
TIJDSCHRIFT  VAN  DE  HISTORISCHE  VERENIGING  MAARTENSDIJK

DECEMBER 2019 - nr. 57

S  MAERTEN



2 30



Deze Sint Maerten bevat een opvallend gevarieerd aanbod aan lokale 
historische verhalen.

In de bijdrage ‘Postale zaken in Groenekan’ volgen we het wel en wee van 
Willem Barneveld, postbode en later postkantoorhouder in Groenekan. 
Met behulp van een van zijn kinderen heeft met name Wim Hoebink tot in 
detail zijn dagelijkse grote polderbezorgroute gereconstrueerd. 
Frank Klok heeft het door onze eminence grise verzamelde materiaal 
op enkele onderdelen aangevuld en in de hier gepubliceerde vorm gegoten. 
De tekst komt dan uiteraard ook voor zijn rekening (p. 4).

Karien Scholten verhaalt in haar bijdrage over een al in oude documenten 
beschreven welkome Westbroekse dorpsgenoot, de ooievaar. Mede door haar 
toedoen is de ooievaar daar tot op de dag van vandaag een graag en frequent 
geziene gast (p.18).

In het artikel ‘Nieuwe Hollandsche Waterlinie, vloek of zegen?’ wordt een 
interessante bijvangst gepresenteerd uit een onderzoek in de archieven van 
het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen. Een inkijkje 
in de eind 20-er jaren totaal verschillende kijk van de gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk op nut en (over)last van de kringenwet (p.25).

Onze (bijna) vaste auteur, Kees Floor uit De Bilt, neemt u mee op een 
zoektocht naar de historische polder ‘het Zek’, die in de nevelen van de tijd 
verdwenen lijkt te zijn (p.27).

In de rubriek Reactie op de Redactie zetten wij een voor de betrokkene 
storende fout recht uit een artikel in StM nr. 22, van december 2001(!). 
Op diezelfde pagina treft u een beknopte impressie aan van ‘De Baggeraar’, 
n.a.v. een bezoek aan 
het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven/Oud-Maarsseveen (p.30).

Tenslotte, met de feestdagen alweer in zicht, sluiten wij dit nummer af met 
een ‘historische’ cadeausuggestie (p.31).

Afscheid
Op deze plaats neemt de redactie ook afscheid van Henric De Jong - Schou-
wenburg. Hij heeft sinds begin 2016 in het redactieteam met name gefun-
geerd als de man met het rode potlood, die auteurs streng doch rechtvaardig 
binnen de spellingperken wist te houden. Maar echt ‘picqueur’ was hij als het 
aankwam op de bijzondere schrijfwijze van adellijke titels en namen. 
Met ingang van 24 september heeft hij een functie in het dagelijks bestuur 
van de vereniging op zich genomen en treedt daarom nu terug uit de redactie. 
Wij danken Henric voor zijn nuttige bijdragen, en voor de plezierige 
samenwerking. Redactielid Antonie van Harteveld uit Westbroek neemt zijn 
rol als corrector over.

Wij wensen u veel leesplezier.
De Redactie.
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In dit artikel 
beschrijft de auteur 

de postale 
geschiedenis van de 

derde generatie 
Barnevelds in het 

Groenekanse 
postwezen. 

Hij neemt een korte 
aanloop via twee 

eerdere generaties 
Barneveld die 

daaraan voorafgaand 
in de Maartensdijkse 

post een rol van 
betekenis hebben 

gespeeld.

Postale zaken
in Groenekan

Om bij de post in 
Groenekan uit te 
komen moeten we 
eerst nog even een 
uitstapje maken 

naar de gemeente 
Maartensdijk, 

waar Groenekan 
eeuwenlang 

bestuurlijk onderdeel 
van uitmaakte. 

Eén van de eerste ‘brieven-
gaarders’ in Maartensdijk is de 
in 1826 geboren Willem Bar-
neveld. Hij is eerst een tijdje 
tolgaarder en wordt dan ‘brie-
vengaarder van het bestelhuis 
Maartensdijk’. Een bestelhuis 
is een postkantoor waar men-
sen hun post moeten ophalen. 
Een brievengaarder is kantoor-
houder van een (hulp)postkan-
toor. Het hoofdkantoor van de 
Posterijen in de regio Utrecht 
is dan in de stad Utrecht ge-
vestigd. Zo’n hulpkantoor kan 
een kamer aan huis zijn, in 
een gemeentehuis, een winkel 
of in een stationsgebouw. Die 
hulppostkantoren ontstonden 
in Nederland vooral na 1870. 
Zo’n kantoor moet een afzon-
derlijk ingericht vertrek zijn, 
dat inwendig niet voor huis-
genoten of vreemden toegan-
kelijk is. Er moet ook in een 
loket voorzien zijn om brieven 
te deponeren of in een brieven-
bus, soms is dat een gleuf in de 
buitenmuur met een bus aan 
de binnenkant.

In 1850 worden er vanuit de 
posterijen in Nederland 70 
brievenbussen geplaatst.
Gegeven dit bescheiden aantal, 
lijkt het onwaarschijnlijk dat 
één daarvan het bescheiden 
dorpje Maartensdijk in die 
tijd heeft gesierd. Waar er geen 
brievenbus is, het grootste deel 

van Nederland dus, moet men 
naar een (hulp)postkantoor om 
een brief te posten of men moet 
post meegeven met de post-
bode. De postzegel (toen met 
de beeltenis van koning Wil-
lem de Derde) is sinds 1852 in 
gebruik, maar is dan nog niet 
meteen verplicht. De postzegel 
wordt aanvankelijk zelfs wel als 
een belediging ervaren, alsof de 
ontvanger niet draagkrachtig 
genoeg zou zijn om een brief-
bestelling af te rekenen! Dat 
dus veelal de ontvanger moet 
betalen bemoeilijkt het bestel-
proces aanzienlijk doordat de 
postbode voor die betaling de 
geadresseerde in persoon moet 
ontmoeten.

Cor(nelis) Barneveld (1880-
1914) volgt zijn vader op en 
wordt eveneens brievengaar-
der/ kantoorhouder in Maar-

De bijnaam ‘tante Pos’ voor 
de posterijen is in Indië ont-
staan en de naam raakt ook al 
snel ingeburgerd in ons land. 
Het lijkt vanuit dit #metoo-
tijdperk onwaarschijnlijk dat 
die bijnaam iets te maken 
heeft met het feit dat destijds 
de posterijen langzaam en on-
nauwkeurig werken. Hoe dan 
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ook, Maartensdijk kent rond 
de eeuwwisseling al een ‘vrou-
welijke postbode’ die volgens 
de verhalen snel en nauwkeu-
rig de post in het dorp bezorgt. 
Dat is dochter Aagje van Wil-
lem Barneveld die voor haar 
vader als vrouwelijke postbo-
de de post een aantal jaren in 
het dorp bezorgt.

tensdijk, met vanaf 1900 zelfs 
kantoor aan huis. In september 
1899 krijgt de dorpstimmer-
man, joost Meerdink, namelijk 
van de gemeente toestemming 
om een huis te bouwen voor 
de heer Cornelis Barneveld, 
zoon van Willem Barneveld. 
Dit huis komt in 1900 ge-
reed en wordt het eerste hulp-
postkantoor in het dorp. Het 
pand  staat tegenover de kerk 
in Maartensdijk, bij de sluisjes, 
dorpsweg 29.

Het huisje wordt aan de rech-
tervoorzijde als kantoor annex 
wachtruimte ingericht en er 

komt ook een telegraaf en een 
telefoontoestel. De linkerzijde 
van het pand is dan woonhuis. 
Het vrijstaande huis staat er 
nog steeds, goed onderhouden, 
en volgens een bewoonster is 
achter de huidige brievenbus in 
de voorgevel nog de plek zicht-
baar waar de oorspronkelijke 
brievenbus zat.

Ongetwijfeld zal grootvader 
Barneveld ‘s morgens de post 
van de trein gehaald hebben. 
De trein van het Malibaansta-
tion naar Hilversum loopt al 
vanaf 1873 en heeft een halte 
in Maartensdijk. Er is dan een 
overeenkomst met de Hol-
landsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM) voor 
het vervoer van post. In de 
trein is een aparte voorziening 
voor het bergen van de mee-
gevoerde post. De post wordt 

vervolgens door de 
brievengaarder en/
of de postbode(s) 
gesorteerd en rond-
gebracht. Als een 
brievenbus of  brie-
vengleuf ontbreekt 
moet de postbesteller 
de post persoonlijk 
bij de geadresseerde 
afleveren, maar soms 
neemt hij de vrijheid 

een brief onder de deur door 
te schuiven of door een open 
raam te werpen. “Of er is een 
windhokkie met petroliestel en 
dan doe je daar de deur open 
en legt de post naast het pe-
troliestel”. Overigens was het 
postvolume in die tijd nog be-
perkt en niet te vergelijken met 
de huidige volumes, zelfs niet 
als men in aanmerking neemt 
dat nu veel communicatie over 
het internet plaats vindt.

Uit een opgave over het jaar 
1861 over de postbezorging in 
Maartensdijk blijkt, dat er in 
dat jaar in totaal 4.504 brie-
ven en 2.424 drukwerken in 
het dorp zijn bezorgd. Bij het 
overzicht is vermeld, dat de 
meeste post voor de grote bui-
tenplaatsen zoals Eijckenstein 
en Rustenhoven was bestemd. 
De post werd toen nog zeven 
dagen per week bezorgd! 
Een oud-medewerker op een 
van de buitenplaatsen in het 
dorp herinnert zich, dat hij 
weleens voor zijn ‘heer’ post 
naar het kantoor moest bren-
gen. Het frankeren van een 
gewone brief kostte toen twee 
cent. Hij kreeg een gulden 
mee. Het wisselen ervan voor 
een postzegel van twee cent was 
voor kantoorhouder Cornelis 
Barneveld bezwaarlijk. Zoveel 
geld had hij niet in huis!
In het Utrechtse jaarboekje 
van 1891 staan onder ‘Hulp-
postkantoren met opgave der 
namen der Brievengaarders’ 44 
hulppostkantoren waaronder 
Maartensdijk. Als brievengaar-
der staat genoemd: W. Barne-
veld.

Postkantoor annex woning 
van postkantoorhouder Cor 
Barneveld, dorpsweg Maartens-
dijk t.o. de kerk (collectie Koos 
Kolenbrander)

Dat zal ongetwijfeld Willem 
zijn, de vader van Cor. Daarbij 
dient bedacht, dat de functie 
van brievengaarder vaak van 
vader op zoon over gaat, dus in 
dit geval zou dit zijn van Wil-
lem op Cor. Die familiale op-
volging wordt natuurlijk in de 
hand gewerkt als het kantoor-
tje aan huis is. Er is een brief, 
waaruit blijkt dat Cor (al) in 
1897 zijn vader opvolgt en dat  
Mr. W.C. Baron van Boetzelaar 
dan borg staat voor hem. Cor is 
geboren in 1880 en opvolging 
op 17 jarige leeftijd is dan wel 
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erg jong. Dat verklaart mis-
schien ook het borg staan van 
de baron. Cor overlijdt jong, 
in 1914 op 34 jarige leeftijd. 
Zijn zoon Willem is pas 14 jaar 
en het opvolgen van zijn vader 
dan natuurlijk ondenkbaar. 
Het gezin verhuist naar een an-
dere woning in Maartensdijk 
en Cor Barneveld wordt als 
brievengaarder in het huisje bij 
de sluisjes opgevolgd door Ma-
rinus de Jong uit Baarderadeel. 

Groenekan 
komt in beeld
De moeder van Willem ver-
dient dan de kost als coupeuse 
en zoon Willem pakt na de la-
gere school van alles aan. Hij 
werkt onder meer bij zijn oom, 
bakker Egbert B. Romviel op 
de Utrechtseweg (dat is nu 
het pand Koningin Wilhelmi-
naweg 463). Romviel beheert 
daar naast zijn bakkerij ook 
een postkantoor. Hij is offici-
eel, volgens het jaarboekje van 
1891, ook de brievengaarder 
van het hulppostkantoor van 
Blauwkapel. Romviel was een 
oom van Willem doordat hij 
getrouwd is met Geertruide 
Barneveld, de tweede dochter 
van Willem Barneveld (senior) 
(1826) en een van de zussen 
van Cornelis. 

In 1920 trouwt zoon Willem 
met Aartje Boshuis. Aartje is 
in 1898 geboren in wijk-C in 
Utrecht waar haar vader Gijs 
Boshuis dan een warmwater-
stokerij drijft. In 1908 komt 
het gezin Boshuis van Wijk-C 
naar Maartensdijk en gaat wo-
nen op boerderij ‘t Veldhuis 

aan de Planetenlaan. Willem 
en Aartje wonen na hun hu-
welijk korte tijd voorin op de 
boerderij van Woudenberg 
aan de Dorpsweg. Vervolgens 
verhuizen ze naar een huisje 
achterin Beukenburg (rond 
de milleniumwisseling is op 
die plaats een moderne wo-
ning gebouwd). Daar wordt in 
1921 dochter Annie geboren. 
Vervolgens verhuist het gezin 
in 1923 naar het Rode dorp 
aan de Utrechtseweg (nu de 
Koningin Wilhelminaweg) in 
Groenekan, t.o. ‘het bruggetje’. 
Zoon Gijs wordt daar geboren 
in 1925. Hun buurman is daar 
aanvankelijk rijksveldwachter 
Kamerbeek totdat die verhuist 
naar een boerderijtje aan de 
Groenekanseweg op nr.137. 

Dat boerderijtje is eigendom 
van Jonkheer Willem Twiss-
Quarles van Ufford (bewo-
ner en eigenaar van landgoed 
Beukenburg). Dat pand wordt 
rond 1935 door de jonkheer 
t.b.v. zijn schoonvader (Mr. 
Dr. Anton Albert Cnopius, 
Officier van Justitie in Utrecht) 
vervangen door de huidige riet-
gedekte villa.  
Na Kamerbeek komt de fami-
lie Kramer naast de Barnevelds 
op het Rode Dorp wonen. Kra-
mer verhuist (veel) later naar 
de Groenekanseweg 40, het 
huis waar tot vrij recent huis-
schilder Van Rijswijk woonde. 
Daar begint Kramer een bloe-
menzaak: achter het huis, drie 
kweekkassen en opzij van het 
huis een houten gebouwtje (ki-
oskje) waar bloemen worden 
verkocht. 

Weer later verhuist het gezin 
Barneveld naar de Groene-

kanseweg 57 waar zoon Cees 
wordt geboren. Het is vroeger 
een boerderijtje geweest (van 
de fam. Van Maanen), maar 
voor de komst van Barneveld 
woont daar de familie Leeflang. 
Leeflang is boswachter geweest 
bij de familie Grothe (eige-
naar van landgoed en Huize 
Voordaan in Groenekan). De 
zoon van Leeflang wordt later 
boekhouder bij boomkweker 
Copijn in Groenekan.

Hulpbesteller
Willem Barneveld (junior dus) 
begint in 1915 in Groenekan 
zijn carriére bij de post als 
hulpbesteller bij zijn oom Eg-
bert Romviel, brievengaarder 
van Blauwkapel. Dat vader uit 
een familie komt van mensen 
bij de post is in die tijd trou-
wens zonder meer al een aan-
beveling. 

Afgaande op de poststempels 
(tot ca. 1924 ‘Blauwkapel’, 
vanaf die tijd ‘Groenekan’) 
én op een advertentie in de 
Utrechtse Courant van 5 no-
vember 1925 gaat het hulp-
postkantoor in 1925 over van 
Blauwkapel naar Groenekan.

De eerste kantoorhouder in 
Groenekan is Dubois, die 
woont en houdt kantoor op de 
westelijke hoek van de Oran-
jelaan en de Groenekanseweg. 
Het huis van Dubois is in 
1924 specifiek gebouwd mét 
een postkantoorruimte, de eer-
ste steen is gelegd door burge-
meester Quarles. 
Later, volgens een bericht in 
het Utrechts Nieuwsblad op 
16 januari 1931, wordt Bleeker 
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kantoorhouder en zijn woning 
annex (hulp)postkantoor zit 
dan in het huis op de óostelijke 
hoek van de Groenekanseweg 
en de Oranjelaan.

Het is in die tijd overigens niet 
ongebruikelijk dat bij verhui-
zing van een brievengaarder het 
postkantoor meeverhuist of, als 
een brievengaarder wordt opge-
volgd, dat dan het postkantoor 
zich verplaatst naar het adres 
van de opvolger. Het huis van 
Bleeker op de Oostelijke hoek 
stond er al en is dus niet met 
een postkantoorfunctie in het 
achterhoofd gebouwd. Er lijkt 
voor de postfunctie maar wei-
nig aangepast in het huis van 
Bleker. Een van de kinderen 
van de latere postkantoorhou-
der Willem Barneveld herin-
nert zich: ‘Vanuit de hal ging 
je rechtuit naar de keuken, en 
rechts ging je het postkantoor 
in. Er waren schuifdeuren van 
het postkantoor naar de woon-
kamer die erachter lag. Er was 
geen aparte ingang om de hoek 
voor het postkantoor’.

Zondags-
bestelling
Vanaf april 1921 wordt op aan-
dringen van de kerken in het 
dorp al overleg  gevoerd om de 
bezorging van post op zondag 
af te schaffen. Vier jaar later, 
op zondag 18 oktober 1925, 
wordt de zondagsbestelling in-
derdaad opgeheven. Hiervoor 
in de plaats wordt het kantoor 
iedere zondag van 09.30 tot 
10.00 uur opengesteld voor het 
‘kosteloos afhalen der voor de 
belanghebbenden aanwezige 
post’.

De dagindeling 
van een 
Groenekanse 
postbesteller
De dag van Willem Barneveld 
begint als (hulp)besteller al 
heel vroeg. Hij haalt ‘s mor-
gens om ca. 6:00 uur de post 
van de trein op station Groe-
nekan-Oost  (GRO). Die post 
wordt ongesorteerd in een zak 
afgeleverd. Er zijn in die tijd 
een ochtend- en middagbe-
stelling, dus wellicht komt er 
2x/dag post per trein aan op 
GRO. De spoorwegwachter 
in die tijd is mogelijk de heer 
Klomp. Hij woont op de Nieu-
we Wetering, t.o. de huidige 
Kaasboerderij Boom en Bosch. 
Spoorwegwachter in Groene-
kan op de overgang van de lijn 
van Utrecht naar Hilversum, 

Oranjelaan 1, woning 
postkantoorhouder Bleeker

Groenekan-West (GRW) is in 
die tijd de heer Krijgsman.

Op het kantoor wordt er gesor-
teerd en dan gaan de bestellers 
tussen 6:30-7:00 uur op pad 
voor hun bestelrondes. Er zijn 
in die tijd twee postbestellers 
in Groenekan. Willem doet ‘s 
morgens de grote ronde door 
de ‘polder’ en ‘s middags nog 
een ‘kleine’ ronde in G’kan 
zelf. Met het afrekenen met de 
kantoorhouder van de finan-
ciën van de grote ronde en het 
lopen van de kleine ronde is 
Willem dan nog van ca. 15:30 
tot een uur of 19:00 uur bezig. 

De andere besteller neemt de 
Nieuwe Wetering, Beuken-
burg, en via Weltevreden of, als 
er verderop over het spoor niets 
te bestellen is, wellicht via een
kerkepad over de kweek van 
Copijn de Voordorpsedijk voor 
zijn rekening, en op het eind 
van zijn ronde nog het Rode 
dorp, ‘aan de andere kant van 
het water’. Reeds eerder is op-
gemerkt dat er in die tijd, jaren 
twintig, dertig en veertig, be-
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duidend minder poststukken 
zijn dan later na de Tweede 
Wereldoorlog. Met name bij 
particulieren wordt niet veel 
post bezorgd. Het leeuwendeel 
is dan zakelijk.

Postbestellers in 
Groenekan
Postbestellers in Groenekan uit 
die periode zijn Janus Kreuger, 
Henk van Tol (heeft het een 
tijdje gedaan), daarna is Leen 
van der Voort gekomen en ook 
Blankenstein heeft een tijd in 
Groenekan gelopen. Verder is 
ook Job Broers uit Maartens-
dijk hulpbesteller geweest en 
na hem is Wim Klein van de 
Veldlaan in dienst gekomen. 
Een enkele keer, met name bij 
ziekte, valt er wel eens iemand 
uit Maartensdijk in. Wim Klein 
en Leen van der Voort zijn het 
langst in dienst geweest.

Leo Kalmijn, woont op de 
Veldlaan in Groenekan en be-
gint zijn loopbaan bij de poste-
rijen als chauffeur. Nadat Wil-
lem Barneveld in 1943 Bleeker 
is opgevolg als postkantoor-
houder te Groenekan vervangt 
Kalmijn hem af en toe en leert 
al doende het vak van kantoor-
houder. Uiteindelijk volgt hij 
Van Eck op als kantoorhouder 
in Maartensdijk.

Nadat Wim Klein in de tweede 
helft van de Tweede Wereld-
oorlog voor de Arbeitseinsatz 
naar Duitsland moet vallen 
diverse hulpbestellers in. On-
der meer helpen zoon Gijs 
Barneveld, Van Oort (gepensi-
oneerd en dan woonachtig op 
de Utrechtseweg), Hartman uit 

Hilversum, de eerder genoem-
de Leo Kalmijn en misschien 
ook nog Job Broers, postkan-
toorhouder Willem Barneveld 
uit de brand. Na de oorlog is 
Wim Hoendenderdaal als post-
besteller aangesteld. Hoender-
daal, ook koster van de NH-
kerk, heeft het niet breed. Hij 

woont op de Rottegracht, een 
arm buurtje in Groenekan aan 
een steegje langs de winkel van 
Van der Neut. Willem Barne-
veld, dan inmiddels opgeklom-
men tot kantoorhouder, heeft 
Hoenderdaal toen ‘aan de post 
geholpen’. Op een gegeven 
moment verhuist Hoenderdaal 
van de Rottegracht naar een 
diaconiehuisje achter de kerk 
in Blauwkapel en tenslotte, na 
het overlijden van zijn ouders, 
naar hún huisje tegenover de 
Oranjelaan.

Willem Barneveld met postbodes 
Wim Klein en Leen van der 
Voort
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Dienstfiets
Willem Barneveld beschikt 
over een dienstfiets waarmee 
hij ‘s morgens de uitgestrekte 
bestelronde in de polder rijdt. 
‘s Middags om een uur of vier 
volgt dan nog de kleine bestel-
ronde in Groenekan zelf. 

Groenekan is dan nog niet zo 
‘groot’ als nu: de Copijnlaan en 
de Versteeglaan waren er nog 
niet, in de Oranjelaan stonden 
maar een paar huizen en ook 
‘op Voordaan’ en de Veldlaan 
waren veel minder huizen. Dus 
met een rondje Groenekan is 
Willem sneller klaar dan met 
zijn grote polderronde in de 
ochtend. 

Een van zijn zoons verteld la-
ter: “Vader gaat ‘s morgens 
altijd vroeg de deur uit en we 
zien hem eigenlijk de hele week 
niet. Alleen zaterdagmiddag is 
hij thuis, druk met zijn groot-
ste hobby, de (moes)tuin”. De 
zoons maken soms voor Wil-
lem de carbidlampen van zijn 
dienstfiets klaar. In het najaar 
en op de winterdag is het ‘s 
morgens vroeg nog aardedon-
ker en dan kan Willem beslist 
niet zonder die lampen. Hij 
heeft veel waardering voor 
die carbidlamp, want daarbij 
kun je tenminste al rijdend 
onderweg adressen lezen. Met 
de komst van de dynamo met 
elektrische fietslampjes kan 
dat niet meer. Als je daarmee 
stil staat is het meteen donker. 
Daarom krijgen de postbodes 
een zaklampje mee. Maar vol-
gens Willem haalt dat niet bij 
die Carbid-lamp!
Die fiets van Willem wordt 
ieder jaar ingeruild voor een 

nieuwe, hij krijgt jaarlijks een 
fietsvergoeding van het bedrijf. 

Vanaf 1913 heet dat bedrijf: 
Staatsbedrijf der Posterijen en 
Telegrafie. In 1923 komt tele-
fonie er nog bij, maar pas in 
1928 wordt het dan officieel 
de P.T.T. Van die rijwielver-
goeding koopt Willem jaar-
lijks met inruil van de oude, 
een nieuw exemplaar, altijd 
een Gazelle, en altijd bij Van ‘t 
Land op de hoek van de Clau-
slaan in Maartensdijk. In die 

Postbodes op de dienstfiets met 
tassen voor en achterop.

tijd heb je voor vijf tientjes een 
nieuwe fiets met licht en alles 
erop. Hij verslijt zijn banden 
natuurlijk snel op die slechte 
wegen én door dwars door het 
land te rijden vanaf de Kooij-
dijk naar fort Ruigenhoek!

Willem is zuinig op zijn fiets en 
maakt hem regelmatig schoon. 
Maar ook zijn schoenen en le-
ren beenkappen worden iedere 
middag gepoetst en ook de 
koperen knopen van zijn uni-
form (‘s zomers een groen en 
‘s winters een donker pak met 
rode biezen) krijgen regelmatig 
een beurt. Willem heeft twee 
leren tassen achter op zijn fiets, 
een leren tas vóór op een baga-
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gedrager en dan ook nog een 
grote leren tas op zijn rug. Als 
het slecht weer is heeft hij ook 
een grote cape om die over het 
stuur is gedrapeerd om de post 
droog te houden.

Dat die fietsen veel te lijden 
hebben mag blijken uit het 
volgende voorval: Leen van der 
Voort, een van de Groenekanse 
postbodes, heeft een keer zijn 
fiets echt hélemaal volgepakt. 
Hij rijdt het paadje voor het 
postkantoor af (dan Groen-
kanseweg 57, Willem Barneveld 
is daar dan al postkantoorhou-
der) en wil de Groenekanseweg 
opdraaien maar door het ge-
wicht van de posttassen verliest 
hij in de bocht zijn evenwicht 
en dondert met fiets en al in de 
sloot. Moeder Barneveld dept 
vervolgens al die poststukken 
af en droogt ze bij de kachel!

Briefgeheim
Als tijdelijke hulpbesteller 
draag je een groot rond schild. 

Soms duikt dan ineens een 
hoofdbesteller uit Utrecht op 
om te controleren of alles wel 
volgens het boekje verloopt. 
Als hulpbesteller krijg je na-
tuurlijk flink op je donder als je 
dat schild niet zichtbaar draagt. 
Postmedewerker is trouwens 
een vertrouwensfunctie en aan 
het briefgeheim wordt niet 
licht getild. Alle medewerkers 
van de Post, ook tijdelijke 
hulpbestellers, moeten dan ook 
bij het begin van hun aanstel-
ling een ambtseed afleggen en 
om het gewicht daarvan te on-
derstrepen wordt dat plechtige 
moment voltrokken op het in-
drukwekkende hoofdpostkan-
toor in Utrecht. 

Zelfs de bestelroutes zijn 
nauwkeurig beschreven en 
ook het nauwgezet volgen van 
die routes wordt soms onver-
wacht door een hoofdbesteller 
uit Utrecht gecontroleerd. Een 
van de hulppostbodes herin-
nert zich: “Als je bijvoorbeeld 
teruggaat van de Wetering 
door Beukenburg en je hebt 
iets te bestellen bij de boer-
derij van Vossestein dan ga je 
daar vandaan niet meer terug 
naar Beukenburg maar over 
een plank de sloot over door 

de kweek van Brouwers naar 
de Groenekanseweg, waar nu 
‘Naast de Buren’ zit, toen was 
het nog café Beerschoten. Dan 
ga je nog even bestellen langs 
de Groenekanseweg en hup op 
huis aan. Maar als de hoofdbe-
steller gesignaleerd is dan lopen 
we natuurlijk netjes dat hele 
stuk terug naar de Beukenbur-
gerlaan!”

De polder is een uitgestrekt 
gebied en als Willem Barne-
veld van zijn ochtendronde 
thuis komt, en het is een beetje 
slecht weer - bedenk wel dat 
veel wegen in deze contreien 
dan nog niet of nauwelijks zijn 

Dat moet je dragen om duide-
lijk te maken dat je officieel in 
opdracht van de PTT opereert. 
Maar nogal wat hulpbestellers 
(invallers voor vakanties en/of 
ziekte) gaan niet ‘met dat gekke 
ding te koop lopen’.

Briefgeheim
Het is eenieder verboden onge-
opende post die niet voor hem of 
haar bestemd is te openen en te 
lezen zonder toestemming van 
degene aan wie de post wel gericht 
is. De wettelijke bescherming via 
het zogenaamde ‘briefgeheim’ 
van poststukken, waaronder 
brieven, vervalt op het moment 
dat de brief bij de geadresseerde 
is beland. Daarna staat het de 
geadresseerde nog niet geheel vrij 
te doen met de brief wat hij of 
zij wil, vanwege de beperkingen 
die onder meer de Nederlandse 
Auteurswet, de wetten tegen be-
lediging en smaad en de priva-
cywetgeving aan iedereen opleg-
gen. Een postvervoerbedrijf zorgt 
ervoor dat bij de uitvoering van 
postvervoerdiensten het grond-
wettelijk briefgeheim niet wordt 
geschonden.

Postschild
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verhard - dan ziet hij er ver-
zopen en smerig uit! De grote 
bestelronde kost hem veel tijd, 
met het middageten is hij er 
nooit. Pas rond een uur of twee 
keert hij van die grote ronde 
terug, en als er grote pakketten 
zijn dan moet hij die nog eens 
apart nabrengen!

Geldverkeer
In die tijd hebben nog maar 
weinig mensen een bankreke-
ning, alles gaat contant via ver-
trouwde mensen. Postbestellers 
in die tijd innen telefoonreke-
ningen, ziekenfondspremies, 
belastingen, abonnementen 
van de Radiobode en ze verko-
pen postzegels en briefkaarten 
en betalen melkgeld en ouder-
domsrenten uit. Omdat som-
mige mensen niet of niet goed 
kunnen lezen, houdt de post-
bode soms zelfs de vervaldata 
van de betaaltermijnen voor 
hen bij!

Voor die financiën moet de 
besteller de mensen natuurlijk 
persoonlijk treffen en als hij 
dan bijtijds is, is niet iedereen 
al op en moet de besteller na 
zijn ronde bij sommigen dus 
nóg een keer langs.

Voor het opleiden van nieuwe 
postbestellers stuurt het hoofd-
postkantoor in Utrecht een 
wat oudere ervaren medewerk-
ster langs, juffrouw van As. Zij 
schoolt de nieuwelingen in 
zowel het postbestelproces als 
in de correcte afwikkeling van 
al die verschillende financiële 
transacties én ze brengt hen bij 
wat persé moet, wat mag, en 
wat je beslist moet nalaten.

Overigens verricht het hulp-
postkantoor in Groenekan in 
de tijd dat Willem Barneveld 
postbesteller en later kantoor-
houder is, geen transacties voor 
de Rijkspostspaarbank. Dat 
was vanaf de oprichting van die 
bank in 1881 wel gebruikelijk 
bij de grotere postkantoren. 
Aan het eind van het bewind 
van kantoorhouder Klein, in 
de 80-er jaren, schijnt in de ca-
ravan bij het viaduct in Groe-
nekan, waarin het postkantoor 
dan huist, wél een vestiging 
van de Rijkspostspaarbank te 
zijn ondergebracht.

Een postbesteller gaat dus re-
gelmatig ‘s morgens op pad met 
veel geld en komt na zijn ronde 
ook weer met veel geld terug. 
De besteller krijgt de bedragen 
niet afgepast mee per adres en 
moet dus ook altijd zorgen dat 
hij over voldoende wisselgeld 
beschikt. Na zijn ronde volgt 
dan op kantoor de afrekening 
met de kantoorhouder. Die 
kantoorhouder moet overigens 
kastekorten uit eigen zak bij-
passen! Ter dekking daarvan is 
in zijn salaris een toelage opge-
nomen (oorspronkelijk 5 cent/
uur!). Ondanks al dat geld is 
Willem Barneveld nooit over-
vallen! 

In de 2e helft van Tweede We-
reldoorlog is zoon Gijs Barne-
veld enige tijd hulpbesteller 
bij zijn vader, die dan inmid-
dels kantoorhouder is. Bestel-
ler Wim Klein uit Groenekan 
moet naar Duitsland voor de 
Arbeitseinsatz en Gijs is dan 
nog geen 18 en ontspringt 
daarom die dans, en kan voor 
Klein invallen. Ook hij moet 
dan natuurlijk ouderdomsren-
ten uitbetalen. 

In de Ruigenhoek woont een 
man die 18 gulden rente beurt. 
Als Gijs bij hem de deur uit 
gaat stopt de bejaarde ontvan-
ger hem daarvan een gulden in 
zijn zak! Moeder Barneveld in-
strueert haar zoon dat geld niet 
meer aan te pakken, maar de 
bejaarde stopt het dan alsnog 
stiekem bij Gijs in zijn jaszak!
Net als de vrijwillige brandweer 
lang heeft gedaan, heeft Wil-
lem rond oud-en-nieuw, voor 
eigen rekening, een particulier 
handeltje in nieuwjaarsscheur-
kalenders (55 cent), en alma-
nakken (45 cent), die laatste 
speciaal voor de tuinders aan de 
Gagel. Zijn vrouw betrekt die 
scheurkalenders bij Hoonte in 
Utrecht, plakt ze op blokken, 
legt ze om en om op elkaar met 
de naaimachine erop, zodat ze 
de volgende dag stevig vast zit-
ten. Zoon Gijs moet dan met 
zijn vader mee op pad met een 
grote tas scheurkalenders en al-
manakken.
Er zijn ook in die tijd mensen 
die moeite hebben met het in-
vullen van formulieren en/of 
met het schrijven van brieven. 
Als het nodig is helpt Willem 
zijn klanten daarmee. Bekend 
zijn bij de familie Barneveld 
een ‘bewerkelijke’ oude vrouw 

Anno 2019 worden de (elek-
trische) fietsen van particuliere 
deeltijdpostbezorgers soms zelfs al 
uitgerust met GPS-kastjes waar-
mee de werkgever de voortgang 
van het bestelproces op de voet 
kan volgen!
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langs de Westbroekse binnen-
dijk en oude opoe Ewijk op de 
Ruigenhoeksedijk, die ‘allenig 
zit’. 
Maar ook voor de kwekers 
langs de Gagel verricht Wil-
lem af en toe dat soort hand en 
spandiensten. Van hen krijgt 
hij dan in het voorjaar voor in 
zijn tuin weer plantjes: tuinbo-
nen en erwtjes.
Ook in de tijd dat hij al kan-
toorhouder is helpt hij buiten 
kantooruren soms dorpsgeno-
ten met hun - af en toe om-
vangrijke - administratieve be-
slommeringen.

De dagelijkse 
fietstocht van 

Willem 
Barneveld door 

de polder
Willem Barneveld’s grote tocht 
begint ‘s ochtends vroeg tussen 
6:30 en 7:00 uur op de hoek 
van de Groenekanseweg en 
de Utrechtseweg (nu de KW-
weg). Hij doet daar alleen de 
oostkant, dus niet - over het 
water - het Rooie dorp. Op 
dat oostelijke stuk zit de Es-
kem (metaalbedrijf ), de Bleko 
(chemisch fabriekje) en enkele 
boerderijen.

Na de Eskem en Bleko vol-
gen, van noord naar zuid: de 
boerderij van Cees van Kou-
terik, waar nu het construc-
tiebedrijf van Gebr. Verschuur 
zit. Van Kouterik heeft een 
stuk of vier koeien die grazen 
op het weilandje tussen zijn 
boerderijtje en het spoor. Hij 

verhuist later naar de Groene-
kanseweg 112, naar het huis 
van zijn schoonfamilie (Schim-
mel), één van de huizen langs 
het pad daar, schuin tegenover 
de Veldlaan. 
De laatste die op de boerderij 
van Van Kouterik heeft gezeten 
is Gerard van Brenk. Daar-
naast, ongeveer op de plaats 
waar nu George In den Maur 
Orthopedische schoentechniek 
zit, staat de boerderij van Kees 
van Voorst. Tussen de boerde-
rijen van Van Kouterik en Van 
Voorst loopt een pad naar, en 
vervolgens rechtsaf langs, het 
spoor tot waar nu de volks-
tuintjes bij Blauwkapel lig-
gen. Rechts, iets terug gelegen, 
naast de boerderij van Kees van 
Voorst staat nog een huisje, 
maar onbekend is wie daar dan 
woont. Verder naar het zuiden 
volgt dan de houten boerderij 
van een tweede Van Voorst, de 
vader van de latere wethouder 
Van Voorst in Maartensdijk. 

Ongeveer ter hoogte van het 
30°-zwembad staat dan een 
houten huis van Schouten 
gevolgd door een dubbel be-
woond (houten?) huis. Aan de 
achterkant van dat dubbel be-
woonde huis woont Anton van 
Kooten, aan de voorkant Van 
der Horst. Van der Horst is 
later verhuisd naar het buurtje 
aan de Groenekanseweg te-
genover het postkantoor op de 
Oranjelaan. Voorbij het dubbel 
bewoonde huis is na de oorlog 
een collectieve vriescel voor 
het dorp gebouwd. Toen ie-
dereen zich een eigen diepvries 
kon permiteren verdween die 
weer en verrees op die plaats 
een werkplaats waar complex 

ESKEM-kantoorgebouw uit 1939 
aan de KW-weg

Pastorie NH-kerk Blauwkapel

Houten boerderij op de 
Utrechtseweg in Groenekan

De Gagel begin 20e eeuw

De winkel van Teus de Graaf op 
de Gageldijk
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Korenmolen Geesina 
aan 
de Ruigenhoeksedijk

De grote bezorgroute van postbode Willem Barneveld uit Groenekan
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gevormde houten gietmallen 
werden gemaakt. Dat fabriekje 
maakte enkele jaren geleden 
plaats voor een parkeerplaats 
voor de vrachtwagens van 
transportbedrijf Van de Hoef.
Nog verder richting fort 
Blauwkapel volgt in die tijd 
een dubbel houten huis. In dat 
dubbele houten huis woonde 
Ruisenstein aan de Blauwka-
pelse kant en aan de kant van 
Groenekan woonde van Luin. 
Ruisenstein werkte op de Vee-
artsenijkundige Hoogeschool 
en had zelf ook nog een koe 
lopen op een stukje wei tussen 
het huis en fort Blauwkapel. 
De volkstuintjes zoals we die 
nu kennen bij Blauwkapel, zijn 
er dan nog niet. Van Luin had 
een vuurwerkfabriekje op de 
kanonsdijk, bij het bruggetje 
over de inundatiekom.
De diverse houten gebouwen 
in deze contreien zijn nood-
gedwongen van hout omdat 
de kringenwet in die tijd nog 
voorschrijft dat binnen een 
bepaalde cirkel rond een fort 
alleen houten constructies zijn 
toegestaan. Bij oorlogsdreiging 
kunnen die snel platgebrand 
worden om zo vrij schoots-
veld vanuit het fort te krijgen. 
Toen de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog fort Blauwkapel 
weer een militaire bestemming 
gaven, ter verdediging van het 
plaatselijke spoorwegknoop-
punt, hebben ze die houten 
gebouwen afgebroken.

Vervolgens gaat de postroute 
van Willem door fort Blauwka-
pel en bestelt hij daar de pas-
torie en de huizen in het kerk-
buurtje en de paar bedrijven 
op het fort. Dan gaat hij door 
naar de spoorwegovergang en 

pakt net daarvoor nog het huis 
van Verbeek mee en net over 
het spoor meteen links het huis 
van Van Zoeren. Daarna fietst 
Willem achter het fort langs en 
vervolgt zijn bestelroute met de 
1e, 2e en 3e Gagel. 
De 1e Gagel loopt tot aan de 
haakse bocht naar de Kanons-
dijk. Willem pakt op het eer-
ste stuk van zijn route dan ook 
de Meester Tripkade mee (ligt 
nu ongeveer t.o. het benzine-
station van Iesbers) tot aan de 
bewaakte spoorwegovergang. 
Daar woont de fam. Nieuwen-
huizen en tegen het spoor Arie 
Mooij en groenteboer Kees 
Nieuwenhuizen met zijn kwe-
kerij. Kees was tot voor enkele 
jaren ook in Groenekan nog 
een bekende verschijning met 
zijn oude bestelauto. Die auto 
is nog gebouwd door wagen-
maker Jaap/Job Verschuur aan 
de Groenekanseweg, nu wordt 
dat bedrijf gerund door twee 
zonen Verschuur onder de 
naam Gebroeders Verschuur. 
Vervolgens bezorgt Willem de 
post voor de bewoners van de 
Antoniedijk tot aan de water-
toren. Toen was de Antoniedijk 
nog een landelijk pad, nu is het 
onderdeel van de Utrechtse 
stadswijk Overvecht.

Daarna terug naar de Gagel-
dijk en daar begint voor Wil-
lem dan de 2e Gagel, die loopt 
van de Kanonsdijk tot aan fort 
De Gagel. Langs de 2e Gagel 
woonden naast Timmer, boer-
derij Verheul en de boerderij 
van De Groot, wat verder te-
rug in het land, ook een stuk of 
vier Van Vulpens, drie boeren 
en een tuinder. Willem weet 
de post voor de Van Vulpens 
altijd goed uit elkaar te hou-

den. Maar als dan een keer 
iedereen in huize Barneveld 
ziek is en een hulpbesteller de 
wijk van Willem moet overne-
men krijgt die arme jongen al 
die Van Vulpens niet goed op 
een rijtje. Uiteindelijk zitten ze 
samen aan Willem’s ziekbed de 
bestelling te sorteren!  

Aan de Gagel woont in het 
enige huisje aan de zuidkant 
van de Gagel, toen 86B, de fa-
milie Bouwman. Vader Bouw-
man werkt vanaf begin 60-er 
jaren tot aan zijn pensioen op 
de boomkwekerij van Brou-
wers aan de Groenekanseweg 
(nu t.o. Naast de Buren). 
Net voor fort de Gagel aan de 
zuidkant (waar nu een woon-
wagenkampje ligt) staat voor 
het stenen bruggetje dan nog 
het huis van de fam. Wijnen.
Bij hen vermeld een bord: ‘Je 
kunt hier alles krijgen, een kip, 
een haan......’. (De rest van de 
tekst is in de nevelen van het ver-
leden verdwenen. Mocht iemand 
zich die herinneren, dan graag 
een berichtje naar de redactie).
Voorbij het fort ligt de 3e Ga-
gel, daar is in die tijd maar wei-
nig bebouwing. Na het fort ge-
rond te hebben ligt er nog een 
boerderij, maar onbekend is 
wie daar woonde. Willem fietst 
dan helemaal langs de Maarsse-
veense plassen. Die plassen wa-
ren toen nog veenplassen, nu 
zijn ze fors vergroot en verdiept 
t.g.v. de zandwinning voor de 
aanleg van de wijk Overvecht, 
in de 60-er jaren. Langs die 3e 
Gagel liggen nog enkele boer-
derijen, en dan bij de kruide-
nierswinkel van Teus de Graaf 
(“bij tante Dirkie”) even koffie-
pauze. Willem sprak daar wel 
eens af met zijn zwager Arie, 
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een fervent visser. Dan huur-
den ze daar een bootje en gin-
gen dan op de Maarsseveense 
plassen vissen. 

Vervolgens langs de boerderij 
van Hoek op de hoek en aan 
het eind dan weer rechtsaf de 
Oude Dijk op, daar wonen 
nog wat groentekwekers. Even 
linksaf een stukje de Krom 
naar Tienhoven op en neer, 
daar stonden betrekkelijk aan 
het begin nog een paar hui-
zen. Daarna de verharde West-
broekse Binnenweg af, dan de 
Huydecoperweg schuin over-
steken naar de Kooijdijk. Vlak 
daarvoor zit nog een boerderij, 
maar onbekend is wie daar dan 
op zit. Dan de doodlopende 
Kooijdijk af, nog gedeeltelijk 
een karrespoor. Aan het begin 
van de Kooijdijk staat rechts 
een boerderij, verderop nog 
wat huisjes (o.m. Van Ginkel) 
en aan het eind links staat de 
boerderij van De Kruif (geen 
familie van dijkgraaf Dirk de 
Kruiff, toen van de Groene-
kanseweg). Vervolgens door 
het weiland t.o. De Kruif lo-
pend achter zwembad De Kik-
ker en het fort langs aan de 
westkant komt Willem dan uit 
bij de fortwachterswoning van 
Ponsen. Vervolgens richting 
Ruigenhoeksedijk, op de hoek 
daarvan zit dan Van ‘t Land, 
nog even op en neer naar de 
boerderij van Rossewey schuin 
achter de Kikker en dan de 
Ruigenhoeksedijk af met o.a. 
Spelt en korenmolen Geesina. 
Zijn ronde eindigt dan weer 
op de hoek Ruigenhoeksedijk-
Utrechtseweg waarvandaan hij 
6-7 uur eerder is vertrokken. 
Willem heeft dan ruim 20 km 
achter de rug.

Het is lang de eer van de PTT 
te na geweest om post niet ter 
bestemder plaatse te bezorgen. 
‘De PTT bezorgt overal, zelfs op 
een eiland dat alleen per roei-
boot bereikbaar is’. Ook Willem 
Barneveld heeft op zijn grote pol-
derronde enkele diep in het land 
liggende boerderijen die hem de 
nodige extra tijd en inspanning 
kosten. Sinds de jaren 70 gelden 
er daarom voor brievenbussen bij 
woningen en kantoren allerlei 
regels v.w.b. bereikbaarheid en 
afmetingen. Een brievenbus mag 
niet meer dan 10 m van de open-
bare weg verwijderd zijn moet 
bepaalde minimumafmetingen 
hebben en moet zich tussen 0,6 
en 1,8 m hoogte bevinden. Deze 
regels zijn sinds 10 oktober 2010 
vastgelegd in de artikelen 1 t/m 6 
van de Regeling brievenbussen.

Postkantoor-
houder
Kantoorhouder Bleeker (post-
kantoorhouder op Oranjelaan 
1, hoek Groenekanseweg) ver-
trekt in 1943 met zijn gezin, 
vrouw en zoon Nanno, naar 
het noorden van Nederland. 
Bleeker is NSB-sympathisant, 
maar meer ook niet. Zijn 
vrouw is een stuk feller, daar-
om praten ze op kantoor nooit 
over politiek, daarvoor is het 
kantoor met zijn schuifdeuren 
naar het woongedeelte te ge-
horig. Zoon Nanno heeft niets 
met de NSB. 

Bleeker is later weer terug-
gekeerd naar het westen van 
Nederland, niet meer naar 
Groenekan, maar in Breuke-
len. Hij komt na de oorlog nog 
wel eens bij Willem Barneveld 

thuis en dan blijven ze ook wel 
eens een nachtje slapen. De 
zoons Barneveld, Cees en Gijs, 
slapen dan op de voorzolder. 
Zoon Cees moet ‘s nachts een 
keer naar de WC en de route 
loopt door de slaapkamer waar 
de Bleekers slapen. Plotseling 
springt vader Bleeker uit bed 
en grijpt Cees bij de strot. Die 
roept verschrikt: ‘hé Bleeker!’ 
Bleeker schrikt dan gelukkig 
wakker, anders zou hij Cees’ 
strot hebben afgeknepen. Va-
der Bleeker heeft in die tijd nog 
veel last van oorlogstrauma’s. 

Het hoofdkantoor in Utrecht 
wil dat Willem Barneveld, 
na het vertrek van Bleeker, 
postkantoorhouder wordt en 
dat hij verhuist naar het huis 
met postkantoor op de hoek 
Oranjelaan-Groenekanseweg. 
Maar Willem wil persé niet 
verhuizen. Enerzijds , vanwege 
zijn grote tuin, waarin hij veel 
groenten verbouwt en boven-
dien ook dat clandestiene var-
kentje houdt voor de slacht. 
Maar hij wil ook geen kantoor 
in zijn huis (Groenekanseweg 
57) want dan moeten klanten 
in het huis door de voorkamer 
naar het postkantoorgedeelte, 
en dat wil hij (én zijn vrouw!) 
beslist niet. 
Linksom of rechtsom, maar 
Utrecht wil dat hij kantoor-
houder wordt. Dat heeft mis-
schien te maken met het feit 
dat Willem in de oorlog nog 
wel eens wat ritselt voor hoge 
ambtenaren op het hoofdpost-
kantoor (af en toe een kip, 
jonge hanen e.d.). Onder an-
dere mijnheer Cremer van de 
Tripkade (woonde daar in een 
groot huis) kwam wel twee 
keer in de week melk halen (bij 
hem heeft zoon Gijs Barneveld 
ooit als hulpbesteller de eed op 
de geheimhouding afgelegd). 



Willem Barneveld heeft goede 
contacten met de boeren in 
Groenekan e.o. en zijn vrouw 
(een Boshuis) heeft drie broers 
met boerderijen op de Wete-
ring (dat zijn nu stal Boshuis, 
de kaasboererij Bos en Boom 
en de boerderij daarnaast. Op 
die laatste boerderij woont dan 
oom Jan en daar zit nu nog een 
kleinzoon op). De Barnevelds 
hebben daardoor nooit honger 
geleden in de oorlog. Als er bij 
de Boshuizen gedorst is komen 
ze altijd met een zak rogge 
of zo aanzetten en dat bergt 
moeder Barneveld dan op in 
een schuilhok dat getimmerd 
is in de keuken. Op een gege-
ven moment moet ze daaraan 
zelfs een halt toeroepen, “want 
anders liggen straks de zakken 
rogge voor de voordeur!” 

De brandweer hakt in de oorlog 
‘s winters bijten aan de West-
broekse binnendijk om bluswa-
ter te krijgen. Vissen komen op 
die bijten af en Willem Barne-
veld vist ze er op zijn postronde 
uit en brengt ze (‘zulke groten!’) 
mee naar huis. Moeder Barne-
veld bakt ze en dan is het smul-
len geblazen!

Aan Gijs Westeneng hebben de 
Barnevelds prima buren. De fa-
milie haalt de melk altijd bij de 
boerderij van Westeneng, zelfs 
als zoon Gijs al lang en breed 
getrouwd is en op de Kastan-
jelaan woont, komt de melk 
nog steeds van de Westenengs. 

De Barnevelds helpen op hun 
beurt, bij het hooien e.d,  en 
als er in de oorlog wat aan de 
hand is dan helpen ze elkaar uit 
de brand.

Die goede verstandhouding 
geldt trouwens voor meer bu-
ren: de Barnevelds hebben bij-
voorbeeld ook een belletje dat 
van de Van Tongerens af komt. 
Van Tongeren woont aan de 
andere kant van Barneveld op 
‘Het Eiland’. Daar ligt dochter 
Jacoba ziek in een draaibaar 
houten huisje (een ‘Wees’) en 
ze kan via dat belletje zonodig 
hulp inroepen (zie voor een 
verhaal over Jacoba’s rol in de 
oorlog ook Sint Maerten nr. 55 
december 2018). Naar buiten 
toe is het buurtje een hecht 
clubje.
Al die jaren drinken ze bij Bar-
neveld dus melk recht van de 
koe, goeie volle melk en dat 
was in die jaren van schaarste 
voor veel mensen bepaald geen 
vanzelfsprekendheid. Moeder 
Barneveld karnt die volle melk 
in de oorlog zelf en dat levert 
boter op en, niet te vergeten, 
karnemelkse pap. Nog steeds 
loopt bij zoon Gijs het water in 
de mond als hij terugdenkt aan 
die heerlijke pap met een flinke 
lik stroop er door! Tijdens een 
optocht van de Oranjevereni-
ging heeft hij wel eens zo’n 
melkbus met karnaanpassing 
tentoongesteld. Dan moesten 
mensen raden wat het voorstel-
de. Maar er waren er maar bar 
weinig die dat thuis konden 
brengen.

Enfin, de Post is uiteindelijk 
aan de wensen van de fam. Bar-
neveld tegemoet gekomen. 

Het blijkt dat boomkweker 
Hendrik Copijn bij een klus de 
hand heeft weten te leggen op 
een aantal gebruikte directieke-
ten. Zo’n 2e hands keet wordt 
naast het huis van de fam. 
Barneveld geplaatst en daarin 
brengt men het postkantoor 
onder. 

Dat kantoorhouderschap is 
een volledige dagtaak. Eerst ‘s 
morgens de bestellers op weg 
helpen dan een boterham eten, 
het kantoor open van 9:00 uur 
tot 12:00 uur. Dan eten en om 
14:00 uur kantoor weer open. 

Om 15:00 komen de bestel-
lers terug van hun grote rondes 
en  wordt er afgerekend met de 
bestellers. De post die de be-
stellers op hun ronde hebben 
meegenomen voor de mensen 
wordt verwerkt. Het kantoor 
blijft open tot 17:00 uur. Dan 
zit Willem van 18:00-19:00 
nog een uur om telegrammen 
op te nemen. ‘s Avonds maakt 
Willem ook de postzakken 
klaar en lakt die af. Om een 
uur of 19:15-19:30 uur komt 
de postauto de zakken ophalen 
(in de oorlog gaan ze met de 
trein, na Dolle Dinsdag, als het 
spoor in opdracht van de rege-
ring in London massaal in sta-
king gaat, komt de post weer 
per postauto). Dan is de dag 
klaar en komt Willem het huis 
binnen met zijn geldtrommels. 

16

Postzakken moeten leeg geschud en binnenste buiten gekeerd om er zeker van te zijn dat er geen post achter 
blijft. Maar met name in de oorlog zit daar heel wat vuiligheid in! In de tijd van voedselschaarste sturen 
mensen meer dan eens voedsel over de post en zelfs wel eens een konijn of een haas! “Dan zit er natuurlijk 
bloed en troep en vlooien in die zakken!”. Dat keren en leegschudden van die postzakken gebeurd in die 
tijd dan ook nadrukkelijk buiten.
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De kantoorhouder is verplicht 
de trommels met geld iedere 
nacht mee naar bed te nemen!

Telegrammen 
en telefoon
Telegrammen komen van 
18:00-19:00 via de telefoon 
binnen. Als de ouders zater-
dagavond wel eens weg willen 
neemt een van de kinderen die 
dienst over. De dienstdoende 
kracht, wordt ‘superbelleman 
of -vrouw’ genoemd. De be-
richten worden genoteerd op 
smalle strookjes papier, op-
geplakt en dan weggebracht. 
Het telegram- en expressever-
keer gaat ook tijdens zon- en 
feestdagen door. Dat uur op 
zondagmorgen is in Groene-
kan vooral nodig om een paar 
voetbalscheidsrechters die hier 
wonen (Bheune van de kastan-
jelaan 22 en Ben Goldstein van 
de Grothelaan) te informeren 
als wedstrijden vanwege het 
slechte weer worden afgelast. 
Later wordt ervoor gekozen om 
de telegrammen rechtstreeks 
per motor vanuit Utrecht te 
bestellen.

De kinderen worden soms vóór 
schooltijd al ingeschakeld om 
die telegrammen weg te bren-
gen. Natuurlijk vooral als het 
slecht weer is. Ze krijgen daar 
wel geld voor, maar het is soms 
een hele koude en natte bedoe-
ning. Daarna haasje repje thuis 
ontbijten en opdrogen en dan, 
vaak wéér door de regen, naar 
school in Tuindorp, weer nat! 
In een telefoonlijst uit 1943 
staan ca. 80 telefoonnummers 
met adressen in Groenekan, 
er zijn dus nog heel wat adres-

sen in het dorp zonder eigen 
telefoon. Bovendien gaat de 
Duitse bezetter er in 1943 toe 
over steeds meer telefoons af te 
sluiten. Dus wordt er veel ge-
bruik gemaakt van de telefoon 
in het postkantoor. Daarvoor 
is er, in de woorden van Gijs 
Barneveld, een houten ‘hokkie’ 
getimmerd (in PTT-taal: ‘een 
geluidvrij vertrekje als spreek-
stoel aangebracht’), waar veel 
mensen gebruik van maken. 
Er zit een klokje in, dan weten 
de bellers wat ze moeten afre-
kenen. In de oorlog vormt de 
telefoon bij Barneveld een wel-
kome schakel in de telefoon-
cirkel die, vaak met politieman 
Rakers als startpunt, het dorp 
waarschuwt voor op handen 
zijnde Duitse razzia’s. De Duit-
sers hebben de schuur bij Bar-
neveld gevorderd om accu’s op 
te laden. Mede daardoor be-
schikken de Barnevelds de hele 
oorlog door over elektriciteit 
en daarmee blijft ook hun tele-
foonverbinding in stand.

Pensioen
Willem Barneveld gaat in 1965 
met pensioen, en is dan vijf-
tig jaar werkzaam geweest bij 
de post. Hij is al die tijd een 
spin geweest in het communi-
catieweb dat Post, Telefoon en 
Telegrammen spannen, zowel 
binnen Groenekan zelf als van 
Groenekan met de buitenwe-
reld. Dankzij zijn langjarige 
positie bij de PTT is hij op 
afstand de best geïnformeerde 
man over Groenekans wel en 
wee!

Naast zijn intensieve betrok-
kenheid bij de post is Willem 
Barneveld ook jarenlang lid 

van de vrijwillige brandweer in 
Groenekan. In 1975 wordt hij 
door burgemeester Schuller ge-
decoreerd voor 25 jaar belange-
loze inzet voor die brandweer. 
Nadat hij vanwege zijn leeftijd 
niet meer aan de operationele 
inzet kan deelnemen houdt hij 
nog lang de spuit bij en het ge-
bouwtje schoon.

Frank Klok

Bronnen:

- Drie artikelen uit de Biltse en Bilt-
hovense Courant uit de 90-er jaren 
van Koos Kolenbrander, chroniqeur 
bij uitstek van de lokale geschiede-
nis in onze contreien. Ook de foto 
van het postkantoor in Maartens-
dijk uit 1900 is afkomstig uit het 
archief van Koos Kolenbrander.
- Diverse gesprekken met en parti-
culier fotomateriaal van Gijs Barne-
veld, zoon van postkantoorhouder 
Willem Barneveld.
- Onderzoeksmateriaal en -deelre-
sultaten m.b.t. de post in Groene-
kan, van Wim Hoebink
- Relevante lemma’s van Wikipedia 
- Enkele foto’s van de Gageldijk zijn 
afkomstig van het Regionaal Histo-
risch Centrum Vecht en Venen te 
Breukelen.

Burgemeester Schuller deco-
reert Willem Barneveld voor 
25 jr inzet voor de vrijwillige 
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Ciconia ciconia 

is een grote witte vogel met 
zwarte vleugels, opmerkelijk 
lange, rode poten en zwarte 
teennagels. Al sinds mensen 
het land bewerken is de ooie-
vaar in de buurt. De opvallen-
de vogel bouwt zijn nest graag 
in de omgeving van mensen. 

Dr. L.A.J. Burgersdijk, Direc-
teur der Hoogere Burgerschool 
te Deventer, schrijft in zijn 
boek ‘Vogels’ in 1869:
 
De ooijevaar maakt zijn nest op 
hooge boomen, wanneer stevige 
takken hem daar een geschikte 

plaats voor den bouw verleenen. 
Om hem beter gelegenheid te 
geven, houwt men van peppels 
of elzen ook wel de toppen af. 
Zeer dikwijls echter geeft men 
hem, zoo als bekend is, met goed 
gevolg eene uitnodiging tot nes-
telen, door op een hoog dak een 
wagenrad, een eg, of iets derge-
lijks te bevestigen, waarop hij de 
bouwstoffen behoorlijk en veilig 
kan schikken. Is het nest eenmaal 
daar gevestigd, dan wordt het 
vele jaren achtereen gebezigd. 
In Maart, of soms reeds in Fe-
bruarij, ziet men plotseling het 
mannetje, hoog uit de lucht op 
het welbekende nest neerdalen 
en eenigen tijd daarna verschijnt 
ook het wijfje. 

Al heel lang is de ooievaar in 
Westbroek een jaarlijks terug-
kerende dorpsgenoot geweest. 
In zijn boek ‘Uit het grijs ver-
leden naar het heden’ beschrijft 
dhr. Gijs Masmeijer allerlei 
wetenswaardigheden die hij 
tegenkwam in het kerkarchief 
van de Nederlands Hervorm-
de kerk van Westbroek . Dhr. 
Masmeijer had toegang tot dit 
archief in zijn functie van ou-
derling. Hij schrijft over het 
jaar 1728: 

En dan prijkte er op het koor der 
kerk een ooievaarsnest. De lei-
dekker Salomon de Jouwe had er 
een wagenwiel opgebracht, zodat 
de eibers de vreugde op het kerk-
plein konden vergroten door hun 
geklepper. De kerkmeester Pieter 
de Jong had er dan toch maar 3 
gulden en 4 stuivers voor over ge-
had om het zover te krijgen. 

In 1726 was het leiendek van 
de kerk al gerepareerd door Sa-
lomon de Jouwe, leidekker. Bij 
navraag in 2008 aan het Regi-
onaal Historisch Archief Vecht 
en Venen, ontdekte drs. J. 
Berghoef, destijds archivaris, in 
datzelfde kerkarchief van 1729 
een kwitantie tbv. Hermanus 
Snellenbergh: ish een ooyyevaer 
nest over genome f 3-0-0.

Ooievaars 
en Westbroek

Kwitantie tbv. Hermanus Snel-
lenbergh: ish een ooyyevaer nest 
over genome

Als er één vogel in Nederland is, die elk 
kind met zekerheid kennen moet, dan 
is het de beroemde kinderbrenger, de 
ooievaar, die al voor dertig of veertig 
eeuwen de liefde der mensen won en 
die merkwaardig genoeg nooit verloor! 

Jan Vriends 1937
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Deze notitie bewijst niet alleen 
dat de kerkadministratie rond 
1729 nauwkeurig werd bijge-
houden, maar ook dat de aan-
wezigheid van de ooievaar toen 
al zeer op prijs werd gesteld.
Ooievaars worden al eeuwen-
lang bijzondere eigenschappen 
toegedicht. In geschriften uit 
de 12e eeuw komt de naam 
‘adebar’ voor, wat ‘schatdrager’ 
betekent, ‘die met geluk komt’. 
De ooievaar was daarom een 
graag geziene gast en betrokken 
bij het leven van alledag. Zo 
wordt hij in verband gebracht 
met de geboorte van baby’s. 
Gediplomeerde kraamzusters 
kregen zelfs een speld waarop 
een ooievaar was afgebeeld. De 
legende dat ooievaars baby’s 
bezorgen lijkt een basis te heb-
ben in het feit dat begin 1800 
de toename van het aantal ooi-
evaars in hetzelfde tempo ging 
als het aantal geboorten. (2017 
Tyler Vigen)

Iedereen kent kinderliedjes als:
Ooievaar, lepelaar, takkendief
Ooievaar heeft de kindertjes lief

Ooievaar, lepelaar, takkendief,
brengt een kindje in de wieg.

Ook in Westbroek werd een 
baby in 1953 nog door de 
ooievaar gebracht. De meisjes 
Fietje en Gerie vroegen bij de 
geboorte van hun zusje hoe dat 
dan kon. Hun moeder vertelde 
dat de ooievaar door het open 
raam was gekomen. “Maar 
waarom ligt u dan op bed moe-
der, bent u ziek?” “Ja, want de 
ooievaar heeft in m’n been ge-
prikt... “

Achteruitgang 

Na 1920 neemt het aantal ooie-
vaars in Nederland sterk af. Na 
telling van het aantal bewoon-

de nesten olv. mr. Fr. 
Haverschmidt, pu-
bliceert deze in 1929: 
De achteruitgang van 
den Ooievaar hier te 
lande heeft de laatste 
jaren een dusdanige 
vorm aangenomen, 
dat het meer dan tijd 
geworden leek, eens te 
onderzoeken, hoeveel 
broedparen ons land 
nog rijk is en waar de 
nesten zich bevinden. 
Wanneer men platen 
uit de vorige eeuw 
beziet, dan kan men 
niet anders dan den 
indruk krijgen, dat de Ooievaar 
in vroeger jaren een gewone en 
regelmatige verschijning geweest 
moet zijn in onze dorpen en pro-
vinciestadjes, waar zich dikwijls 
meerdere nesten op de kerken en 
woonhuizen bevonden. Doch 
ook ten plattelande moet hij tal-
rijk geweest zijn, waaraan ook 
nu nog de namen van vele boer-
derijen herinneren.
Jan Vriends beschrijft in 1937 
in het boek ‘De ooievaar, zijn 
familie en zijn prooi’ de achter-
uitgang van de ooievaarsstand. 
Als er geen verandering komt 
kennen wij over een kwart eeuw 
de ooievaar nog slechts als een 
herinnering uit het verleden.

De achteruitgang van de ooi-
evaar werd toegeschreven aan 
verschillende zaken. Afvalwa-
ter van huishoudens is nog 
heel lang op de sloten geloosd. 
Het gevolg was een toene-
mende achteruitgang van de 
waterkwaliteit en daarmee van 
het leven in de sloten. (De ri-

olering van Westbroek is pas 
in 1990 voltooid.) Algemeen 
geldt dat intensivering van de 
landbouw met gebruik van 
kunstmest en chemische be-
strijdingsmiddelen grote in-
vloed had op het voedselaan-
bod voor vogels, waaronder de 
ooievaar. In overwinteringsge-
bieden stierven veel ooievaars 
ten gevolge van vergiftigingen 
na sprinkhaanbestrijding met 
arsenicum. De sprinkhaan is in 
Afrika, Syrië en Palestina een 
belangrijke voedingsbron voor 
ooievaars. Het bejagen van 
ooievaars tijdens de trek en in 
overwinteringsgebieden vergde 
slachtoffers. Ook wordt handel 
in jonge ooievaars als bedrei-
ging genoemd. In Engeland 
werd in 1914 grif 10 gulden 
per stuk geboden.
Ook in Westbroek en omstre-
ken nam het aantal ooievaars 
opvallend af. Oudere dorpsge-
noten herinneren zich de vogel 
als een opvallende verschijning. 
Jaren geleden vertelde Liesbeth 

Geboortekaartje Fia 
Lam-van Oostrum, 

16 april 1947



20

van Oostrum – Lam dat er 
vroeger wel ooievaars in het 
dorp te zien waren.  In 1923 
vroeg zij als 5 jarig meisje haar 
moeder herhaaldelijk om een 
zusje. Zij kreeg de opdracht 
dat te vragen aan de ooievaar 
die achter de boerderij op een 
poldermolentje nestelde. In 
1924 werd haar zusje Cor-
rie geboren... Ook herinnerde 
zij zich nog de dode ooievaar 
aan de elektriciteitsdraad, die 
indertijd aan palen door het 
dorp ging. Haar zoon, Adriaan 
van Oostrum, maaide vroeger 
met de maaibalk achter de Mc. 
Cormick. Dan liepen er vaak 2 
ooievaars achter hem aan. Hij 
weet nog dat er een keer 3 ooi-
evaars op 3 roedes van de hooi-
berg stonden.

In de polder van 
Achttienhoven 
nestelde het laat-
ste paar ooievaars 
uit de wijde om-
geving op Ga-
geldijk 91 (nu 
Utrecht).  Hier, 
bij de familie 
Mulder, hadden 
ooievaars jaren-
lang een nest in 
een boom naast 
de boerderij. Mevrouw Kemp 
– Mulder is daar in 1944 ge-
boren en in haar herinnering 
waren er altijd ooievaars. Haar 
vader was daar trots op en loof-
de een reep chocola uit aan zijn 
kinderen, voor diegene die als 
eerste de ooievaars zag komen 
in april. Zij herinnert zich nog 
goed de feestelijke stemming 
als de vogels terug kwamen. 
Hun eerste rondjes boven de 
boerderij, de landing op het 
nest en het klepperen. Het 
Utrechts Nieuwsblad vermeld-
de hun komst met een foto in 
de krant. Mensen uit de stad 
kwamen langs op de fiets, ston-
den stil om te kijken en maak-
ten foto’s. Mevrouw Kemp 
vertelt: “De ooievaars zochten 
hun voedsel in de polder rond-
om de boerderij. Het gras was 
daar vroeger veel langer, want 
er werd minder vaak gemaaid. 
Er werden 2 tot 3 jongen in het 
nest geboren. Het was leuk te 
kijken hoe ze werden gevoerd, 
de vliegoefeningen, ze te zien 
uitvliegen. Eén keer is er een 
jong uit het nest gegooid. Eind 
van de zomer, in augustus ver-
trokken ze weer. Op een keer 
in de winter waaide de kruin 
met nest en al uit de boom. 
Alles op de grond. Pa vond het 
jammer en iemand van de vo-
gelbescherming heeft toen een 
nieuw nest gevlochten op een 
oud wagenwiel. Met een kraan 

werd het nest op een paal ge-
plaatst. Het was rond 1960. 
De ooievaars hebben daar nog 
jaren op gebroed”.
Utrecht breidde uit, weilan-
den tegenover de boerderij 
verdwenen en Overvecht werd 
gebouwd. Dhr. H.L. Schuilen-
burg van het RIVON ( Rijks-
instituut voor Veldbiologisch 
Onderzoek ten behoeve van 
het Natuurbehoud) schrijft een 
artikel ‘Nog minder ooievaars 
in Nederland in 1967’: 
Het nest van A. Mulder aan de 
Gageldijk te Utrecht, dat jaren-
lang door een paartje bewoond 
werd, werd dit jaar gedurende 
enkele weken door een solitair 
bewoond. In 1968 kwamen de 
ooievaars niet meer terug na de 
winter…
Dit jaar is het 50 jaar geleden 
dat Vogelbescherming Neder-
land begon met de herintro-
ductie van de ooievaar, toen 
bijna uitgestorven in Neder-
land. In Groot-Ammers werd 
in 1969 met 28 ooievaars 
‘Ooievaarsdorp Het Liesveld’  
geopend met als doel het fok-
ken van ooievaars. Om te 
voorkomen dat de vogels weg-
vlogen, werden ze de eerste 
jaren gekortwiekt. Belangrijk 

Dit is wat hij fotografeerde. 
Foto familie Mulder

Een fotograaf haalde bovenin de 
boom halsbrekende toeren uit om 
de 3 jonge ooievaars in beeld te 
brengen. Foto familie Mulder.
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was echter dat hun jongen wél, 
net als de wilde ooievaars in de 
herfst naar warmere streken 
zouden trekken om in april 
weer terug te keren. Alle ooi-
evaars kregen een ring om hun 
poot waaraan ze op latere leef-
tijd konden worden herkend. 
Verspreid over het land werden 
buitenstations voor ooievaars 
geopend. Volwassen ooievaars 
werden hier paarsgewijs naar-
toe gebracht en na verloop 
van tijd losgelaten. Zodoende 
verspreidde de populatie zich 
over de rest van Nederland en 
trokken hier wilde ooievaars 
aan. Historische nestlocaties 
raakten opnieuw bewoond en 
ooievaars zochten zelf, soms 
creatieve, nestplaatsen (zoals 
op hoogspanningsmasten bij 
Lelystad).

Utrechts Nieuwsblad wijdde 
in 1992 een artikel aan dit 
initiatief onder de titel ‘Ooie-
vaarsdorp in een nieuw jasje’: 

Burgemeester De Groot van de 
gemeente Liesveld is al van jongs 
af aan ooievaars om zich heen 
gewend. Vlakbij de ouderlijke 
boerderij in zijn geboortedorp 
Westbroek, was een ooievaars-
nest. Dat was toen, aan het eind 
van de Tweede Wereldoorlog, 
al heel bijzonder. Hij vertelt: 
“Ja, de ooievaar neemt een heel 
aparte plaats in. Dat bleek ook 
wel met de diefstal vorig jaar. De 
belangstelling die dát trok, was 
eigenblijk buiten proporties. Ik 
werd gebeld door kranten van 
over de hele wereld”. 

Burgemeester de Groot is op-
gegroeid aan de Gageldijk, des-
tijds nog gemeente Westbroek. 
Hij kwam in die tijd regelmatig 
langs het ooievaarsnest bij de 
boerderij van de familie Mul-
der, toen een echte beziens-
waardigheid. De 10 gestolen 
jonge ooievaars waarover hij 
vertelt, zijn vervolgens enige 
tijd later teruggevonden in een 
weiland.

Jaren later, in 1993, landde één 
van de ‘gestolen ooievaars’ op 
het wagenwiel van de familie 
Mulder dat nu opgesteld stond 
achter in de tuin van een wo-
ning aan de Kerkdijk in West-

broek. Deze ooievaar, herkend 
aan zijn ringnummer 1634, was 
de eerste van een nieuwe, suc-
cesvolle generatie ooievaars in 
Westbroek. Pas in 1998 kreeg 
hij gezelschap van een vrouw, 
geboren in Alphen aan de Rijn 
in 1996, en samen maakten 
zij een nest op de pastorie van 
de Hervormde kerk van West-
broek. Vlakbij de historische 
nestlocatie dus. Zij zijn jaren-
lang de enige ooievaars in het 
dorp geweest. De komst van de 
ooievaars werd omarmd door 
dorpsbewoners. Her en der 
werden nestplaatsen aangebo-
den, net als vroeger op een wa-
genwiel of iets dergelijks. 

De terugkeer van de ooievaar 
inspireert mensen, getuige het 
kunstwerk van Jan Veldhuizen 
(loonwerker in ruste) bij een 
gedicht van G.W. Kappinga.

Plaatsen van een nieuw ooie-
vaarsnest naast de boerderij van 
de familie Mulder. 
Foto mevrouw Kemp - Mulder

Een kikker met een 
houten poot
die zat te slapen bij 
de sloot

Toen kwam opeens 
een ooievaar
Die dacht: nu is het 
voor elkaar

Want ‘t beest, dat 
had een reuze trek
En stak de kikker in 
z’n bek

Maar ach, wat had 
hij toen een pech
Het houten pootje 
wou niet weg!

‘t Bleef rechtop in 
zijn snavel staan
Toen is de ooievaar 
ook dood gegaan.
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Het duurde nog 6 jaar voordat 
andere ooievaars gingen neste-
len in Westbroek. Ze kwamen 
niet alleen uit de omgeving. 
Zelfs een ooievaar uit het Duit-
se Münster heeft hier jaren jon-
gen groot gebracht tot zij en 
haar partner werden verjaagd 
door een ander stel. Want het 
is niet altijd pais en vree tussen 
de ooievaars. Ook gebeuren er 
in deze tijd weer ongelukken. 
Al een aantal ooievaars veron-
gelukte hier onderweg door 
botsingen tegen hoogspan-
ningsdraden of met tractoren.
In 2009 werd de ooievaar van 
de Rode Lijst, de lijst van be-
dreigde Nederlandse broedvo-

gels, gehaald. Geen extra be-
scherming meer. Dit betekent 
niet dat er gejaagd kan worden 
op de ooievaar, die is nog al-
tijd beschermd door de wet 
natuurbescherming. Ook de 
nestplaatsen mogen niet wor-
den verwijderd. 2019 is een 
uitzonderlijk goed jaar voor de 
ooievaars. Uit de 8 bewoonde 
nesten in Westbroek zijn dit 
jaar 20 jongen uitgevlogen! 
Veel magen te voeden dus.

Voedsel
In 1869 schrijft Dr. L.A.J. Bur-
gersdijk in zijn boek ‘Vogels’: 

De ooijevaar is een fraaije vo-
gel, sierlijk, vrij deftig, in zijne 
bewegingen; met S-vormig ge-
bogen hals stapt hij met groote, 
langzame passen voort. Zoo ziet 
men hem op weiden en velden 
als hij zijn voedsel zoekt; al-
leen als zijn prooi hem dreigt 
te ontsnappen loopt hij sneller. 
de ooijevaars versmaden alle 
plantenvoedsel; de dieren die zij 
nuttigen zijn van allerlei aard: 
kikvorschen, salamanders, ha-
zelwormen, hagedissen, slangen, 
visschen, mollen, muizen, jonge 
hazen en konijnen, jonge vogels, 
aardwormen, slakken, allerlei 
insekten zijn van hun gading en 
ook aas is hun welkom .... Zijn 
voornaamste voedsel  bestaat in 
den bruinen landkikvorsch, dien 
hij zeer goed kan betrappen. Hij 
eet er soms van vijftien tot twin-

tig achtereen en als hij honger 
heeft, slikt hij ze dikwijls levend 
in, zoodat men ze nog een korte 
poos in zijn hals bewegingen ziet 
maken. … Van slangen is hij nog 
grooter liefhebber; hij geeft hun 
meest een hak op den kop en op 
den ruggengraat, maar let niet 
veel op de bewegingen, die zij 
nog maken en die dikwijls nog 
voortduren, nadat zij reeds in 
den slokdarm zijn. Als de ooij-
evaar zeer gulzig is en eene me-
nigte kleine slangen vindt, ver-
slindt hij ze dikwijls zonder ze 
behoorlijk magteloos gemaakt te 
hebben; men ziet ze dan in den 
slokdarm nog eenigen tijd woelen 
en het gebeurt niet zelden, dat er 
een weder uit den mond glijdt, 
als de vogel zich bukt om een 
tweede te pakken, zoodat zulk 
een jagt uiterst vermakelijk kan 
zijn voor den beschouwer…. Op 
mollen loert hij soms uren lang 
bij het opwerpen hunner aard-
hoopen en evenzoo op muizen bij 
hare gaten. Door het najagen de-
zer dieren kunnen de ooijevaars 
zeer nuttig worden en, volgens 
Lenz, waren in Mecklenburg, in 
de vier jaren van 1856 tot 1859, 
toen het aantal ooijevaars slechts 
half zoo groot was als vroeger, de 
kikvorschen, hagedissen, slangen 
en veldmuizen zoo talrijk gewor-
den, dat de laatsten eene groote 
plaag waren.

Recent onderzoek naar braak-
ballen van ooievaars wijst uit 
dat het overgrote deel van hun 
voedsel bestaat uit ongewer-
velden. Kevers, sprinkhanen 
en regenwormen worden ver-
zameld voor de kleine ooie-
vaar kuikens. De ouderen eten 
daarnaast vooral muizen, mol-
len, amfibieën, slakken, emel-
ten, vissen en tegenwoordig 
ook rivierkreeften. Maar als ze 
een kleine vogel tegen komen 
zullen ze die zeker ook opeten.

De ooievaars hebben Jan Veld-
huizen geïnspireerd tot een 
kunstwerk, samen met een ge-
dicht van G.W. Kappinga. 
Foto Karien Scholten
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Tegenstand
Het succes van de reddingsope-
ratie van vogelbeschermend 
Nederland heeft ook effect op 
andere diersoorten zoals grutto 
en kievit. Jagers verzuchten dat 
er weinig hazen meer te schie-
ten overblijven. De meningen 
zijn verdeeld.

Jac. P. Thijsse, onderwijzer, 
natuurbeschermer en schrijver 
over de natuur noteerde in zijn 
boek ‘Vogeljaar’ (1903): 

De nuttigheidsmenschen heb-
ben uitgemaakt, dat de ooievaar 
een schadelijk dier is en tegen 
hun redeneering valt niets in te 
brengen. Hij eet, behalve zijn 
traditioneele kikkers, visch, jong 
wild, jonge vogeltjes en zelfs ho-
ningbijen, wat hem zeer zwaar 
wordt aangerekend, en het is uit-
gemaakt, dat zijn credit, hetwelk 
bestaat in het dooden van ad-
ders, veldmuizen, ratten en scha-
delijke insecten, ver beneden het 
debet blijft. Zoover is het zelfs 
met hem gekomen, dat jacht-
heeren wel eens premies hebben 
gesteld op zijn schuldig hoofd of 
liever op zijn lange pooten, want 
die moest je inleveren, als je de 
dubbeltjes in ontvangst wou ne-
men.

Het aantal ooievaars in Neder-
land is gegroeid naar rond de 
2000. De moderne manier van 
maaien maakt het de ooievaar 

wel erg gemakkelijk om voed-
sel te verzamelen. Tegenwoor-
dig worden weilanden gemaaid 
door grote tractoren met lange 
maaibalken. Vaak wordt er lek-
ker doorgereden, want er is 
veel werk te doen. Het gras is 
kwalitatief goed voor het vee 
en er kan frequenter worden 
gemaaid dan jaren geleden. 
Ooievaars lopen graag achter 
landbouwmachines aan, waar 
dode kikkers en muizen voor 
het oprapen liggen. Jager Dirk 
de Graaf klaagt in 2009, als 
vertegenwoordiger van VONI 
(Vereniging Onafhankelijke 
Natuur Informatie): 

Soms kunt u in de weilanden om 
Westbroek zien dat een aantal 
ooievaars, tot wel negen stuks toe 
naast elkaar lopen en een akker 
helemaal afstropen. De kieviten 
en grutto’s hangen er wel schreeu-
wend boven maar daar trekken 
zij zich niets van aan. Geen kui-
ken die het overleeft. Ook alle 
jonge hazen worden opgevreten.

Inmiddels lopen er nóg grotere 
groepen ooievaars achter trac-
toren aan en meer mensen ma-

ken zich daar zorgen over. Uit 
onderzoek in zowel Nederland 
als Polen naar het voedingspa-
troon van ooievaars is niet naar 
voren gekomen dat ooievaars 
(jonge) weidevogels als prooi 
kiezen.  

Dat is ook goed te verklaren door 
naar het foerageergedrag te kij-
ken; een ooievaar is geen jager, 
stapt rustig door de wei en pakt 
wat er voor zijn snavel komt. 
Snelle prooien als jonge weidevo-
gels en kikkers ontkomen makke-
lijk, zij zijn veel sneller dan deze 
luie voedselzoeker. Ooit een ooie-
vaar door de wei zien rennen?  

Ooievaars zijn prachtige vogels, 
maar ze schijten alles onder, 
wordt wel verzucht. Ooievaars 
poepen vooral rond hun nest. 
Het dak op het koor van de 
Hervormde kerk kleurt wit on-
der het nest dat ooievaars daar 
bouwden. Al een paar jaar was 
daar met succes op gebroed 
toen tijdens een herfststorm 
het nest van het dak waaide. In 
het voorjaar van 2019 was een 
grote restauratie van de vijftien-
de-eeuwse kerk gepland. Toen 

Jonge ooievaars wachten op  
voedsel. De ouders kiezen het 
liefst een nestplaats waar ze van-
uit het land zicht op kunnen  
hebben. 
Foto Antonie van Harteveld



de ooievaars in maart weer de 
eerste takken aanbrachten op 
hun oude nestplaats, werden 
ze verrast door een actie van de 
monumentendienst. In allerijl 
werd een dakje aangebracht 
op de plaat waar zij hun nest 
wilden bouwen. In tegenstel-
ling tot 1729 was de leidekker 
nu niet blij met hun aanwe-
zigheid. Het bouwlustige stel 
heeft daarop een nest gemaakt 
op een boerderij tegenover de 
kerk. Het herstel van het lei-
endak werd desalniettemin 
uitgesteld naar september om 
eventuele grootoorvleermuizen 
onder het dak niet te verstoren 
bij hun voortplanting.

Nu de winters niet meer zo 
koud zijn als 70 jaar geleden, 
blijven steeds meer trekvogels 
overwinteren. Vogelsoorten 
die in open, droge gebieden 
voorkomen, blijven het dichtst 
bij Nederland. Zo bleven de 
afgelopen wintermaanden on-
geveer 550 ooievaars in Neder-
land. Zij kunnen gemakkelijk 
insecten en mollen vangen.

Dirk de Graaf merkt op in zijn 
klaagschrift: 

In oktober 2008, de ‘echte’ wilde 
ooievaar is dan al lang vertrokken 
naar zijn overwinteringsgebied 
in Afrika, zag een loonwerker 
die sloten aan het schoonmaken 
was in Westbroek, vierentwin-
tig ooievaars achter zijn trekker 
lopen. Dat moeten er echt niet 
nog meer worden. Haal dus die 
kunstmatige ooievaarsnesten weg 
en wacht totdat een ‘echte’ wilde 
ooievaar een nest bij u wil bou-
wen. 

Tegenwoordig bestaan er re-
gels voor het plaatsen van ooi-
evaarsnesten.  Er is vaak een 
bouwvergunning of minstens 

meldingsplicht bij de gemeente 
nodig. Ook stelt men de vraag 
of er voldoende voedsel aanwe-
zig is in de omgeving.

En dan ineens, 
op een zonnige 

dag, zijn ze weer 
verdwenen.

Aan het eind van de zomer 
verzamelen jonge ooievaars 
zich, als vanouds, voor de grote 
trek. In augustus vertrekken 
zij langs oude trekroutes over 

het Westen van Europa rich-
ting het Zuiden waar zij 2 à 3 
jaar blijven. Pas als zij volwas-
sen en vruchtbaar zijn keren 
zij terug naar het broedgebied 
waar sommigen worden her-
kend aan de ring die zij aan 
hun poot dragen. De ouders 
wachten nog een paar weken 
om in september achter de eer-
ste groep aan te trekken. Het 
Bijbelboek Jeremia (H. 8, vers 
7) vermeldt al de trek van de 
witte ooievaar, die in de herfst 
de Europese broedgebieden 
verlaat en in indrukwekkende 
zwermen over Israël en de Nijl-
delta vliegt. 

Boven de Soester Duinen, één 
van de warmste plekken in de 
Provincie Utrecht, werden af-
gelopen 24 augustus 100 ooi-
evaars gespot. In thermiekbel-
len cirkelden zij tot hoog in de 
lucht om vandaar schijnbaar 
moeiteloos zuidwaarts te trek-
ken. Deze vogels komen ver-
moedelijk niet alleen uit ons 
land, maar ook uit omringende 
landen. Want de ooievaar kent 
geen grenzen…
 

Ineens zijn ze weg
Opgetild door de thermiek
Ooievaars op trek

Madelief Wijnen, 8 jaar, schreef 
in een opdracht voor school: 

Je ziet een ooievaarsnest bij mijn 
buren, en de kleur die ik erbij 
vind horen is blauw, en ik word 
er heel erg vrolijk van, want er 
zijn jonkies geboren. Het zijn er 
drie. En ik kijk er altijd naar als 
ik naar school fiets of als ik naar 
huis ga. 

Karien Scholten, 
augustus 2019
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De Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie heeft altijd 
beperkingen gesteld aan 
zijn omgeving. Om Hol-
land en Utrecht te kun-
nen verdedigen tegen 
een invallende vijand 
uit het Oosten moesten 
grote delen van het pol-
dergebied geïnundeerd 
kunnen worden. Die 
inundatie moest in het 
gebied zorgen voor een 
soort plas-drassituatie 
waardoor zowel varen als 
rijden door het gebied 
voor de vijand onmoge-
lijk werd gemaakt.

Natuurlijk waren er talloze 
doorsnijdingen van het geïn-
undeerde gebied door hoger 
gelegen wegen en door vaar-
wegen. Dat waren even zovele 
kwetsbare plaatsen in de verde-
diging, waar maatregelen voor 
getroffen moesten worden. Die 
maatregelen betekenden in het 
militaire denken van de 18e en 
19e eeuw het dekken van die 
kwetsbare doorsnijdingen met 
vuurkracht uit forten. Om het 
noodzakelijke schootsveld voor 
die forten veilig te stellen wa-
ren er in de zogenaamde krin-
genwet gebieden rond een fort 
voorzien waarbinnen allerlei 

restricties golden voor econo-
mische activiteiten. 

De binnenste ring, een cirkel 
met een straal van 600 meter, 
moest vrij blijven van stenen 
bouwwerken. Alleen houten 
constructies waren daar toege-
staan, zodat die in tijden van 
spanning snel plat gebrand 
konden worden en het vrije 
schootsveld weer snel werd 

hersteld. Het verbeteren van 
wegen en spoorwegen was 
daarbinnen een moeizaam pro-
ces en moest iedere keer weer 
door de burgerautoriteiten op 
de militairen worden bevoch-
ten.

Eind 20-er jaren deed zich in 
Maartensdijk weer zo’n situatie 
voor. Men wilde in Groenekan 
de Groenekanseweg verbreden 
tot 3 meter. dat betekende dat 
aan één kant de sloot moest 
worden gedempt en op som-
mige punten omgeleid. De mi-
litairen maakten meteen pro-
blemen want men voorzag dat 
hier en daar de noodzakelijke 

Het steunverzoek van de ge-
meente Maartensdijk aan dor-
pen en steden betroffen door de 
beperkingen van de kringenwet.

Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie

vloek of zegen?
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doorstroom tussen inundatie-
gebieden zou worden geblok-
keerd. 
Het werd een oeverloos debat 
wat het gemeentebestuur van 
Maartensdijk ertoe bracht een 
adres aan Hare Majesteit de 
Koningin te sturen met het ver-
zoek de beperkingen opgelegd 
in de kringenwet te verlich-
ten. Parallel daaraan verzocht 
Maartensdijk alle dorpen en 
steden die met de kringenwet 
te maken hadden én een aantal 
landelijke organisaties, waar-
van men aannam dat zij er ook 
belang bij zouden hebben, het 
adres met adhesiebetuigingen 
te steunen. 

Het antwoord van gemeente De 
Bilt op het adhesieverzoek van de 
gemeente Maartensdijk.

Ministerie van Oorlog). Maar 
het merendeel van de door de 
kringenwet betroffen dorpen 
en steden steunden het adres 
wel, met één opmerkelijke uit-
zondering: gemeente De Bilt.
Gemeente De Bilt stelde in 
haar antwoord op het verzoek 
tot adhesie van de gemeente 
Maartensdijk dat: “... de be-

palingen van de 
kringenwet voor 
onze gemeente al-
tijd een krachtig 
defensief wapen 
hebben gevormd 
tegen het gevaar 
van annexatie door 
Utrecht”!
Met de kennis 
van nu, een heel 
verstandig besluit 
van De Bilt. Tot de 
opschorting van 
de kringenwet in 
1951 heeft die wet 
inderdaad die door 
De Bilt zo zeer 
gewenste werking 
gehad en heeft 
Utrecht zich maar 
in beperkte mate 
naar het Noorden 
kunnen uitbrei-
den.

Frank Klok

Overigens blijkt uit de corres-
pondentie van de kant van het 
Ministerie van Oorlog dat men 
ook toen al meent dat als men 
de noodzaak van die beperkin-
gen maar beter zou uitleggen de 
lagere overheden zouden inzien 
dat er geen alternatief is.

De aangeschreven organisaties 
(o.m. de verenigingen van In-
genieurs en van Architecten en 
de ANWB) waren in meerder-
heid niet happig om hun steun 
uit te spreken. Zij hadden óf 
geen belang óf een strijdig 
belang (opdrachten van het 

26

Een van de vele adhesie-
betuigingen, in dit geval van 

Breukelen.



Ontginningen
Het Maartensdijks slagen-
landschap tussen de stad 
Utrecht en ‘t Gooi draagt 
nog de sporen van ontgin-
ningen in de late middel-
eeuwen en verveningen in 
de periode daarna. 

Het gedeelte van het gebied ten 
zuiden van de Oudeweg (Ga-
geldijk/ Voordorpsedijk), ligt 
het dichtst bij de stad Utrecht 
en werd ontgonnen tussen 
1100 en 1300 (zie figuur 1, 
blokken 1). Rond Utrecht is 
het inmiddels tot aan de A27 
nagenoeg volgebouwd met wij-
ken als Overvecht, Tuindorp, 
Tuindorp Oost en Voordorp. 
Na het gereedkomen van de 
eerste ontginningen, rond 
1300, werden de activiteiten in 
een tweede ontginningsfase in 
noordelijke richting voortge-
zet. De achterste begrenzingen 
van die tweede serie ontginnin-
gen, die werd uitgevoerd tussen 
1300 en 1400 (blokken 2), lig-
gen niet meer in elkaars verleng-
de, maar zijn versprongen per 
gemeente (1). Zo ligt de Kooi-
dijk wat noordelijker dan de 
Binnenwegsedijk (Westbroekse 
Binnenweg) en de Oude Dijk. 
Ook de achterste begrenzin-
gen van de ontginningen van 
fase drie (blokken 3), die in 
de erop volgende eeuw werden 
gerealiseerd, tonen dergelijke 
sprongen, bijvoorbeeld van de 
Achterweteringseweg via de 
Korssesteeg naar de Kerkdijk 
in Achttienhoven (Dr. Welffer-
weg) en Westbroek. 
Op deze manier ontstond een 

landschap met van noordwest 
naar zuidoost lopende dijken 
en weteringen. Loodrecht 
daarop staan de kaden die 
het water binnen de polders 
houden, en de vaarten die 
het overtollige water naar de 
Vecht afvoeren of het beno-
digde water vanuit de Vecht 
binnenlaten. Ook de grenzen 
van de negentiende-eeuwse 
gemeenten of de daarmee 
vaak grotendeels samenval-
lende waterschappen lopen 
in deze richting. 

Blokpatroon
De dijken met de bijbehoren-
de weteringen enerzijds en 
de loodrecht daarop staande 
kaden en vaarten anderzijds 
delen het gebied in een eer-
ste benadering op in blok-
ken. De meeste blokken ko-
men overeen met een polder 
en dragen de bijbehorende 

poldernamen. Zo staat bij-
voorbeeld blok A3 bekend als 
Polder De Kooi (Achttienho-
ven), blok W3 als Molenpolder 
(Westbroek) enzovoorts. 

Een van de poldernamen die we 
wel tegenkomen luidt: ’t Zek. 
Maar waar bevindt deze polder 
zich precies? In het Noorder-
park, zoals het gebied tegen-
woordig meestal wordt aange-
duid, vinden we geen bordjes 
met namen van polders. Ook 
recente topografische kaarten 
(3, 4) helpen ons niet verder: 
de aanduiding ’t Zek is erop 
niet te vinden.

Op zoek naar ’t Zek

Figuur 1. Veengebied tussen 
de stad Utrecht en ’t Gooi met 
blokpatroon, ontstaan door ont-
ginningen en verveningen in de 
late middeleeuwen. Bron: A.L.P. 
Buitelaar (15).
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De mogelijke posities van Het 
Zek beperken zich niet tot 
Achttienhoven en Westbroek; 
ook in de meer naar het westen 
gelegen negentiende-eeuwse 
gemeenten Tienhoven (4, 9), 
en Maarsseveen (10) duikt in 
de blokken T3 en M3 de naam 
af en toe op, zoals bijvoorbeeld 
op de kaart van figuur 3. In 
notariële akten (11) komen 
we verwijzingen naar het Sek 
tegen voor elk van de vier ge-
noemde gemeenten. Wat is er 
aan de hand?

Ontginningsfasen
De naamgeving van polders 
in het Noorderpark vond ken-
nelijk niet alleen plaats per

blok, per gerecht (voorloper 
van de gemeente) of per water-
schap. De kaart van de Provin-
cie Utrecht uit 1850 (12), die 
het provinciebestuur had laten 
maken, laat zien dat de ont-
ginningsfase in veel gevallen 
belangrijker is (figuur 3). De 
polders met als naam Het Zek 
liggen alle in ontginningsfase 3 
(blokken 3). 
Voor gebieden uit andere ont-

Achttienhoven 

Inwoners van Achttienho-
ven zullen geneigd zijn blok 
A3 tussen de Dr. Welfferweg 
en de Kooidijk aan te wijzen 
als ´t Zek; het Noorderpark-
boek (5) valt hen daarin bij. 
Nu vermelden topografische 
kaarten daar weliswaar Polder 
De Kooi, maar van 1981 tot 
1987 gaven de stafkaarten er 
als poldernaam Het Zek op 
(3). Op verscheidene kaarten 
uit de twintigste eeuw van het 
waterschap Achttienhoven (6, 
7) wordt het gebied eveneens 
aangeduid als Het Zek. Ook in 
de keuren van het waterschap, 
stukken waarin de verplich-
tingen van de ingelanden zijn 
vastgelegd en de sancties bij het 
niet nakomen daarvan, wordt 
Het Zek genoemd. Een oudere 
kaart uit 1777 geeft al aan waar 
in Achtienhoven ’t Seck te vin-
den is (figuur 2). Genoeg rede-
nen dus om Het Zek in Acht-
tienhoven te plaatsen.

Westbroek, 
Maarsseveen en 
Tienhoven
Inwoners van Westbroek zullen 
ongetwijfeld een andere optie 
prefereren en wijzen naar blok 
W3, de polder ten zuiden van 
de Kerkdijk. Daar lag de polder 
dan ook volgens de stafkaarten 
van rond 1850 tot 1959. In dit 
geval bieden keuren van het ei-
gen waterschap en oude nota-
riële akten opnieuw ondersteu-
nend bewijs. Verder bevindt 
zich in Westbroek aan de Kerk-
dijk 51 een herenhuis, dat ooit 
de naam ‘Het Zek’ droeg (8); 
je gaat een Westbroeks pand 
toch niet vernoemen naar een 
polder in Achttienhoven!

ginningsfasen is de procedure 
van naamgeving vergelijkbaar. 
Zo kennen we in Westbroek 
de polder Buitenweg (W1) 
die vanaf 1863 een zelfstandig 
waterschap was. De naam Bui-
tenweg komen we echter ook 
tegen in Breukeleveen (B1), 
(13), Tienhoven (T1), (14), 
Maarsseveen (M1), (10) (zie 
figuur 3) en Achttienhoven 
(A1, recenter bekend als polder 
Rozendaal) (figuur 2). Polders 
uit de tweede ontginningsfase 
(blokken 2) heten Binnenweg; 
figuur 2 geeft voor blok A2 in 
Achttienhoven de namen Bin-
ne-weg en ’t Gagel-blok.
In de ontginningen van fase 
4 (blokken 4) is minder een-
stemmigheid bij de naamge-
ving, al komen we sommige 
namen wel meermalen tegen. 
Zo vermelden topografische 
kaarten sinds 1988 de naam 
Het Achteraf voor (een deel 
van) de polder Achttienhoven 
ten noorden van de Dr. Welf-
ferweg (A4). We komen die 

Figuur 2. Uitsnede uit een kaart 
uit 1777 met onder andere ’t 
Seck, Binne-weg en Buiten-weg 
in Achttienhoven. Bron: Het 
Utrechts Archief (16).
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naam ook tegen in de keuren 
en op de kaarten van het water-
schap Achttienhoven. De kaart 
uit 1903 (6) vermeldt als alter-
natief: Oostzijde. Oudere staf-
kaarten bevatten vanaf 1850 
tot en met 1987 eveneens de 
naam Achteraf, ditmaal voor 
blok B4 in Breukelen St. Pie-
ters (Breukelerveen). Ook hier 
komt het alternatief Oostzijde 
voor (9). Daarnaast komen we 
zowel voor de Taartpunt van 
Maarsseveen (M4) (10) als 
voor de Kerkeindse polder in 
Westbroek (oostelijk gedeelte 
van W4; zie figuur 3) onder 
andere de naam te Veenwaarts 
(buiten den Molen) tegen.

Conclusie
De poldernaam ´t Zek is, 
evenals andere poldernamen 
in het Noorderpark, zoals Bui-
tenweg, Binnenweg, Achteraf, 
Oosteinde en Te Veenwaarts, 
gekoppeld aan een bepaalde 

ontginningsfase van het veen-
gebied tussen Utrecht en het 
Gooi. Een zoektocht naar ´t 
Zek heeft daardoor geen een-
duidige uitkomst, maar kan 
ons brengen naar een of meer 
van de negentiende/eeuwse ge-
meenten of waterschappen.

Voetnoten:
1. We hanteren hier de negentiende-eeuwse grenzen 
van de gemeenten, zoals bijvoorbeeld getoond in 
(2). Westbroek liep naar het zuidwesten door tot aan 
de Groeneweg in Zuilen, Achttienhoven tot aan de 
Vecht.
2. Kuyper, J.: Gemeenteatlas van de provincie Utrecht, 
Leeuwarden 1868. (genlink.nl).
3. topotijdreis.nl en arcgis.com
4. opentopo.nl.
5. Buiter, H. en H. Renes: Noorderpark, herinrich-
ting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi, 
Utrecht 2013, p8.
6. Kaart van het waterschap Achttienhoven. Beeld-
bank Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 
diginummer 010119.
7. Archieven van het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht, Achttienhoven, toegang: 56, inv.nr. 
87.
8. Kruidenier, M. en J. van der Spek: Maartensdijk, 
geschiedenis en architectuur, Zeist/Utrecht 2000.
9. Kaart van de plassen ten oosten van de Vecht, door 
D. Heyse. Beeldbank Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht, diginummer 010040.
10. Kaart van de gemeente Maarsseveen, 1813, bijge-
werkt 1832, Beeldbank Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht, diginummer 020572.

Kaart van het waterschap Maarsseveen, ca 1867, bij-
gewerkt 1881, Het Utrechts Archief, Provinciaal be-
stuur 1813-1920: kaarten en tekeningen, toegangsnr. 
80, inv.nr. 311.
11. Het Utrechts Archief, toegangsnummer 34-4 No-
tarissen in de stad Utrecht 1560-1905.
12. Kaart van de Provincie Utrecht, vervaardigd op 
last van: de Edel Groot Achtbare Heeren Staten van 
dat gewest, en ondere toezicht van J.H. Kips, voor-
malig Ingenieur Verificateur van het Kadaster des 
Rijks en van de Provincie Utrecht. Zamengesteld en 
geteekend door A.A. Nunnink. Blad 1,1850. Archief 
Eemland, kaartnummers 1001-483.
13. Kaart van de plassen beoosten de Vecht, D. Heyse, 
1859. Beeldbank Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht, diginummer 010040.
14. Schetstekening Buitenweg onder Tienhoven, 
Beeldbank Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht, diginummer 020573.
15. Buitelaar, A.L.P.: Turfwinning in het Nedersticht 
voor 1530, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 
1996 (5), 92-97, Afb. 1. 
16. Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, 
mitsgaders de hooge Jurisdictie van Achtienhoven, 
door G.N. Back, 1777. Utrechts Archief, Top. atlas 
2182 en onder andere afgedrukt in St Maerten No 9, 
december 1992, p3.

Figuur 3. Uitsnede uit de Kaart 
van de Provincie Utrecht, blad 
1; 1850. Bron: Archief Eemland 
(12).
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Wij ontvingen een een brief 
van voormalig gemeentese-
cretaris van Maartensdijk, 
Otto Dijkstra. De heer 
Dijkstra maakt in die brief 
zijn ongenoegen kenbaar 
over een passage in het 
artikel over beeldhouwer 
Charles Weddepohl, dat de 
redactie in December 2001 
in Sint Maerten nr. 22 
publiceerde.

Het gaat de heer Dijkstra 
om de volgende passage in 
de inleiding van het artikel, 
die gaat over de naam-
geving van twee nieuwe 
straten in de toenmalige 
gemeente Maartensdijk:
“Gemeentesecretaris 

Dijkstra vond het derhalve 
vanzelfsprekend met namen 
van boomsoorten door te 
gaan. Om voor zo’n dood-
enkele straat erbij een heel 
nieuw blik namen open te 
trekken leek hem wat veel 
van het goede.”

 
De heer Dijkstra schrijft in 
zijn brief dat hij destijds 
als net aangestelde gemeen-
tesecretaris niet betrokken 

is geweest bij de naamge-
ving van de straten en dat 
hier dus sprake is van een 
onjuiste weergave van de 
feiten. 
 
De uitleg van de heer 
Dijkstra waarom het niet 
gegaan kan zijn zoals in die 
passage beschreven wordt, 
is wat de redactie betreft 
overtuigend, en bij deze 
rechtgezet.
Ook op de website van 
de Historische Vereniging 
Maertensdijk zal deze 
correctieve tekst bij het be-
treffende nummer van Sint 
Maerten worden getoond.

De Redactie

Baggeraar
Een groot deel van onze 
prachtige gemeente is ont-
staan door het werk van bag-
geraars. Van de twaalfde tot 
in de achttiende eeuw oefen-
den zij dit, zeer zware, be-

roep uit. Met baggerbeugels, 
kantensnijders, schouderleer 
en leuters haalden zij de or-
ganische modder uit de slo-
ten en sneden de ingedroogde 
bagger tot hanteerbare brok-
ken veen om op te koken en 
te stoken. Een gevulde bag-
gerbeugel woog meer dan 10 kg en kon alleen met hulp-

touwen (de leuter)  en een 
schouderleer, om de soms wel 
acht meter lange stok aan de 
beugel over te laten glijden, 
worden binnengehaald.  Om 
te mogen baggeren moest wor-
den betaald aan de boer, die 
bovendien nog een deel van de 
opbrengst kreeg. Lange dagen 
van 04.00 tot 20.00 uur en 
nauwelijks inkomsten voor de 
vaak zeer grote gezinnen. 
Armoe troef.

reactie
redactie

op
de
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Geef 
een 

lidmaatschap 
cadeau!

Misschien weet u nog geen cadeautje voor de ver-
jaardag van een familielid of goede kennis. Verras hen 
dan met een lidmaatschap. Een lidmaatschap is een 
prachtig cadeau voor mensen die geboren en getogen 
zijn in onze oude gemeente. Denk daarbij zeker ook aan 
mensen die inmiddels ergens anders zijn gaan wonen 
of aan nieuwkomers: kennis van de lokale geschiedenis 
helpt uw nieuwe buren om te wortelen in een nieuwe 
omgeving.

Het kost u € 17,50 voor een lidmaat-
schap van een heel jaar, inclusief een 
abonnement op het historisch tijd-
schrift. 

We proberen het voor u zo makkelijk 
mogelijk te maken. U hoeft slechts twee 
dingen te doen:

1. Vul het contactformulier op de 
HVM-website in, of , als u digitaal niet 
zo handig bent (of daar zelfs gewoon 
een hekel aan heeft) dan kunt u ook 
een mailtje sturen aan Rianne van der 
Neut, secretaris van de vereniging, op 
emailadres info@historischevereniging-
maartensdijk.nl of u kunt bellen naar de 
penningmeester op 06-21827874 om 
uw opdracht mondeling door te geven.

2. Maak € 17.50 over naar NL83 INGB 
0004 4007 74 ten name van Historische 
Vereniging Maartensdijk onder vermel-
ding van ‘cadeaulid’.

Na ontvangst van de contributie krijgt 
u van de HVM een schriftelijke beves-
tiging én het prachtige geschenkboek 
‘Tien eeuwen Maartensdijk’. Zo kunt u 
aan de ontvanger ook een materieel ca-
deautje uitreiken. 
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C
O

LO
FO

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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