
Blauwkapel omstreeks 1840 

Het dorp Blauwkapel 
Op de oude kadastrale kaarten van de 
gemeente Maartensdijk') ziet het dorp 
Blauwkapel eruit als een streekdorp2) dat 
door de aanleg van fort Blauwkapel') en 
de aanpassing van het oorspronkelijke 
wegenpatroon in twee stukken wordt ver
deeld: namelijk het deel van het dorp dat is 
gelegen binnen de verdedigingswerken 
van het fort, het z.g. fortdorp, én de lint
bebouwing langs de Voordorpsedijk, vanaf 
de fortgracht tot aan de grens met de 
gemeente de Bilt. 

Het fortdorp omvatte in 1843 de kerk, de 
pastorie, huisnr. 223, dan twee boerderij
en, huisnrs. 224 en 227, vervolgens het 
schoolhuis, huisnr.233 en tenslotte twaalf 
woningen, de huisnrs. 224a t/m 2324). 
Naast de predikant en de schoolmeester 
woonden er in dit deel van het dorp een 
winkelierster, een slager, een kleermaker, 
een schoenmaker en een bakker5). Daardoor 
nam het fortdorp binnen het gehele dorp 
Blauwkapel de belangrijkste plaats in. Het 
fungeerde in die tijd min of meer als 
dorpscentrum. Hier ging men ter kerke, 
bezocht de jeugd de school, kocht men 
brood, vlees en kruidenierswaren en liet 
men zijn schoenen en kleding maken. Dit 
gold niet alleen voor de inwoners van het 
dorp Blauwkapel maar ook voor veel 
Groenekanners. 

In 1843 werd Groenekan namelijk 
beschouwd als een gehucht met weinig 
inwoners, dat kerkelijk en voor vele ande
re voorzieningen tot het dorp Blauwkapel 
behoorde. De gemeente Maartensdijk be
stond toen uit de twee dorpen 
Maartensdijk en Blauwkapel en de vijf 
gehuchten, Achter Wetering, Nieuwe Wetering, 
Groenekan, Zwarte Water en Biltstraat6). 

Het fortdorp was niet veel meer dan een 
kleine verzameling van diverse gebouwen 
met een kerkje, stallen, schuren, hooiber
gen en al wat verder bij een boerendorp 
hoorde. Daarnaast was er veel ruimte en 
behoorden een paar mooie huizen tot de 
gebouwen van het fortdorp. 

Eén daarvan is nog steeds te bewonderen, 
namelijk het laat 17e eeuwse huis 
Kapelweg 5-11. Van dit huis, dat in de 
jaren '50 en '60 van de vorige eeuw door 
de bewoners van het fortdorp "Het Oude 
Posthuis" werd genoemd, bevinden zich 
verschillende afbeeldingen in de 
Topografische atlas van het Utrechts 
Archief. 

Zo zijn er twee gravures naar een tekening 
van Jan de Beijer: een gravure van H. 
Spilman uit 1745 en een gravure uit 1766 
van W Writs. Verder is dat huis op een 
aquarel van P. Liender, uit 1775, afgebeeld 
als de herberg "Het Zwarte Paard" ^.Ten
slotte is er nog een aquarel van W Reyinga 
van het huis in laat 19e eeuwse toestand8). 
Daarop is te zien, dat er toen een uitspan
ning in gevestigd was. Tot zover het fort-
dorp, dat in vele opzichten verschilde van 
het buiten het fort gelegen deel van het 
dorp Blauwkapel. Om er achter te komen 
wat dat voor verschillen waren, gaan we 

Deze foto uit 1929 
toont de oude pasto
rie van Blauwkapel. 
In 1840 was het 
huisnummer van de 
op deze plaats staan
de Pastorie 223 
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Blauwkapel, 
Kapelweg5 -11 

Aquarel van 
W. Reyinga van het 

huis in laat 19' 
eeuwse toestand als 

uitspanning 

\r*F.1'V_. 

naar de beschrijving van het andere deel 
van de Blauwkapel. 

De Voordorpsedijk 
De Voordorpsedijk9) of "Blaauw Kapelschen 
Steeg" was in 1843 een met karrensporen 
doorgroefde, onverharde, smalle weg. In 
de winter verkeerde deze weg voortdurend 
in een deplorabele toestand. Ook 's zomers, 
tijdens regenachtige perioden, was hij 
door zijn modderige staat bijna onbegaan
baar en konden rijtuigen elkaar nauwelijks 
passeren. Pas omstreeks 1850 werd de 
Voordorpsedijk enigszins verhard, door 
het aanbrengen van een met zand afgedek
te laag grof steenpuin1"). Naast de weg 
Utrecht - Hilversum kon men Groenekan 
ook bereiken door gebruik te maken van 
twee lanen, die door de polder de 
Hoogekamp liepen. Eén van deze twee 
lanen begon ten oosten van de boerderij 
van Aartje van de Bunt, toen huisnr. 207, 
nu nr. 29, en was eigendom van Mr. J.C. 
Martens van Sevenhoven. Van deze laan, 
die eindigde bij de Groenekanseweg, vin
den we nog een restant in de vorm van het 
pad, dat toegang geeft tot de panden 
Groenekanseweg 110 en 112. 

De andere laan was eigendom van Wulfert 
Floor en begon ten westen van zijn boer
derij, toen huisnr.206, nu 31 en 31a, en ein
digde ten oosten van het huidige pand 
Groenekanseweg 126. Het noordelijke 
deel van deze laan is omstreeks 1892 
omgezet in weiland, zodat er in Groenekan 
sindsdien niets meer van terug te vinden 
is. In het jaar 1840 werden er aan de 
Voordorpsedijk 37 huizen en 191 inwo
ners geteld"). Daarbij moet aangetekend 
worden dat een aantal huizen uit meerdere 
woningen bestond hetgeen die aantallen 
verklaart. Op de vraag waar die 191 men
sen precies woonden, geven de kadastrale 
kaart van 1832 en de oorspronkelijke en 
suppletoire aanwijzende tafel een redelijk 
betrouwbaar antwoord. Zo blijkt, dat er in 
de periode van 1832 tot 1840 slechts zes 
arbeiderswoningen werden bijgebouwd en 
dat het grootste deel van de woningen 
langs de noordzijde van de Voordorpsedijk 
stond. De bebouwing langs deze zijde van 
de weg bestond destijds uit grote en kleine 
boerderijen, de buitenplaats Rustenburg, 
enkele blokjes van 3 of 4 dicht bij elkaar 
staande arbeiderswoningen, al dan niet 
onder één kap. 
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Aan de zuidzijde van de Voordorpsedijk 
stonden in 1840 slechts één boerderij en 
vier huizen, waarvan er twee bestonden uit 
twee woningen. De plaats van de boerde
rijen en woningen aan de Voordorpsedijk 
kunt u vinden in bijlage 2. 

Tuinen en boomgaarden 
De meeste bewoners van het dorp 
Blauwkapel hadden bij hun huis een tuin. 
Bepaald bloemrijk waren die tuinen niet. 
Het waren dan ook geen siertuinen, maar 
tuinen waarin groenten en aardappelen 
voor eigen gebruik werden gekweekt. 

In die tijd moest alles nut hebben, ook de 
tuin. Behalve een tuin, hadden de meeste 
gezinnen die over de benodigde grond 
beschikten, een boomgaard. Al met al vond 
men destijds langs de Voordorpsedijk twee 
grote en twaalf kleine boomgaarden. 
Dat was meer dan genoeg om in de 
behoefte aan fruit voor het hele dorp te 
voorzien. Waarschijnlijk daardoor komt 
het beroep "warmoezenier", ofwel groente
boer, niet voor op de staat der inwoners van 
Blauwkapel. 

Geriefbosjes. 
In de Voorveldse polder en de polder de 
Hooge Kamp waren, afgezien van de fruit
bomen in de boomgaarden, vrijwel geen 
bomen te vinden, alleen bij de buitenplaats 
Rustenburg was een soort parkbosje. 
Verder stonden er enkele elzen en knotwil-
gen langs de scheisloten en vond men wat 
bomen en struiken in de geriefbosjes. Dat 
waren kleine bosjes, die de boeren bij hun 
boerderij of land hadden. Daaruit werden 
gereedschapsstelen, staken en paaltjes 
voor dagelijks gebruik gekapt. In de pol
der de Hooge Kamp was er in 1843 een 
geriefbosje naast de boerderij van Wulfert 
Floor en eentje achter de boerderij van 
Gerrit Stam. In de Voorveldse polder 
lagen zeven geriefbosjes. Deze lagen niet 
bij een boerderij en voor het merendeel 
ver van de Voordorpsedijk in het weiland. 
Daardoor is het moeilijk om hun locatie 
aan te geven12). 

Natuur en landschap 
Wanneer wij in staat zouden zijn ons te 
verplaatsen naar de Voordorpsedijk in de 
eerste helft van de negentiende eeuw, dan 

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



Deze gravure van 
H. Spilman laat zien 

hoe het pand 
Kapelweg 5-11 er in 

1745 uitzag 
(R.A.U. Top.atlas, 

Blauwkapel, nr 688) 

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

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

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

men het getierelier van de leeuweriken14). 

Inleveren 
Voor natuurliefhebbers waren de polders 
aan weerszijden van de Voordorpsedijk 
een lust voor het oog en het oor. Of de 
werkelijkheid voor de boeren ook zo idyl
lisch was, is de vraag. Voor hen waren met 
name de akkeronkruiden in het koren, een 
echte plaag, evenals de wilde bloemen in 
de hooilanden. Geen wonder dat zij, om 
deze onkruiden de baas te worden, gebruik 
gingen maken van de pesticiden15), die na 
de 2e W.O. ter beschikking kwamen. 
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Het gevolg was dat er veel schade aan de 
planten en dierenwereld werd toegebracht. 
Ook door allerlei andere vormen van men
selijk handelen is de natuur na 1840 zeer 
achteruit gegaan en dat doet zij helaas nog 
dagelijks. Zo hebben de aanleg van de 
spoorweg en de A-27, de woningbouw in 
de Hooge Kamp en de Voorveldse polder, 
de verbreding van de spoorlijn, de bouw 
van viaducten e.d., het aanzien van de pol
ders steeds meer veranderd. Of het er alle
maal mooier op geworden is, zal een ieder 
zelf moeten beoordelen. 

Wegen en verkeer 
De belangrijkste weg waaraan het dorp 
Blauwkapel in 1843 was gelegen, was de 
zo'n acht jaar daarvoor gereedgekomen 
straat- en Mac-Adamweg van Utrecht naar 
Hilversum. Deze weg gaf in Hilversum 
aansluiting op wegen naar plaatsen als 
Laren, Blaricum, Huizen, Naarden, 
Bussum en Amsterdam. Verder kon men 
vanaf Blauwkapel via de Voordorpsedijk 
en de daarop aansluitende Biltse Steen
straat naar Zeist, Driebergen, Doorn, 
Rhenen en Arnhem. Men kon vanaf 
Blauwkapel ook nog naar Zuilen, 
Maarssen, Breukelen en verder gelegen 
plaatsen, namelijk via de Gagel- en 
Oudedijk. Degenen die van voornoemde 
wegen gebruik maakten, verplaatsten zich 
te voet, te paard, met paard en wagen of in 
een rijtuig. De gewone mensen -en dat 
waren de meesten- verplaatsten zich te 
voet. Ook mensen die de beschikking had
den over een paard, een paard en wagen of 
een eigen rijtuig, namen toch vaak de 
benenwagen. Men kan zich dus wel voor
stellen, dat er destijds geen sprake was van 
veel verkeer van en naar Blauwkapel of 
van een voortdurende stroom mensen op 
doortocht van Utrecht naar Hilversum of 
omgekeerd. 

Het goederenvervoer, over de Voordorpse
en Gageldijk en zelfs over de hoofdweg 
van Utrecht naar Hilversum, stelde ook 

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

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

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

De boerderij 
Voordorpsedijk 23, 
die tegelijk met de 
panden 
Voordorpsedijk 
19.20,21,21a en 25 
werd gesloopt, in 
verband met de 
aanleg van de A27 
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op de stad Utrecht" vice versa voer. Er 
werd, met stilzwijgende toestemming van 
het militaire gezag, gelost en geladen aan 
de loswal in het fort Blauwkapel. Ook de 
boeren, die destijds mest, hooi, melk, tak-
kenbossen, turf, e.d. met een soort punter-
tjes vervoerden, maakten voor het laden en 
lossen van hun producten en benodigdhe
den, gebruik van deze loswal18). De schip
per van het veer op Utrecht werd door het 
gemeentebestuur van Maartensdijk aange
steld. Hij had het vervoersmonopolie tus
sen Maartensdijk en Utrecht en moest zich 
houden aan de instructies die voor deze 
functie bestonden of nader werden veror
donneerd. In 1843 was Adrianus van der 
Linden uit Maartensdijk de schipper van 
het veer van Maartensdijk dat via Groe
nekan en Blauwkapel, op Utrecht voer1''). 
Het was ieder ander verboden om deze 
diensten aan te bieden. 

Middelen van bestaan 
Uit de volkstellinggegevens van 1840, in 
bijlage 1 valt op te maken, dat het grootste 
deel van de beroepsbevolking van het dorp 

Blauwkapel bestond uit arbeiders en dag-
huurders (53%). Daarnaast waren er naar 
verhouding veel inwoners werkzaam in de 
landbouw en veeteelt (38%). Slechts wei
nig inwoners oefenden een ander beroep 
uit (9%). Wanneer we de vermelde beroe
pen groeperen, zien we dat de totale 
beroepsbevolking van het dorp Blauw
kapel bestond uit: 

10 daghuurders of dagloners 
26 arbeiders of werklieden 
13 landbouwers c.q. landbouwsters 
8 boerenknechten 
5 boerenmeiden 
3 timmerlieden 
1 timmermansknecht 
3 kleermakers 
1 kleermakersknecht 
4 slachters 
1 slager 
2 schoenmakers 
1 bakker 
1 winkelierster 
1 voerman 
1 goudsmidsleerling 

Het pand Kapelweg 
5-11, afgebeeld als 

de herberg 
"Het Zwarte Paard ". 

Op de achtergrond 
de kerk, gezien vanaf 

het begin van de 
Gageldijk, kijkend in 

oostelijke richting. 
Op de voorgrond een 

huis dat aan de 
overkant van de 

vaart aan het begin 
van de Gageldijk 

stond. 

mfsmm® 
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4 dienstmeiden 
1 werkster 
1 predikant en 1 onderwijzer. 

Arbeiders en daghuurders 
Een aantal van de hiervoor genoemde 
arbeiders en daghuurders zal werkzaam 
geweest zijn bij boeren of kleine zelfstan
digen in de omgeving of als tuinman op 
één van de buitenplaatsen in Groenekan of 
de Bilt-"). Anderen zullen in dienst zijn 
geweest van Hendrik Copijn, die destijds 
nogal wat arbeiders nodig had voor het 
werk in zijn boomkwekerij en het aanleg
gen van door hem ontworpen tuinen21). 

Weer anderen zullen emplooi hebben 
gevonden in verschillende bedrijfssecto
ren in Utrecht"). Daarbij waren de arbei
ders min of meer in vaste loondienst, ter
wijl de daghuurders elke week of elke dag 
maar moesten zien hoe ze aan de kost 
kwamen. Voor hen betekende de aanleg 
van fort Blauwkapel en de noodzaak het 
fort steeds te onderhouden en te verande
ren, werk. Dit bestond in hoofdzaak uit 
graven en grond verkruien, uitgevoerd in 
"daggeld", d.w.z. door daghuurders. Het 
loon van een daghuurder bedroeg toen 
zo'n 50 cent per dag. Het loon van een 
arbeider was iets hoger en varieerde van 
50 tot 80 cent per dag. Geen vetpot dus. 
Niet voor de arbeiders en nog minder voor 
de dagloners. Gelukkig beschikten de 
meeste van de in het dorp Blauwkapel 
wonende arbeiders en daggelders over een 
tuin en een stukje bouw- of weiland. 
Daarnaast hadden ze meestal een melkkoe 
of een paar geiten, een varken en konijnen 
voor de slacht en kippen. Daardoor kon
den zij in tijden van werkeloosheid min of 
meer op hun eigen bedrijfje terugvallen. 
Een en ander nam echter niet weg, dat 
zowel arbeiders als dagloners in geval van 
ziekte of gebrek aan werk, genoodzaakt 
werden om hun toevlucht te nemen tot een 
kerkelijke of particuliere instelling voor 
armenzorg. 

Er waren immers geen sociale voorzienin
gen. Armen en behoeftigen waren dus aan
gewezen op liefdadigheidsinstellingen 
zoals "de Gereformeerde Armen van de 
Blauwkapel", "de Roomsche Armen bui
ten de Wittevrouwenpoort" of "de Room
sche Armenkamer". 

I j;--^1 Ègâ&r 

Landbouwers 
Vrijwel alle in de bijlage genoemde land
bouwers hadden een gemengd bedrijf. Dat 
blijkt uit de "Oorspronkelijke aanwijzende 
tafel" volgens het kadaster 1832:')- Daar
in wordt de aard en het gebruik van elk 
perceel aangegeven. De verhouding tussen 
bouwland en wei- en hooiland was toen 
ongeveer 38,5% tegen 61,5 %. Gegeven 
het geringe aantal veranderingen, waarvan 
in de "Suppletoire aanwijzende tafel" vol
gens het kadaster melding wordt gemaakt, 
was deze verhouding in 1843 nog steeds 
zo'n 38% tegen 62%24). Het bouwland 
werd, in vergelijking met de huidige land-
bouwwerktuigen, met eenvoudig gereed
schap bewerkt. Kennelijk waren een lichte 
grondbewerking met de ploeg en de eg en 
bemesting met mest uit de stal voldoende 
om de akkergrond op peil te houden. Door 
de Blauwkapelse boeren werd meer dan de 

Deze foto van de 
boerderij Kapelweg 
7. luier Kapelweg 
29. werd in 1927 
genomen. 
De boerderij werd 
destijds bewoond 
door de veehouder 
G. Legemaaat. 
In 1843 stond hiel
de boerderij van 
Hendrik Vringer, met 
huisnummer 224. 
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Een marskramer met 
een mars, in de vorm 
van een rieten mand 

met koopwaar, op 
zijn rug. 

Rond 1810 getekend 
doorJhr. Jacob 

Constantijn Martens 
van Sevenhoven. 

(Centraal Museum 
Utrecht) 

helft van de beschikbare akkergrond 
bebouwd met rogge. Daarnaast werd een 
kwart van de akkers bebouwd met haver 
en de rest gebruikt voor het verbouwen 
van diverse producten zoals aardappelen, 
mangelwortels, koolrapen, boekweit en 
erwten. Uit het feit dat men naast bouw
land over veel gras- en hooiland beschikte, 
mogen we afleiden dat alle landbouwers 
vee bezaten. Daar de stallen aan het begin 
van de negentiende eeuw niet zo groot 
waren, hadden de meeste boeren niet meer 
dan 1 4 - 2 0 koeien. Dat was maar goed 
ook, want alle koeien moesten met de 
hand worden gemolken. De akkers en het 
melkvee brachten toentertijd minder op 
dan tegenwoordig. Zo leverde de rogge 12 
tot 18 hectoliter per hectare op. De jaar
lijkse melkgift per koe was zo'n 1000 tot 
1500 liter. De prijzen, die de boeren voor 
hun producten kregen, werden regelmatig 
in de Utrechtsche Courant gepubliceerd. 
In de Courant van 18 juni 1843, zijn de 
volgende prijzen vermeld, die op 17 juni 
op de Utrechtse markt voor een aantal 
producten werd betaald: 

• rogge van f7,00 tot f7,50 per hectoliter; 
• haver van f 7,50 tot f 8,50 per hectoliter; 
• boekweit van f7,25 tot f7,80 per 

hectoliter; 
• aardappelen f 1,50 tot f2,70 per 

hectoliter: 
• boter f 0,48 â f 0,50 per pond; 
• kaas f23,00 â f24,00 per 100 pond. 

Gegeven de tijd en de inspanning die 
nodig waren om deze producten te produ
ceren en op de markt te brengen, werden 
de boeren, uitgedrukt in uurloon, beslist 
onderbetaald. Het was destijds immers zo, 
dat het boerenbedrijf in familieverband 
werd uitgeoefend. Dat wil zeggen dat vrij
wel alle kinderen, ouder dan 6 jaar en de 
meeste vrouwen meewerkten. In tijden van 
topdrukte, bijvoorbeeld in het oogstsei-
zoen, was er zoveel te doen, dat een boe
rengezin het werk niet alleen aankon. 

In dat geval moest de boer, naast zijn 
gezin, losse arbeiders of daghuurders 
inzetten. Slechts enkele boeren, zoals Jan 
Teunisse Bosch, Wulfert, Aart Floor en 
Aartje van de Bunt, hadden inwonend per
soneel . 

Boerenknecht, boerenmeid en dienstmeid. 
De inwonende boerenknechten en boeren-
meiden namen tot op zekere hoogte deel 
aan het leven van het boerenhuishouden. 
Van een boerenknecht werd verwacht, dat 
hij alle voorkomende werkzaamheden kon 
verrichten, zoals ploegen, eggen, zaaien, 
mesten, gieren, stallen uitmesten en mel
ken. Terwijl melken, karnen, kaas maken 
en de boerderij schoonhouden bij uitstek 
werkzaamheden waren voor boerenmei-
den. Zowel de knechten als de meiden 
werden meestal voor een jaar aangesteld 
en kost en inwoning behoorden bij het 
loon. Opvallend is, dat dienstmeiden meestal 
in dienst waren van mannenhuishoudens, 
zoals die van Eliza Heringa, predikant, en 
Barend Smedinghof, arbeider, en juist niet bij 
boerenbedrijven. 
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Het erf van de boer
derij an de zuidkant 
naast het huis 
Kapelweg 5-11 
omstreeks 1930 

Timmerman 
De timmerlieden in het dorp Blauwkapel 
waren tevens metselaar5). Aan hun vakbe
kwaamheid werden hoge eisen gesteld. Zij 
moesten immers veel zaken die thans door 
een fabriek worden geleverd, zelf kunnen 
maken. In de timmerwinkel kon men aller
lei dingen van hout laten maken, bijvoor
beeld kasten, stoelen, banken, kisten, deu
ren, ramen en onderdelen van boerenwa-
gens. Daarnaast was een timmerman een 
soort van aannemer, die huizen bouwde en 
arbeiders in dienst had. 

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

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

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

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

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

Bakker 
De broodbakker Adrianus Theodorus 
Bosschaart woonde in het fortdorp. 
Daardoor was het mogelijk om een groot 
deel van het door hem gebakken brood 
direct vanuit de bakkerij te verkopen. De 
bewoners van het fortdorp woonden name
lijk zo dicht bij de bakkerij, dat het voor 
hen een kleine moeite was om even bij de 
bakker langs te gaan als zij brood nodig 
hadden. 

De rest van het brood werd door 
Bosschaart uitgevent met paard en wagen. 
De klanten die hij op deze wijze bedien
de, woonden aan de Voordorpsedijk, het 
Zwarte Water en in Groenekan. Dat hij 
over een paard en wagen beschikte, blijkt 
uit het feit, dat hij in 1841 bij zijn woning 
annex bakkerij een paardenstal en wagen-
schuur liet bouwen26). Als enige bakker in 
de wijde omgeving heeft hij met zijn bak
kerij vermoedelijk ruimschoots in zijn 
levensonderhoud kunnen voorzien. 

Winkelierster 
Volgens de "Staat der inwoners der ge
meente Maartensdijk op 1 januari 1840" 
was er in het fortdorp naast voornoemde 
bakker een winkelierster gevestigd. Maria 
van Zijtveld. Zij was weduwe van 
Meerlant en haar winkel was gevestigd in 
het pand met huisnummer 225. In een 
dorp als Blauwkapel had men behoefte 
aan de meest uiteenlopende zaken en de 
winkel van mevrouw Van Zijtveld was 
daarom een soort van winkel van Sinkel. 
Dat wil zeggen dat men in die kleine 
dorpswinkel van alles kon kopen, zoals 
manufacturen, kruidenierswaren, gereed
schappen, ijzerwaren, klompen en huis
houdelijke artikelen. Omdat er destijds 
veel marskramers waren, die hun waren 
huis aan huis aan de man trachtten te bren
gen, zal de winkelvoorraad in hoofdzaak 
bestaan hebben uit zaken die niet door 
marskramers geleverd konden worden. 
Daarbij ging het vooral om wat de inwo
ners van Blauwkapel en Groenekan nodig 
hadden en gebruiken konden. 

Voerman 
Naast vervoer over water was er aan het 
begin van de negentiende eeuw steeds 
meer sprake van vervoer over land. In het 
dorp Blauwkapel was de voerman, die het 
transport van goederen over de weg tussen 
Blauwkapel en de plaatsen in de omgeving 
verzorgde, Christiaan Schmitt. Behalve 
ritten voor losse vervoersopdrachten, zal 
Christiaan één of twee keer per week een 
vaste route gereden hebben. Deze liep 
langs personen, die bemiddeling verleen
den voor het vervoer van goederen in de 
Bilt, Groenekan, Maartensdijk en Utrecht. 

In Utrecht zal hij zijn vaste bodeadres en 
zo nu en dan de herberg "In de Vogel-
struis" op het Vreeburg aangedaan hebben, 
voor het afleveren of ophalen van een 
pakje. In deze herberg was sinds 1827 het 
kantoor van "Van Gend en Loos" 
gevestigd. 
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Van hieruit liet deze firma voor het ver
voer van personen en goederen, diligences 
rijden naar Amsterdam, Wageningen, 
Arnhem en Zutphen. 

Onderwijzer 
Binnen de gemeenschap van het dorp 
Blauwkapel nam de onderwijzer een 
belangrijke plaats in. Behalve onderwijzer 
was hij voorzanger in de kerk, koster en 
doodgraver. Men ging er vanuit dat de 
onderwijzer veel meer wist dan de meeste 
andere dorpsbewoners. Daarom vroeg 
men hem vaak om raad of werd hij inge
schakeld om een officiële brief te schrij
ven. 

Om in aanmerking te komen voor de 
onderwijzersplaats aan de school te 
Blauwkapel moest men de Hervormde 
godsdienst belijden. In 1843 werd de func
tie van onderwijzer in Blauwkapel vervuld 
door Frederik van Vlooten. Van hem werd 
verwacht dat hij in z'n eentje zo'n 70 kin
deren de grondbeginselen van de gods
dienst en een christelijke wandel bijbracht 
en tevens leerde spellen, lezen, schrijven 
en rekenen. Hij moest les geven onder 
verre van ideale omstandigheden. In een 
overvol klaslokaal, dat vooral in de winter 
naar de koeienstal rook, zaten jong en oud 
door elkaar. Ook was niet iedereen met 
hetzelfde bezig en dat betekende, dat 
nagenoeg elke leerling een aparte begelei
ding moest hebben. 

Deze voor ons rommelige gang van zaken 
was in die tijd normaal. Zo werd er in 
Blauwkapel tot 1839 onderwijs gegeven in 
een klein lokaal, dat tevens diende voor het 
verrichten van huishoudelijke bezigheden. 
Wat deze bezigheden inhielden wordt niet 
vermeld. Vermoedelijk ging het hier om 
karweitjes, die gewoonlijk binnenshuis 
gebeurden, zoals kleding herstellen, kousen 
stoppen, breien, strijken en groente schoon
maken. Na 1839 kwam de ruimte volledig 
in gebruik voor onderwijsdoeleinden en dat 

Schoollokaal 
omstreeks 1840 

was een grote verbetering. Deze nog steeds 
onvolmaakte toestand bleef bestaan tot eind 
1866. Toen werd een nieuwe school betrok
ken, die "ruim gebouwd en een sieraad der 
gemeente was"27). 

Hoewel er gezegd werd, dat de scholieren 
in Blauwkapel zeer goed onderwezen wer
den, in het bijzonder in"de grondbeginse
len van de ware godsdienst", waren de 
inkomsten van de onderwijzer niet hoog. 

In 1843 leverde de onderwijzersplaats in 
Blauwkapel per jaar f. 412,95 op en de 
kerkelijke bediening f. 80,002ïi). Frederik 
van Vlooten had ook neveninkomsten. Hij 
was namelijk eigenaar van drie aan de 
Voordorpsedijk gelegen huisjes, met de 
huisnummers 200, 201 en 201a. De huur 
hiervan kwam bij zijn inkomen. Verder 
hoefde hij voor het bewonen van de onder
wijzerswoning waarschijnlijk geen huur te 
betalen, want deze woning en het school-
huis waren eigendom van de burgerlijke 
gemeente Maartensdijk29). 

Aan de school te Blauwkapel werd van 
maandag tot en met vrijdag les gegeven 
van 9-12 uur en van 1 - 31/2 uur. Om tot 
de school toegelaten te worden moest men 
zes jaar oud zijn. Nieuwe leerlingen wer
den in april en september aangenomen. 
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Gedurende de paas- en kerstweek was de 
school gesloten en ook tijdens de 14 dagen 
durende zomervakantie 

Van boerenland tot stadsrand 
In het vorenstaande heb ik geprobeerd een 
beeld te schetsen van een ander Blauw-
kapel in een andere tijd dan de onze. 
Sindsdien is er veel veranderd, vooral de 
laatste vijftig jaar, onder andere door de 
ingebruikname van het buitengebied voor 
recreatieve doeleinden en woningbouw. 
Door de bouw van de Utrechtse wijken 
Overvecht en Voordorp is reeds een groot 
deel van het Blauwkapelse boerenland uit
gegroeid tot stadsrand en het eind is nog 
niet in zicht. Aangenomen moet worden, 
dat de ontwikkelingen die hiervoor wer
den aangeduid, ook in de komende tijd nog 
verder zullen doorgaan. 

Een nieuwe aanslag op het landelijke 
karakter van Blauwkapel wordt beraamd 
door de plannen van de gemeente Utrecht 
om het fort en het fortdorp op te gaan 
knappen en de daarbij geplande bouw van 
zo'n 28 nieuwbouwwoningen en de aanleg 
van 3500 vierkante meter bedrijfsterrein 
voor kleinschalige bedrijvigheid binnen 
het fort. Als men zo doorgaat, zal er op 
den duur weinig blijven bestaan van het
geen nog rest aan natuur en landschap in 
de omgeving van Blauwkapel. 

De tijd is dan ook niet ver meer dat slechts 
een enkele, in "de Blauwkapel" geborene 
en getogene, zich een voorstelling zal kun
nen maken van "de Blauwkapel" en het 
bijbehorende landschap, zoals dat er tot 
omstreeks 1950 uitzag. 

Louis van den Brink. 

Voetnoten 

1 ) Met name de kadastrale kaarten van Maartens
dijk, uit 1832 de secties: C3 genaamd 
Groenekan; Dl genaamd Blaauwkapel; D2 
genaamd Blaauwkapel en E4 Achterwetering. 

2) Een streekdorp is een langs een landweg 
gebouwd dorp zonder kern, waarbij de achtet 
deze bebouwing gelegen gronden open blijven. 

3) Fort Blauwkapel werd in 1818 aangelegd als een 
gesloten schans van aarde met 4 bastions en een 
aarden reduit. Het geheel werd omringd door een 
natte gracht. Het diende ter bescherming van het 
kruispunt Gageldijk - Voordorpsedijk met de 
weg Utrecht - Maartensdijk. Het behoorde tot de 
fortificatie-werken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, oost van Utrecht. 

4) De huisnummers begonnen in het dorp 
Maartensdijk met nummer 1 en eindigden met 
de Biltstraat, nummer 268. 

5) Zie bijlage 1. blz. 4. 
6) Gemeente Archief Maartensdijk, inv.nr. 341. 
7) Het Utrechts Archief, Top. atlas, inv.nrs. 688, 689 

en 692. 
8) Eigendom van de familie Alblas. 
9) De Voordorpsedijk. die vroeger "Oude (Veen)-

weg" werd genoemd, dankt zijn naam aan het 
dorp "Voordorp", dat aan deze dijk heeft 
gelegen. 

10) G.A.M., inv.nr. 287. 
1 1) Zie bijlage 2. 
12) De geriefhoutbosjes in de Voorveldse polder 

waren omstreeks 1840 kadastraal bekend onder 
de nummers D224, D239, D260. D341. D426 en 
D428. 

13) De Voorveldse polder is de ten zuiden van de 
Voordorpsedijk gelegen polder. 

14) Toen mijn vriend Geerlof Dubois en ik in de 
oorlogsjaren 1940-1945 over het spoor in de pol 
der de Hooge Kamp naar kievitseieren zochten 
of er 's zomers zo maar wat ronddwaalden, was 
het er allemaal nog. Wij hebben het allemaal nog 
gezien, de bloemrijke hooilanden. de vlinders, 
de dotters langs de sloten, de kieviten, grutto's, 
tureluurs en watersnippen, de zingende leeuwe
riken en de uit hun leger opspringende hazen. 

15) Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen, die naar 
hun aard worden aangeduid als fungiciden 
(tegen schimmels), insecticiden (tegen insecten) 
en herbiciden (tegen onkruiden). 

16) W. Hoebink, Jacob Melissen beurtschipper, juli 
'91 in St. Maerten nr. 6. 

17) W. Hoebink. De vaart in Groenekan, december 
'90 in St. Maerten nr. 5. blz. 13. v.w.b. de bete
kenis van de namen "schouw en praam". 

18) G.A.M., inv.nr. 287. 
19) G.A.M., inv.nr. 306. 
20) Koos Kolenbrander, Tuinbouw in de gemeente 

Maartensdijk, juli '91 in St. Maerten nr. 6. 
21) idem. 
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22) Vooral in de bouw en in de steen- en pannenbak-
kerijen was er, na de sloop van een deel \an de 
stadsmuren van 1820 en 1840 veel werk, doordat 
er allerlei nieuwe gebouwen werden opgetrokken. 

23) G.A.M., inv.nr. 189. 
24) G.A.M., inv.nr. 190. 
25) G.A.M., inv.nr. 324. 
26) G.A.M., inv.nr. 192. 
27) C.A. de Kruyff, De vestiging der protestantse 

gemeente en de regeling van het lager onderwijs 
te Blauvvkapel. 1640, in de Utrechtse Volksal
manak 1867. 

28) G.A.M., inv.nr. 349. 
29) idem. 
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BIJLAGE I 
BEVOLKING VAN HET DORP BLAUVVKAPEL VOLGENS DE 

"STAAT DER INWONERS DER GEMEENTE MAARTENSDIJK, OP 1 JANUARI 1840" 

Huis 
Nr. 

Naam 

95 Jan Wijenberg 
Grietje van der Horst 

96 Hendrik Woudenberg 
Marritje van Doorn 

97 Willen Verkroost 
Hendrik Verkroost 

97a Gerrit v. Scherpenzeel 
Cornelia Rossewijde 
Steven v, Scherpenzeel 
Jan v. Scherpenzeel 

97 Arie van Mijeren 
Hendrika van Reenen 

97c Onbewoond 
97d Willem Heiveld 

Marretje v.d. Weijden 
97e Evert Reinders 

Evertje Boon 
97f Johan George Vermeer 

Margaretha Schmitt 
98 Jan Teunis Bos 

Grietje Kastelijn 
Willem Ooms 
Jacobus Famine 

Beroep Geb. Kinde Totaal 
jaar deren inwo

zonder ners 
beroep 

Daghuurder 1805 - 2 
Huisvrouw 1813 
Arbeider 1796 1 3 
Huisvrouw 1799 
Daghuurder 1772 - 3 
Daghuurder 1805 
Daghuurder 1755 - 3 
Huisvrouw 1774 
Daghuurder 1798 
Daghuurder 1801 
Daghuurder 1812 1 3 
Huisvrouw 1818 

Arbeider 1802 2 4 
Huisvrouw 1815 
Arbeider 1817 - 2 
Huisvrouw 1816 
Timmerman 1807 4 6 
Huisvrouw 1809 
Landbouwer 1804 1 7 
Huisvrouw 1806 
Boerenknecht 1821 
Boerenknecht 1822 
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Het hiernaast 
afgebeelde kruis-
kerkje was in 1843 
het voornaamste 
bouwwerk in het 
fortdorp Blauwkapel 

199 

200 
201 

201a 

202 

203 

204 

205 

206 

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

Boerenknecht 1826 
Boerenmeid 1805 
Landbouwer 1803 4 9 
Huisvrouw 1808 
Zonder 1771 
Zonder 1808 
Dienstmeid 1819 

Amsterdam. 
Arbeider 1769 3 5 
Huisvrouw 1780 
Arbeide 1813 1 3 
Huisvrouw 1816 
Landbouwer 1761 - 3 
Huisvrouw 1763 
Zonder 1821 
Arbeider 1785 - 3 
Huisvrouw 1784 
Zonder 1823 
Arbeider 1805 3 5 
Huisvrouw- 1800 
Arbeider 1794 2 4 
Huisvrouw 1797 
Landbouwer 1810 2 11 
Huisvrouw 1811 
Landbouwer 1810 
Boerenknecht 1822 
Boerenknecht 1822 
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Hendrik Vrede Boerenknecht 1819 
Mijntje Harmse Boerenmeid 1820 
Wijgje de Jong Boerenmeid 1821 

207 Aartje v.d.Bunt 
Wed. Hendrikse Landbouwster 1798 3 6 
Elbert Rijkse Boerenknecht 1810 
Hendrika Ruitenberg Boerenmeid 1817 

208 Jan Wittenberg Landbouwer 1798 6 9 
Neeltje van Soest Huisvrouw 1800 
Wed. Antje Barneveld Zonder 1772 

209 Dirk Hoornenburg Timmerman 1780 2 4 
Geertrui Blaauwendraad Huisvrouw 1782 

210 Cornelis van Rein Arbeider 1776 - 5 
Maria van der Pol Huisvrouw 1787 
Maarten van Rein Arbeider 1814 1 -
Anna Maria Evers Huisvrouw 1818 

211 Willem van Rossum Daghuurder 1801 4 -
Johanna van Grellen Huisvrouw 1801 

212 Jurrie van Dijk Arbeider 1799 5 7 
Gerritje van Um Huisvrouw 1793 

213 Gerrit Hendrickse Arbeider 1809 1 3 
Maria van Urn Huisvrouw 1811 

214 Bart van Reenen Arbeider 1766 1 3 
Marrigje Steenbeek Huisvrouw 1768 

215 Aart Norden Arbeider 1780 1 4 
Hendrikje van Maanen Huisvrouw 1781 
Hendrikus Reindersen Zonder 1802 

216 Hendrik v, Eikelenburg Arbeider 1788 4 8 
Maria Pastoors Huisvrouw 1796 
Johannes v. Eikelenburg Arbeider 1816 
Jan v. Eikelenburg Arbeider 1823 

217 Rij nier van Mansom Kleermaker 1793 5 8 
Catharina Stom Huisvrouw 1793 
Dirk van Mansom Kleermaker 1815 

218 Evert Staal Slagter 1776 - 5 
Johanna Schoonhaver Huisvrouw 1785 
Hendrik Staal Slagter 1819 
Johanna Staal Slagter 1815 
Maria Staal Slagter 1796 

219 Johannes Eibers Arbeider 1802 1 4 
Anderijntje Honing Huisvrouw 1797 
Grietje Hagen Zonder 1810 

220 Johannes Rijn Daghuurder 1801 5 7 
Mijntje Dukelo Huisvrouw 1796 

221 Anthonio van Rooijen Landbouwer 1779 3 5 
Johanna Schippers Huisvrouw 1792 

222 Cornelis Ruisestijn Arbeider 1769 1 3 
Jacoba van Hoof Huisvrouw 1775 
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223 Eliza Heringa 
Cornalia Klein 

224 Hendrik Vringer 
Johanna Pastoor 

224a Jan Doenbeek 
Cornelia Scherpenzeel 

225 Johanna Maria v. Zijtveld 
Wed. v. Meerlant 

226 Dirk Vringer 
Grada van den Hoven 

226a Willem Heerman 
Gerritje Oostendorp 

227 Jan van Wijnbergen 
Grietje Oostendorp 

227a Jan Hoofacker 
Marijtje Grandeman 

227b Barend Smedinghoff 
Hendrik Smedinghoff 
Cornelis Huselaar 
Geertruida Vels 
Hendrikus van Rossum 

228 Adrianus T.Bosschart 
Willemina v. Renes 

228a Wijnandus van der Well 
Anna Jodina Picard 
Herman Kuijper 
Lodewijk Carel Eliza van 
Stuyvezand Klere 

229 Catharina van Soelen 
Wed. Tomasse 
Hendrikus Tomasse 
Marie Elisabeth Bieman 

230 Jan van Asselt 
Anna Maria Buekes 
Theodorus van Asselt 
Jacoba Broekhuizen 

231 Jan van Mourik 
Johanna van Dijk 

232 Margaretha van de Oever 
Wed. Spellen 

233 Freerik van Vloten 
Wilhelmina Liera 

234+ Wouter Wijnen 
235 Hillegonda van Spellen 
236+ Anthonie Winkel 

Predikant 1796 2 
Dienstmeid 1776 
Landbouwer 1761 5 7 
Huisvrouw 1780 
Arbeider 1806 1 3 
Huisvrouw 1804 

Winkelierster 1785 5 6 
Arbeider 1812 2 4 
Huisvrouw 1815 
Slager 1794 - 2 
Zonder 1774 
Landbouwer 1792 2 4 
Huisvrouw 1789 
Arbeider 1800 1 3 
Huisvrouw 1815 
Arbeider 1755 - 5 
Kleermaker 1791 
Kleerm. Knecht 1822 
Dienstmeid 1794 
Zonder 1803 
Broodbakker 1800 1 3 
Huisvrouw 1800 
Zonder 1780 - / 
Huisvrouw 1782 
Goudsmidleerl. 1812 

Zonder 

Zonder 1770 - 3 
Daghuurder 1810 
Dienstmeid 1808 
Schoenmaker 1773 - 7 
Huisvrouw 1770 
Schoenmaker 1799 - 3 
Huisvrouw 1798 
Arbeider 1801 7 9 
Huisvrouw 1795 

Werkster 1795 1 2 
Onderwijzer 1787 6 8 
Huisvrouw- 1796 
Landbouwer 1789 4 6 
Huisvrouw 1787 
Timmerman 1776 1 3 
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237 
238 

239 

240 

241 

Aagje van den Hoven Huisvrouw 1784 
Christiaan Schnitt Voerman 1804 
Adriana van der Toi Huisvrouw 1809 
Hendrik van der Toi Timmermans-

knecht 
1779 

Jan Hoenderdaal Landbouwer 1803 
Weduwnaar 
Evert Aalberse Boerenknecht 1821 
Teuntje Schuurman Boerenmeid 1813 
Zeger Schouten Arbeider 1803 
Hendrika van Dijk Huisvrouw 1807 
Geertje Schouten Zonder 1759 
Onbewoond 

BIJLAGE II 

De plaats van de boerderijen en woningen. 

Daar waar in 1840 sprake was van bebouwing, treffen we tegenwoordig een soortgelijke 
bebouwing aan. We hebben echter in alle gevallen te maken met een vervanging van het 
gebouw dat er in 1840 stond. Wanneer we beginnen met de noordzijde van de 
Voordorpsedijk, dan stonden daar bij de grens met de Bilt, op de plaats waar nu de huis
jes met de huisnummers 69 en 71 staan, twee huisjes onder één kap met de huisnummers 
195 en 196. Iets verder naar het westen op de plaats waar we nu de huisnummers 49 - 63 
aantreffen stonden in 1840 zeven huisjes met de huisnummers 197 t/m 197f, die eigen
dom waren van Wijnandus van der Well. Steeds verder naar het westen gaande, vonden 
we langs de noordzijde van de Voordorpsedijk de huisnummers: 
-198, een boerderij, die toebehoorde aan Wijnandus van der Well en die van hem 
gepacht werd door Jan Teunisse Bosch, (nu de huisnrs. 45 en 47); 
- 199, de boerderij van Hendrik Westeneng, (nu nr. 43, "Ouders Vrucht", gebouwd in 1876); 
- 200, 201 en 201a, drie huisjes van Freerik van Vloten, (nu nr. 39, "Prinsenhof" en nr. 41 ); 
- 202, de boerderij van Gerrit Stam, (nu nr. 37, "Nooit Gedacht"); 
- 203, 204 en 205, een boerderij en een boerenhuis, bestaande uit twee woningen, eigendom 
van Dirk van Eeden, (nu nr. 35, "Eben Haezer", gebouwd in 1861); 
- 206, de boerderij van Wulfert Floor, (nu de nrs. 31 en 3 IA, "Welgelegen", gebouwd in 
1865); 
- 207, de boerderij "Henrietta Hoeve", eigendom van Johannes Pubst, notaris, (nu nr. 29, 
"Koleveld". gebouwd omstreeks 1900); 
- 208, een boerderijtje behorende aan "de Roomse armen", (nu nr. 27); 
- 209, de buitenplaats "Rustenburg", eigendom van Mr. Jacob, Constantijn Martens, 
(na de sloop van deze buitenplaats stond hier de boerderij van WVossestein (huisnr. 25) 
die in verband met de aanleg van de A -27 werd afgebroken); 
- 210 t/m 215, twee blokjes van drie huizen, het ene toebehorende aan de Wed. Willem 
Mulder, rentenierster en het andere aan het Domein van het kapittel van St. Jan, (nu de 
huisnrs. 9, 11. 13. 15 en 17, t.w. een houten huis en een blokje van vier huizen, gebouwd 
omstreeks 1900); 
- 216 t/m 219. vier woningen, eigendom van "de Gereformeerde Armen" van de 
Blauwkapel, (nu de huisnrs. 5 en 7); 
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- 220 t/m 222, drie woningen, eigendom van Anthonie van Rooyen, (nu een boerderij, 
gebouwd in 1873). 
Langs de zuidzijde van de Voordorpsedijk vonden we in 1840 de huisnummers: 
- 234 en 235, twee woningen onder één dak, eigendom van Wed. Lambert van der Wurff, 
boerin, (nu nr. 22, bungalow, gebouwd in 1974/1975); 
- 236 en 237, twee woningen onder één dak, eigendom van "de Roomse armen buiten 
de Wittevrouwen poort", (nu de nrs 30 en 30a); 
- 238, een huis van Hendrik, Jan van Loenen, rentenier, (nu onbebouwd terrein); 
- 239 en 240, twee huizen, eigendom van Rutgert van Santen, timmerman, (nu nr. 36, het 
huis genaamd "Groeneveld"). 
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