
Van Gerecht tot Gemeente 
OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE 

MAARTENSDIJK EN HAAR ARCHIEVEN 

Inleiding 
De regionale of - zo men wil — lokale 
geschiedschrijving kent in Nederland nog 
niet zo'n lange traditie. Tot in de jaren '70 
van deze eeuw hielden geschiedschrijvers 
zich voornamelijk bezig met de "grote" 
geschiedenis van koningen en keizers of 
andere belangrijke figuren, van oorlogen 
of natuurrampen of met de grote lijnen 
van de sociaal-economische geschiedenis. 
De laatste twee decennia is er sprake van 
een toenemende belangstelling — zowel 
bij professionele geschiedbeoefenaars als 
bij amateurs - voor de geschiedenis van 
een bepaalde streek, stad of dorp. Hierbij 
wordt in de regel dan niet alleen aandacht 
besteed aan een bepaald deelaspect van 
die geschiedenis, maar komen zowel poli
tieke en culturele als ook sociale en eco
nomische factoren aan bod, zodat we 
kunnen spreken van een integrale 
geschiedschrijving in het klein. 
Nu zijn er natuurlijk verschillende manie
ren om zich met die plaatselijke geschie
denis bezig te houden. Men kan nagaan in 
hoeverre en op welke manier gebeurtenis
sen en ontwikkelingen op landelijk — of 
zelfs internationaal — niveau terug te vin
den zijn in de plaatselijke geschiedenis. 
Minstens zo aardig is het echter om die 
"algemene" geschiedenis nu eens te laten 
voor wat zij is, en op zoek te gaan naar het 
"eigene", het bijzondere van de geschie
denis van een bepaalde plaats of streek. 
Hierbij moeten we dan niet alleen denken 
aan de politieke en culturele geschiedenis, 
maar vooral ook aan de geschiedenis van 
het dagelijks leven van de bewoners van 
een bepaalde streek of plaats. Hoe en 
waarvan leefden zij, wat was hun maat
schappelijke positie, wie hadden het 
plaatselijk voor het zeggen, was er sprake 
van een aanwijsbare sociale en politieke 
elite, hoe was de positie van vrouwen in 
de vrij besloten agrarische gemeenschap
pen van de verschillende woonkernen 
binnen de gemeente Maartensdijk en 
welke veranderingen zijn in de loop van 

de tijd opgetreden? Dit zijn slechts enkele 
van de vele vragen die aan de plaatselijke 
geschiedenis gesteld zouden kunnen wor
den. 
Op deze manier zou de regionale c.q. 
lokale geschiedschrijving een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de algemene 
beeldvorming over het dagelijks leven 
van gewone mensen in het verleden. 
Natuurlijk is het nodig om — willen we de 
gegevens op de juiste manier kunnen 
plaatsen en interpreteren — enig inzicht 
te hebben in de algemene geschiedenis 
van een bepaald tijdperk. Aan het onder
zoek zal dan ook meestal een oriëntatie in 
de bestaande literatuur vooraf dienen te 
gaan, waarbij dan tegelijkertijd kan wor
den nagegaan wat er zoal over het desbe
treffende onderwerp of gebied is geschre
ven. 
Voor het eigenlijke onderzoek zijn wij in 
de eerste plaats aangewezen op de plaat
selijke archieven. De voornaamste en ook 
vaak de enige bewaard gebleven archie
ven zijn in dit opzicht die van de plaatse
lijke overheid, in ons geval de archieven 
van de gemeente Maartensdijk. 
Archieven zijn in feite niets anders dan de 
administratieve neerslag van het orgaan 
dat ze gevormd heeft. Daar de bestuur
lijke organen van een gemeente als Maar
tensdijk niet altijd dezelfde zijn geweest, 
zijn ook de daarbijbehorende archieven 
niet aan elkaar gelijk. Alvorens ons met 
deze archieven bezig te houden, moeten 
wij dan ook eerst nagaan hoe de bestuur
lijke geschiedenis van de plaatselijke 
overheid er hier heeft uitgezien. 

Ontstaan 
De gemeente Maartensdijk heeft er niet 
altijd zo uitgezien als wij haar nu kennen. 
De gemeente bestaat in haar huidige vorm 
pas sinds 1 juli 1957 en omvat sindsdien 
vier woonkernen: het dorp Maartensdijk, 
Hollandsche Rading, Groenekan en 
Westbroek-Achttienhoven. Tot 1 januari 
1954 waren Westbroek en Achttienhoven 



zelfstandige gemeenten. Door grenswijzi
gingen van Utrecht met de randgemeen
ten moesten echter zowel Westbroek als 
Achttienhoven grondgebied aan Utrecht 
afstaan; de resterende noordelijke delen 
werden tot één nieuwe gemeente West
broek samengevoegd. Zo hield Achttien
hoven met ingang van 1 januari 1954 op te 
bestaan als zelfstandige gemeente en al na 
drieëneenhalf jaar kwam er ook een einde 
aan het bestaan van de nieuw gevormde 
gemeente Westbroek. Met ingang van 
1 juli 1957 werd de gemeente Westbroek 
opgeheven en — gedeeltelijk als compen
satie voor het in 1954 door Utrecht gean
nexeerde Tuindorp - bij Maartensdijk 
gevoegd. 
Het gebied waarin de gemeente Maar
tensdijk en de voormalige gemeenten 
Westbroek en Achttienhoven zijn ont
staan, was in het begin van de 8e eeuw 
door het Frankische staatsgezag aan Wil-
librord, de eerste bisschop van Utrecht, 
gegeven. Hij en zijn opvolgers kregen van 
de vorsten van het Frankische rijk en later 
van het Duitse rijk niet alleen veel grond
gebied, maar ook het daarbijbehorende 
rechterlijke en bestuurlijke gezag. Zo ver
wierven de Utrechtse bisschoppen ook 
wereldlijke macht. 
De streek waarover wij spreken maakte 
deel uit van een uitgestrekt veengebied. 
De bisschop, die het gebied produktief 
wilde maken, gaf - in ruil voor een deel 
van de opbrengst — grote stukken grond 
in leen die door de leenmannen ontgon
nen en in cultuur gebracht moesten wor
den. In de loop van de 12e eeuw was de 
verdeling van het veengebied nagenoeg 
voltooid. Degenen die op deze manier 
grond in leen verkregen, werden vaak ook 
begiftigd met gerecht (rechtspraak en 
bestuur), cijns (het recht om grond in erf
pacht uit te geven) en tiendrecht (het recht 
op 1/10 deel van de voortbrengselen van 
de in pacht uitgegeven grond). Zo zijn de 
verschillende gerechten in deze streek 
ontstaan. 
Behalve geestelijke instellingen als de 
Utrechtse kapittels van Oudmunster, St. 
Marie, St. Pieter, St. Jan en St. Maarten 
(of Domkapittel), de orde van de Johan-
nieters en verschillende abdijen, werden 
ook wereldlijke personen door de bis

schop met grond beleend zoals de heren 
van Zuilen en de heren Over de Vecht. 
In de eerste helft van de 13e eeuw hadden 
de heren Over de Vecht het gerecht Her-
verskop (Herbrechtscoop) in leen. Het 
omvatte het gebied van het huidige 
Blauwkapel en omgeving, in het noorden 
begrensd door de Groenekanse dijk 
(langs de Oude of Bisschopswetering), in 
het zuiden door de Ezelsdij k en in het oos
ten door het gerecht De Bilt. Midden door 
het gebied liep een weg die in 1350 de 
"Oude Weg" werd genoemd, de latere 
Voordorpse dijk. Aan deze weg bevond 
zich een kapel die de naam "Blauwka
pel" kreeg. Deze naam ging al spoedig 
over op de nederzetting die zich langs de 
genoemde dijk bevond. Omstreeks het 
jaar 1300 hebben de meest westelijke tien 
hoeven, later de Nedertienhoeven 
genoemd, zich als Domproostengerecht 
van Herverskop afgescheiden. In 1321 
werd dit voor het eerst genoemd als weste
lijke begrenzing van Herverskop. Niet 
veel later verwierven de heren Over de 
Vecht ook het gebied ten noorden van de 
Bisschopswetering. 
Met de veenontginning is men — vermoe
delijk vanaf het begin van de 13e eeuw — 
begonnen bij de Vecht en zo verder in de 
richting van het Gooi en de Vuurse. Het 
zwaartepunt van de bewoning in dit 
gebied verplaatste zich met de ontginning 
mee geleidelijk aan in noordelijke rich
ting. Blauwkapel moet de oudste neder
zetting geweest zijn in dit gebied, dat 
Oostveen werd genoemd daar het zich 
aan de oostelijke rand van het veengebied 
bevond. 
De naam Oostveen kwam voorzover 
bekend is voor het eerst voor in 1355, niet 
voor één bepaalde nederzetting maar 
voor het gehele gebied tussen de Vecht en 
de Vuurse. Pas later zou de naam ook 
gebruikt worden voor de belangrijkste 
nederzetting, het huidige dorp Maartens-
dijk. 
In de 14e eeuw werd een begin gemaakt 
met de ontginning van de venen ten noor
den van de Bisschopswetering, omstreeks 
het midden van de 14e eeuw kwam de 
Nieuwe Wetering tot stand en al in 1392 
werd melding gemaakt van de Oostveense 
vaart, waarvan gezegd werd dat ze "in 



des Domproests gerecht leyt". De aanleg 
van een dijk langs deze vaart vormde een 
volgende fase in de ontginning, die werd 
afgesloten met de ontginning van het 
meest noordelijke stuk tot aan de Hol-
landsche Rading en de Vuurse in de 16e 
eeuw. 
De naam Maartensdijk kwam al in het 
begin van de 15e eeuw voor, maar werd 
toen waarschijnlijk alleen nog maar 
gebruikt voor de hiervoor genoemde dijk 
langs de Oostveense vaart. De naam is 
afkomstig van de heren van de Dom te 
Utrecht die aan de dijk in hun gerecht de 
naam van hun patroonheilige St. Maar
ten gaven. Uiteindelijk is de naam Maar
tensdijk in de loop van de 16e eeuw over
gegaan op de nederzetting aan de meest 
noordelijke dwarsdijk. De naam Oost
veen werd geleidelijk aan uitsluitend 
gebruikt voor het gehele gerecht; tot in de 
eerste helft van de 19e eeuw werd de 
gemeente (niet het dorp) Maartensdijk 
nog dikwijls Oostveen genoemd. 
De nederzetting aan de noordelijkste 
dwarsdijk was de belangrijkste en hier 
ontstond in 1555 de parochiekerk. De 
verheffing van Oostveen tot zelfstandige 
parochie bracht ook in territoriaal 

opzicht een zekere zelfstandigheid met 
zich mee. De bestuurlijke grenzen vielen 
in die tijd nagenoeg samen met de paro
chiale grenzen. Het gerecht Oostveen 
omvatte rond 1625 de volgende buurt
schappen: de nederzetting Maartensdijk, 
Oude of Achter Wetering, Herverskop 
(met Blauwkapel), Groenekan, Nieuwe 
Wetering, Biltstraat en het Zwarte Water. 
In het zuiden grensde dit gebied aan de 
stad Utrecht, in het westen aan het 
gerecht Achttienhoven, in het noorden 
aan het Gooise Bos en in het oosten aan 
het gerecht De Bilt. 
Ook de ontginning van Westbroek was 
bij de Vecht (bij Zuilen) begonnen en zou 
- evenals die van Achttienhoven - inde 
loop van de 16e eeuw bij de Hollandsche 
Rading eindigen. De ontginning van 
Westbroek moet eerder hebben plaatsge
vonden dan die van Achttienhoven; het is 
immers niet waarschijnlijk dat zomaar 
een stuk grond ("coop") midden uit het 
uitgestrekte veengebied werd genomen. 
Er bestaan aanwijzingen dat de in de 1 Ie 
eeuw gestichte abdij van Oostbroek ten 
zuiden van De Bilt, het woeste veengebied 
van Westbroek van de bisschop in eigen
dom verwierf. Dit zou dan tevens de ver-
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klaring voor de naam Westbroek kunnen 
zijn. In het laatste kwart van de 13e eeuw 
blijkt de abdij deze goederen in leen te 
hebben gegeven aan de heren van Zuilen. 
In een schouwbrief van 1563 worden de 
benamingen Oude Weg (Herenweg) en 
Oude Dijk (Binnenwegse dijk) aangetrof
fen. De meest noordelijke dwarsdijk, de 
Kerkdijk, was in de tweede helft van de 
15e eeuw het uitgangspunt voor de ver
dere ontginning in noordelijke richting. 
Het gebied dat later als Achttienhoven 
wordt aangeduid werd waarschijnlijk in 
1085 door de bisschop aan het kapittel 
van St. Jan te Utrecht geschonken. Het 
kapittel kreeg - zodra er zich bewoners 
vestigden - ook de geestelijke en wereld
lijke rechtspraak over dit gebied. De wil
dernis werd ter ontginning van 18 hoeven 
uitgegeven; hieraan is vermoedelijk de 
naam van de latere nederzetting ontleend. 
De ontginning begon bij de Vechtdijk 
waarlangs een dwarswetering en vervol
gens een dijkweg werd aangelegd. In het 
noorden vormde aanvankelijk de Gagel-
dijk de grens, in het oosten en westen de 
Sint-Anthonie- en de Klopdijk. Pas in de 
14e eeuw werd de ontginning naar het 
noorden toe voortgezet, vermoedelijk tot 

aan de Kooidijk (Oude Dijk). Rond 1414 
had tussen de verschillende grondeige
naars een verdeling plaats van het veenge
bied tussen de Kooidijk en het latere dorp 
Achttienhoven. Daar werd vervolgens 
een nieuwe dwarswetering gegraven en 
een nieuwe dijk aangelegd, de Nieuwe of 
Achttienhovense dijk. 
Beide nederzettingen, Westbroek rond 
1450 en Achttienhoven kort daarna, 
vestigden zich definitief aan de Kerkdijk 
en de Nieuwe dijk. Op 6 maart 1457 werd 
door de dominicaan Joost Borre, wijbis
schop van David van Bourgondië, een 
kapel aan de Kerkdijk ingewijd en twintig 
jaar later - in 1477 - werd Westbroek 
officieel als parochiekerk erkend. In 1481 
werd de kapel door de nu nog bestaande 
kerk vervangen. 

Bestuur 
Vóór 1555 berustte het bestuur in het 
gerecht Oostveen grotendeels bij de Dom
proost (proost van het Domkapittel). Al 
in 1355 had de bisschop aan het kapittel 
van de Dom te Utrecht het recht verleend 
hier "novale" tienden te heffen d.w.z. 
tienden van het nieuw ontgonnen en in 
cultuur gebrachte land. Na 1555 droeg de 



Domproost een deel van zijn macht over 
aan schout en schepenen. Wel bleven de 
tienden van Oostveen en andere "heer
lijke rechten" aan het Domkapittel toe
komen. 
Als ambachtsheer van het gerecht Oost
veen benoemde de Domproost de schout 
en schepenen. Deze laatsten werden geko
zen uit de gegoede dorpsgenoten en 
beschouwd als de vertegenwoordigers 
van de gehele dorpsgemeenschap. De 
schout was de plaatsvervanger van de 
heer en werd evenals de secretaris en de 
gerechtsbode door hem aangesteld. Te 
zamen vormden schout en schepenen het 
plaatselijk bestuur in het gerecht. Rond 
1700 waren er in het gerecht Oostveen één 
schout en zes schepenen; drie voor het 
dorp Maartensdijk, één voor de Achter 
Wetering, één voor Groenekan en één 
voor Blauwkapel. 
Overheidsambten en -rechten waren in 
die tijd veelal privaatbezit en konden in 
ruil voor geld worden verhandeld. Zo 
werden het schout- en secretarisambt dik
wijls in pand gegeven of verpacht. Een 
overheidsrecht dat werd verkocht, in leen 
gegeven of verpacht, en waarop geleide
lijk aan een erfelijk recht ontstond, 
noemde men "heerlijkheid". Op het plat
teland was het "heerlijk recht" vrijwel 
steeds met een bepaald grondbezit ver
bonden en werd mèt dit bezit verhandeld. 
Westbroek was tot 1795 een heerlijkheid 
van de heren van Zuilen. Aanvankelijk 
was de heerlijkheid in het bezit van het 
geslacht Van Rennenberg als heren van 
Zuilen. Vervolgens ging de heerlijkheid 
over aan het geslacht Van Reede tot 
Nederhorst. Door het huwelijk van Anna 
Elisabeth van Reede tot Nederhorst, 
Vrouwe van Zuilen, met Hendrik Jacob 
van Tuyll van Serooskerke ging de heer
lijkheid tenslotte in diens geslacht over. 
Het bestuur van het gerecht Westbroek 
bestond uit een schout en zes schepenen. 
De schout werd rechtstreeks benoemd 
door de heer van Zuilen en de schepenen 
werden door hem gekozen uit dubbeltal
len, opgemaakt door de schout en de 
aftredende schepenen. 
Achttienhoven was indertijd een hoge 
heerlijkheid van de proostdij van het 
kapittel van St. Jan te Utrecht en maakte 

als zodanig deel uit van de zogenaamde 
"Proostdijlanden". De hoge jurisdictie 
(rechtspraak) over Achttienhoven werd 
uitgeoefend door de baljuw van de 
Proostdijlanden, aan wie ook het toezicht 
op het bestuur van het gerecht was opge
dragen. Het gerecht bestond uit een 
schout en vijf schepenen, de proost 
benoemde de schepenen op voordracht 
van het gerecht en de schout werd recht
streeks door hem benoemd. 
De taak van een gerecht, opgevat als het 
college van schout en schepenen, was 
tweeledig; het fungeerde als rechterlijk 
college en als bestuursorgaan. Elk gerecht 
bezat in beginsel de lagere rechtsmacht in 
zijn gebied. Vóór 1795 maakte men 
onderscheid tussen de lage of dagelijkse 
jurisdictie en de hoge jurisdictie of bloed
ban (misdrijven waarop de doodstraf 
stond). De hoge jurisdictie omvatte de 
ernstige criminele zaken, de lagere juris
dictie de "kleine" strafzaken alsmede 
civiele zaken en overtredingen. Sinds 
Karel de Vijfde kwam hier de hoge juris
dictie in het algemeen aan het Hof van 
Utrecht toe. De proost van St. Jan bezat 
echter de hoge jurisdictie over Achttien
hoven. Dit recht van de proost was in de 
eerste helft van de 16e eeuw nogal eens 
aanleiding tot geschillen tussen de proost 
en de procureur-generaal bij het Hof van 
Utrecht. Uiteindelijk wees de Grote Raad 
van Mechelen (toen het hoogste rechts
college) bij vonnis van 11 mei 1538 aan de 
proost toe: "de jurisdictie hooge, mid-
dele ende lage, mitsgaders die vruchten 
ende proffijten vandien". 
In de regel was elk gerecht bevoegd in 
boetstraffelijke zaken (mocht boeten 
opleggen tot 42 stuivers) en in civiele 
zaken die geschillen tussen particulieren 
betroffen (contentieuze rechtspraak). 
Daarnaast had het tot taak het op rechts
geldige wijze vastleggen van rechtshande
lingen door derden (vrijwillige of volun
taire rechtspraak). Hiertoe behoorden 
onder andere overdrachten en bezwarin
gen van onroerend goed, openbare ver
kopingen, huwelijksvoltrekkingen (voor
zover deze niet Gereformeerd 
geschiedden) en echtscheiding. 
Naast deze rechterlijke functie vervulde 
het gerecht ook een bestuurlijke taak. 



Deze was in die tijd overigens vrij beperkt 
en bepaalde zich voornamelijk tot het 
behartigen van waterstaatsbelangen (in 
samenwerking met polderbesturen) en de 
inning van de belastingen. 
De schout was tevens gadermeester en als 
zodanig belast met de inning van de 
belastinggelden waarvan hij een bepaald 
percentage voor zichzelf mocht behou
den. 
Met de Bataafse revolutie in 1795 werden 
de gerechten met verwijdering van de zit
tende schepenen en ambtenaren omgezet 
in municipaliteiten of gemeentebesturen. 
De politieke rechten van de ambachtshe
ren werden evenals andere "heerlijke 
rechten" afgeschaft. De bestuurstaken en 
de rechterlijke bevoegdheden werden 
strenger gescheiden en in 1811 verloren de 
gemeenten hun rechterlijke taken geheel 
en functioneerden vanaf dat ogenblik 
alleen nog als bestuursorgaan. 
Nadat in 1795 de heerlijke rechten in 
Nederland waren afgeschaft, werd op 12 
juli 1798 door de "Agenten ter reorgani
satie der gemeentebesturen over het voor
malig gewest Utrecht" de ontbinding van 
de bestaande besturen en de vereniging 
van Westbroek en Achttienhoven tot één 
gemeente uitgesproken. Er werd een 
nieuw bestuur aangewezen bestaande uit 
vijf inwoners van Westbroek en twee van 
Achttienhoven. 
Westbroek ging met deze gang van zaken 
graag akkoord, maar Achttienhoven 
wilde van samenvoeging niets weten. Zij 
was bang voor de financiële problemen 
van Westbroek te moeten opdraaien. 
' 'Westbroek is enkel of meestal veenland, 
hetgeen vooral zeedert de laatste jaaren 
sterk beveend is; Achttienhoven daaren-
teegen is enkel weiland of zelf teegen de 
Hollandsche Rading aan een groot 
gedeelte bouland. Westbroek heeft dus 
een veenkas, waarmede die van Achttien
hoven niets te doen hebben en ook niets te 
doen kunnen hebben (...). Alverder: de 
inrichting en de directie der beijde dorpen 
is geheel onderscheyden. In Westbroek 
komt men alle jaaren veel te kort op de 
rekening der dorpslasten, uyt hoofde dat 
veele der ingezeetenen bestaan uyt arme 
lieden of daghuurders. In Achttienhoven 
daarenteegen komt men regulier toe uyt 

hoofde der meerder gegoedheid der inge
zeetenen. In Westbroek word het te kort 
komende omgeslagen voor twee derden 
over de ingezeetenen en voor de ander een 
derde over de ingelanden. In Achttienho
ven, zo er al iet te kort mögt koomen, 
word dat omgeslagen alleenlijk over de 
ingezeetenen, zonder de ingelanden daar
mede te bezwaaren. Hoe nu zal het hier
mede gaan bij eene ineensmelting der 
gerechten? Zullen die van Achttienhoven 
betaalen, hetgeen Westbroek op de 
dorpslasten te kort koomt?", zo vroeg 
Achttienhoven zich bezorgd af. Als reden 
voor de bezwaren van Achttienhoven 
wordt ook wel genoemd het feit dat het 
Oranjegezinde Achttienhoven niet samen, 
wenste te werken met het Fransgezinde 
gemeentebestuur van Westbroek. 
Ondanks het verzet van Achttienhoven 
bleven de beide gemeenten formeel tot 
eind september 1802 samengevoegd. Pas 
bij publikatie van het departementaal 
bestuur van Utrecht van 22 september 
1802 werd definitief vastgesteld dat West
broek en Achttienhoven afzonderlijke 
gemeenten zouden blijven. 
Nadat in 1810 de Noordelijke Nederlan
den als Koninkrijk Holland bij het Franse 
keizerrijk waren ingelijfd, werd ook hier 
- per 1 januari 1811 — de Franse admi
nistratieve organisatie van kracht. Aan 
het hoofd van iedere gemeente stond nu 
een maire; hij werd bijgestaan door twee 
"adjoints" en een "conseil municipale". 
Voor de tweede maal werden Achttienho
ven en Westbroek met samenvoeging 
bedreigd. Bij Keizerlijk Decreet van 21 
oktober 1811 werd de samensmelting 
gevorderd tot één "commune de West
broek" met ingang van 1 januari 1812. 
Deze samenvoeging schijnt zich echter te 
hebben beperkt tot het hebben van één 
maire. Na de bevrijding van de Franse 
overheersing in het najaar van 1813 wer
den Westbroek en Achttienhoven weer 
twee afzonderlijke gemeenten en dat is — 
ondanks vele pogingen tot samenvoeging 
- zo gebleven tot 1 januari 1954, toen 
Achttienhoven uiteindelijk bij West
broek werd ingelijfd. 
Na de Franse tijd werd bij de regeling van 
de gemeentelijke bestuursorganisatie nog 
geruime tijd onderscheid gemaakt tussen 
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de steden en de gemeenten op het platte
land. In de jaren 1815-1819 kwamen er 
voor iedere provincie afzonderlijke regle
menten voor de plattelandsgemeenten. 
Het reglement voor de provincie Utrecht 
was in 1816 gereed. 
Het bestuur van de plattelandsgemeente 
werd nu opgedragen aan de schout en een 
college "hetgeen de naam zal voeren van 
gemeenteraad, en worden geassisteerd 
door eenen secretaris". De functie van 
schout had nu een geheel andere inhoud 
dan die vóór 1795 en was meer te vergelij
ken met die van de huidige burgemeester. 
De schout werd bijgestaan door twee 
assessoren; zij waren leden van de 
gemeenteraad die door Provinciale Sta
ten als zodanig waren benoemd. De 
raadsleden (gemeente"raden") werden 
door de Staten benoemd uit de "vroedste 
en gegoedste ingezetenen". 
Het provinciaal reglement van 1816 werd 
in 1825 vervangen door een voor het 
gehele rijk geldend reglement op het plat-
telandsbestuur. De schout werd vervan
gen door de burgemeester en het gemeen
tebestuur bestond nu uit burgemeester, 
twee assessoren en de gemeenteraad. 

Aan het onderscheid tussen steden en 
plattelandsgemeenten werd een einde 
gemaakt met de invoering van de gemeen
tewet van 1851. Ieder gemeentebestuur 
bestond in het vervolg uit een gemeente
raad en een college van burgemeester en 
wethouders. De toen ingestelde gemeen
telijke bestuursstructuur is in grote lijnen 
gelijk aan die welke wij nu nog kennen. 

Archieven 
In het voorafgaande hebben we gezien 
dat pas in de Franse tijd en wel per 
1 januari 1811 voor het eerst gesproken 
kan worden van een "gemeente", met 
een gemeentebestuur dat bestond uit de 
trits burgemeester, wethouders en 
gemeenteraad. De jaren 1795-1811 vorm
den een overgangsperiode van gerecht 
naar gemeente(bestuur). Door de invoe
ring van de Franse rechterlijke en 
bestuurlijke organisatie in 1811 kwam 
definitief de scheiding tussen rechtspraak 
en bestuur tot stand. Ook aan de over
dracht en bezwaring van onroerend goed 
ten overstaan van het gerechtsbestuur 
kwam nu een einde. 
Wanneer wij ons bezig willen houden met 



de archieven van de plaatselijke overheid, 
zijn wij — zo zal duidelijk zijn — niet 
alleen aangewezen op de desbetreffende 
gemeentearchieven, die pas in 1811 aan
vangen, maar moeten wij zeker ook 
gebruik maken van de archieven van de 
gerechten, die — althans in bestuurlijke 
zin - als de voorlopers van die gemeen
ten moeten worden beschouwd. 
Het archief van het gerecht Oostveen, dat 
wil zeggen het bestuurlijk gedeelte ervan, 
is lange tijd onvindbaar geweest. Bij de 
inventarisatie van het archief van de 
gemeente Maartensdijk over de jaren 
1811-1925, waarmee in het voorjaar van 
1987 een begin werd gemaakt, werden 
verschillende archivalia aangetroffen uit 
de periode van vóór 1811. Steeds meer 
stukken werden teruggevonden en op 
gegeven moment kon weer gesproken 
worden van een "archief" van het 
gerecht Oostveen. Alle stukken die in 
1891 door de bekende archivaris R. Fruin 
Th.Azn. waren beschreven, waren nu 
weer aanwezig. 
Bovengenoemd archief van het gerecht 
Oostveen, dat de jaren 1639-1811 
bestrijkt, is helaas zeer fragmentarisch 
bewaard gebleven. Alleen over financiële 
zaken, belastingen en verschillende 
waterstaatszaken is het één en ander 
bewaard gebleven. Heel anders is dit bij 
de archieven van de gerechten van West
broek en Achttienhoven, die een schat 
aan informatie over de beide dorpen 
bevatten over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Ook de archivalia uit de 
Franse tijd zijn bewaard gebleven. De 
archieven van beide gerechten beslaan 
globaal genomen de periode 1625-1813 en 
berusten evenals het archief van het 
gerecht Oostveen in de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats te Maartensdijk. 
De hiervoor genoemde gerechtsarchieven 
bevatten alleen de bestuurlijke stukken 
van vóór 1811. De rechterlijke stukken 
van de gerechtsbesturen van Oostveen, 
Westbroek en Achttienhoven over de 
jaren 1620-1811 bevinden zich sinds de 
jaren '80 van de vorige eeuw als retro-acta 
(archiefstukken die op de voorgeschiede
nis betrekking hebben) van de rechtban
ken in het Rijksarchief te Utrecht. Daar 
bevinden zich ook de archiefstukken die 

betrekking hebben op de huwelijksslui
ting voor het gerecht. Samen met de ker
kelijke doop-, huwelijks- en begraafre-
gisters dienen deze stukken als retro-acta 
van de in 1811 ingevoerde Burgerlijke 
Stand. 
Behalve de gerechtsarchieven kunnen 
ook andere archieven ons informatie 
leveren over de geschiedenis van de ver
schillende dorpen en woonkernen van de 
gemeente. In de eerste plaats natuurlijk 
de archieven van de verschillende 
ambachtsheren onder wie de gerechten 
ressorteerden. Voor Oostveen is dit het 
archief van het Domkapittel, voor West
broek het archief van het Huis Zuilen en 
voor Achttienhoven het archief van het 
kapittel van St. Jan. Deze archieven 
bevatten talloze gegevens over de respec
tieve gerechtsgebieden, niet alleen over 
bestuurlijke aangelegenheden maar ook 
bijvoorbeeld over kerkelijke zaken (pre
dikantsbenoemingen e.d.), onderwijs, 
armenzorg en over de verschillende lan
derijen en "huizen" die hier werden beze
ten. Deze archieven vormen een onmis
bare aanvulling op de archieven van de 
gerechten zelf. 
Daarnaast kan men - afhankelijk van 
het onderwerp dat bestudeerd wordt — 
nog het omvangrijke archief van de Sta
ten van Utrecht raadplegen; de Staten 
hadden immers een zeer grote bemoeienis 
met het bestuur en de politiek in de ver
schillende dorpsgerechten. Of het archief 
van het Hof van Utrecht, dat spannende 
verhalen over misdaden en overtredingen 
bevat. Verder zijn er natuurlijk nog de 
verschillende waterschaps- en polderar
chieven zoals die van het waterschap 
Maartensdijk over de jaren 1638-1953, 
die van het waterschap Achttienhoven 
over de periode (1608) 1701-1811, en de 
archieven van het Molenblok (c. 1785), de 
Molenpolder 1649-1814 en het Huis te 
Hart (1809). Al deze archieven berusten 
in het Rijksarchief te Utrecht. 
Verder zijn er natuurlijk verschillende 
particuliere archieven die de moeite 
waard zijn zoals onder andere familiear
chieven en kerkelijke archieven. 
Ook voor de periode na 1811 is het raad
zaam om behalve de gemeentearchieven 
ook andere archieven te raadplegen zoals 
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dat van Provinciale Staten, rechterlijke 
archieven, waterschapsarchieven etc. 
Alleen dàn zal het mogelijk zijn een com
pleet beeld te krijgen van de geschiedenis 
van de gemeente Maartensdijk en de 
daarin gelegen dorpen. 
Het eigenlijke archief van de gemeente 
Maartensdijk alsook de archieven van de 
voormalige gemeenten Westbroek en 
Achttienhoven berusten in de gemeente
lijke archiefbewaarplaats te Maartens
dijk. Deze archieven zijn - evenals de 
meeste andere hiervoor genoemde archie
ven — in het algemeen openbaar en koste
loos raadpleegbaar, uitgezonderd stuk
ken jonger dan 50 jaar. De inventarissen 
van deze gemeentelijke archieven zullen 

- evenals de inventaris van het archief 
van het gerecht Oostveen - binnenkort 
worden gepubliceerd. 

Tenslotte, archieven geven geen afge
ronde geschiedverhalen; zij bevatten spo
ren en elementen van het verleden waaruit 
de onderzoeker zelf het beeld moet zien te 
reconstrueren. Dit vraagt veel inventivi
teit en vooral doorzettingsvermogen. 
Voor de ware speurneus leveren de 
archieven jaren werk(plezier) op, temeer 
daar over de geschiedenis van Maartens
dijk en omgeving tot nog toe nauwelijks 
iets noemenswaardigs is geschreven. 

Drs. F.E. Brouwer 
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