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Ten geleide 

Steeds vaker kijken we uit naar het jaar 2000. Dat getal heeft een welhaast magische klank. 
Geen wonder, we sluiten dan een hele eeuw af en we zijn geneigd, levend in het laatste de
cennium voor de eeuwwisseling een balans op te maken van deze eeuw. 

Ook St Maerten, het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk, ontkomt daar 
niet aan. In het 7e nummer alweer maken we op een wel heel speciale manier de balans op. 
Door te kijken hoe Maartensdijk als gemeente aan het eind van de vorige eeuw eruit zag. 
Dat geeft des te meer reliëf aan de situatie van de gemeente aan het eind van deze eeuw. 
Leo Fijen raadpleegde de volkstelling-gegevens van de vorige eeuw die zijn vastgelegd in 
zogenaamde bevolkingsregisters van 1830,1840 en 1880. Namen, beroepen, godsdienst en 
overlijden zijn daarin terugle vinden. Als onderzoeksjaar werd gekozen voor 1880, maar 
omTTéTohderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken en meer te laten zijn dan zomaar een 
indruk, werden de gegevens van 1880 getoetst aan de registers van 1830 en 1840. Wat dus 
in dit nummer over 1880 geschreven wordt, geldt ook vaak voor de eerste helft van de vo
rige eeuw en zegt dus iets over de 19e eeuw. 

Vervolgens werden de gegevens van 1880 vergeleken met die van 1987 - dat is een onder
zoek naar godsdienstige gezindte - en met de meest recente bevolkingscijfers van 1990. 
Leo Fijen komt dan tot de conclusie dat de gemeente Maartensdijk in honderd jaar een stuk 
groter en gezonder, maar ook minder protestant is geworden. 
Of dit ook voor Hollandsche Rading geldt, valt moeilijk te zeggen. Over dat dorp aan de 
grens van de gemeente is in 1880 nog niet zo gek veel bekend. Het komt in ieder geval niet 
of nauwelijks in de bronnen voor. Daarom is Wim Hoebink op zoek gegaan naar de eerste 
tekenen van leven over Hollandsche Rading in de archieven. Op zijn vertrouwde manier 
voert Wim Hoebink ons binnen in de begintijd van Hollandsche Rading. 

We bevinden ons dan al aan het begin van deze eeuw. Dat was ook de tijd dat er in onze om
geving nog klederdracht werd gedragen. Wat dragen gewone Maartensdijkers en wanneer 
dragen gewone mensen een witte effen muts? Het Openluchtmuseum in Arnhem, de be
voegde instantie op dit gebied, weet van niets. Onze eigen Koos Kolenbrander, bekend van 
zijn stukjes in de Stichtse Post, toog op onderzoek uit en publiceert de resultaten in dit num
mer. 
Een aantal foto's zijn uit de collectie van A.L. Zwart. 
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Gemeente Maartensdijk 
zo'n eeuw geleden 

Het moet voor perril Yinn r T ' j n een zwart 
jaar zijn geweest, 1880. De katholieke ar-
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beider, afkomstig uiuBunjTJL en sinds de 
70er jaren van de vorige eeuw woonachtig 
in de gemeente Maartensdijk, werd dat jaar 
zwaar beproefd. Op 24 mei begon de el
lende. 
Toen moest de 42-jarige voerman Gerrit 
van Gijn de lange wandeling van Zwarte 
Water - nu Utrecht-Tuindorp, toen beho
rend tot Maartensdijk - naar het gemeente
huis maken om aangifte te doen van het 
overlijden van zijn dochter, Maria van Gijn, 
oud 8 jaar. Gemeentesecretaris Hendrik 
JacobKv Lmoest een handje helpen, want 
Gerrit kon n ' p t schrijven zoals veel meer 
mensen toep 

Het leed van Gerrit en zijn vrouw Johanna 
de Bruyn werd verzacht door de geboorte 
van een tweeling, anderhalve maand later. 
Trots meldde Gerrit zich op 5 juli ander
maal bij het gemeentehuis, maar nu om te 
melden dat hij vader was geworden van 
Maria, vernoemd naar de zojuist overleden 
dochter, en Johanna. Maar de tijden waren 
hard. Nog geen 3 weken later was Gerrit 
weer op het gemeentehuis. De jongste van 
de tweeling, Johanna, was op 27 juli overle
den. En een week later was het drama com
pleet. Maria, de oudste van de twee, was 
ook dood, nog geen 4 weken oud. 
Ziehier het leven van 1880, Maartensdijk 
ruim een eeuw geleden, in een notedop. 
Gerrit van Gijn en zijn vrouw verloren in 
een paar maanden tijd 3 kinderen. Het jaar 
1880 was er één met een te dikke zwarte 
rand. Gerrit meldde zich korte tijd later dan 
ook voor de 5e keer binnen één jaar bij het 
gemeentehuis. Om zich uit te laten schrij
ven. Ongetwijfeld als een gedesillusio
neerd mens verliet Gerrit de gemeente op 
43-jarige leeftijd. Maartensdijk had hem 
geen geluk gebracht. 

Sterftecijfer 
Het verhaal van Gerrit van Gijn staat niet op 
zichzelf. In de gemeente Maartensdijk, 

Maartensdijk, 
Gemeentehuis, 1908 

toen de kernen Maartensdijk, Nieuwe 
Wetering, Achterwetering, Hollandsche 
Rading, Groenekan, Blauwkapel, Biltstraat 
en Zwartewater omvattend, stierven in 
1880 61 mensen. En de helft van hen werd 
niet eens I jaar. De kinder- en zuigelingen
sterfte besloeg zelfs 2/3 van het totaal aan
tal doden. En dan nog eens te bedenken dat 
die 61 mensen in één jaar tijd stierven op 
een bevolking van 1916 zielen. Dat is veel 
als men het vergelijkt met het sterftecijfer 
van de gemeente in 1990. Dat was op een 
totaal van 9393 zielen slechts 39. Dat is iets 
meer dan de helft van het totaal in 1880, ter
wijl de bevolkingsomvang van de hele ge
meente nu veel groter is dan toen. 

Er stierven dus verhoudingsgewijs veel 
mensen in 1880 en de leeftijd waarop dat 
gebeurde was gemiddeld 19 jaar. Dat is 
schrikbarend laag in vergelijking met van-
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daag de dag, met een gemiddelde sterfte
leeftijdvan 75 jaar. 
Oorzaken liggen voor de hand. Welvaart en 
medische zorg waren in 1880 veel minder 
ontwikkeld. En ook de hygiëne liet veel te 
wensen over. Het wekt dan ook geen verba
zing dat de inspecteur van het geneeskun
dig toezicht in Gelderland en Utrecht het 
gemeentebestuur op de vingers tikt, wij
zend "op de sje^htejimsv^sting van vele in
gezetenen en op de schrikbarende onrein
heid in de onmiddellijke nabijheid der wo-
ningen en de ongezonde en stinkende loe-_ 
stand der sloteiü 

Dorpsweg 
Maartensdijk, in wes
telijke richting. Links 

winkel Hardeman, 
rechts daarvan 

"Lombok" 

Maartensdijk. 

Tabel 1 Bevolkingsgrootte 

Maartensdijk 
Nieuwe Wetering 
Achter Wetering 
Groenekan 
Holl. Rading* 
Westbroek 
Blauwkapel 
Biltstraat 
Zwarte Water 

1880 
859 (44,8%) 
123 (6,4%) 
96 (5,0%) 

348(18,2%) 

301 (15,7%) 
88 (4,6%) 

101 (5,3%) 

1990 
5034 (53,6%) 

1925(20,5%) 
1263(13,4%) 
1171 (12,5%) 

Totaal 1916(100%) 9393 ( 100%) 

* Hollandsche Rading stelde in 1880 nog nauwelijks iets voor en wordt nergens apart vermeld in de bronnen. 



Tabel 2 Bevolkingsgrootte 

Maartensdijk 
Achter Wetering 
Nieuwe Wetering 
Groenekan 
Westbroek 
Achttienhoven 
Holl. Rading* 

1880 
859 (29,7%) 
96 (3,3%) 

123 (4,3%) 
348(12,0%) 
959 (33,2%) 
507(17,5%) 

1990 
5034 (53,6%) 

1925(20,5%) 
1171 (12,5%) 

1263(13,4%) 

Totaal 2892 ( 100%) 9393 ( 100%) 

:'Hollandsche Rading stelde in 1880 nog nauwelijks iets voor en wordt nergens apart vermeld in de bronnen. 

Geen wonder dat in de gemeente Maar
tensdijk de mensen in 1880 zo jong stier
ven , geen wonder ook dat de gemeente i n de 
19e eeuw geen geweldige bevolkingsgroei 
doormaakte. Want steekproeven in het 
overlijdensregister leren dat 1880 geen uit
zondering was. Niettemin, het jaar 1880 
blijft een momentopname, zoals ook 1990 
dat is. Maar momentopnamen kunnen wel 
een aardige indruk geven van het verschil 
tussen de gemeente Maartensdijk toen en 
nu. Zoals blijkt uit het onderstaande beeld 
van de bevolkingsomvang. 

Jtîaertevsc: k 

Bevolkingsgroei 
De bevolking van de gemeente groeide van 
1440 zielen in 1830 naar 1916 in 1880. Dat 
is over 50 jaar gemeten geen spectaculaire 
ontwikkeling. Nu was de 19e eeuw ook een 
tijd van stabiliteit in alle opzichten en 
kwam de kentering in sociaal en econo
misch opzicht pas tegen het eind van de 
eeuw. Sinds 1880 veranderde er veel in 
Nederland en Maartensdijk beleefde dat 
mee. In een eeuw werd de gemeente 5 keer 
zo groot, van 1916 inwoners in 1880 naar 
9393 in 1990 (zie tabel 1). 
Voor de goede orde, de gemeente bestond 
een eeuw geleden uit de kernen Hol-
landsche Rading, Maartensdijk, Nieuwe 
Wetering, Achterwetering, Groenekan, 
Blauwkapel, Biltstraat en Zwarte Water. In 
1990 ziet de gemeente er heel anders uit. De 
drie laatstgenoemde kernen behoren nu im
mers tot de gemeente Utrecht. Dat maakt de 
vergelijking tussen de gemeente van 1880 
en 1990 moeilijk. 
De vergelijking wordt misschien zuiverder 
als de huidige gemeentesamenstelling ge
projecteerd wordt op het Maartensdijk van 

Maartensdijk, de kerk 

Paard(en) en wagen, 
"Boom en Bosch" 
familie J. Boshuis 



Tabel 3 Godsdienst 1880 

Dorp Maartensdijk Dorp Westbroek 

Ned. Herv. 
Chr. Geref. 
Katholiek 
Geen 
Rest 

800(93,1%) 612(63,8%) 
15 (1,7%) 112(11,7%) 
13 (1,5%) 175(18,2%) 
10 (1,2%) -
21 (2,5%) 60 (6,3%) 

859(100%) 959(100%) Totaal 

De smid tegenover 
het "doktershuis", 

ongeveer Dorpsweg 
20 en 22 

toen. Dat betekent dat Westbroek en 
Achttienhoven - die toen nog een aparte ge
meente vormden - in de tabel de plaats in
nemen van Blauwkapel, Biltstraat en 
Zwarte Water. Maar ook als men uitgaat 
van deze samenstelling in 1880, blijkt de 
gemeente wat inwonertal betreft stevig ge
groeid in één eeuw. De gemeente van 1990 
is dan 3x zo groot als in 1880, 9393 zielen 
nu tegen 2892 toen (zie tabel 2). 
Opvallend in deze cijfers is dat Maar
tensdijk in 1880 niet de grootste kern is. 
KQTJloper is Westbroek. In een eeuw kan 
veel veranderen, want Westbroek is nu qua 
inwonertal de kleinste kern en is ook de 
enige kern die nauwelijks groter is gewor
den. De hervormde kerk van Westbroek -
veruit He prootste van de gemeente - ver-
wijst overigens nog naar het belang van 

Westbroek in vervlogen tijden. 
Want in 1880 was Westbroek _in econo
misch opzicht koploper. Het pittoreske 
dorp telde maar liefst 65 boerenbedrijven, 
veel meer dan de ruim 30 van het dorp 
Maartensdijk. De gemeente als geheel had 
in 1880 een sterk agrarisch karakter. In 
Westbroeji. lag het accent - ondanks een 
tiental vissers in de beroepsbevolking - op 
de veeteelt, in Maartensdijk op het ge
mengd bicirijf. in Groenek:in op de land-" 

bjouw en boomkwekerij en aan de Achter
wetering weer op het gemengd bedrijf. En 
de hele samenleving was onder leiding van 
de in 1880 geïnstalleerde burgermeester 
Nicolais Laurens Burman Eyck tot 
Zuvücheni dusdanig ingericht dat men 
zichzelf kon bedruipen. 
Alles was voorhanden: kastelein, brieven-



Tabel 4 Godsdienst gemeente 1880 

met Blauwkapel, Zwarte 
Water en Biltstraat 

met Achttienhoven en 
Westbroek 

Protestanten 
Katholieken 
Geen 
Onbekend 

1619(84,5%) 
272(14,2%) 

25 (1,3%) 

2442(84,4%) 
360(12,5%) 
20 (0,7%) 
70 (2,4%) 

Totaal 1916(100%) 2892(100%) 

De wagenmaker, 
Dorpsweg 139. Op de 
foto Cor de Haas 
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gaarder, broodbakker, klompenmaker, 
naaister, veldwachter, winkelier, wagen
maker, schoenmaker, kleermaker, rietdek
ker, schilder, molenaar, gemeentesecreta
ris, predikant, timmerman, bezembinder, 
koetsier, tuinbaas, koperslager en hoef-
smid. Niemand hoefde zijn dorp uit, de 
middenstand voorzag in alle behoeften. En 
wie niet een eigen nering had, werkte als ar
beider, dagloner of dienstbode bij de boer. 
Het leven was ondanks de komst van het 
spoor enkele jaren daarvoor nog te over
zien, de narppn bnHHpn vaak een ver-, 
trnmydfklarik In Maartensdijk die van Van 
IvTanen. Van Ginkel, Lodder, Van Ekris en 
vooral Van Woudenberg, in Groenekan die 
van Van Voorst, Van Brenk, Copiin. Floor. 

Westeneng en andermaal Van Manen, in 
Westbroek die van Van Oostrum, Oudhof. 
Van Ewijk, Van BarnevelcL en vooral 
Klarenbeek. 

Godsdienst 
Ook op godsdienstig gebied was veel nog te 
overzien en vanzelfsprekend. Je was prote
stant en dus Nederlands Hervormd. Meer 
smaken waren er nauwelijks. In het dorp 
Maartensdijk bijvoorbeeld waren 800 van 
de 859 inwoners Nederlands Hervormd dat 
is 93,1 % van de bevolking in 1880. In 1830 
en 1840 was het niet anders. Katholieken en 
christelijk gereformeerden waren in 1880 
zoiets als een bezienswaardigheid, zo ge
ring in aantal waren ze (zie tabel 3). 



Tabel 5 Godsdienst gemeente (met Achttienhoven en Westbroek) 

Protestanten 
Katholieken 
Geen 
Diversen/onbekend 

1880 
2442(84,4%) 
360(12,5%) 
20 (0,7%) 
70 (2,4%) 

1987 
5178(55,8%) 
1563(16,8%) 
1811(19,6%) 
727 (7,8%) 

Totaal 2892(100%) 9279(100%) 

Achttienhoven, het 
pand in het midden is 

het Gemeentehuis 
(thans afgebroken).. 

links het pand Dr. 
Welff'erweg 56 -

Westbroek. 
Opname in west. 

richting. 

In Westbroek lagen de godsdienstige ver
houdingen anders. Nederlands Hervorm
den, 612 in getal op een bevolking van 959, 
waren weliswaar in de meerderheid, maar 
ook katholieken en christelijk gereformeer-_ 
den waren redelijk vertegenwoordigd in de 
Westbroekse bevolking. De christelijk ge
reformeerden hadden zelfs een eigen kerk 
en een eigen predikant, Marinus Bruininks 
uit Zeeland. 
Hoe zag de godsdienstige kaart van de ge
meente er precies uit in 1880? De gemeente 
zoals die bestond uit de kernen Holland-
sche Rading, Maartensdijk, Achterwete
ring, Nieuwe Wetering, Groenekan, 
Blauwkapel, Biltstraat en Zwarte Water 

was voor het overgrote deel protestants, na
melijk 84,5% (zie tabel 4). Bijna iedere pro
testant was Nederlands Hervormd zoals dat 
ook al was in 1830 en 1840. Een minder
heid was katholiek in 1880. De katholieken 
waren vooral te vinden in de kernen aan de 
rand van Utrecht, in Blauwkapel. Zwarte 

^ Wal er en Riltstrnat Vrijwel niemand ging 
door het leven zonder godsdienst. 
Deze godsdienstige kaart blijft vrijwel ge
lijk als Westbroek en Achttienhoven in de 
tabel van 1880 de plaats innemen van 
Blauwkapel, Zwarte Water en Biltstraat 
(zie tabel 4). 
In 1987 is in de huidige gemeente voor het 
laatst een onderzoek naar kerkelijke ge
zindte gepubliceerd. Daaruit blijkt dat ka
tholieken vandaag de dap iets sterker verte
genwoordigd zijn in de gemeente dan in 
1880. En ze leven niet meer rond de grens 
van de gemeente met Utrecht, ze hebben 
een plaats middenin de woonkernen. Ze 
hebben in het dorp Maartensdijk sinds 25 
i-.l-.<r q n l - ° Q " Q i g » n Vpr^ {]•* <jt M^äLu. 

tenskerk. Meest opvallende verandering in 
de vergelijking tussen 1880 en 1987 is het 
aandeel van de protestanten. Vier jaar gele
den was 55,8% van de Maartensdijkers pro
testant, dat is bijna 30% minder dan een 
eeuw geleden. Maartensdijk als gemeente 
is dus heel wat minder protestant dan 100 
jaar geleden (zie tabel 5). 
Hoe komt dat? Belangrijkste en meest voor 
de hand liggende reden - onder invloed van 
de huidige secularisatie en ontkerkelijking 
- is dat bijna 20% van de Maartensdijkers, 
peen kerkelijke gezindte meer heeft. In 
1880 was dat nog maar één procent. 
Maar ook binnen het protestantisme zijn 
veranderingen opgetreden in de afgelopen 
100 jaar. Zoals eerder opgemerkt, in 1880 
was bijna iedere protestant Nederlands 
Hervormd. Ruim een eeuw later is het pro-



Schecpsmakerij 
Westbroek, links 
Cor v.cl. Berg, rechts 
Arie Masmeyer 

testantisme in de gemeente Maartensdijk 
verbrokkeld in 10 à 11 stukken. Veruit het 
grootste part is nog altijd weggelegd voor 
de Nederlands Hervormden, 3908 in getal 
op een totaal van 5178 protestanten, dat is 
75,5%. In 1880 was dat aandeel veel groter. 
In een gemeente met Blauwkapel, Biltstraat 
en Zwarte Water waren 1583 van de in to
taal 1619 protestanten Nederlands Her
vormd, dat is 97,7%. In een gemeente met 
Westbroek en Achttienhoven in plaats van 
Blauwkapel. Biltstraat en Zwarte Water 
waren in 1880 2267 van de in totaal 2442 
protestanten Nederlands Hervormd, dat is 
92,8%. Met andere woorden, het aandeel 
van de Nederlands Hervormden in het pro
testantisme van de gemeente is de afgelo
pen eeuw met ruwweg 20% teruggelopen. 
Meer stromingen binnen het protestan
tisme, de gereformeerden voorop, zijn nu in 
de gemeente vertegenwoordigd. Pluri
formiteit dus anno 1991, in 1880 was dat 
nog een uitzondering die beperkt bleef tot 
Westbroek. Daar hadden de christelijk ge
reformeerden een eigen predikant, daar ook 
kwamen de eerste gemengde huwelijken 
voor tussen katholieken en protestanten. 
Dat was in 1880 in de kern Maartensdijk 
nog uit den boze. Hervormden waren ge
trouwd met hervormden en als dat niet ge
beurde was daar een goede reden voor. Fen 
besloten gemeenschap als die van Maar-
tensdijkhad binnen de eigen bevolking niet 
altijd alle kwaliteiten beschikbaar die nodig 

waren om de gemeenschap draaiende te 
houden. Dus de dokter en het schoolhoofd 
moesten van buiten komen. En geneesheer 
Arend Goethart uit Ede, nog wel hervormd, 
nam zijn vrouw natuurlijk mee naar Maar
tensdijk. Haar naam Suzanna Franken, haar 
godsdienstige gezindte doopsgezind. Zoals 
de vrouw van schoolhoofd Lambertus 
Kruyswijk evangelisch luthers was. 
Het waren de eerste scheurtjes in het bol
werk van de hervormden. Ofwel het begin 
van pluriformiteit in het protestantisme, 
niet alleen in het dorp Maartensdijk maar in 
de hele gemeente. Een eeuw verder zijn er 
meer dan tien richtingen aanwezig in het 
protestantisme dat bovendien een stuk min
der dominant aanwezig is in een gemeente 
die minstens 3 keer zoveel inwoners telt als 
in 1880. 

Leo Fijen 

Bronnen 
- bevolkingsregister 1830, 1840. 1880 

voor alle kernen 
- overlijdensregister 1880 en 1990 
- onderzoek kerkelijke gezindte 

Maartensdijk 1987 
- statistische gegevens gemeente 

Maartensdijk 1990 
- aemeenteraadsverslag 1880 



Maartensdijkse klederdracht 

Vrouw met 
neepjesmuts 

woners die zich de klederdracht op de foto's 
nog goed kunnen herinneren, leverden de 
eerste oriëntatie in deze speurtocht. 

Als stille getuigen komen ze van zolder, de 
oude familiefoto's, keurig op volgorde met 
erbij geschreven wie het zijn en wanneer ze 
genomen zijn, in album of los in oude dozen 
bewaard. 
Op de foto's van voor de Tweede Wereld
oorlog staan dikwijls mensen in kleder
dracht afgebeeld. Elders in onze provincie, 
in Bunschoten of Spakenburg, zou je daar 
niet van opkijken, maar hier in onze omge
ving wekt het je belangstelling. 

Werd er in deze omgeving klederdracht ge
dragen? Jazeker, en er zijn nog dorpsgeno
ten te vinden die zich dat nog goed kunnen 
herinneren, of in dracht gelopen hebben. 
Bij de documentatie-afdeling van het 
Openluchtmuseum in Arnhem waar zich de 
meeste gegevens bevinden m.b.t. de ver
schillende klederdrachten in Nederland is 
over onze streek niets bekend. Daarom 
volgt hier het relaas van een speurtocht, 
naar gegevens over "de Maartensdijkse 
klederdracht". Gesprekken met oudere in-

Mutsenmaakster 
In deze omgeving was tot kort na de 
Tweede Wereldoorlog de "Utrechtse 
Dracht" in de mode. Deze bestond voor de 
dames uit een neepjesmuts en een wollen 
omslagdoek. 
In het begin van de zeventiger jaren is de 
laatste mutsenmaakster van Maartensdijk, 
mevrouw M. Pul-van den Brink, overleden. 
Haar zoon en dochter, Dirk Pul en Dirkje 
Lamme-Pul, kunnen veel vertellen over het 
iTiutsenbedrijf van hun moeder. 
Moeder Pul, bijgenaamd Mat, woonde 
vanaf 1912 met haar gezin en haar zuster 
Janna van den Brink aan een zijweg van de 
Dorpsweg in Maartensdijk. Een weggetje 
met een paar huizen vlak voor de 
Bantamlaan, Pullelaantje of Vinkelaantje 
genoemd naar de familie Pul of naar kruide
nier Vink die op de hoek van het laantje 
woonde. 
Mat en Janna hadden het vak van Mutsen
maakster van de zusters Hein en Aaltje 
Janse geleerd, die tot aan de eeuwwisseling 
in de omgeving van de tegenwoordige 
Tuinlaan woonden. 

Neepjesmuts 
De neepjesmuts werd van Brussels kant ge
maakt. De kant werd gekocht bij een rond
reizend Belgisch koopman. Deze man, een 
marskramer, liep vanuit Zuid-Limburg met 
zijn koopwaar Nederland door. 
De kant werd verpakt in blauw papier om 
verkleuring tegen te gaan. De stof had een 
ingeweven patroon van bloemen en veren. 
De neepjesmuts werd volgens een vast pa
troon gemaakt. 
Neepjes zijn gestikte en gesteven ronde 
plooien in de lengterichting op de boven
zijde van de muts. Op de muts bevonden 
zich aan weerszijden twee opstaande pun
ten, oortjes genaamd. 
Onder de muts werd ter bevestiging van de 
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neepjesmuts een zwart kapje of ondermuts, 
waarschijnlijk van webe-stof gemaakt, ge
dragen. De neepjesmuts werd met spelden 
op de ondermuts vastgezet en met twee lin
tjes onder de kin gestrikt. 
Op sommige foto's is een speld met zwarte 
knop aan de voorzijde tussen de oortjes van 
de muts te zien. Soms werd er zondags bij 
het ter kerke gaan over de neepjesmuts nog 
een zwarte muts met glitterdingetjes gedra
gen. Deze zwarte muts werd een "kake-
lotje" genoemd en komt uit de verhalen 
naar voren als een symbool van financiële 
welstand. 

"Witte moes" 
De neepjesmuts wassen was een speciaal 
werk, hetgeen heel voorzichtig moest ge
beuren. Mat en Janna hadden aan het was
sen van al de mutsen uit de wijde omgeving 
een volledige dagtaak. 
De vuile muts werd aan het begin van de 
week bij hen gebracht. Na het wassen werd 
hij gecontroleerd op onvolkomenheden, 
beschadigingen werden hersteld. 
Vervolgens ging de neepjesmuts in de stijf
sel. Het in vorm zetten van de neepjes ging 

Echtpaar waarvan 
vrouw neepjesmuts 
draagt 

met behulp van de neepjesmachine. Door 
de neepjes van de muts werden metalen ko
kertjes gestoken. 
In deze kokertjes werden op het open vuur 
voorverwarmde ijzeren staatjes aange
bracht. De muts werd dan in zijn geheel tus
sen de koperen walsen van de machine door 
gedraaid. Hierna zaten de plooien weer in 
model. Zaterdags was de muts klaar en kon 
tegen betaling van 20 cent worden opge
haald. Aan de binnenzijde van de muts 
stond met rood garen het monogram van de 
eigenaresse geborduurd. 
Er wordt soms ook nog gesproken over de 
"witte moes", dit zou een muts zijn geweest 
die door meisjes werd gedragen die op een 
boerderij werkzaam waren. Tot nu toe is 
daar geen afbeelding van gevonden. 

Rouwmuts 
De muts werd niet alleen voor de sier ge
dragen, maar had ook een symboolfunctie. 
Na het overlijden van een familielid werd 
de neepjesmuts afgezet en vervangen door 
een witte effen muts, de zgn. rouwmuts. 
Er werden verschillende rouwperioden ge
hanteerd. Wanneer vader, moeder of echt-

Vrouw met 
neepjesmuts en 
kakelotje 
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Echtpaar waarvan 
vrouw neepjesmuts 

draagt plus kakelotje 
met de genoemde 

glitterdingetjes 

genoot was overleden bedroeg de periode 
van rouw tonen 2 jaar en 3 maanden. Na het 
overlijden van broer of zus de helft van 
deze tijd, 1 jaar en zes weken. 
De witte effen rouwmuts was een gemeen
schappelijk bezit in het dorp. Na een rouw-
periode werd de muts weer bij Mat Pul in
geleverd. 

De omslagdoek 
Ook tot even na 1945 was het gebruikelijk, 
dat de vrouwen in plaats van een mantel een 
omslagdoek droegen. 
De omslagdoek werd vervaardigd van een 
dikke wollen stof. Deze stof werd ook wel 
wafeltjesstof genoemd, vanwege het wafel-
tjespatroon van de doek. De zijden van de 
dikke omslagdoek waren afgezet met 
franje. Over de schouders heen geslagen 
werd hij onder de kin bijeengehouden met 
een lange speld met zwarte knop. 

De blouse 
De meeste dames droegen een zwarte 
blouse gemaakt van cheviot. Cheviot is een 
fijne Engelse wollen stof van de wol van het 
cheviotschaap. De blouse werd op de voe-

ringstof gemaakt, dus echt maatwerk. Zij 
had een strak lijfje met aan de voorzijde een 
sluiting met haakjes en oogjes. De boven
zijde van de blouse was aan de voorzijde 
gesmockt. Smocken is een oude Ierse tech
niek van rimpelen van stof om dikte te ver
hullen. 

De rok 
De bovenrok was gemaakt van wol en was 
aan de onderzijde voorzien van een bezem
band. Een bezemband is een pluche randje 
om te voorkomen, dat de rok slijt bij het 
over de grond slepen. 
Aan de zijkant van de rok zat een opening 
waarachter zich "de diefzak" bevond. In de 
diefzak werden de waardevolle spulletjes 
bewaard. De zoom onder aan de rok zei iets 
over de financiële welstand. Hoe breder de 
zoom hoe meer geld er was besteed aan de 
stof voor de rok. 

Klompen en schoenen 
De meeste mensen liepen zeven dagen per 
week op klompen. De aanschaf van schoe
nen was vaak te kostbaar. Zaterdags werden 
de klompen voor de zondag schoonge-
boend en "wit geschuurd". Het wit schuren 
van de klompen gebeurde met "schuursel". 
Schuursel is een vettige witte krijtstof 
waarmee de klomp met de vlakke hand 
werd ingewreven. 
Mensen meteen te hoge wreef droegen trip-
klompen. De kap van de klomp was vervan
gen door een bandje van stof. 
Zij die wel schoenen bezaten droegen 
knoopschoenen. Dit waren hoge schoenen 
die niet met veters werden vastgemaakt, 
maar met lusjes en knopen. Met een speci
aal hiervoor gemaakt haakje werden de lus
jes over de knopen van de schoenen getrok
ken. 

Kleding van de man 
Zowel uit de oude foto's als uit de verhalen 
zijn nauwelijks bijzonderheden af te leiden 
over de wijze van kleden van de man. De 
meeste mannen op de oude foto's dragen 
een pet. Soms wordt er gesproken over "de 
Utrechtse pet". De hoogte van de verschil
lende petten kan nog wel eens verschillen, 
maar dit heeft meer te maken met verschil
len in fabricage dan met een specifieke 
streekgebonden dracht. 
Wat de rouw betreft werden door de heren 



Uüicnuc jjciiuucn gcimiiicciu aiö uij uc ua-
mes. Op drie verschillende wijzen kon door 
een man de rouw worden getoond: een 
zwart strikje aan de rechter onderzijde van 
de pet, een zwarte band om de rechter bo-

U ^ \ ( - te A <* r-t r-*r-\\ï t-\ir\t m ; i A i ' / l i n a a n Q a n ^ f l i ' ü f 
1 i t l i ö u a i i uvjtv l U C l i l lCCI u a n u ^ u CCJ OLC ï U _ 

kenning over de wijze van kleden in deze 
omgeving. In samenhang met de specifieke 
wijze van kleden wordt er ook verteld over 
tradities bij geboorten, doopplechtigheden, 

oï &on -7 wart bandje van stof rechts bruiloften en betrrafemssen. Het tonen van 
op een frontje. Een frontje of een half-
hemdje is een linnen of katoenen lap waar
aan een halsboord is bevestigd ter vervan
ging van een heel overhemd. 
Het enige moment waarbij mannen eenvor
mig gekleed gingen, was bij begrafenissen. 
Tijdens een begrafenis fungeerden zes 
buurlui van iedere zijde van het huis van de 
overledene als dragers van de lijkkist. Voor 
deze gelegenheid kregen ze van de begrafe
nisondernemer uit het dorp een zwarte 
pandjesjaste leen. 

Sieraden 
Behoudens de spelden met zwarte knop bij 
sommigen op de muts en bij anderen om de 
omslagdoek bij elkaar te houden, is er niet 
veel over sieraden bekend. 
Trouwringen kwamen niet voor. Sommi
gen droegen een zakhorloge. Dit werd zo
wel bij mannen als bij vrouwen met een ket
ting aan de kleding bevestigd. Een paar 
keer wordt er verteld over een van zwart 
haar gevlochten horlogeketting. 

Eerste verkenning 
De gegevens voor de beschrijving van de 
verschillende kledingstukken zijn ontleend 
aan foto's en verkregen uit gesprekken met 
dorpsgenoten. 

de rouw bij het overlijden is al genoemd. 
In families was het ook gebruikelijk een 
"doopdoek" te hebben. Op de doek werden 
de namen geborduurd van de kinderen in de 
familie die in de doek ten doop gehouden 
waren. Vaak werd zo'n doopdoek vele ge
neraties lang gebruikt. 
De tot op heden verzamelde informatie 
over de klederdracht in deze omgeving 
vormt een aanleiding om hiermee door te 
gaan. Door het systematisch zoeken naar 
meer details aan de hand van foto's, nog be
waarde kledingstukken en uit verhalen van 
ooggetuigen kan uiteindelijk een meer uit
puttende beschrijving ontstaan van "De 
Maartensdijkse Klederdracht". 
Lezers die mij nog meer gedetailleerde in
formatie kunnen verschaffen zijn van harte 
welkom. 

Koos Kolenbrander 

Gesproken met: 
mevr. Dirkje Lamme-Pul 
de heer Dirk Pul 
mevr. M. Floor-Schimmel 
mevr. A. Verdonk 
mevr. R. Klein 
mevr. B. Schuurman 
mevr. v.d. Herik 
mevr. Thea te Booy 

13 



Hollandsche Rading: 1925-1940 
ENKELE FRAGMENTEN 

Tolakkerweg in de 
jaren twintig 

De Rading-Oost, nu 
Vuurse Dreef. Op de 

achtergrond het 
station. Vierde huis 

van links, de 
boerderij van 

Hartman 

Tot in de jaren twintig werd nog wel ge
sproken van "Aan de Hollandsche Rading". 
De benaming liet zich begrijpen vanuit üe 
oorsprong. In den beginne was het nauwe
lijks een buurtschap. Het ging om niet meer 
dan enkele zeer verspreid liggende huizen. 
Maar die lagen dan wel âân of in de nabij-" 
heid van de oude bestandslijn tussen 
Holland en Utrecht. AflP 0P verrpiardheid 
van die grens ontleende dit gehucht in 't 
Sticht zijn identiteit. 
Als overal elders nam ook hier het aantal 
huizen toe. Die toename deed zich na de 
eeuwwisseling voor aan beide begaanbare 
wegen. Om precies te zijn: aan de zuidkant 
van de zanderige Rading èn aan weerszij
den van de verharde Tolakkerweg. De loka-

tie werd zodoende tweedimensionaal. De 
naam "Aan de Hollandsche Rading" kon 
dit geheel niet meer omvatten. Het werd 
gaandeweg "Hollandsche Rading" zonder 
meer. Anno 1927. waren woningvoorraad, 
zielental en spreiding als volgt: 

De bewoningscoëfficiënt was 3,2. Dat is 
laag. Misschien werden leegstaande huizen 
in de telling opgenomen. Er was to^n nnt2— 
geen enkele laan. Dat zou in hetzelfde jaar 
nog anders worden. 

Onbezwaarde overdracht 
In de loop van 1927 werd in de simpele 
plattegrond van Hollandsche Rading een 
wijziging aangebracht. Nagenoeg haaks op 
de Rading-Oost liet Haarman op zijn 
grondgebied een weg aanleggen van zo'n 
75 meter lang. De gemeente had de uitvoe
ring. De 12 meter breedte van de bouwver
ordening werd nauwkeurig aangehouden. 
De twee meters aan weerszijden van de as 
van de weg kregen een verharding met puin 
en grind. Vervolgens droeg de eigenaar via 
de notaris de weg onbezwaard over aan de 
gemeente. In de gemeentekas stortte hij 
ƒ1575,- voor de aanleg en daarenboven 
nog eens ƒ12,50 per strekkende meter. Dat 
maakte ƒ937,50. Met de rente van dit laat
ste bedrag kon het jaarlijks onderhoud van 
de weg worden betaald.2) Gemeente-op
zichter H. Koornwinder had dit zorgvuldig 

weg aantal 

woningen bewoners 

Hollandsche Rading Westzijde 
Tolakkerweg 
Hollandsche Rading Oostzijde 

6 
27 
24 

II 
80 
96 

Totaal 57 187') 
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drie jaar later gehéél in vervulling gaan. 
Maar dat was dan in het zuiden onzer ge
meente. Daar werd op het Haverland door 
Godijn een compleet tuindorp gebouwd. 
De inspecteur zag deze bebouwing als een 
'logische overgang" tussen de gesloten 
huizenrijen van Utrecht en het platteland 
van Maartensdijk.4) Maar met een dergelijk 
landschappelijk contrast had Haarman bij 
zijn initiatief niet van doen. Hij was van 
kindsbeen af vertrouwd met het beeld van 

Het "doktershuis" 
aan de Dorpsweg. 
De "Dierenriem" was 
nog niet aangelegd. 

berekend. De transactie was voorbesproken 
met burgemeester van der Voort van Zijp. 
De provincie gaf toestemming. 
De prille weg werd Spnrrlfifin genoemdI 
een spoorweg was er al. Voor een goed be
grip: het ging hier niet om een genereuze 
schenking maar om een zakelijke ruil. 
Genoemde boerverwierf op deze wijze het 
recht zijn aan de Spoorlaan grenzende 
gronc ~ ils bouwkavels .(dus tegen bouwter-
reinprijzen) te verkopen. Haarmans plan 
was telkenmale na verkoop van een aantal 
kavels de laan te verlengen en het verlengde 
weer notarieel over te dragen. Hij dacht nog 
600 meter te gaan. 

Recht toe, recht aan 
Over dit plan tot uitbreiding hoorde de pro
vincie de inspectie van de Volkshuisves-
ting. Dat was voorgeschreven in de Wo
ningwet. Wentink, de betreffende inspec-

Het Tuindorp van 
Godijn 

teur. had scherpe kritiek maar deed ook een 
voorstel. Gezien de vlucht uit de stad, de 
fraaie natuur en de spoorweghalte leek hem 
voor Hollandsche Rading een belangrijke 
toekomst weggelegd. Het zou zijns inziens 
wel eens een gezocht woonoord kunnen 
worden. Maar dan was het ook onvoorzich
tig zo incidenteel de aanleg toe te staan van 
een kaarsrechte weg van 600 meter.3) Zo'n 
weg zou onherroepelijk leiden tot een be
bouwing van "onaanzienlijke allure". Hij 
drong er bij het college op aan voor de om
geving van de Rading ten spoedigste een 
plan van uitbreiding in tuindorpstijl te ont-
werpen. Aan dit dringend advies werd eni
germate gehoor gegeven. Om de 250 meter 
werd een plantsoentje ingetekend. Met zo' n 
wisselende rooilijn zou de gevreesde eento
nigheid van de lange laan genoegzaam wor
den doorbroken. Tevens werd halverwege 
een zijverbinding ontworpen in oostelijke 
richting. Wentinks wensen zouden eerst 

de langgerekte landerijen tussen Dorpsweg 
en Rading. In de lijn daarvan ging hij zijn 
laan maken, recht toe recht aan en zolang er 
kopers zouden komen voor zijn kavels. Het 
'TrnnHh|37it v;r Haarman reikte tot aan de 
Dorpsweg, ter hoogte van het doktershuis. _ 

Het gebied der lanen 
Aan deze gestadige rechtlijnige voortgang 
kon niet direct worden begonnen. Eerst 
moest nog een bocht van ruim dertig meter 
worden gemaakt langs erf, boerderij en op-
stal van veehandelaar Hartman. Voor de 
a'anleg van dat weggedeelte gaf de gemeen
teraad zijn goedkeuring in juni 1929. In 
1930 kwam, voor rekening van Haarman. 
aan de oostkant van genoemde boerderij de 
Oosterspoorlaan tot stand. Daarin zat aan 
het einde óók een bocht. De beide onderha
vige lanen werden in 1932 met elkaar ver
bonden. Die verbinding leidde tot de U-
vorm aldaar. In de erop volgende jaren ging 
het in zuidelijke richting: in 1932 en 1933 
zo'n 25 meter, in 1934 ruim 50 meter en in 
1935 het voorlopige slotstuk van 200 meter. 
In 1938 aanvaardde de gemeente 60 meter 
Sparrenlaan en het plantsoentje tegenover 
deze laan aan de Spoorlaan.3) Haarman 
moest bij de overdracht van deze rijweg 
ruim ƒ2000,- in de gemeentelijke kas stor-
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Spoorlaan en 
Oosterspoorlaan 

werden in 1932 met 
elkaar verbonden. Zo 
kwam de U-vorm of 

vork tot stand 

ten. Dat bedrag was bestemd voorliet afte
ren van de weg en het onderhoud van rij
weg, voetpad en plantsoen. Er werden van 
hem geen garantie-bedragen geëist voor de 
aanlegkosten van een elektriciteitsnet en 
een waterleiding. 

dubbel woonhuis en aan de oostzijde een 
vrijstaand huis. De Spoorlaan kende eind 
1927 nog slechts één woning, 10 jaar later 
was dit aantal 54. De bouw van zgn. land
huizen was boven verwachting gegaan. 
Aan het pleintje (bij de Juliana-boom) kwa
men in 1935 twee winkelhuizen tot stand. 
In het ene vestigde zich kruidenier van. 
Tongeren, in het andere slager van de_[_ 
VaaiU Een van de eerste bewoners van de 
Sparrenfaan was Broek. Hij ging er wonen 
in iy3ben liet de bij het huis behorende ga
rage verbouwen tot werkplaats. 

Qo de Onsjgrspoorlaan links stond in dat 
jaar alleen nog maar het huis van kolenboer 
van der Heide. Rechts waren jn 193Ténkele 
dubbele woningen gebouwd voor het tuin-
persnneel van Hoyer De ln;iKff hnd een 
groot landgoed richting pilv^r^nm P I ™ 
voorbij de Zwaluwenberg. 

De loods van Waterman 
De "Historische Atlas Utrecht" bevat 42 lo
kale kaarten.7) De nummers 406, 407 en 
426 geven te zamen een beeld van de 
Tolakkerweg in Hollandsche Rading om
streeks tSß). Wat blijkt? Aan deze interlo
kale weg stond toen nog geen enkel huis. 
De boerderij van Van Zijtveld werd eerst in 
1913 gebouwd. In de jaren erna kwam aan 
deze en gene zijde van de Tolakkerweg hier 
en daar een huis tot stand. Het doorzicht 
bleef evenwel overal ruimschoots. In 1920 

In juli 1913 verzocht 
Klaas Koornwinder 

om een 
bouwvergunning 

namens G. van 
Zijtveld Sr. 

Vanwege een bepaling terzake in de ge
meentelijke bouwverordening mochten er 
in het geschetste lanengebied uitsluitend 
enkele en zgn. dubbele woonhuizen wor
den gebouwd. Het aantal woningen en be
woners was in 1938 als volgt:6) 

Straatnamen Aantal 

Percelen Bewoners 

Spoorlaan 
Oosterspoorlaan 
Sparrenlaan 
Dennenlaan 

54 163 
18 53 
4 14 
3 6 

De Dennenlaan lag op grond van Ei Iers. 
Ten tijde was het nog maar een weggetje 
door het boerenland, enigszins verhard. Bij 
het begin ervan lag aan de westzijde een 
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De boerderij van de 
familie Van Zijtveld, 
Tolakkerweg 86. 

zal het aantal huizen om en nabij de 20 zijn 
geweest.  
Na 1930 werd aan het begin de bebouwing 
bepaald dichter. Dat betrof met name de 
westkant. Op de hoek, nu Tolakkerweg 2, 
lag het in 1916 gebouwde huis van de da
mes nrméTing. De jonge kruidenier van 
Beek kocht het pand in 193(j en"richtte het 
in als woonhuis en winkeLHij durfde het 
aan in de Rading. Nog in datzelfde jaar 
werd naas( ri,p7p winkel een theehuisje ge.-
7et__erj pen speeltuin gemaakt. Een en ander 
behoorde bij het tegenoverliggende r p ^ n , 
rarjj_y_ap fan Lunteren. .Bolderman, een 
aannemer uit Hilversum bouwde op elk der 
beide volgende percelen een landhuis. De 
heer en mevrouw van 't Parj kwamen te wo
nen op no. 6 en de aannemer en diens vrouw 
op no.irTn 1934 creëerde de genoemde 
aannemer nog een dubbel woonhuis naast 
zijn huis. De familie Van Latum betrok no. 
10 en het echtpaar Grimm met zeven kinde
ren no. 12. Naast Grimm lag nog een per
ceel zonder stenen gebouw erop. Het was 
zo'n 25 meter breed en 60 meter diep. 
Achterin stond een houten in 1920 getim
merde werkplaats. Waterma" pfn k"ipn-
boer jj it ]l\rprht h«H AP wprkplaats pn He 
bijbehorende 15 are grond in 1920 gekocht 
In de onderhavige jaren werd dan ook ge
sproken van "de loods van Waterman". Het 

bouwsel was beige ^ 
puntdak. Deze bijzonderheden konden 
ooggetuigen zich nog herinneren. Jn 1936 
werd een gedeelte van de loods gëhuurcT 
door de "Vereniging tot bvangeiisatie".") 
Na een opknapbeurtgTng~cTézevereniging 
er diensten in houden. In__J_93& werd de 
loods afgebroken. Ongeveer op de vrijge
komen plaats verrees in hetzelfde jaar het 
Evangelisatie-gebouw, nu AHveritkapel ge
heten. Naar schatting waren er in dat jaar 
zo'n 60 woningen aan de Tolakkerweg. 

Het land van Brundel 
In 1926 kocht een particulier ten westen 
van de Tolakkerweg een lap weidegrond 
van zo'n 14 hectare. De grond was toegan
kelijk vanaf een pad dat later door verbre
ding en verharding werd getransformeerd 

Kruispunt 
Hollandsche Rading. 
omstreeks 1935. Het 
fietspad is er al. De 
Tolakkerweg is nog 
beklinkerd. Links 
theehuisje en 
speeltuin van Van 
Lunteren 
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tot de huidige Graaf Florisweg.^De particu-
Üerwas Bertus Brundel. zoon van de koster 
van de St Vituskerk in Hilversum, slageren 
paardekopêFvan berogç. Drie achtereen
volgende burgemeesters zouden met hem te 
maken krijgen: Van der Voort van Zijp, 
Tjalma en Schuller. Het begon ongecompli
ceerd. Brundel had gehoord dat de ge
meente erop uit was om wegeq, in handen 
van particulieren zijnde, overgedragen te 
krijgen. Haarman had met zijn__scenario 
reeds munt geslagen uit dit beleid. Wat lette 
hem, Brundel, een weg te banen door zijn 
hectares om vervolgens B. en W. te bewe
gen tot overname? Er vond een eerste over
leg plaats met de burgervader en deze was 
er positief over. Van der Voort van Zijp was 
een joviale man. Hij ging wel eens wat gul
hartig in op een verzoek van een ingeze
tene. Maar los daarvan, de beoogde weg 
zou kunnen passen in het in voorbereiding 
zijnde partiële uitbreidingsplan voor 
HollandsdieRading^W^st. H._Koornwin-
der, tot 1929 gemeente-opzichter en nu 
zelfstandig architect, was bezig zoln plan te 
maken. Hij was overigens tevens, zaakge
lastigde van Brundel. In juni 1935 was de 
architect met zijn werk klaar en kort daarop 
kreeg Brundel zijn vergunning. De weg 
werd niet in gedeelten gebouwd zoals de 
Spoorlaan, maar in één keer. Hij kwam te 
lopen vanaf de reeds beschreven toegang 
tot aan het voetpad dat Van Vulpens boerde

rij verbond met de Tolakkerweg, het zgn. 
kerkepad.9) De 450 meter lange weg was 
eind februari 1936 gereed behoudens het 
vereiste teerdekje. Tjalma, de nieuwe bur
gemeester was desalniettemin tot over
name bereid mits ƒ7,50 per strekkende me
ter in het onderhoudsfonds werd gestort, 
dus ruim ƒ3000,-. Er leek geen vuiltje aan 
de lucht. Brundel begon al met de verkoop 
van kavels langs de nieuwe weg. De eerste 
kQpgr^lTe_beeldhouwer C. WeddepohL,' 
kreeg vervolgens van de gemeente een ver
gunning voorde bouw van een woonhuis en 
een atelier.10) Maar er ontstond stagnatie. 
Brundel gaf te kennen njetjnstaatte zijn in
eens het totale onderhoudsbedrag te beta-
lénTTSovendien was naar zijn oordeel an
ders afgesproken met Van der Voort van 
Zijp. Maar Tjalma had een afstandelijke 
stijl van besturen. Hij was niet gecharmeerd 
van onderhandse toezeggingen of afspra
ken. Tenslotte kwam er toch een compro
mis tot stand en op 29 mei 1936 nam de ge
meenteraad het besluit de weg over te ne
men. Een maand later verdaagde de provin
cie dit besluit. Zij had zich nog geen oordeel 
kunnen vormen over het uitbreidingsplan 
en stelde vragen bij de financiële afspraken 
met Brundel. Begin 1939 kwam dan toch de 
provinciale goedkeuring voor het gewij
zigde plan. Maar Brundel was niet bereid 
het intussen verhoogde bedrag voor het on
derhoudsfonds te betalen noch de garantie-

Tolakkerweg in 
noordelijke richting. 

Omstreeks 1935 werd 
het fietspad 

aangelegd. Later 
werden de bruggen 
verwijderd en werd 

het fietspad verbreed. 
In het huis met het 

knikdak woonde 
gemeente-secretari s 

Dijkstra 



Speeltuin, Uitspanning ,,2te Xerseboom'' Speeltuin, 
uitspanning :De 
Kerseboom". 
Eigenaar D. van 
Beek, vader van de 
kruidenier. Pand 
werd afgebroken, 
nieuwbouw "Hotel 
Café Restaurant De 
Rading". Later "De 
Vuurse Dreef' 

"oiïemdscke f lading. 

bedragen te storten voor de aanleg van elek
triciteit en waterleiding, g e weg werd uit
eindelijk geen eigendom van de gemeente^ 
Ingevolge" het artikel 22 van de gemeente-
ïmTe bouwverordening mocht er dus njgL. 
aan gebouwd worden. Kortom, tegen veler 
verwachting in kwam er daar in Holländi
sche Rading-West in de jaren dertig geen-
uitbreiding tot stand.") De weg had op eni
gerlei moment al wel een officiële naam ge
kregen, te weten Juliana-laan. Maar die 
naam bleef in de gegeven omstandigheden 
zonder betekenis. De omwonenden spra-

kend dat Rijkswaterstaat een snelweg wilde, 
van Laren naar Utrecht. Die kwam dan te 
lopen over het grondgebied van de ge
meente. Met het moderniseren van de oude 
tolweg hoopte Van der Voort van ZiTp het 
machtigste schip van staat de wind uit de 
zeilen ie nemenL Ook de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading kreeg een beurt. In 
1933 besloot het college langs dit gedeelte 
een fietspad aan te leggen. Aan de westkant 
boden Bolderman, van 't Paden nog andere 
particulieren de gemeente kosteloos stro
ken grond aan. Zij verzochten hierbij om 
over te gaan tot demping van de afvoersloot ken van "het laantje van Weddepohl . 

puk "UA; x tY L«j;n n e t m a k e n van een voetpad. Niettegen-
Het plan van Rijkswaterstaat > ^ ̂ ^ ^ s t a a n d e al deze ijver bleek het noodlot niet 

935 ontving het college een De automobiliteit nam in die jaren uiteraai 
ook toe op de weg Utrecht-Hilversum. De 
provincie wilde in 1Q30 Hie weg overne
men. Zij was van oordeel dat de onder
houdskosten de kracht der gemeente te bo
ven zouden gaan. Na overname zou ook de 
tol afgeschaft kunnen worden. Maartens
dijk verlangde een fikse afkopn^m pp <~ 
transactie sprong af.12) Erkend moest wor-
den dat de gemeente veel geld had geïnves
teerd in de weg. Waar mogelijk was deze 
verbreed en van fietspaden voorzien. Aan 
een dergelijke verbetering was de burge
meester ook veel gelegen. Vagelijk was be

te keren. In 
jobstijding dr 
Rijkswaterstaat had een uitgeweekt-.pteji 
voor de gevreesde weg, met h e n n e n vin 
(jucten en al. De Tolakkerweg ter hoogte 
van kruidenier van Beek zou ervoor omge
legd moeten worden. Het college belegde 
een spoedeisende vergadering. Het raadslid 
Schagen maakte zich zorg over de finan
ciële gevolgen van het plan van Waterstaat. 
Hij was van oordeel dat uitvoering ervan, 
"het bloed van de tollen" zou aftappen. De 
burgemeester gebruikte nieLm'ndfr krass1* 
taal. H ij achtte zo"n autoweg "moordend" 
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Rading-Oost, nu 
Vuurse Dreef. Villajl. 
Huis op 't Hoogt van. 

de tamiliè*Krom. 
Rechts rogge-

schoven. Ter hoogte 
van de eerste 

elcktriciteitsmast 
rechts kwam het 

begin van de 
Dennenlaan 

voor het landelijk karakter zijner ge
meente.13) Die uitspraak ging een kwart 
eeuw later betekenis krijgen, niet in het 
minst voor Hollandsche Rading. 

Kerk noch school 
Voorlopig lag dit Utrechtse woonoord nog 
in een stille grenszône van bos- en weidege
bied. Als zodanig trok het inde vakantietijd 
gezinnen uit de stad, zij het een bescheiden 
aantal, üe meesten huurden kamers bij par
ticulieren. Een enkel gezin beschikte over 
een zomerhuisje o.a. de familie Roodhart. 
Het huisje was gelegen aan het Groene 
laantje. In het Tienhovens kanaal, ter 
hoogte van Eindegooi, bevond zich een 
waadbare plek. Daar konden de kinderen 
van de zomergasten poedelen en leren 
zwemmen. En verder waren de beide res
taurants voorzien van een speeltuin. Een 
herhaald verblijf van een gezin in de zomer 
wilde nog wel eens leiden tnt een vi^te ves
tiging. De aanwpvighpiH van een npnnr-
weghalte werkte zo'n gang van zaken in de 
nana. Voor de rest was het voorzieningen
niveau aan de lage kant. Voor onderwijs lie-
pen Of fietsten de kjnrWpn naar "fjpl ' d f -p 

Maar er gingen er ook naar H'1vpn:"rnf'n rlp-
Vuursche.Met de gemeente Baarn was een 
regeling getroffen over toelating van kinde
ren uit de Rading op de Openbare Lagere 
School in Lage Vuursche.I4) Er was niet één 

kerk. Dat mocht wel een bezwaar heten in 
een tijd van uitzonderlijk hoge kerkelijk
heid. Katholieken maakten formeel deel uit 
van de' parocnie van Bilthoven. Maar som
migen van hen gingen 's zondags naar de 
kapel van het klooster in de Vuursche. Daar 
droeg de rector de zondagsmis op. Wie 
Hervormd was liep naar de Hervormde 
kerk aan de dorpsweg. Ouderling Bos 
kwam op de dag des Heeren twee keer te 
voet voorbij, 's Morgens ging hij met vrouw 
en kinderen, in de namiddag meestal alleen. 
Ds. Bakker van de doroskerk was van de 
n"ondsricf||ins Wie zijn dienst t" ""fnr 
en/ofte lang vond, bezocht de Diependaal-
se kerk in Hilversum. Daar kon een bezoe-
ker ook met de fiets aankomen. Ds. 
Hoekzema bleef weliswaar in het spoor der 
traditie maar stond open voor veranderin
gen. Hij gaf ook morele steun aan de 
"Vereniging tot Evangelisatie" in Holland
sche Rading. Bij de opening van het 
Evangelisatie-gebouw in 1938 was hij één 
van de sprekers.1'') 

Tot slot 
Na 1915 vestigden zich. "Aan de Rading" 
enTcele burgers uiUje gmie stad waaronder 
Villeneuve (Semper Fidelis), van Steen-
deren (de HojjiejiJitccn), Eifers en Krom Q . 
Huis op~THoogt). Hun behuizing gat aan 
het gehufcht een eerste aanzien. Omstreeks 
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1925 kwam langs de Tolakkerweg aarze
lend de bouw op gang van kleinere en gro
tere landhuizen en villa's. Haarman zette in 
1927 een nieuwe trend. Als grondbezitter 
ging hij verder dan het verkopen van een in
cidenteel kaveltje langs een gebaande weg. 
Hij legde een nieuwe weg aan, zij het bij 
stukjes en beetjes. Dat leidde ten oosten van 
de spoorlijn tot een naar verhouding grote 

bouwbedrijvigheid. Het ene initiatief lokte 
het andere uit. In 1935 werd ten westen van 
de Tolakkerweg een zelfde onderneming 
opgestart. Maar er was verschil. Haarman 
deed langzaamaan en daardoor brak het 
lijntje niet. Brundel liet een weg in zijn ge
heel aanleggen. Dat bleek de voortgang te 
bemoeilijken. Want B. en W. waren ge
noopt bij overname het totale bedrag te ei
sen voor de aanleg en het toekomstig on
derhoud. De financiële belangen der ge
meente moesten tenslotte worden veilig ge
steld. De provincie hield hierop 
nauwlettend toezicht. 
En intussen veranderden de tijden. 
Bouwkwesties konden niet langer per geval 
worden opgelost.^Zo mocht vanaf 1936 niet 
meer worden uitgebreid zonder een goed- _ 
gekeurd plan. Die goedkeuring lag in han- 
Jen van Gedeputeerde Staten. In de loop 
der jaren kwamen er terzake bok nog twee 
adviesinstanties bij: de provinciale bebou
wingscommissie en de streekplancommis
sie. Eerst in 1939 ging de provincie ak
koord met een zgn. partieel uitbreidings
plan. Hollandsche Rading-West. Dit plan 
gaf ruimte aan 110 woningen. Maar toen 
liet, zoals reeds vermeld, de grondeigenaar 
het weer afweten. Vergeleken hiermee liep 
het met Tuindorp wel uiterst voorspoedig. 
De gemeente Utrecht zag de bouw van tuin
dorp overigens met lede ogen aan. Bij 

H. Koornwinder, 
zoon van Klaas 
Koornwinder, tot 
1929 gemeente
opzichter, daarna 
zelfstandig 
bouwkundige 

Brug bij de Zwaluwenberg, 

Brug bij de 
Zwaluwenberg 
grondgebied 
Hilversum 
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Hilversum wekte de uitbreiding van 
Hollandsche Rading grote ergernis. Deze 
naburige gemeente koesterde het landschap 
aan haar zuidgrens. Aan de ene kant lagen 
daar de beboste Zwaluwenberg en de 
Boschberg, aan de andere kant de langge
rekte polders van Maartensdijk. Dit con
trast gaf een mooi uitzicht vanuit het pol
derland op de begroeide hoogten en omge
keerd. Welnu dat uitzicht was naar het oor
deel van B. en W. van Hilversum grondig 
bedorven door de aanleg van "enige plan-
loze straten" ten oosten van de spoorlijn. 
De geplande uitbreiding ten westen van de 
lijn zou het natuurschoon alleen maar ver
der aantasten. Zo vreesde het genoemde 
college.16) 
Het geheel overziende valt het op dat de ge
meente meer dan kleinschalig uitbreidde in 
het uiterste zuiden (Tuindorp) en hetzelfde 
beoogde in het noorden. (Hollandsche 
Rading). Dat was dus respectievelijk aan de 
grens met Utrecht en Hilversum. In een ver
gadering van de gemeenteraad in mei 1939 

werd opgemerkt: "Door de uitbreiding van 
Tuindorp zijn we boven water gebleven. 
Daardoor zijn we thans niet noodlij

dend".17) Was dit ook aan de orde bij de 
plannen voor Hollandsche Rading? Hoe het 
ook zij, Maartensdijk bleef als dorp verre 
van het bouwgewoel. Het behield zijn agra
rische signatuur en kerkelijke homogeni
teit. Was dit een impliciete intentie van het 
gevoerde ruimtelijke beleid of een onbe
doeld gevolg? Het laatste had misschien 
ook nog een inspelend effect op het eerste. 

W. Hoebink 
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Vereniging tot Evangelisatie" wordt in 
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