. 

Ds. mw. H.J. 
de Groot-Dorlas
We maken een fl inke sprong 
in de tijd en belanden in de 
periode eind zestiger - be-
gin zeventiger jaren. In die 
tussenliggende tijd hebben 
o.m. de predikanten Van 

Dongen en Van den Brug 
de pastorale zorg van de lid-
matenkring verzorgd. Vanaf 
1967 is dan vervolgens ds. 
mw. de Groot-Dorlas of-
fi cieel voor twee dagen in 
de week verbonden aan de 
lidmatenkring in Groene-
kan. Haar beloning bestaat 
uit het kosteloos bewonen 
van de dan net van Ben de 
Muinck aangekochte pasto-
rie, Copijnlaan 30.

Buitengewone 
wijkgemeente in 
wording

Op 14 november 1969 richt 
de lidmatenkring zich in 
een brief tot de ‘Regionale 
Vergadering ter vaststelling 
van de agenda van de Al-
gemene Kerkvergadering’. 
Men beklaagt zich erover 
dat de mogelijkheid tot 
het vieren van het Heilig 
Avondmaal afhankelijk is 
gesteld van fi nanciële voor-
waarden. Die brief heeft vrij 
snel daarna het gewenste ef-
fect want met ingang van 17 
december 1971 is besloten 
tot de vorming van een Bui-
tengewone wijkgemeente in 
wording op het territoir van 
de Hervormde Gemeente 
Blauwkapel-Groenekan, én 
met ingang van 1 juni 1972 
is bij die Buitengewone 
wijkgemeente ook één pre-
dikantsplaats gevestigd.
Ds. mw. de Groot-Dorlas 
kan na dat besluit als vol-
waardig predikant in Groe-
nekan functioneren en tot 
haar gróte vreugde dan ook 
zelf de sacramenten bedie-
nen. Als zij in november 
1973 met pijn in het hart 
afscheid neemt van de ge-
meente laat zij “een enthou-
siaste, meelevende gemeente 
van 130 gezinnen achter, 
met veel kringwerk, jeugd-
werk en openheid naar bui-

Bevestiging koop Copijnlaan 
30 per correspondentiekaartje 
d.d. 23 maart 1969.



ten”. De gemeente bestaat 
dan ca. 17 jaar, waarvan 
twee jaar legaal als een ‘Bui-
tengewone wijkgemeente 
in wording’.
Op 15 augustus 1974 laat 
de Provinciale Kerkverga-
dering van Utrecht aan de 
heer Van Driel (Copijn-
laan 5 en ouderling van 
de wijkgemeente) onder 
meer weten: “Het zal niet 
eenvoudig zijn, een goede 
oplossing voor Groenekan 
te vinden. Ik heb indertijd 
al eens geopperd of het niet 
goed zou zijn te overwegen 
aan een van de predikanten 
van De Bilt als nevenop-
dracht te geven: het pasto-
raat in Groenekan”. 
Met de kennis van nu 
kwam deze ‘profeet’ rijke-
lijk (want 44 jaar) te vroeg 
met zijn advies.

Ds. B.J. 
Blauwendraad

Uiteindelijk slaagt de ker-
kenraad erin ds. Bert J. 
Blaauwendraad per 2 no-
vember 1975 aan te stellen 
op de predikantsplaats van 
de Bijzondere wijkgemeen-
te in wording te Groene-
kan. Blauwendraad betrekt 
met vrouw en kinderen 
de pastoriewoning aan de 
Copijnlaan en zal bijna 24 
jaar, tot 31 oktober 1999, 
de predikant zijn van deze 
Groenekanse gemeente. 
Tijdens zijn bewind wordt 
de noodzaak gevoeld voor 
een pakkender en com-
municatiever naam dan 
wijkgemeente in wording. 

Geïnspireerd door de Bilt-
hovense Woudkapel en 
Zuiderkapel komt kerken-
raadslid de heer Blankestein 
met de naam Boskapel op 
de proppen. Het blijkt een 
naam die heel natuurlijk op 
zijn plaats valt en daardoor 
plaatselijk snel ingeburgerd 
raakt. Hogerop in de ker-
kelijke hiërarchie duurt het 
nog tot 2009(!) voordat een 
wijziging in de reglementen 
het mogelijk maakt dat ook 
daar de ‘Boskapel’ de ‘lid-
matenkring’ afl ost.

Na ds. Blauwendraad staan 
nog de volgende predikan-
ten aan De Boskapel:

emeritus ds. J. Bosman (Jan) 
01-11-1999 tot 31-03-2004
emeritus ds. P. Pannekoek 
(Pieter)  
01-10-2004 tot 12-06-2011
ds. mw. E.A. Visser (Els) 
28-08-2011 tot 01-12-2017

Eindelijk een vol-
standige gemeente

In 2004 gaat de Hervorm-
de Kerk op in de Protes-
tantse Kerken in Neder-
land (PKN). Dat betekent 
voor de Boskapel dat ook 
zij overgaat naar de PKN. 
In dat nieuwe verband niet 
langer als wijkgemeente-in-
wording maar als een vol-
waardige Protestantse Ge-
meente! 

De Dorpskerk gaat in eerste 
instantie niet mee naar de 
PKN. De meest bevindelij-
ke lidmaten claimen de kerk 
en maken zich meester van 
kerkgebouw en kerkadmi-
nistratie. Zij willen overgaan 
naar de nieuw gevormde 
Hersteld Hervormde Ker-
ken. 

De burgerlijke rechter komt 
eraan te pas en spreekt uit 
dat de rechtsopvolger van de 
Hervormde Kerk de PKN is 
en dat de kerk derhalve toe-
komt aan de PKN en aan 
de dominee en lidmaten die 
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Uitnodiging bevestiging en 
intrede mw. H.J. de Groot-
Dorlas op 17 juni 1972.



de PKN-overgang steunen. 
De dorpskerk wordt na dat 
vonnis in de PKN opgeno-
men als Hervormde Ge-
meente. 
De meest bevindelijken 
stappen daarop uit de kerk 
en beginnen voor zichzelf 
met een Hersteld Hervorm-
de Gemeente. Zij kerken 
op zondag in een lokaal van 
de School met de Bijbel aan 
de Groenekanseweg. De 
voortdurende onenigheid 
tussen de twee stromin-
gen in de dorpskerk heeft 
zijn tol aan de kant van de 
Hervormden dan al geëist. 
Een substantieel deel van 
de lidmaten van de Dorps-
kerk zijn dan inmiddels, 
de ruzies moe, overgegaan 
naar de Zuiderkapel aan de 
Boslaan in Bilthoven. 

Het doek valt
In 2018 valt het doek voor 
de twee zelfstandige PKN-
gemeenten in Groenekan. 
Het ledental bij beide ge-
meenten zakt onder een 
kritische grens waardoor 
een zelfstandig voortbe-
staan uiteindelijk onmoge-
lijk wordt. Door een recente 
verandering van de classis-
grenzen kan de Boskapel 
nu samen verder met de 
Protestantse Gemeente De 
Bilt. Tot die gemeente be-
horen de Dorpskerk in De 
Bilt, de Immanuëlkerk (die 
in 2018 als kerk eveneneens 
de deuren moet sluiten) en 
de Opstandingskerk, beide 
eveneens in De Bilt. De 
Boskapel besluit samen te 
gaan met de Opstandings-

Druk bezochte laatste afscheidsdienst in de Boskapel 
op 24 juni 2018.

Geraadpleegde bronnen:

- Archief van de Boskapel
- Geschiedenis van geloof en kerk in Groenekan van heden tot 
1945, auteur: Frank Klok, StM nr. 46
- Rechter stelt PKN-gemeente in het gelijk, De Volkskrant, 22 
juli 2004
- Blauwkapel moet kerk uit, Trouw, 23 juli 2004
- Kerkelijke loopgravenoorlog, Utrechts Nieuwsblad, 7 augustus 
2004
- Verandering bij Hervormde Gemeente Groenekan, Vierklank
24 april 2019
- gesprekken met vele (oud-/oudere) Groenekanners, onder meer 
met: Ds. mw. H.J. de Groot-Dorlas. Cor van Doesburg,
Jaap Wijhenke.

kerk aan de 1e Brandenbur-
gerweg, die na de fusie met 
Emmanuelkerk en Boskapel 
wordt omgedoopt tot Oos-
terlichtkerk. Op 24 juni 
2018 wordt met een druk 

bezochte laatste dienst af-
scheid genomen van de Bos-
kapel in Groenekan.

De Hersteld Hervormden 
in Groenekan kopen de 
Dorpskerk en verruilen het 
schoollokaal in de voorma-
lige School met de Bijbel 
voor de kerk met de Zaaier 
in de gevel aan de Groene-
kanseweg. Ongetwijfeld is 
er voor hun gevoel nu ein-
delijk recht gedaan.
De Hervomde Gemeente 
gaat per 1 mei 2019 verder 
als Hervormde Huisgemeen-
te Blauwkapel-Groenekan.
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Het stuk 
Maartensdijkse 
Vaart (<1392), dat 
vanaf Blauwkapel 
naar de Vecht in 
de stad Utrecht 
loopt, werd in de 
late middeleeuwen 
in documenten  
A q u a   N i g r a  
genoemd (‘Zwart 
Water’). De naam 
werd er in de 
voorbije decen-
nia nogal eens uit 
verklaard, dat het 
kanaal door een 
veenrijk gebied 
liep, althans bui-
ten de stad, het-
geen verkleuring 
van het water tot 
gevolg zou hebben 
gehad. 

Denkend, aan 
hoe men in de late 
middeleeuwen in 
het leven stond, 
waag ik het om u 
een andere moge-
lijke verklaring 
voor het ontstaan 
van die naam aan 
te bieden.

Een 
andere 
kijk op 

het 
ontstaan 
van de 
naam:  
‘het 

Zwarte 
Water’

Vijf eeuwen geleden, 
sprak men met nog meer 
verbeeldingskracht over 
heftige gebeurtenissen 
dan in onze tijd en was 
men ook gewoon om dij-
ken, weertorens, poorten, 
molens, woningen, sche-
pen en luiklokken (Klok-

ke Roeland) en natuurlijk 
ook mensen (Grote Pier), 
met veelzeggende (bij)na-
men aan te duiden. 

Voor de grote voorvallen 
des levens, een oordeel 
Gods of gevolgen van 
duivels toedoen, gold dit 
nog sterker. Dramatische 
gebeurtenissen stolden in 
namen die uitdrukking 
aan heftige emoties ga-
ven.

Zwart of doods?                                                                                                                              

Men kan ‘Nigra’ verta-
len als: ‘zwart, bruin of 
donker’, maar ook als: 
‘somber, duister, doods, 
treurig, gevaarlijk, verder-
felijk’ etc. 

Dat Nigra in die tijd 
(ook) naar dood en droe-
fenis verwees, komt bij-
voorbeeld tot uiting in de 
‘Aduarder kroniek’ over 
het Cisterciënzerklooster 
in Aduard (Gr). Daarin is 
sprake van een vertrek of 
een plek voor monniken 
om te sterven; de ‘Came-
ra Nigra’.1 In plaats van 
letterlijk te denken aan 
zwart gekleurd water, past 
vanuit de specifieke Mid-
deleeuwse sfeer een verta-
ling van Aqua Nigra als: 
Water des doods, doden 
wetering.
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Aqua Nigra                                                                                                                                

Waarom een watergang 
zo noemen? Is ‘Aqua 
Nigra’ wellicht een met 
emotie beladen bijnaam 
ná een ramp? En om 
welke ramp zou het dan 
kunnen gaan? Was het 
omdat de ontwaterings-
functie van dat veenderij-
kanaal in 1471 omsloeg 
in het tegendeel? Toen 
in dat jaar de Vecht tus-
sen Utrecht en Maarssen 
werd uitgediept, moest 
de veengracht tijdelijk 
worden afgesloten, waar-
door het Oostveen voor 
het grootste deel onder 

water liep. Of waren het 
veel ingrijpender gebeur-
tenissen die de naam van 
de vaart zwart kleurden? 
                                                                                                                                                     
Een zwarte dag                                                                                                                                   

Op 2e kerstdag 1481 wer-
den in de slag bij West-
broek, onder leiding van 
de stadhouder van Hol-
land, Joost van Lalaing, 
minstens vijftienhonderd 
vluchtende Utrechtse bur-
gers, waaronder kinderen, 
vermoord. Een gevolg van 
de haat tussen de Kabel-
jauwen en de Utrechters, 
de Hoeken.  
Hun lijken werden uit het 

De polder Twaalf Hoeven, die tussen 1930-’39 voor een groot 
deel met Maartensdijks Tuindorp bebouwd is,  schuin door-
sneden door het Swarte Water. De Quakel Dijk is thans de 
Mr. Tripkade. (een kwakel is een bruggetje met een extra hoge 
doorvaart), de Hooft Dykse Watering (Wetering) is de sloot 
(omstreeks 1960 50 m naar het noorden verlegd) langs de Kar-
dinaal de Jongweg. De Blaukapelse Weg is de Jordanlaan.2

moerassige gebied opge-
haald en, voorzover her-
kenbaar, naar Utrecht ge-
bracht. Sommigen waren 
door het ijs gezakt. Fran-
ciscaanse Minderbroeders, 
uit een groot klooster in 
de zuid-west hoek van het 
St. Janskerkhof, organi-
seerden dat waarschijnlijk 
vanuit beoefening van het 
laatste der Zeven Werken 
van Barmhartigheid (o.a. 
het verplegen van de zie-
ken (5e) en het begraven 
van de doden (7e werk van 
barmhartigheid)). 

Ik veronderstel dat het 
vervoer door dit nog zeer 
ruige gebied, het was bo-
vendien winter, gebeurde 
via de best begaanbare 
verbinding met de stad: 
over het ijs ván- of met 
schuiten dóór bijvoor-
beeld de Achterwetering, 
via de Maartensdijkse-
vaart, langs Blauwkapel 
en door het in de stads-
richting lopende veende-
rijkanaal naar de Vecht en 
Oude Gracht. 

De Maartensdijksevaart 
bestond toen al ruim twee 
eeuwen. Ik denk dat het 
niet toevallig is, dat de 
naamgeving ‘Zwart Wa-
ter’ het deel van de gracht 
van Blauwkapel tot in de 
Lauwerecht betrof.  Voor-
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Het Zwarte Water met, waarschijnlijk, het Haverland (Ha-
venland), het huidige Tuindorp.                            
Fecit A. Mollinger 1865, 
foto afkomstig van Rudo den Hartog, auteur over Mollinger.

al langs de boorden in 
het stedelijk gebied ervan 
was ongetwijfeld sprake 
van geëmotioneerde oog-
getuigen die er woonden 
en de Maartensdijkse 
vaart als een trieste vliet 
zullen hebben ervaren.
Volgens een tijdgenoot 
werden de naar Utrecht 
gebrachte lijken, voor-
zover herkenbaar, ‘op de 
Neude gelegd, zoals vis-
sen in het gelid op een 
visbank liggen.’ Velen 
zullen ernaar zijn gaan 
kijken.

Kort daarna eisten de 
Amsterdammers de over-
winning op de Utrechters 
op. Een gevelsteen, met 

het uitdagende opschrift 
Swycht Wtrecht  in de 
Kloveniers-doelentoren te 
Amsterdam (1482-1882) 
herinnert eraan. In meer-
dere Hollandse steden was 
zo’n steen aanwezig, met 

de in taal gestolde emotie 
die het Zwarte Water óók 
zijn bijnaam bezorgde.3

In 1512 komt de Maar-

tensdijkse Vaart voor het 
eerst in een document 
voor als ‘Aqua Nigra’ 
(Zwart Water). 

De Utrechtse geleerde 
Aernout van Buchell 
(1565-1641), beschreef 
en tekende in zijn Monu-
menta passim in templis 
ac monasteriis Trajectinae 
urbis atque agri inventa 
(De monumenten van de 
stad en haar grondgebied, 
hier en daar te vinden in 

Rob Hufen Hzn. 



1  In sommige gevallen was de ‘Camera Nigra’ een plaats op de kerkvloer vóór het hoofdaltaar waar 
een stervende monnik werd neergelegd, op zijn verzoek met de armen gespreid, omdat Christus zo 
aan het kruis stierf.  Het altaar is centrum van de Transsubstantiatie, kern van het RK geloof.

2  Ten westen ligt Ses Hoeven en buiten het kaartje (N) ligt de polder Achttien Ho(e)ven. Een hoeve 
is een land-oppervlaktemaat van (b.v.) 76.000 m2, die per  grondsoort in oppervlakte kon variëren. 
Kaart van de vrijheid van Utrecht, 1696, Caspar Specht (UA, TA) waarop in de voet is vermeld: 
‘Uitspraek over de jurisdictie der stad Utrecht, in dato den 20 augustus 1539.

3  Een ander voorbeeld is in mijn optiek de naamsverandering van een deel van de Hooftdyk in 
Ezelsdijk. Zie daarvoor: ‘TUINDORP, een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw’ p 12-14, 
R. Hufen Hzn, Uitg. De Plantage, 2002.

4  Hij noemde zich, in de wereldtaal van zijn tijd, Arnoldus Buchelius (Utrecht 1565-1641 en was 
een Europees vermaarde oudheidkundige en humanist.

de tempels en kloosters 
van Trajectinae [Utrecht] 
1624), antieke gebouwen 
in de stad Utrecht en 
daarbuiten die verloren 
dreigden te gaan, of ver-
woest waren. Onder an-
dere in Utrecht en enkele 
dorpen in de omgeving, 
zoals Tienhoven, West-
broek en Maartensdijk 

en over een stenen huis 
aan het Aqua Nigra nabij 
de Hoofddijkse Wetering, 
de grens tussen Maartens-
dijk.4

Meer hondjes die 
Fikkie heten                                                                                                     

Op meer plekken in ons 
land is sprake van wa-

terlopen met de naam 
Zwarte Water. Neem het 
19 km lange kanaal dat de 
Hanzestad Zwolle, via de 
Zuiderzee, met de andere 
Hanzesteden verbond. 
Maar, volgens historici: 
‘zijn naam heeft naar alle 
waarschijnlijkheid niets 
met de kleur zwart te ma-
ken.’ 

Kees Floor maakte ons erop attent dat in zijn artikel in Sint Maerten nr. 55 over de Gelderpolder afbeel-
dingen zijn verwisseld en een tabel is weggevallen. Dat zijn nachtmerrieachtige fouten voor een redactie, 
waarvoor een welgemeend excuus aan een gewaardeerde auteur hier zeker op zijn plaats is. 

Wij hopen die betreurenswaardige zaak hier en nu te corrigeren door 
u hieronder een link aan te bieden naar de website van de Historische 
Vereniging Maartensdijk, waarachter het gecorrigeerde artikel is te-
rug te vinden. Eventueel kunt u het het artikel daarvandaan ook zelf 
afdrukken.

StMaerten.nl. 
Tik ‘gelderpolder’ in het zoekvenster boven aan de pagina.

Wij hebben inmiddels de procedures bij de redactie wat strakker aangehaald en hopen daarmee in de 
toekomst herhaling van dit soort vervelende fouten te voorkomen.

De Redactie.

reactie
redactie

op
de
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N 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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