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Ten geleide 

Een kleine gevelsteen in een kale, gepleisterde muur. Hoeveel mensen zullen er op weg van 
Utrecht naar Hilversum al niet naar gekeken hebben zonder te beseffen hoe markant deze 
plek is voor de lokale geschiedenis van onze gemeente. Want die kleine gevelsteen toont 
een groen kannetje op een geel veld, is daarmee de meest tastbare herinnering aan de voor
malige herberg 'De Groenekan' en verklaart de naam van het dorp waar zoveel mensen elke 
dag langskomen: Groenekan. Dit nummer van Sint Maerten begint met dit verhaal over een 
kleine gevelsteen, want het geeft nog eens aan waarom lokale geschiedschrijving zo boei
end kan zijn. Die gevelsteen is namelijk het venster op de naam die voor iedere inwoner van 
de gemeente al zo vanzelfsprekend is: Groenekan. Het openingsverhaal raakt daarmee het 
wezen van een tijdschrift over lokale geschiedenis: de verwondering achter vanzelfspre
kendheden in deze gemeente blootleggen. 
Maar dit nummer van Sint Maerten raakt nog andere zaken de lokale geschiedenis be
treffende. Aan deze uitgave werken professionals en amateur-historici mee, zoals ook alle 
kernen van de gemeente aan bod komen. Dat betekent dat er op de volgende pagina's sprake 
is van wisselwerking tussen inwoners, deskundigen en de verschillende dorpen. Beter be
wijs van de vitaliteit van de geschiedbeoefening in Maartensdijk is niet denkbaar. 
Die vitaliteit blijkt trouwens ook nog uit andere dingen. Opnieuw graaft een nummer van 
Sint Maerten weer eens wat verder in de lokale geschiedenis dan het meest recente verle
den. Het verhaal van Lous de Raadt-Nolst Trenité is daar een goed voorbeeld van. Zij be
schrijft daarin hoe de patriotten in Westbroek tijdens de Bataafse Republiek en onder het 
wakend oog van de Fransen het heft in handen namen. Voor tal van gemeenten in het land 
was die periode al in kaart gebracht. Dat is nu ook voor Westbroek gebeurd. 
Maar het historisch tijdschrift zou zijn karakter geweld aandoen als in alle verhalen de men
selijke maat van alledag niet het belangrijkste criterium zou zijn. De lokale geschiedenis 
gaat ook in deze uitgave over gewone mensen, over broodvisser Ruth de Graaf en over al 
die duizenden Maartensdijkers die nu al 25 jaar lang de bibliotheek tot zo'n succes maken. 
Lokale geschiedenis moet zich verwonderen over plaatselijke vanzelfsprekendheden, 
maar mag nooit over de hoofden van de dorpsbevolking heen schrijven. Dan schiet het zijn 
doel voorbij. 

Leo Fijen, eindredacteur Sint Maerten 
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De herberg 
'De Groene Can' 

De automobilist, die vanaf Utrecht de oude 
provinciale weg naar Hilversum volgt, ziet 
ter hoogte van de kruising bij Groenekan 
alle aandacht opgeëist door het drukke ver
keer ter plekke. Alleen het rode verkeers
licht gunt hem de tijd, een snelle blik ter
zijde van de weg te werpen. En het is wel
licht juist de kleine gevelsteen, die in de 
kale, gepleisterde muur zijn aandacht trekt. 
Waarschijnlijk is menig voorbijganger het 
zich niet bewust, maar deze -gerestau
reerde- gevelsteen met als voorstelling een 
groen kannetje op een geel veld vormt nog 
de meest tastbare herinnering aan de voor
malige herberg 'De Groenekan'. 
Terwijl de automobilist zijn weg vervolgt -
het verkeerslicht is weer op groen gespron
gen- keren wij terug in de geschiedenis van 
deze herberg, waaraan het dorp Groenekan 
zijn naam heeft ontleend. ' 

Een bijzondere vondst 
Het exacte bouwjaar van de herberg is aan 
de hand van de beschikbare bronnen helaas 
niet te achterhalen. Wel hebben we een be
langrijke indicatie omtrent de ouderdom, 
want tijdens de sloop van een gedeelte van 
het pand in 1967 vond men een pot met 294 
munten.2 De jongste munt dateert uit 1582 
en het pand zal dan hoogstwaarschijnlijk 
reeds aanwezig zijn. Zekerheid verschaft in 
elk geval een kaart uit 1607, waarop de 
'Groene Can' duidelijk staat afgebeeld.' 
Dat het hier een herberg betreft valt te con
cluderen uit de naamgeving. Het was in die 
tijd gebruikelijk om door middel van een 

gevelsteen of uithangbord kenbaar te ma
ken, dat in het betreffende pand een herberg 
gevestigd was. Na verloop van tijd werd 
zo'n pand dan aangeduid met de naam van 
de afbeelding, die op de gevelsteen of op 
het uithangbord te zien was. Ook de aanwe
zigheid van een open ruimte voor het pand 
voor het stallen van paarden en wagens 
duidt op een functie als herberg. 

Herberg annex boerderij 
De eerst bekende eigenaar, in 1610, was 
Adriaen Lambertssoen van Nijwenhuysen, 
getrouwd met Willempjen van Wijcker-
sloet. Wanneer Adriaen Lambertssoen van 
Nijwenhuysen in 1610 komt te overlijden, 
verkopen zijn weduwe en haar zoon Aert 
van Nijwenhuysen het pand ca . omschre
ven als: "...seeckere perceel lants, met 
Huys, Bongaert, bepotinge, beplantinge, 
ende getimmer daer op staende, engeen wt 
gesondert, breet omtrent twe vierdelen, soo 
groot ende cleijn 't selve gelegen is in den 
Gerechte van Oostveen, streckende van de 
erffpacht die Thonis Mertenssoen gebruijct 
tot aen de Bisschop'sweteringe toe. Daer 
westwaerts de Gemeene wech ende oostwa-
erts den Heer van Gent naest gelant sijn. In 
welcke bepaelingen niet begrepen is, de 
grond en eijgendom van seeckere erffken 
gelegen aen den Oude Weteringsen dijck. 
Daer op staende is een Huysken 't welck 
niet se vercooperse, maer Jan Cornelisz 
Timmer competerende is, also sulcx dat 't 
selve Huysken ofte getimmer niet mede ge-
transporteert wort.... " aan Cornelia Dircx-
dochter, echtgenote van Gerrit Willems-
soen, wonende in de Weert bij Utrecht.4 

Weliswaar wordt de herberg in deze akte 
niet expliciet genoemd, maar we moeten 
ons daarbij wel realiseren, dat de exploita
tie van een herberg vaak gecombineerd 
werd met de uitoefening van een boerenbe
drijf. Na het overlijden van Cornelia 
Dircxdochter in 1626 komt de hofstede in 
handen van de Utrechtse notaris Willem 
van Galen. Hij verhuurde het pand aan 
Cornelisz. Jansz. Timmer en na diens over
lijden rond 1656 aan zijn weduwe Niesgen 
Simons.5 Enige jaren later wordt hun zoon 
Willem Timmer als tapper vermeld. 

De herberg 'De 
Groene Can' op een 
kaart van 1607. 
Detail van een grotere 
kaart, gemaakt door 
landmeter Jan 
Rutgersz. van den 
Bergh. De Gelder-
dijck, later Ruigen-
hoeksedijk genoemd, 
is op die kaart nog 
niet ingetekend. 
Een open ruimte voor 
het pand, een sloot ten 
oosten van de weg en 
een bruggetje over de 
Bisschopswetering. 



De herberg 'De 
Groene Kan' op een 
kaart van 1678. De 

Ruigenhoekse polder. 
nu kortweg 'de 

Polder' genoemd, 
heette in die tijd 'de 

Gelderse polder'. De 
brug er naar toe is al 

aangegeven. 

Over de periode 1664-1744 is het archief 
van het gerecht Oostveen ca. onvolledig en 
moeten we het dus stellen zonder concrete 
gegevens uit die jaren. Daarna zijn er weer 
overdrachtsakten van het gerecht en andere 
archivalia beschikbaar. 
Zo verkocht Hendrikus van den Berg de 
herberg in 1748 aan Jan van Klarenbeek 
voor 750 gulden.6 Bij een volgende ver
koop van het pand door Arien Hoorn aan 
Jan de Gelder in 1770 staat in de akte be
schreven: "...sekere huysinge, alwaar de 
Groene Kan in de gevel staat met sijn 
schuur en berg (hooiberg), gelegen onder 
desen gerechte aan de Groenekan... ".7 

Uit deze akte blijkt, dat de gevelsteen toen 
reeds aanwezig was. Tevens valt de combi
natie van herberg en boerderij. In de eerste 
helft van de 19e eeuw was er naast een her
berg, een smederij in gevestigd. 

De klandizie 
'De Groene Can' werd gebouwd op een 
plek, die destijds uitermate geschikt was 
voor de vestiging van een herberg, namelijk 
op een kruispunt van wegen en vaarten. De 

langs de weg Utrecht-Hilversum gelegen 
herberg zal vooral door reizigers richting 
Utrecht bezocht zijn. Reizen -lopend of te 
paard- ging niet erg snel en als de stads
poorten van Utrecht gesloten waren, was 
men genoodzaakt onderweg ergens te over
nachten, ook al was het reisdoel nabij. 
Daarnaast bood de herberg enig vertier 
voor de omgeving, hoewel de buurtschap 
de Groenekan in de 17e en 18e eeuw met ca. 
20 huizen, niet al te veel klandizie zal heb
ben opgeleverd.8 Wellicht hebben ook 
schippers hun steentje aan de omzet bijge
dragen. 

Van de inrichting van de herberg moeten we 
ons niet al te veel voorstellen. Hollandse 
schilderijen uit de 17e eeuw geven wat dat 
betreft een realistisch beeld van toenmalige 
herbergen.9 Het interieur bestond meestal 
uit een lage, donkere ruimte met eenvoudig 
meubilair, waar zich boertige taferelen af
speelden: een ruig volk, dat zich te buiten 
ging aan bier drinken, kaartspelen en dob
belen, met incidenteel een vechtpartij. En 
overnachtingen met meerdere gasten op 
een kamer in combinatie met karige maal
tijden maakte van reizen in die tijd mis
schien wel een avontuurlijke, maar zeker 
geen comfortabele belevenis. Veelzeggend 
meldt de "Geheym-schryver" over de her
bergen in Maartensdijk "...wat aangaat de 
Herbergen, op deese valt niet veel te roe
men, ten zy men het Rechthuys aan de Tol-
Akker een goede naam wil geven ". '° Klaar
blijkelijk moest men voor een goede her
berg dus in de stad Utrecht zijn. 

Een grote brand 
In 1842, toen de herberg annex smederij in 
het bezit was van Johannes van der Heiden, 
sloeg het noodlot toe in de vorm van een 
grote brand, die het pand in de as legde. Van 
der Heiden besloot direct tot wederopbouw. 
Nu was dit echter niet zonder meer toege
staan, want het pand lag op ca. 890 meter 
van het in 1818 voltooide fort Blauwkapel 
en daarmee binnen de zgn. Verboden Krin
gen van dit verdedigingswerk. Deze Verbo
den Kringen, vastgelegd in de Kringenwet 
van 1814, bestonden "uit 3 denkbeeldige 
cirkels van resp. 300, 600 en 1000 meter 
rond elk verdedigingswerk." Ze dienden 
voor het behoud van vrije observatie en 
schootsvelden vanaf de forten. Binnen de 
eerste twee Kringen was bebouwing en be
planting dan ook slechts onder strikte voor
waarden toegestaan. In geval van mobilisa
tie of oorlog moesten terreinvoorwerpen 
immers snel te verwijderen zijn. Daarom 
mochten er alleen houten opstallen ge
bouwd worden. In de derde Kring was ste
nen bebouwing wel toegestaan, maar op 
eerste aanzegging van het militaire gezag 
moest de eigenaar deze zonder vorm van 
proces of schadevergoeding alsnog afbre
ken en de materialen wegvoeren. Van der 
Heiden verzocht eerst nog om ontheffing 
van deze voorwaarden, omdat zijn herberg 
immers van vóór de invoering van de 
Kringenwet dateerde.12 Maar het Ministerie 
van Oorlog was van oordeel, dat het nieuw 



te bouwen pand wel degelijk binnen de ter
men van de Kringenwet viel.13 Omdat Van 
der Heiden het pand toch opnieuw in steen 
wilde optrekken ging hij akkoord met de 
voorwaarden. Deze zijn in een speciale 
overeenkomst bij notariële akte tussen Van 
der Heiden en het Ministerie van Oorlog 
vastgelegd.14 

Vreemdelingen en vechtpartijen 
Overheidsbemoeienis met herbergen, loge
menten, koffiehuizen, tapperijen, kroegen, 
enz. was er altijd al geweest, maar inde 19e 
eeuw werd de handhaving van de openbare 
orde en zedelijkheid hoe langer hoe meer 
gereguleerd. Zo stelde het gemeentebe
stuurvan Maartensdijk in 1856 een speciale 
verordening voor deze gelegenheden 
vast. '5 De openingstijden waren beperkt tot 
10 uur 's avonds, terwijl er op zon- en feest
dagen sprake was van een volledige slui
ting. Reizigers en vreemdelingen dienden 
te worden ingeschreven in een register, dat 
samen met hun paspoorten vóór 10.30 
's avonds bij de burgemeester ingeleverd 
moest worden. Vooral de verbodsbepalin
gen waren talrijk. Zo was het verboden "te 
tappen aan blijkbaar beschonkene perso
nen, bedeelden, kinderen van gods- of 
weeshuizen, al of niet aan hunne klederen 
kenbaar, alle personen beneden den ouder
dom van zestien jaren, zonder toestemming 
van hunnen ouders, voogden of meesters". 
Evenzo mocht de uitbater van het etablisse

ment zonder toestemming van de burge
meester geen muziek laten maken of verlo
tingen organiseren. Tenslotte was de mel
ding van vechtpartijen aan de burgemeester 
verplicht. Een afschrift van de bedoelde 
verordening diende op een voor het publiek 
zichtbare plaats te hangen. Overtredingen 
van de bepalingen in de verordening wer
den bestraft met een geldboete van 1 gulden 
en 6 stuivers en bij meervoudige herhaling 
met sluiting van de zaak. 

Van herberg tot café 
Na verkoop van 'De Groenekan' door 
Petronella van der Heiden aan Gerardus de 
Goey in 1866 volgde de sluiting van de her
berg.16 Hierdoor moet veel ruimte zijn vrij
gekomen, want bij een volgende verkoop in 
1873 aan Walrina Elisa Suermondt, we
duwe van Willem Twiss, worden twee af
zonderlijke woningen vermeld, die tot het 
pand behoorden.17 In 1894 verkreeg Gerrit 
van Ekris als nieuwe huurder van het voor
ste gedeelte van het pand van de gemeente 
een vergunning voor de verkoop van sterke 
drank.18 Klaarblijkelijk rendeerde het café 
goed, want in 1909 kocht Van Ekris het pand 
van Walrina Elisa Suermondt en gaat over 
tot een ingrijpende verbouwing van de zaak. 
Volgens een bouwtekening uit hetzelfde 
jaar bevond de gelagkamer, die uitdrukke
lijk met de naam "café" wordt aangeduid, 
zich aan de zuidzijde van het pand.19 De 
woonkamer van Van Ekris las aan de noord-

De herberg in 1915. 
na de verbouwing van 
1909. De grond voor 
en aan de noordzijde 
van het pand is ter-
wille vande veilig
heid omgeven door 
een ijzeren hek. 



Café 'De Groene 
Kan'en het in 1927 

gebouwde koffiehuis 
van De Leeuw om

streeks 1930. Aan de 
voorkant van het café 
drie lindebomen, aan 

de zuidkant een zware 
lindeboom en de in 

1928 gebouwde serre. 
De betonnen brug op 
de voorgrond kwam 
in 1925 inde plaats 
van een bakstenen 

boogbrug. 

zijde en was door een gang van het café af
gescheiden. Na de verbouwing zijn drie 
woningen ontstaan. Op de eerste prent-
briefkaarten uit die tijd zien we het café af
gebeeld als een forse, witgepleisterde boer
derij met groene luiken voor de ramen. 
De rooilijn van het pand lag enkele meters 
van de weg en op het erf, dat omgeven was 
door een ijzeren hekwerk, stonden vier 
grote lindebomen. Boven de toegangsdeur 
van het café, dat zich aan de straatzijde pre
cies in het midden bevond, was de gevel
steen met het groene kannetje aangebracht. 
Naast het café was een grindterras met ta
feltjes en klapstoeltjes; aan een van de grote 
lindebomen hing een bord met een lijst van 
verkrijgbare consumpties. Voor rijwielen 
was er een fietsenrek beschikbaar. 
Tijdens de mobilisatieperiode 1914-1918 
frequenteerden militairen van de nabijgele
gen forten Ruigenhoek en Blauwkapel het 
café en zal Van Ekris ongetwijfeld extra 
omzet hebben gedraaid. 

Concurrentie 
In de jaren twintig was er sprake van een 
economische opleving, terwijl ook de mo
biliteit door een groeiend aantal auto's en 
autobussen toenam. Vooral door het bus
vervoer kwamen bijvoorbeeld dagtochtjes 
binnen bereik van grote bevolkingsgroe
pen. Het toenemende verkeer maakte al 
spoedig een verbetering van het wegennet 
noodzakelijk. 
Zo onderging ook een gedeelte van de weg 
Utrecht-Hilversum in 1927-1928 een ver
breding. In het kielzog van deze modernise
ring verschenen ook de eerste benzinepom
pen, zoals de Shellpomp voor de oude wo
ning van smid Van Manen aan de Groene-
kanseweg.2" Maar ook 
horecagelegenheden profiteerden van deze 
ontwikkeling. Het is dan ook geen toeval 
geweest, dat juist in 1927, tijdens de verbe
tering van de weg Utrecht-Hilversum, Arie 
de Leeuw aan de noordzijde van de 

Groenekanseweg een koffiehuis met verga
derzaal liet bouwen.21 De Leeuw pakte de 
zaken meteen goed aan. Voor en terzijde 
van het koffiehuis werd voldoende ruimte 
opengelaten voor autoparkeerplaatsen, een 
fietsenrek en een deels overdekt terras. 
Van Ekris, die de bouw van een dergelijk 
modern koffiehuis tegenover zijn café met 
lede ogen moet hebben aangezien, kwam 
met een tegenzet, zij het op bescheiden 
wijze. In het voorjaar van 1928 liet hij aan 
de zuidzijde van zijn café een serre aanbou
wen, zodat ook zijn gasten bij mooi weer 
met wat lagere temperaturen van het zonne
tje konden genieten. 
In hetzelfde jaar gingen Gerrit van Ekris en 
zijn vrouw Aartje Bos wonen in het pand, 
dat we thans kennen als Koningin Wilhel
minaweg 445. 
Gerrit blijft eigenaar van het café maar ver
huurt het in februari 1931 met de "vergun
ning voor verkoop van sterke drank in het 
klein" aan Dirk Antoon Beyloo.22 Sinds
dien is het etablissement bekend als "café 
Beyloo". 
Een gedeelte van het grote achterhuis werd 
vervolgens afgescheiden en verhuurd aan 
Teus Bos, die hierin een melkhandel begon. 

Crisistijd 
Inmiddels was het crisistijd geworden en 
probeerden velen het hoofd boven water te 
houden met allerlei nevenwerkzaamheden. 
Vooral vrije beroepen, zoals dat van winke
lier of handelaar, waren toen erg in trek. Zo 
kwam er in 1933 in het pand van Gerrit van 
Ekris -nota bene in de voormalige keuken
een kleinhandel in wol en manufacturen, 
'De Vlijt' genaamd. Dit winkeltje werd tot 
1946 gedreven door de dames Boers. Ook 
De Leeuw was in de crisisjaren in moeilijk
heden gekomen. Door de verminderde 
koopkracht van het publiek kon hij met zijn 
dure pand niet concureren met café Beyloo 
en ging failliet. Dirk Beyloo greep zijn kans 
en kocht in 1935 het koffiehuis van De 
Leeuw met volledige inventaris op. Ook in 
dit geval kreeg het pand de naam van de 
eigenaar. Tegenwoordig is het café Beyloo 
nog steeds in handen van de gelijknamige 
familie. 

Gerrit van Ekris bleef tot de dag van zijn 
overlijden, 20 mei 1940, eigenaar van het 
hoekpand. Daarna gaat het pand in eigen
dom over op zijn weduwe Aartje Bos. Zij 
blijft tot haar overlijden in 1952 eigena
resse van het pand 'De Groene Kan'. 



De dames Boers voor 
hun winkeltje 'De 
Vlijt'. Het pand op 
'de hoek' zou later in
gekort worden tot aan 
de dakkapel. 

Einde van het bedrijf 
Het café 'De Groene Kan' werd vervolgens 
gesloten en verbouwd tot de door Jan 
Roelandschap gedreven kapperszaak. Na 
een korte onderbreking voor particuliere 
bewoning, zette Willem van Kooten hier 
het kappersbedrijf tot 1965 voort. In dat 
jaar werd een gedeelte van het pand afge
broken ten behoeve van het verkeer, de be
langrijkste factor, waaraan de voormalige 
herberg eeuwenlang zijn bestaan had ont
leend. In 1971 volgde een verdere inkorting 
van het pand, eveneens veroorzaakt door de 
gewijzigde verkeerssituatie. De gevelsteen, 

die na een restauratie op 23 mei 1972 op
nieuw in de westelijke gevelwand van het 
pand werd aangebracht, houdt gelukkig 
nog steeds de herinnering aan de voorma
lige herberg in stand. 

D.T. Koen 
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Zo 'stond' helgroene 
kannetje in vroeger 
dagen in de gevel. 
Tekening Els de 
Bouter. 



Westbroek tijdens de Bataafse 
Republiek 1795-1806 

"Hoofdwagt van 
eenige voormalige 
cavallery regimenten 
Dragonders van Tuyll 
van Serooskerken (die 
met groene opslagen 
en door bruine paar
den bereden)". 
Deze tekst staat op de 
achterkant van het 
origineel. Het regi
ment is in 1795 ont
bonden. 
Kleuren op het aqua
rel: jasjes blauw, 
oranje sjerpen, zwarte 
steken en laarzen, 
crème broeken. 

Aquarel ±1790. 
archief Huis Zuilen, 
inv.nr. 1642. 

Begin januari van het jaar 1795 was het bit
ter koud in ons land, 17 graden onder nul. ') 
Door de strenge vorst waren zelfs de grote 
rivieren bevroren. Het Franse leger, onder 
leiding van generaal Pichegru, trok vanuit 
Brabant over het ijs de Noordelijke 
Nederlanden binnen. Zonder enige tegen
stand bereikten de eerste troepen op 16 ja
nuari de stad Utrecht. Al op 25 januari werd 
de stadsregering omgezet in een patriot
tisch Comité Revolutionair. Drie dagen la
ter onderging het provinciaal bestuur het
zelfde lot. In een officiële publicatie werd 
op 5 februari de soevereiniteit van het volk 
van de provincie Utrecht geproclameerd. 
Erfstadhouderschap, adel en ridderschap 
werden afgeschaft. Deze omwenteling had 
-zoals we nog zullen zien- ook grote gevol
gen voor de lokale verhoudingen in ons 
land, waaronder die binnen de Westbroekse 
gemeenschap. 

Wat hieraan vooraf ging 
Tijdens de tachtiger jaren van de achttiende 
eeuw kwamen in verschillende steden van 
ons land kleine groepen burgers bijeen om 
hun ongenoegen uit te spreken over de be
staande machtsverhoudingen. Zij werden 
"Patriotten" genoemd. Zij waren nationaal 
gezind, tegen de prins-stadhouder en de re
genten. Zij bepleitten dat burgers zeggen
schap zouden krijgen in de regering van 
stad en land. 
In enkele steden, waaronder Utrecht, lukte 
het hen zelfs de macht van de regenten over 
te nemen. Hun positie werd steeds sterker 
waardoor stadhouder Willen V -in het nauw 
gedreven- aan de koning van Pruisen vroeg 
zijn leger naar Holland te sturen.2) 
Hiertegen waren de patriotten niet bestand. 
Duizenden van hen vluchtten naar de 
Zuidelijke Nederlanden of naar Frankrijk. 
De oude orde werd weliswaar hersteld, 



Gezicht op de kerken 
huizen in Westbroek. 

L.P. Serrurier 
Topografische Atlas, 
R.A.U.. inv. nr. 1837. 
Pen en penseel in 
grijs. 

De kerktoren van 
Westbroek had tot 
1723 een koepel. In 
dat jaar bleek de koe
pel 7.0 vergaan, dat de 
kerkmeesters besloten 
om hem af te breken. 
Uit: G. Masmeijer. 
Uit het grijs verleden 
naar het heden. 
Westbroek, 1958, 
p.15. 

maar het Oranje regime kon zich alleen 
staande houden dankzij de aanwezigheid 
van Engelse en Pruisische troepen.3) 
Toen in 1789 in Frankrijk de revolutie uit
brak hoopten de patriotten dat zij met hulp 
van de Fransen ook in ons land vrijheid, ge
lijkheid en broederschap konden proclame
ren. Zij moesten geduld hebben, want de 
Fransen wilden eerst in eigen land orde op 
zaken stellen. Pas in 1793 besloot Frankrijk 
zijn ideeën over de volkssoevereiniteit over 
te brengen naar andere landen. Daartoe trok 
in dat jaar het Franse leger België binnen en 
tegen het einde van 1794 bereikten zij 
Noord-Brabant. Door de strenge vorst van 
de winter 1794/1795 kon het Franse leger 
doorstoten naar de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Er was geen en
kele tegenstand, de Engelse en de 
Pruisische soldaten vluchtten al plunderend 
weg en stad na stad werd door de Fransen 
overmeesterd (zeiden de prinsgezinden), 
bevrijd (zeiden de patriotten). De stadhou
der vluchtte met zijn gezin op 18 januari 
naar Engeland. 
Onder het waakzaam oog van de Fransen 
namen de patriotten de macht in handen. De 
Bataafse Republiek werd uitgeroepen, ge
grond op de rechten van de mens. Het tijd
perk van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden was afgesloten. Het zou nooit 
meer zo worden als het geweest was. 

Westbroek, januari 1795 
Wat gebeurde er in Westbroek? In die 
maand januari zagen de Westbroekers de 
ingekwartierde Pruisische soldaten ver
trekken. Zij hadden er danig huisgehouden. 
Niet alleen paarden en karren waren ge
roofd, maar ook neteldoeken, koffiekannen 
en zelfs geld waren gestolen.4) 

Wat een opluchting! Maar niet voor lang, 
want al snel kwamen de Fransen binnen. 
Op het einde van deze maand vorderden zij 
vijftig koeien voor transport naar Amster
dam. Een triest relaas van de drijvers, om
dat zij al in Maarssen "drie koeybeesten 
hebben moeten laten leggen wegens de 
gladheid der weegen zoo door de sneeuw en 
ijs". Onderweg waren er nog twee doodge
gaan, zodat zij slechts met vijfenveertig 
koeien in Amsterdam aankwamen.5) 

Westbroek in de achttiende eeuw 
Het grondgebied van Westbroek was uitge
strekt vanaf de Groenedijk bij het dorp 
Zuilen tot aan de Hollandsche Rading. 
Weinig mensen woonden er: totaal 501 vol
wassenen en kinderen. 6) 
Wie nu de kaart uit 1770 van de vervenin
gen in Westbroek 7) bekijkt, telt negen hui
zen aan de Groenedijk, 10 à 11 bij de 
Gageldijk en langs de Westbroekse 
Binnenweg is geen enkele bebouwing te 
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zien. De kern van het dorp lag langs de 
Kerkdijk. 
Daar was de kerk met het schoolgebouw en 
het kerkhof. Daartegenover het rechthuis. 
De chirurgijn en de bakker vlakbij. 
Boerenhuizingen en vele daghuurderswo-
ningen. Een smid, een timmerhuis en een 
herberg. Ook enkele "borgerzomerverblij
ven". Er waren dus toen al stadse mensen, 
die waarschijnlijk in de zomer het landle
ven verkozen boven de stad.8) 
Het leven was hard voor de boerenbevol
king. Het land bracht weinig op en zij wer
den ook nog getroffen door de rundveepest. 
Een verslag uit 1744 over een besmette stal 
in Achttienhoven: "veertien koeien, waar
van acht ziek en zes gezond" en over "een 
huisman die binnen zes dagen zevenen
twintig beesten verloor".9) 

Ondanks deze problemen werden de inwo
ners ook nog belast met verschillende soor
ten belastingen. Om enkele te noemen: het 
oudschildgeld, (nu onroerende zaak belas
ting) het huisgeld en het haardstedegeld, 
maar ook van de consumptie: geslagt, bo
ter, zout, zeep. turf, koffie en thee. Dan ver
der het hoorngeld, het boomgaardgeld, 
paarde- en dienstbodegeld, 't gemaal en lo-
giesgeld, over alles werd belasting geïnd,10) 
weliswaar met stuivers en penningen, maar 
toch  

Niet alleen in de steden, maar ook op het 
platteland heerste in die tijd diepe armoede. 
Zeker in vergelijking met de rijkdom van 
enkele aristocraten, zoals de ambachtsheer 
van Westbroek. 

De ambachtsheer van Westbroek 
Al eeuwenlang was de heer van Zuilen am
bachtsheer van Westbroek. Hij bezat de 
macht in dit gerecht. Hij stelde schout en 
schepenen aan, die namens hem het bestuur 
uitoefenden. Hij benoemde ook het school
bestuur, de kerkmeesters en de dominee. 
Hij droeg de gadermeester op de belastin
gen te innen. Kortom hij had alle touwtjes 
in handen, de dorpsbevolking had niets te 
vertellen. 

Willem René van Tuyll van Serooskerken 
(1743-1839) werd na de dood van zijn va
der in 1776 ambachtsheer van Westbroek. 
Zijn jeugd bracht hij door op het slot Zuilen, 
maar de familie verbleef ook geregeld in het 
huis aan de Nieuwegracht, compleet met 

koetshuis en stal, uitkomende in de 
Ambachtstraat. ") 
Al op jonge leeftijd begon zijn politieke car
rière. In 1773 werd hij door de Staten van 
Utrecht aangesteld als ontvanger van de ge
nerale middelen. Enkele jaren later nam hij 
zitting in de Staten van Utrecht. Vanuit deze 
positie werd hem opgedragen de ridder
schap van Utrecht te vertegenwoordigen in 
de vergadering van de Staten-Generaal. 
Vanaf 1786 woonde hij met zijn gezin in 
Den Haag. Het accent van zijn publieke 
funkties lag niet meer in het gebied van 
Zuilen en Westbroek, maar in het Haagse 
circuit.12) 
Hij was een veelzijdig man met brede be
langstelling voorde cultuur. Hij schreef on
der andere gedichten en speelde voortreffe
lijk viool. Hij reisde vaak naar Parijs en 
naar zijn zuster Belle van Zuylen die hem 
nu eens beschreef als humeurig en gauw 
geïrriteerd dan weer als aardig en voorko
mend. Een Franse tijdgenoot noemde hem 
Hollands-afstandelijk en vormelijk.13) 
Hij verkeerde in de hoogste kringen van het 
land, was vermogend en hij genoot veel 
aanzien.14) 
Er zullen weinig contacten tussen hem en 
de eenvoudige ongeletterde inwoners van 
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Westbroek zijn geweest. Waarschijnlijk al
leen via de schout. Misschien heeft hij een 
enkele keer in de herenbank een dienst bij
gewoond in de kerk. 
Op 31 maart 1794 benoemde hij nog wel de 
schepenen van Westbroek. Hij wist dat de 
tijden rumoerig en onzeker waren, maar 
heeft hij bevroed dat hij binnen het jaar al 
zijn heerlijke rechten over Westbroek zou 
verliezen? 

De omwenteling in Westbroek 
De boeren van Westbroek, die elke zaterdag 
naar de markt op de Mariaplaats in Utrecht 
trokken, zagen natuurlijk wat er in de janu
arimaand van 1795 allemaal in de stad ge
beurde. Zij zagen dat de vrijheidsbomen, 
versierd met de nationale kleuren, in de 
hard bevroren grond werden gepoot. Zij 
hoorden de Domklokken luiden om de om
wenteling aan het volk bekend te maken.11) 
Zij kwamen naar huis met hun verhalen. 

Enkele inwoners namen het initiatief om 
een omwenteling in Westbroek voor te be
reiden. Zij maakten dit op 4 maart bekend 
aan de provincie, die per ommegaande liet 
weten, dat zij dit "hebben na te laten".16) 
Zij stoorden zich hier niet aan en zij riepen 
op donderdag 6 maart 1795 het gerecht bij
een. Wie waren zij? 
Gerrit Wintensen, Gerrit Visscher, Gerrit 
Neuteboom en Matthijs van Ochten: "alle
maal burgers en onder deezen gerechte 
woonachtig".17) 

In de notulen van het gerecht lezen we dat 
zij als gecommitteerden uit de bijeengeko
men burgers bevoegd zijn "schout, schee
penen en de bode te verzoeken onverwijld 
de vergadering te verlaten en als stille amb
teloze burgers naar huis te gaan met de be
lofte dat zij alle bescherming krijgen waar 
iedere burger recht op heeft". 
Deze notulen eindigen met de zin: "waar-
meede die historie dan afgeloopen is, ter
wijl vervolgens ieder naar zijn huijs 
keerde". 

Op diezelfde dag kwam men weer bij elkaar 
om naar een "aanspraak" te luisteren, die 
begon met de aanhef: 
"Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap". 
Vervolgens werden de nieuwe schout, se
cretaris, de schepenen en bode benoemd 
"tot zolang in de provincie Utrecht de zaken 
op een reguliere en constituonele voet zul
len zijn bepaald".18) 

De omwenteling in Westbroek is een feit. 
De burgers van het dorp hebben zelf beslist 
wie hen zal besturen. De ambachtsheer 
wordt niet meer geraadpleegd. 
De nieuwe bestuurders kregen nog wel en
kele vermanende woorden te horen: "gij 
schout en scheepenen altoos ijverig en ge
trouw, nimmer angstig maar cordaat in uwe 
besluijten opdat dezelve moogen uijtloopen 
tot welzijn en behoud van 't algemeen en 
deeze burgerij in 't bijzonder". 

Deze toespraak werd ondertekend door de 
vier initiatiefnemers, waarbij opvalt dat al
leen Gerrit Neuteboom zijn handtekening 
plaatste: de andere drie merkten hun naam 
met een kruis. 

De nieuw gekozen schout, schepenen, se
cretaris en de bode legden de eed af, waarna 
de schout mede namens de andere represen
tanten bedankte voor het vertrouwen in hen 
gesteld. 
Het was inmiddels laat geworden. Ze be
slisten die dag dan ook niet verder te verga
deren, maar de volgende dinsdagmorgen 
om 9 uur bij elkaar te komen. 
De aanhef van de notulen van die vergade
ring is tekenend voor de nieuwe tijd. 
"Dinsdag den 10 maart 1795 
Het Eerste Jaar der Bataaf sehe Vrijheid " 
Men begon met het vorderen van de sleutels 
van de gerechtskast en de papieren bij de 
ontslagen schout en schepenen. Daarna be-

Dit kleine briefje van 
de ambachtsheer aan 
de schout Maarten van 
den Helm te Maarssen 
bevindt zich in het 
oude archief van 
Westbroek, 
(inv. nr. 9) 
Uit dit eigenhandig 
geschreven briefje kan 
worden opgemaakt 
dat de ambachtsheer 
zich in die periode 
nog bezig hield met 
het bestuur van 
Westbroek. 
De aanhef: "Eerzame 
vrome" is in die tijd 
gebruikelijk. Ook in 
andere officiële cor
respondentie tussen 
provincie en plaat
selijk bestuur komt 
deze aanhef voor. 

Zie voor een leesbare 
tekstbijlage 1. 
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Deze tekst is volledig 
uitgeschreven in het 
notulenboek van het 
gerecht Westbroek. 

Ook secretaris en 
bode moesten een eed 

afleggen. Zij verte
genwoordigden het 

bestuur in vele zaken. 

Zie voor een leesbare 
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sloot men de provisionele representanten 
's lands Utrecht te berichten over "Je ge
lukkige en gewenste revolutie in West
broek". Verder werd een publicatie opge
steld waarin de stemgerechtigden werden 
opgeroepen op 16 maart in de kerk bijeen te 
komen.19) 

Zo te zien hield men het hoofd koel en zette 
men zich in om alles ordelijk te laten verlo
pen. Nergens is te lezen dat er feesten wa
ren, dat een vrijheidsboom werd opgericht 
waarbij gedanst werd zoals in zovele an
dere steden en dorpen in het land.20) 
Ook over prinsgezinden wordt geen woord 
gerept. Ogenschijnlijk veranderde er wei
nig in het dagelijks leven van de bevolking, 
maar deze kleine groep mensen moet toch 
grote voldoening hebben gevoeld dat het 
hen gelukt was zonder problemen het be
stuur over Westbroek in eigen handen te ne
men. 
Zij hielden zich overigens wel aan alle be
staande regels, zoals: het schouwen, het in-
en uitschrijven van personen, het opmaken 
van de rekeningen en de zettingen. 

Maar zij namen ook zelf beslissingen over 
de verkiezingen van de schepenen. Van nu 
af aan door de stemgerechtigde burgerij, op 
de eerste maandag van het jaar. Het trakte
ment van de schout werd drastisch verlaagd 
-wel ontving hij f. 300,- uit de dorpskas 
over het jaar 1795 maar het werd hem ver
boden "om eenige de minste betaaling des-

wegen aan burger van Tuyll van Seroos-
kerken te doen".21) 

Uit diverse archiefstukken wordt duidelijk 
dat schout en schepenen betrokken waren 
met de grote problemen van de inwoners. 
Zoals van Jan v/d Hoven, die als sluiswach-
ter van Westbroek door de strenge winter 
van 1795 nauwelijks inkomsten had. Hij 
vroeg vermindering van zijn pachtsom. Het 
bestuur begreep zijn nood en ging akkoord. 
Hierover moest gestemd worden door de 
opgezetenen en de geërfden. De geërfden 
(grondeigenaren, maar geen inwoners) 
stemden tegen. De municipaliteit vond dit 
onredelijk, onrechtmatig en onrechtvaardig 
en besloot toch de pachtsom te verminde
ren. 
De betrokkenheid van schout en schepenen 
met de arme bevolking blijkt verder uit een 
aantal besluiten die genomen werden. Een 
voorbeeld. 
Bij aanvragen voor nieuwe verveningen 
door opgezetenen ging het bestuur akkoord 
"mits zij van iedere roede slik aan de gere

formeerde en roomsche armen onder 
Westbroek een stuijver betalen te weeten 
aan de gereformeerde 3/4 stuijver en aan de 
roomsche 1/4 stuijver" P) 
In dit archiefstuk lazen we dat er toch een 
tegenstander van het nieuwe bewind was. 
Dirk Ariensz. van der Wild trok zijn ver
zoek tot vervening van zijn land in "omdat 
hij de tegenwoordige representatie niet 
voor wettig erkende als zeer sterk voor de 
oude constitutie zijnde". 

Over het verzoek van het administratief be
stuur van het voormalig gewest Utrecht om 
de ambachtsheer schadeloosstelling te ge
ven voor het verlies van zijn inkomsten uit 
het gerecht Westbroek was het nieuwe be
stuur ook heel duidelijk. 
Zij dachten er niet over. De recognition 
(lees belastingen) zullen hem niet uitbe
taald worden, met goedvinding van de 
stemgerechtigden wilde het gerecht niet be
zwaard worden met deze belastingen, "die 
de opgezetenen met hun zweet en bloed 
hebben opgebragt".24) 

Zo te zien kon het bestuur van Westbroek in 
die eerste jaren van de Bataafse Republiek 
heel veel zelf regelen. Dat zou spoedig ver
anderen. De provincie trok steeds meer be
voegdheden naar zich toe, waaraan West
broek zich niet kon onttrekken. 
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Het provinciale bestuur tijdens de 
Bataafse Republiek 
De municipaliteit van Westbroek moest van 
alle besluiten die zij genomen had de goed
keuring vragen van het provinciaal bestuur. 
Zij was dus afhankelijk van de provincie. 
Tot aan 1795 werd het platteland in de 
Staten van Utrecht vertegenwoordigd door 
de leden van ridderschap. Zij werden voor 
het leven benoemd door stadhouder Wil
lem V. Na de omwenteling werd ook het 
provinciaal bestuur door het volk gekozen. 
In het reglement van 22 augustus 1796 van 
het "Intermediair Provinciaal Bestuur van 
het Volk 's Lands van Utrecht" werd het 
"Volk der Provincie Utrecht" verdeeld in 
achttien districten van ongeveer vijfdui
zend inwoners, die elk een Representant 
voor het provinciaal bestuur benoemden.25) 
Elk district werd opgedeeld in tien grond
vergaderingen. Westbroek vormde met 
Achttienhoven en Maarsseveen een grond
vergadering. De stemgerechtigden kozen 
een zogenaamde "kiezer". De tien kiezers 
van een district stelden een Representant 
aan, die zitting nam in het provinciaal be
stuur. Dit bestuur had verschillende vaste 
commissies onder andere een "comité tot 
de zaken van het platteland". 
Voor het eerst in de geschiedenis van ons 
land namen burgers van het platteland deel 
aan de verkiezingen voor het provinciaal 
bestuur. Het waren wel getrapte verkiezin
gen, maar het was toch een doorbraak naar 
een democratischer bestel. 

Na de staatsgreep van 1798 werd de gewes
telijke bestuursinrichting geregeld vanuit 
de centrale overheid. Het "Intermediair 
provinciaal bestuur" was slechts een kort 
leven beschoren. 

Het land werd in departementen verdeeld. 
Het grootste gedeelte van de provincie 
Utrecht behoorde tot het departement "van 
den Rhijn", maar Westbroek viel onder het 
departement van Texel met standplaats 
Haarlem.26) 
Van nu af aan ontving het bestuur van 
Westbroek diverse publicaties, missives en 
aanschrijvingen van dit departement. Een 
voorbeeld. 
De grondvergadering moest drie man leve
ren voor "de armee". Voorlopig deed het 
bestuur niets, maar uiteindelijk besliste 
men toch een wervingsadvertentie in de 
Utrechtse Courant te plaatsen. Er werden 
geen manschappen gevonden, omdat nie
mand bereid was voor minder dan 35 à 40 
dukaten in het leger te dienen. 
Meer wilde het bestuur niet betalen. "De 
dorpsfinanciën waren toch al rijkelijk be
zwaard door de geleverde wagens met de
zelve paarden en voerlieden. " 2K) 
Uiteindelijk kwamen de rekruten er toch. 
Een kleine municipaliteit moest zich hou
den aan de verordeningen met alle finan-' 
ciële lasten vandien. 

Ook in andere opzichten had Westbroek te 
maken met de hogere overheid. Op 12 juli 
1798 kwamen de agenten ter reorganisatie 
van de gemeentebesturen naar Westbroek 
om aan te kondigen dat Westbroek en 
Achttienhoven zouden worden samenge
voegd. 

De verhouding met het dorp Achttien
hoven 
Achttienhoven was in deze periode een 
hoge heerlijkheid behorend aan de proosdij 
van het kapittel van St. Jan te Utrecht. 
Na de afschaffing van de heerlijkheden 
door de staatsregeling van 1795 bleven de 
inwoners de proost als hun heer erkennen 
en stuurden zij hem de voordrachten voor 
de schepenen. 
Op 22 juni schreven zij nog aan het provin
ciaal bestuur: "dat wij uit hoofde van onze 
onderhorigheid aan den proost van 't capit-
tel van St. Jan te Utrecht, ons tot hier toe 
buijten alle politique directie gehouden 
hebbende ".29) 
Aan de revolutionaire beweging deed men 
dan ook niet mee. Wat een verschil met de 
bevolking van Westbroek! 
Toen dan ook het besluit tot samenvoeging 
van de beide dorpen bekend was gemaakt 
had Westbroek tegen deze combinatie geen 

Boerderij Kerkzicht, 
1743-1895. van de fa
milie De Groot. 
De tekening is ge
maakt door een lid 
van de familie De 
Groot. Het getekende 
pand is een typisch 
voorbeeld van een 
Utrechtse boerderij: 
een voorhuis waar het 
gezin in woonde en 
een achterhuis voor 
het vee. Deze boerde
rij was in steen opge
trokken, de daghuur-
derswoningen waren 
van hout. Een en an
der is duidelijk te zien 
op de prent van de 
kerk. 
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bezwaar, maar met Achttienhoven was het 
anders gesteld. 
Binnen een week verstuurde dit dorpsbe-
stuur zijn bezwaren naar de bevoegde in
stanties. Zij waren van mening dat de sa
menvoeging geen enkel nut had en zou er 
"alleen misverstand, ongenoegen en ver
warring te wachten zijn ". 
De voornaamste grief was "dat Westbroek 
al vele jaren te kort kwam op de dorpslas-
ten, omdat vele mensen arme lieden ofdag-
huurders waren. Terwijl in Achttienhoven 
de kas klopte door de meerdere gegoedheid 
van de ingezetenen ".30) 

In Den Haag nam men hierover geen beslis
sing. Westbroek hield vast aan de samen
voeging, Achttienhoven bleef zijn eigen be
stuursfuncties vervullen, hetgeen vooral 
secretaris Van den Helm van Westbroek ir
riteerde. 
Hij schreef onder andere dat Westbroek 
geen zitdag kon houden voor de ontvangst 
van de contributie voor de wapening over 
1798, omdat Achttienhoven over 1797 nog 
niet betaald had. De opgezetenen van 
Westbroek werden hierover "misnoegd en 
halsstarrig". 
Enige tijd later meldde hij dat door de reor
ganisatie grote verwarring was ontstaan. 
"We weten niet wie bevoegd is tot 't aante
kenen der huwelijksgeboden en 't geven 
van certificaten voor het rundvee." 
Verontwaardigd was hij ook. In Westbroek 
waren door het departement wagens en 
paarden gevorderd, maar Achttienhoven 
had niets geleverd, terwijl zij daartoe wel in 
staat waren. Hij vroeg ook Achttienhoven te 
belasten terwille van de rechtvaardigheid.31) 
Er heerste dus animositeit tussen de twee 
dorpen, terwijl zij toch elke zondag samen 
in de kerk zaten. 
Was het de rijkdom van de bouwboeren van 
Achttienhoven, keken zij neer op de arme 
veenboeren en daghuurders? Kwam het 
door het verschil tussen de prinsgezinden in 
Achttienhoven en de aanhangers van de 
Bataafse Republiek in Westbroek? 
Tenslotte besloot op 22 september 1802 het 
deparmentaal bestuur van Utrecht, dat 
Westbroek en Achttienhoven afzonderlijke 
gemeenten zouden blijven.32) 

Westbroek tijdens de laatste jaren van 
de Bataafse Republiek 
Na 1801 bij het instellen van de nieuwe 
grondwet, werden de eigen mogelijkheden 

voor het dorpsbestuur steeds geringer. Een 
nieuw reglement moest worden ontworpen 
"voor het bestuur dezes dorpe naar inhoud 
der Staatsregeling" 33) en op 18 maart 1803 
werden de schepenen eervol ontslagen en 
een nieuw bestuur door de gedeputeerden 
van het departementaal bestuur van Utrecht 
aangesteld. De bevolking van Westbroek 
had geen invloed meer op het bestuur. Wel 
bleef Jasper van den Helm schout, secreta
ris en gadermeester in Westbroek.34) 
Men legde zich neer bij deze beslissingen. 
Het had geen zin protest aan te tekenen. 
Nog een keer is het hen gelukt om een be
sluit te dwarsbomen, namelijk toen zij be
richt kregen dat zij de ambachtsheer weer 
zijn deel van de belastingopbrengst moes
ten geven/notulen 15 augustus 1803. 
Nog diezelfde dag werd een brief geschre
ven, niet meer aan de burger, maar aan de 
"Weledelen Gebooren heer Tuyll van 
Serooskerken". Zo'n aanhef is tekenend 
voor de veranderingen die sinds 1795 had
den plaatsgevonden. 

In deze brief verzochten zij de ambachts
heer iemand te sturen om een schikking met 
de gemeente te maken en wel binnen acht 
dagen. Zij kregen natuurlijk op zo korte ter
mijn geen antwoord, de ambachtsheer 
woonde in den Haag. Dat kwam het bestuur 
goed uit. Nu konden zij besluiten het be
drag groot f. 800,- uit te zetten in de dorps-
lasten en de binnenlandse kosten. 

Vanaf die tijd werd in de notulen niet veel 
meer gemeld. Alleen de grondtransakties 
werden nog vastgelegd. 
In 1806 werd Louis Bonaparte, broer van 
Napoleon, koning van Holland. De 
Bataafse Republiek was opgeheven. Het 
was afgelopen met de rechten van de mens. 
Westbroek zou met alle andere gemeenten 
in ons land nog vele donkere jaren tegemoet 
gaan. 

Slotopmerkingen 
Nu, 200 jaar later, wordt overal in het land de 
omwenteling, de "Fluwelen Revolutie"36) 
herdacht met manifestaties en tentoonstel
lingen. Verscheidene boeken zijn dit jaar 
verschenen over deze gebeurtenissen en de 
gevolgen hiervan voor ons land. 
Historici zijn tot het inzicht gekomen dat er 
een doorlopende ontwikkelingslijn bestaat 
van patriottisme naar liberalisme. De ver
nieuwing van het staatkundige bestel begon 
in de Patriottentijd.37) 
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Op kleine schaal is dit ook in Westbroek ge
beurd. 
Vanuit deze gedachten werd dit artikel over 
Westbroek geschreven. Van vele steden en 
dorpen in ons land was dit tijdperk al in 
kaart gebracht. Zo niet van de dorpen van de 
gemeente Maartensdijk. In de oude archie
ven van Maartensdijk en Achttienhoven is 
weinig bewaard gebleven over deze pe
riode. Gelukkig wel in het oude archief van 
Westbroek. 
Is dit gekomen door het voorstel van de 
schepenen om een gerechtskast te laten ma
ken waarin alle requesten, berichten, ap-
pointementen en solutiën bewaard konden 
worden? Misschien, in elk geval heeft de 
inventarisatie van het archief, door de heer 
Joosten in 1895 volbracht, het archief toe
gankelijk gemaakt. 

De oude gerechtskast staat nog steeds in 
Westbroek. Bij de opheffing van deze ge
meente in 1957 heeft het toenmalig ge
meentebestuur deze kast aan de Nederlands 
Hervormde Kerk geschonken. 
De inhoud van de kast ligt nu in het ge
meentearchief van Maartensdijk. Dankzij 
de schepenen van Westbroek, die ruim 200 
jaar geleden besloten dat die gegevens be
waard moesten worden. Wat een geluk! 

M.L. de Raadt-Nolst Trenité 

Noten 
1. Simon Schama, blz. 230. 
2. Prinses Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote 
van de stadhouder, werd bij Goejanverwellesluis aan
gehouden. Dit leidde tot de Pruisische inval van sep
tember 1787. 
3. Blom. blz. 303. 
4. Oude archieven van Westbroek, inv. nr. 12. 
5. Notulen van den Geregte van Westbroek, inv. nr. 
8-3, 2 maart 1795. 
6. Oude archieven van Westbroek, inv. nr. 9 
De bevolking bestond uit 118 mannen. 116 vrouwen, 
209 kinderen. 47 dienstboden. 10 dienstboden bij de 
week en 1 bovelander. 
7. Kaart in: St. Maerten, dec.'92, nr. 9, p. 16. 
8. Oude archieven van Westbroek, inv. nr. 17. 
9. Archief Huis Zuilen R.A.U., inventaris 76, 
inv. nr. 145. 
10. Archief Huis Zuilen, inv. nr. 117. 
11. Archief Huis Zuilen, inv. nr. 1108. Nu Kromme 
Nieuwe Gracht. 
12. Archief Huis Zuilen, inv. nr. 1116, 1125 en 1141. 
13. Dubois o.a., blz. 194, 296 en 316. 
14. Archief Huis Zuilen, inv. nr. 1108, berekeningen 
van het jaarlijkse inkomen van de heer en vrouwe van 
Zuilen ten behoeve van de heffing van de honderdste 
penning 1793: :inkomenf.l8.216:2: - zijn totale be
zittingen worden getaxeerd op f. 550.208:10:4 
In 1803 is zijn financiële situatie heel anders. Onder 
druk van de economische omstandigheden werden de 
meubelen van het Slot Zuilen verkocht. Dubois, blz. 
713. 
15. De Bruin, blz. 43. 
16. De Savornin Lohman, blz. 291. 
17. Notulen 6 maart 1795. 
18. Tot schout en secretaris: Jasper van den Helm, tot 
schepenen: Pieter van Schaick, Evert van Soest, 
Cornells Vonk, Cornelis Schipper en Klaas van der 
Woerd, tot bode: Anthony Vijzelaar. Maarten van 
den Helm, vader van Jasper, was schout van 
Westbroek van 29 oktober 1777 tot 27 oktober 1788. 
Archief Huis Zuilen, inv. nr. 111. 
19. Notulen 10 maart 1795. 
20. Kloos, blz. 215, Bisschop, blz. 223. 
21. Oude archieven van Westbroek, inv. nr. 1. 
22. Notulen 11 november 1795. 26 augustus 1796 en 
30 januari 1797. 
23. Notulen 31 maart 1796. De Ned. Herv. Gemeente 
werd in de 18de eeuw Gereformeerde Gemeente ge
noemd. Het verschil tussen 3/4 stuiver en 1/4 stuiver 
ligt waarschijnlijk aan het aantal armen van beide ge
zindten. Er was vrijheid van godsdienst geproclameerd. 
24. Verslag behorend bij de inventaris van de oude 
archieven van Westbroek en Achttienhoven, blz. 13. 
25. De Savornin Lohman, blz. 31 cv. 
26. Oude archieven van Westbroek, inv.nr. 9. 
27. Notulen 19 april 1799. 
28. Notulen 15 november 1799. 
29. Verslag oude archieven van Westbroek en 
Achttienhoven. blz. 17. 
30. Verslag oude archieven van Westbroek en 
Achttienhoven, blz. 27. 
31. Oude archieven van Westbroek, inv. nr. 9. 
32. Verslag oude archieven van Westbroek en 
Achttienhoven, blz. 11. 
33. Notulen 22 juni 1802. 
34. Notulen 28 maart 1804. 
35. Notulen 15 augustus 1803. 
36. Men noemt de omwenteling wel de "Fluwelen 
Revolutie", omdat er geen bloed is vergoten. 
37. Blom en Lamberts, blz. 234. 

De gerechtskast van 
Westbroek. Het is een 
kleine houten kast, 
groen geverfd; in het 
bovenstuk staat in 
rode letters: 
DE GERECHTS
KAST VAN 
WESTBROECK 
ANNO 1764 
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Bijlage 1 

"Eerzame vrome, 
Geinformeert zijnde dat het in onze 
Heerlijkheijd van Westbroek niet in treijn is 
gebragt het aanstellen van Scholarchen, en 
wij nochtans nodig en dienstig vinden dat 
sulks geschiede ten eijnde er volgens de 
schoolorde behoorlijk toesigt op het school, 
en wat daartoe betrekkelijk is, zoude zijn, 
hebben wij goed gevonden, van hedenaf 
aan te stellen, gelijke wij aanstellen bij 
deeze tot Scholarchen uijt Ulieden, de twee 
oudste Schepenen, in der tijd, dan zo die be-
ijde, of een van dien, in den Kerkenraad 
mogten zitten, of komen, als dan de oudste 
die daar op volgen tefens met recommanda
tie om hier van aen den Kerkenraad kennis 
te geven, ten eijnde die uijt de hunnen mede 
Scholarchen zoude kunnen aenstellen om 
dus doende alzo tezamen op de stipte nae-
koming van de schoolorde agttegeven. 
waarmede verblijve 

Eerzame vrome 
U Ed toegenege ambagsHeer 

op 'thuijsZuylen den 12 Maij 1782 
W.R. van Tuvll van Serooskerken " 

Bijlage 2 

"Vrijheijd Gelijkheijd Broederschap 
Of De dood 

Wij provisioneele Schout en Scheepenen 
van Westbroek belooven en zweeren bij 
deeze aan de goede burgerije van West
broek dat wij ons gehouw en getrouw in 
onse posten zullen gedraagen, dat wij nie
mand onrecht en injustitutie maar een ieder 
recht en gerechtigheid zullen doen weeder-
vaaren steunende op de rechten van den 
Mensch en voorts dat wij verders in 't gene
raal zullen werken tot welzijn van de Bur
gerije en ons beijveren om die voorrechten 
en die voordeden te verkrijgen waar van 
wij op 't platte Land tot heeden toe ver-
stooken zijn geweest, terwijl wij dan ook 
verders zullen obzerveeren en doen obzer-
veeren zoodanige wettencostumen en usan-
tien als ons zijn raakende en in usantien 
zijn; 
Zoo Waarlijk Helpen mij God Almagtig". 
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De bibliotheek in Maartensdijk 

In 1965 startten enkele ingezetenen in onze 
gemeente een departement van "De Maat
schappij tot Nut van het Algemeen". Het 
Nut was een reeds in 1784 opgerichte alge
mene, landelijke organisatie met als doel de 
bevordering van de volksontwikkeling. 
Om dat doel te bereiken had deze organisa
tie in de loop van haar langdurig bestaan 
een rijk geschakeerd arsenaal aan middelen 
ontwikkeld. Daartoe behoorden o.a. nuts-
scholen, nutsspaarbanken, talencursussen, 
lezingen en niet te vergeten bibliotheken. 
Terwijl na 1900 in de steden de "openbare 
leeszaal" steeds meer terrein won, ging het 
Nut zich in het bijzonder beijveren voor de 
lectuurvoorziening ten plattelande. Zo 
werd de begeleiding van de zgn. volksbibli
otheken geïntensiveerd. In 1907 vestigde 
het Nut in Amsterdam een centraal depot 
van volkslectuur.1) Uit dit depot kon jaar
lijks een kist met boeken worden gezonden 
naar alle plaatsen waar geen vaste biblio
theek bestond. Om voor deze centrale 
dienstverlening rijkssubsidie te verwerven 
werd in 1920 een zelfstandige vereniging 
voor reizende bibliotheken opgericht. 

De landelijke organisatie telde in 1965 ruim 
300 departementen met in totaal 40.000 le
den.2) In de jaren erna slonken deze aantal
len gestadig door veranderingen in het soci
aal-culturele klimaat in Nederland. Het de
partement Maartensdijk was dan ook één 
van de laatst opgerichte in het land. 

Het jonge departement in actie 
De initiatiefnemers tot oprichting van het 
departement Maartensdijk van het Nut 
woonden in de kern Hollandsche Rading. 
Het gekozen werkgebied besloeg evenwel 
de gehele gemeente. Bij de samenstelling 
van het bestuur was dan ook uitgegaan van 
de gespreidheid van de gemeentelijke be
volking over vier kernen. De heer J. Bos
man was voorzitter, mevr. M.H. Rijnders-
des Bouvrie secretaris en de heer W. van 
Vliet penningmeester, alle uit Hollandsche 
Rading. Andere leden uit dit bestuur waren 
de heer G. Huizinga uit Groenekan en de 
heren G.C. van Witzenburg en M. Vos uit 
Maartensdijk. Wat betreft Westbroek was 

er contact met dokter Post en J. Stijlaart. 
Vanaf de oprichting ontwikkelde het Nut tal 
van activiteiten zoals lezingen, volkskerst-
zang, discussieavonden, jeugdwerk, be
jaardenzorg en bevordering van sport. Het 
departement was ook betrokken bij de op
richting van het dorpshuis te Hollandsche 
Rading, de tennisverenigingen van 
Hollandsche Rading en Maartensdijk en bij 
de heroprichting in 1967 van de korfbalver
eniging te Westbroek. Het openen van een 
bibliotheek was ook één van die activitei
ten. 

In Maartensdijk gebeurde dit in oktober 
1967. De heer en mevrouw Verhagen ver
zorgden al vanaf 1958 een bibliotheek in 
Hollandsche Rading. Zij hadden dit werk 
overgenomen van de heren De Waal en 
Stoutjesdijk die het werk net gestart waren, 
met heel weinig boeken. De uitleen was in 
een ruimte van de Adventkerk aan de 
Tolakkerweg.3) Vanaf zijn totstandkoming 
in 1965 leverde het nutsdepartement, in de 
wandel "het Nut" genoemd, vrijwilligers 
voor de uitleenuren. De Verhagens werden 
bereid gevonden ook in Maartensdijk een 
uitleen te gaan verzorgen. In het (oude) 
dorpshuis op de hoek Prinses Marijkelaan/ 
Nachtegaallaan werden in de kleedruimte 
twee kasten gereserveerd waar de boeken in 
konden worden bewaard. De uitleen vond 
plaats in deze kleedruimte. Iedere vrijdag
avond werden de boeken op tafels uitge
stald. Er was een boekenlijst met alle titels 
die er waren; ieder boek had een nummer. 
Elke lezer had een eigen bladzijde in het ad
ministratieschrift waarin de geleende num
mers werden opgeschreven. Bij terugkomst 
van het boek werd het nummer dan weer 
doorgestreept. De belangstelling was zo 
groot, dat na een maand het bestand werd 
uitgebreid tot 1000 banden. Het was altijd 
een gezellige avond. De Verhagens kenden 
al hun lezers en ook hun wensen. De boeken 
werden gehuurd van de Reizende Biblio
theek te Amsterdam. Mevrouw Verhagen 
ging regelmatig naar Amsterdam om boe
ken te ruilen. 

Driejaar later, in oktober 1970, werd deze 
uitleen overgenomen door vier Nutsleden. 
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De bibliotheek ver
huisde in november 
1975 naar een lokaal 

van deze school in de 
Fazantlaan. 

Het waren alle dames t.w. mevr. M. v.d. Pol, 
mevr. W. Koster, mevr. R. Roozenbeek en 
mevr. G. Doornhof. Voor een goed begrip 
van de verdere gang van zaken dient ook 
nog een verandering op landelijk niveau ge
noemd te worden. In 1969 werd de meerge
noemde "Vereniging voor Reizende Biblio
theken", waar veel Nutsbibliotheken bij 
waren aangesloten, omgezet in de Landelij
ke Bibliotheek Centrale, afgekort L.B.C.4) 
Deze landelijke Centrale had per provincie 
een zgn. Provinciale Bibliotheek Centrale. 
De P.B.C, van Utrecht kreeg als standplaats 
De Bilt.5) 

Gezinslidmaatschap 
Het nieuwe team startte met een geheel 
nieuwe wisselcollectie van de Provinciale 
Bibliotheek Centrale (P.B.C.) in De Bilt. 
Zo'n wisselcollectie bestond uit een paar 
honderd boeken. Twee keer per jaar werd 
een gedeelte teruggebracht en vervangen 
door andere en nieuwere boeken. De P.B.C. 
verzorgde al een uitleen op maandagmid
dag voor de jeugd. Wegens personeelsge
brek werd deze uitleen al snel door de vrij
willigers overgenomen. Er bleef een aparte 
uitleen voor de kinderen, op maandagmid
dag van 3-5 uur. Met het oog daarop werd 
het uitleenteam uitgebreid tot 5 mensen. 
Het jeugdboekenbestand werd nu ook door 
het Nut van de P.B.C, gehuurd. In 1973 was 
het totaal aantal banden 2500. 
De boeken werden bewaard in lange houten 
bakken in twee kasten. Voor iedere uitleen 
moesten eerst alle bakken op tafels uitge
stald worden. Het uitleensysteem werd nu 
veranderd. Een gezin werd lid voor f. 2,50 
per jaar en kreeg voor ieder gezinslid een 
kaart met een nummer er op. Een boek le
nen kostte dan verder nog 15 ct. per boek 
per week. 

In elk boek zat een boekkaartje waarop het 
nummer van de lezer geschreven werd. 
Deze kaartjes werden op alfabet en op da
tum in een bakje bewaard. Op een stempel-
briefje in het boek werd bij het uitlenen de 
datum gestempeld. Bij terugkomst kon dan 
worden uitgerekend hoeveel er moest wor
den betaald. Het boekkaartje werd weer op
gezocht en in het boek gedaan. Na de uit
leen moesten alle bakken met boeken (waar 
soms wel eens de bodem uit viel), weer de 
kasten in en de tafels teruggezet. Het echt
paar Van de Brink, de beheerders van het 
Dorpshuis, stond altijd met raad en daad 
klaar en zorgde voor een gezellige sfeer. 

Bibliotheek in schoollokaal Fazantlaan 
In de loop der jaren was het aantal lezers en 
dus ook het aantal boeken fors toegenomen. 
De boeken barstten letterlijk uit de kasten 
en er werd naar een andere ruimte uitgeke
ken. Op 8 november 1975 was de verhui
zing naar een leegstaand lokaal in een 
school aan de Fazantlaan. Voor het eerst een 
eigen ruimte die niet met anderen gedeeld 
behoeft te worden. De boeken stonden nu in 
open boekenkasten. Enkele cijfers uit het 
jaarverslag van 1976, die de groei aange
ven. In dat jaar waren er 6 medewerksters 
voor 540 lezers. Er waren 3814 boeken: 
2786 gehuurd van de P.B.C, en 1028 eigen 
bezit. Tweemaal per jaar werd een gedeelte 
van de gehuurde wisselcollectie omgeruild 
bij de P.B.C. 

Een volksbibliotheek 
De Maartensdijkse bibliotheek viel bij de 
P.B.C, onder de afdeling Volksbibliothe
ken. Een volksbibliotheek was een biblio
theek, meestal in een kleinere gemeente, 
die moest functioneren zonder rijksbij
drage, en gerund werd door vrijwilligers. 
Wat betreft de financiën waren ze sterk af
hankelijk van de bijdragen van de lezers en 
de gemeente. Het voordeel was, dat de be
volking van een kleinere gemeente dicht bij 
huis boeken kon lenen. 
Alleen in grote gemeenten was een zoge
noemde Openbare Bibliotheek. Zo'n in
stelling ontving rijkssubsidie en had een 
opgeleide bibliothecaris in dienst. Maar 
voor een dergelijke bibliotheek had de ge
meente Maartensdijk nog te weinig inwo
ners en de verdeling over vier kernen was 
zeer ongunstig. Daarbij dient bedacht, dat 
voornamelijk de kern Maartensdijk leden 
leverde. Inwoners uit Hollandsche Rading 
gingen al gauw naar de Openbare Leeszaal 
in Hilversum en die uit Groenekan naar de 
Openbare Bibliotheek in Utrecht. 
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De vrijwilligers van de Maartensdijkse bi
bliotheek werden professioneel onder
steund door de hiervoor genoemde afdeling 
Volksbibliotheken. De boekenlijsten wer
den afgeschaft, ze werden te lang, maar er 
werd begonnen met een catalogus op kaart
jes. 
Twee keer per week t.w. op maandagmid
dag en vrijdagavond was de bibliotheek 
open voor zowel de volwassenen als de kin
deren. De nieuwe uitleenruimte was een 
duidelijke verbetering. De mensen konden 
op hun gemak boeken uitzoeken en een 
praatje met elkaar maken. Met de feestda
gen werd het bibliotheekteam nog wel eens 
verwend door lezers met een kerstkrans of 
iemand bracht wat lekkers mee voor bij de 
koffie. De kinderen van de bibliotheekme
dewerkers leverden ook een eigen bijdrage 
aan de werkzaamheden. Zij moesten vaak 
thuis de boekkaartjes op alfabet sorteren. 
Vooral in vakantietijd waren er wel eens 
400 uitleningen op één avond en dan was 
het sorteren een hele klus. 

Opheffing van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen 
In het jaar 1978 vonden er voor de biblio
theek twee belangrijke gebeurtenissen 
plaats. 
Daar er bijna geen belangstelling meer be
stond voor de activiteiten van het Nut werd 
het departement Maartensdijk van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen op
geheven.6) De bibliotheek stond daarmee 
voor de noodzaak om tot een nieuwe be-
heersvorm te komen. Daarom werd op 9 
juni 1978 de Stichting Bibliotheek Maar
tensdijk opgericht. Er werd een bestuur ge
vormd uit de medewerkers en een afgevaar
digde van de gemeente om contact te hou
den met de gemeente en met de P.B.C. 
Maartensdijk had nu een zelfstandige bibli
otheek, aangesloten bij de Provinciale 
Bibliotheek Centrale Utrecht. 

De bibliotheek verhuist naar 
"de Vierstee" 
De tweede grote gebeurtenis in dat jaar was 
de verhuizing naar de nieuwe centrale 
accommodatie "De Vierstee" op 23 oktober 
1978. De bibliotheek was inmiddels uit
gegroeid tot 14 medewerkers. (13 vrouwen 
en 1 man). Per week vonden er nu drie uit
leningen plaats t. w. op maandagmiddag, 
woensdag- en vrijdagavond. Het aantal le
zers steeg tot 650. De groei zat er goed in. 

2 februari 1985. 
Opening door burge
meester Panis van de 
vergrote en nieuw in
gerichte bibliotheek 
in "De Vierstee". 

Op 7 januari 1983 was de feestelijke in
schrijving van het 1000ste lid. Ook het aan
tal boeken nam sterk toe. Al gauw was er 
dan ook weer te weinig ruimte, zowel voor 
de boeken als voor de bezoekers. De lezers 
stonden soms te wachten tot op de gang. In 
1985 werd daarom een speciale aanbouw 
gerealiseerd. Burgemeester Panis ver
richtte de officiële opening van de vergrote 
bibliotheek. De drukte bij het "open huis" 
dat op de opening volgde, toonde de grote 
belangstelling van de Maartensdijkse be
volking. Er kwam ook een kleine ruimte 
voor tentoonstellingen. Het opzetten van 
een aantal tentoonstellingen gebeurde in 
goede samenwerking met plaatselijke ver
enigingen en met het Kursusproject van 
M aarten s dijk. (6) Er waren in de afgelopen 
jaren tentoonstellingen over sport, kerst, 
vlinders, water en veel actuele onderwer
pen en ook exposities door cursisten van het 
Kursusproject. 
Behalve de samenwerking met plaatselijke 
verenigingen en het Kursusproject werd 
ook ingespeeld op de ontwikkelingen in het 
onderwijs. Het werkstuk en de spreekbeurt 
werden belangrijke onderdelen in het leer
proces. De leerlingen van de basisscholen 
vonden in de bibliotheek een belangrijke 
informatiebron. Het boekenbezit werd 
veelzijdiger. Er kwamen veel boeken die 
een bepaald onderwerp beschrijven. 
Kinderen putten veel informatie voor werk
stukken en spreekbeurten uit de vele infor
matieve boeken en mappen rond bepaalde 
thema's. Voor de leerlingen van het ver
volgonderwijs probeerde de bibliotheek 
zoveel mogelijk de boeken van de boeken
lijsten van de verschillende scholen in huis 
te hebben. Vooral de zgn. uittrekselboeken 
worden zeer veel geraadpleegd. 

Gelukkig dat met de toename van het aantal 
gebruikers en van het boeken- en informa-
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tiebestand en daarmee van de werkzaamhe
den ook het aantal vrij wi lligers toenam. Die 
vrijwilligheid was vanaf haar ontstaan een 
permanent en waardevol gegeven van de 
Maartensdijkse bibliotheek. In 1980 telde 
het vrijwilligersteam 22 medewerkers. Er 
zijn inmiddels 5 uitleningen per week. In de 
zomervakantie is de bibliotheek nu ook lx 
per week open. 
Zo'n 2 à 3 maal per jaar ging een ploeg 
mensen boeken ruilen bij de P.B.C, in 
IJsselstein. Dit was iedere keer weer heel 
leuk werk; het was heerlijk om uit de dui
zenden boeken die daar staan weer een 
leuke en boeiende selectie te maken. 

De bibliothecaresse 
De activiteiten namen toe, waardoor er veel 
werk bleef liggen. Gelukkig gaf de ge
meente na veel overleg toestemming voor 
het aanstellen van een professionele kracht. 
Er werd een commissie gevormd waarin 
een afgevaardigde van de gemeente, van 
het bibliotheekteam en van de P. B. C. zitting 
hadden. Nadat achtereenvolgens enkele da
mes en heren tijdelijk op proef hadden ge
functioneerd, werd op 1 juni 1988 mevr. 
Carla Heerschop als bibliothecaresse aan
gesteld. Voorlopig voor 12 uur per week. 
Zij is nu nog steeds de bibliothecaresse. Ze 
doet haar werk enthousiast en met veel fan
tasie. In de loop der jaren organiseerde zij 
o.m. kinderboekenweekfeesten en de kin
derboekenjury. Ook legde zij goede contac
ten met de scholen. Zij organiseerde avon
den waarop een schrijver uitgenodigd werd 
(o.a. Mies Bouhuys, Frans Pointl, Jos van 
Manen-Pieters) en zette tentoonstellingen 
op, b.v. van schilderijen van Maartensdijkse 
schilders, van kindertekeningen van de 
boekenweek en een tentoonstelling van de 
Historische Vereniging Maartensdijk, enz. 

De automatisering 
De veranderingen bleven elkaar snel opvol
gen. Een grote vooruitgang was de automa
tisering. Om te beginnen werd op 1 januari 
1990 het contributiesysteem veranderd. 
Iedereen kreeg een lenerspas met streepjes
code; gratis voor de jeugd tot 18 jaar. 
Volwassenen betaalden f. 20,- per jaar. Er 
werd niet meer per boek betaald. Thans is 
het toegestaan een aantal boeken gedurende 
drie weken gratis thuis te hebben. Boven
dien werden alle boeken in een paar weken 
van een streepjescode voorzien en opgeno
men in het computersysteem. Er wordt met 

de leespen uitgeleend en weer ingenomen. 
Dit is een enorme tijdsbesparing, geen ge
schrijf van nummers op kaartjes meer en 
ook geen kaartjes meer uitzoeken. De uit
leen gaat nu veel sneller. Er zijn ook twee 
terminals voor de lezers om boeken op te 
zoeken. Met de computer is de bibliotheek 
aangesloten op bijna alle catalogi van de bi
bliotheken in de provincie Utrecht en op de 
P.B.C. Per computer kan nu ook sneller een 
boek aangevraagd en gereserveerd worden. 

De laatste verbouwing 
In 1990 werd de bibliotheek niet alleen ge
automatiseerd maar ook nog vergroot. Er 
werd een flink stuk aangebouwd. Half juli 
was de bouw klaar. In de erop volgende zo
mervakantie was de bibliotheek 3 weken 
gesloten en werd er door de medewerkers 
en hun familieleden hard gewerkt om 
nieuwe kasten aan de muren te bevestigen, 
staande kasten in elkaar te schroeven en op 
de goede plaats te zetten en weer in te rui
men met de meer dan 17.000 boeken. Het 
waren drukke maar gezellige dagen en alles 
kwam op tijd voor elkaar. Op 10 september 
1990 vond de feestelijke heropening plaats 
door burgemeester ing. P.A.D.H. Diepen
horst. Het te gebruiken oppervlak van de bi
bliotheek is door deze verbouwing 100 m2 

groter geworden en is nu totaal 240 m2. Er is 
ook een administratiegedeelte gekomen 
waarin alle voorkomende werkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd zoals de admi
nistratie, nieuwe boeken inwerken in de 
computer, beschadigde boeken repareren, 
koffie en thee zetten en vergaderen. 
In 1991 kwam er ook een uitleen op woens
dagmiddag. De openingstijden zijn nu 
maandagmiddag en -avond, dinsdagmor
gen, woensdagmiddag en -avond en vrij
dagmiddag en -avond. Er is ook een begin 
gemaakt met het aan huis bezorgen van 
boeken bij aan huis gebonden mensen. 

Vijfentwintigjarig bestaan 
Dit jaar (1995) vierde de bibliotheek haar 
25-jarig bestaan in oktober. Het jubileum 
werd uitbundig gevierd met een feestweek 
van 9 t/m 14 oktober. Er waren demonstra
ties origami, (japans papiervouwen), was-
hoemi, (schilderen met papier), en een 
strippenruilbeurs. Verder was er een circus 
geheel door de kinderen uitgevoerd met als 
spreekstalmeester Herman Broekhuizen. 
Natuurlijk was er ook een schrijfster, mevr. 
Jos van Manen-Pieters. Ze is de auteur van 
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veel gelezen streekromans. Zij kwam op 
een ochtend uit eigen werk voorlezen, kof
fiedrinken en praten met lezers. Op de vrij
dagavond werden er op grootbeeld-video
scherm Nederlandse speelfilms vertoond, 
naar boeken van bekende schrijvers. Dit 
waren "Jan Rap en z'n maat", naar het boek 
van Yvonne Keuls, "Oeroeg", naar het boek 
van Hella S. Haasse en "Vals licht", naar het 
boek van Joost Zwagerman. Verder werden 
als afsluiting op zaterdagavond twee ee
nakters, opgevoerd door de toneelgroep 
Sojater met muzikale omlijsting door de 
Ramshackle Blues Band. 

Er is in deze jaren veel veranderd; van een 
uitleenbibliotheekje met 300 boeken is de 
bibliotheek nu een veelzijdige, representa
tieve instelling geworden. 
De Maartensdijkse bibliotheek neemt in de 
provincie een bijzondere plaats in en is al 
jarenlang een voorbeeld voor andere bibli
otheken in de provincie hoe vrijwilligers 
een bibliotheek kunnen beheren. 

Een momentopname 
Tenslotte enkele cijfers uit het jaarverslag 
over 1994 van de Openbare Bibliotheek 
Maartensdijk. 
De bibliotheek bestaat uit een bestuur van 7 
personen. Er is 1 bibliothecaresse voor 28 
uur per week (inmiddels 32 uur) en er zijn 
27 vrijwilligers. 
Er zijn 829 jeugd- en 941 volwassen lezers, 
totaal dus 1770 lezers. 
Er waren 83.002 uitleningen in dat jaar. 
De bibliotheek omvat 12.774 boeken in ei
gen bezit, 334 documentatiemappen, 1589 
periodieken, 73 A. V-materialen, 4865 boe
ken in de huurcollectie. Totaal dus 19.635 
exemplaren voor uitleen. 
Vanaf 1990 heeft de bibliotheek ook een 
abonnement op een aantal kranten. Deze 
kranten kunnen aan de leestafel gelezen 
worden. 

Het gebruikerspercentage is 35,80% 
(landelijk 29,2%) 
Beschikbare banden per inwoner 3,64 
Beschikbare banden per gebruiker 10,18 
Uitleningen per week 1596 
Uitleningen per gebruiker 47 

De totale begroting van de bibliotheek is 
f. 232.000,-; dit bedrag is voor de vestiging 
in Maartensdijk en de "Bibliobus" die in 
Groenekan en Hollandsche Rading ope
reert. Het nadelig saldo wordt door de ge
meentesubsidie gedekt. 
Per hoofd van de bevolking is dit f. 24,28; 
(provinciaal f. 28,87). 
De laatste nieuwtjes zijn de CDI's, video's 
en CD-roms over speciale onderwerpen die 
kunnen worden geleend. De bibliotheca
resse kan voor de lezers ook in de catalogus 
van de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag en de Universiteitsbibliotheek in 
Utrecht zoeken. 

Jettie Verwer 

Noten 
1. Om het Algemeen Volksgeluk, Gedenkboek 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Mijnhardl, W. 
en Wichers, A.J., Edam, 1984, p. 95. 
2. Gedenkboek, p. 361. 
3. Zie voorde Adventkapel: St. Maerten. 1992. nr. 8. 
Het bedehuis in de Rading. 
4. Gedenkboek, p. 171. 
5. Een P.B.C, staat de bibliotheken in haar provincie 
met raad en daad terzijde. Zij bezit een grote collectie 
boeken zoals romans; kinder-, studie- en grote letter-
boeken. Ook scholen kunnen gebruik maken van de 
service van een P.B.C. De P.B.C. Utrecht begon dus 
in De Bilt, verhuisde in 1975 naar IJsselstein en is 
sinds 1991 gevestigd in Houten. 
6. Zie voor de achteruitgang van de "Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen" in het land: Gedenkboek, 
hoofdstuk 9. Het Nut in de verzorgingsstaat 1969-
1981. 
7. Het Kursusprojekt is een jaarlijks terugkerend pak
ket van cursussen, dat steunt op vrijwillige medewer
king. Mensen uit Maartensdijk, die iets bijzonders 
kunnen of hebben te vertellen geven een cursus aan 
plaatsgenoten. 

Geraadpleegde literatuur 
Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen 
Particulier Initiatief, 1784-1984. 
Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderd-
jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen. Mijnhardt. W. en Wichers, A.J., Edam, 
1984" 

Veel gegevens zijn gevonden in het archief en de fo
toboeken van de bibliotheek. Verder heb ik veel ge
had aan de gesprekken met de heer en mevr. 
Verhagen, de heer Kwint, de heer Van Witzenburg, 
mevr. Rijnders en mijn collega's in de bibliotheek. 

De centrale 
accommodatie 
"De Vierstee" met de 
aanbouw voor de 
bibliotheek. 
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Visser om den brode 

Gesproken met: 
W.Bos 

T. Bos-Zingel 
R. de Graaf 

E. de Graaf-Hop 
G. Heemskerk 

I.M.R. Kersten-
Kuiper 

Fort Ruigenhoek ge
legen rond het (denk

beeldige) snijpunt van 
de Ruigenhoeksedijk 
en de Kanonsdijk. De 

fortgracht heeft een 
diepte van 4 tot 5 me
ter en een gemiddelde 
breedte van 30 meter. 
In deze gracht mocht 
alleen Evert de Graaf 

vissen en later zijn 
zoon Ruth. De laatste 

had in de oorlogsjaren 
een toegangspasje. 

Op de voorgrond het 
oude fortwachters-
huis. Het werd een 

aantal jaren geleden, 
door toedoen van "on
derop", van een wisse 

sloop gered. Het 
zwembad werd opge

richt in 1930. 
Foto van de Sectie 

Luchtmachthistorie, 
'sGravenhage. 

Er werd vroeger in deze contreien heel wat 
afgevist. Maar wat nu sportvissen heet was 
er niet bij. Er werd geen vis teruggezet. 
Integendeel, zo'n zelf gevangen gratis 
maaltje was mooi meegenomen. Een erva
ren hengelaar maakte thuisgekomen zijn 
vangst direct panklaar. Koppen en inge
wanden waren voor de kat of die van de bu
ren. Er ging in die dagen niets verloren. 
Menige jongen struinde na schooltijd met 
zijn visgerei langs vaart of fortgracht. 
Zoetwatervis was ook te kóóp. Al met al 
kwam er nogal eens baars, snoek of zeelt op 
tafel. Een tikje grondsmaak werd voor lief 
genomen. Wel veel graat soms, het moet ge
zegd. Maar dat weerhield mensen niet om 
die vis te eten. De kwaliteit van de binnen
wateren was toen nog niet in opspraak. Het 
kon voorkomen dat een dooie hond in een 
jutezak in het water werd aangetroffen. Een 
roestig fietswiel of een lege verfbus wilde 
ook nog wel eens in een sloot, vaart of fort
gracht belanden. Maar een dergelijke ver
ontreiniging was meer incidenteel, leidde 
in ieder geval niet tot vertroebeling van het 
oppervlaktewater. Dat een snoek hier geen 

zeldzaamheid was zegt wel wat daarom
trent. Die roofvis houdt van helder water. 
Wie er overigens de handigheid in had en 
zo'n snoek in een nulstand zag "staan" liet 
het daar niet bij. Een stuk ijzerdraad was 
gauw gevonden en een strik vlot gemaakt. 
Binnen de kortste keren lag zo'n beest op de 
wallekant. Van een Groenekanner ging het 
verhaal, dat hij altijd een strik op zak had, 
voor het geval dat. Terloops zij opgemerkt, 
dat óók in Groenekan wel eens visserslatijn 
werd gesproken. 

Viswater 
Lang geleden werd in deze omgeving het 
moerassige land gestadig ontgonnen door 
ontwatering. Sloten en weteringen waren er 
hier dan ook al sinds onheuglijke tijden. 
Voeg daarbij de vanouds bestaande vaarten: 
de brede vanaf Utrecht richting Persijn, de 
Achterweteringse Vaart en die langs het 
wagenspoor van de Kooidijk. Vervolgens 
bracht Defensie een schaalvergroting van 
het oppervlaktewater teweeg. De genie 
groef binnen een eeuw drie imponerende 
fortgrachten. De gracht van Blauwkapel 
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kwam tot stand in 1818, van Voordorp in 
1869 en die van de Ruigenhoek in 1870. 
Welnu, al dit gegraaf in de loop der tijden 
had uiteindelijk tevens geleid tot een aan
zienlijke hoeveelheid viswater. Zoveel, dat 
er op een zeker moment wel een broodwin
ning in leek te zitten voor een binnenvisser. 
Een vetpot kon het niet worden, maar met 
enig bijverdienen of anderszins zou het wel 
gaan. Dat was in die tijd trouwens heel ge
woon. Voor wie handen aan zijn lijf had was 
iedere grijpstuiver welkom. 

Een puike plek 
De eerstbekende broodvisser in de Groene
kan was Evert de Graaf. Hij was van 1848 
en groeide op bij de visrijke trekgaten in 
Westbroek. Evert huwde in 1873 Maria 
Roelofs uit Utrecht. In 1879 werd het gezin 
De Graaf ingeschreven in het bevolkingsre
gister van de gemeente Maartensdijk. Het 
gezinshoofd gaf bij die gelegenheid als be
roep op arbeider en als adres Groenekanse-
weg D57.1) Hoe lang Evert (met de zijnen) 
op dit adres heeft gewoond kon niet worden 
vastgesteld. Het moet tussen 1891 en 1900 
zijn geweest, dat hij zich met vrouw en 
kroost vestigde aan de Ruigenhoekse Dijk. 
Zij kwamen te wonen aan de zuidkant van 
de dijkweg, toentertijd getooid met het 
nummer D76.2) Op enigerlei moment werd 
op het gemeentehuis de beroepsaanduiding 
arbeider vervangen door visser. Vanwege 
deze laatste informatie valt Everts verhui
zing naar de Ruigenhoek te begrijpen. 
Zoals vermeld werd in 1870 het fort aldaar 
voltooid. De brede, diepe gracht om dit ver
dedigingswerk was rijkelijk voorzien van 
vis. Langs de straatweg naar Hilversum liep 
de zgn. Grote Vaart. Die had weliswaar 
minder diepte, maar het was er toch óók 
goed vissen. Welnu de onderhavige woning 
was gelegen tussen en dichtbij elk van deze 
twee viswateren. Vanuit de ligplaats bij de 
loswal was daarenboven met een schuitje 
de fortgracht van Blauwkapel bereikbaar.3) 
Al met al dus een puike plek om te wonen 
voor een binnenvisser. 

Van vader op zoon 
Evert en Maria werden rijk gezegend met 
kinderen. Het gezin zou uiteindelijk 13 kin
deren tellen, 11 meisjes en 2 jongens. Het 
oudste kind was een zoon, Ruth geheten. 
Hij was geboren in 1874. In 1891 kreeg hij 
een broertje. Dat werd weer een Evertje. 
Vissen was mannenwerk. Al vanaf zijn 

prille jeugd had Ruth zijn vader vrijwel da
gelijks geholpen. Dat kon toen nog zonder 
enige beperking van buitenaf. Het was se
dert het jaar 1874 weliswaar wettelijk ver
boden kinderen beneden 12jaarin dienst te 
hebben, maar het befaamde kinderwetje 
van Van Houten was niet van toepassing op 
huishoudelijke en persoonlijke diensten. In 
1901 werd de zogenaamde leerplicht in de 
wet vastgelegd. De kleine Evert was inmid
dels 10 en zou derhalve dagelijks naar het 
klompenschooltje in Blauwkapel moeten. 
Maar meester Dammes deed niet moeilijk 
als de jongen eens een dagje of zelfs wat 
langer verzuimde.4) Het was hem bekend, 
dat er bij De Graaf altijd wel werk aan de 
winkel was. Al doende raakten beide zoons 
in hun jonge jaren vertrouwd met het vis
sersvak. Een boterham voor beiden viel er 
in geen geval mee te verdienen. Uit dien 
hoofde haakte Evert junior af en verkoos 
tenslotte de bouw. Hij werd na enige tijd op
perman. Ruth was daggelder en bleef zijn 
vader helpen. Hij trouwde in 1896 en kwam 
met zijn Clasiena te wonen in een (wit) 
huisje in Blauwkapel, aan de kant van de 
school. Volgens de familieoverlevering 
verhuisden zij omstreeks 1910 naar de 
Ruigenhoeksedijk. Het gezin telde in dat 
jaar vier kinderen.5) Ruth was nu zelfstan-
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Omstreeks 1910 ver
huisde Ruth de Graaf 
naar de 
Ruigenhoeksedijk en 
kwam met zijn gezin 
tegenover de molen te 
wonen. "Geesina" 
was toen nog in volle 
luister. Molenaar 
Schuurman zette re
gelmatig de wieken 
opwinden liet ze 
draaien. 
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Fuik: trechtervormig, 
over hoepels gespan
nen net met trapsge

wijze vernauwing. De 
"kelen" moeten in het 
water goed openstaan. 
Deze fuik is voorzien 

van een vleugel om de 
vis optevangen. De 

Graaf maakte fuiken 
met drie hoepels. 

De in 1876 gebouwde 
drie woningen onder 

een kap in het jaar 
1968. Het achterhuis 
van deze woningen 

had een verlaagd dak. 
Aan de wegkant de 

deur van de wed. 
Klomp, de deur aan 

de achterkant gaf toe
gang tot het huis van 
de familie Bos. Aan 
deze westzijde is het 
karrepad zichtbaar. 

Op de achtergrond de 
schuur van de familie 
De Graaf. Op het hek 

een ondernemende 
Dennis Bos en erte

gen leunend een 
nieuwsgierige neef. 

dig broodvisser. Terwille van een goed be
grip volgt eerst een schets van zijn nieuwe 
haardstede. 

Daar bij die molen 
Kon het vroeger niet op de breedte van een 
perceel dan bouwde een eigenaar in de 
lengte ervan. Zo onstond er op de 
Voordorpse Dijk tussen 1836 en 1875 een 
rij van tien huizen op een smalle maar 
vooral ook lange strook.6) Op soortgelijke 
wijze ging Jan Copijn te werk in het jaar 
1876. De boomkweker kocht tegenover de 
molen een perceel grond van 25 m breed en 
100 m diep. Zo'n 4 meter uit de dijkweg liet 
hij drie arbeiderswoningen bouwen. Let 
wel: ook onder één dak en met een nok naar 
de weg. De voorgevel van het gehele pand 
kwam op het oosten te liggen. De eerste wo
ning kreeg de deur aan de wegkant, de tus
senwoning aan de westzijde en de derde in 
de zuidgevel.7) Achter en ten westen van dit 
blokje van drie liep een breed pad, via het
welk elk der onderhavige huisdeuren kon 
worden bereikt. Dit pad liep vervolgens 
langs de bij deze huizen behorende moes
tuinen. Het kwam uit op het toegangshek 
van een weiland, dat eindigde bij de 
Gageldijk. De boer, die in dit weiland zijn 
vee liet grazen, had voor zijn karren en 
koeien recht van overpad. 

Het heiligdom 
Welnu, Ruth de Graaf huurde omtrent het 
jaar 1910 voor hemen zijn gezin de achter
ste van deze drie woningen. In latere jaren 
voegde hij er op zijn erf de nodige opstal 
aan toe. Zo was op een paar meter achter de 
huisdeur een houten schuur met een schuin 
pannendak geplaatst. Die schuur werd door 
een wand in tweeën gedeeld. In het rechter 
gedeelte stonden o.a. alle benodigdheden 
voor de (wekelijkse) was zoals een stapel 
sprokkelhout, het fornuis, de houten was-

kuip, de teilen om het wasgoed in de chloor 
te zetten en de ijzeren pot, waarin het water 
heet werd gestookt. Dat verhitten begon al 
op zondagavond. Op de maandag werd ver
volgens heel wat goed gewassen, uitge
spoeld en aan de lijn gehangen. 

Het andere deel van de schuur was het hei
ligdom van de visser. Hij had aan die lin
kerkant een eigen deur, met een slot erop. 
Binnen hingen de wanden vol met netten 
van allerlei soort en grootte. Daarbij waren 

tal van trechtervormige fuiken met hoepels 
en een kleine en grote zegen.8)In een hoek 
stond de ijsbijl. Op een werkbankje lag de 
houten hamer voor het indrijven van de net-
stokken en ook wat garen voor het boeten. 
Kinderhanden konden licht vistuig bescha
digen of in de war brengen. Een scheurtje in 
het want vereiste al heel wat hechtwerk en 
ontwarren kwam nooit gelegen. De opslag
ruimte was dan ook altijd zorgvuldig afge
sloten; alleen Ruth had een sleutel. 

Flora en fauna 
Direct achter de schuur en zo breed als het 
huis lag de moestuin van de familie, paral
lel ermee een strook gras van dezelfde 
diepte. Aan het begin van deze strook was 
een kippenhok met ren en aan het einde het 
varkenshok met ernaast het onderkomen 
voor de geiten. Jaarlijks werden er vier var
kens gemest. Drie ervan waren bestemd 
voor de verkoop, één was voor eigen ge
bruik. De geiten graasden in het grasveld. 
Doorgaans liepen er drie. In dat geval wa
ren er twee voor de melk en een die lam
merde. De geitemelk werd o.a. voor de kof
fie gebruikt. In het rechter gedeelte van de 
schuur stonden nog enkele hokken met ko
nijnen. Voor die konijnen werd gras en kla
ver gehaald uit de bermen, de tuinafval ging 
naar de kippen. Het was bij elkaar genomen 
nogal een geredder. Het werk was nooit ge
daan, maar het moest gebeuren. Want de 
opbrengst van heel de genoemde flora en 
fauna, hetzij in geld of in natura, vormde 
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Gezeten naast hun 
huis, in de zomerzon: 
Evert de Graaf op 80-
jarige leeftijd en zijn 
vrouw Maria geb. 
Roelofs,78jaar. De 
witte heupschort werd 
in de namiddag gedra
gen, als het huis aan 
kant was en het eten 
gedaan. Als achter
grond de zuidmuur 
van de Ned. Herv. 
kerk (van Blauw-
kapel). 

Veldwachter (Gerrit) 
Kamerbeek, 1888-
1967, in dienstkle
ding. Als ambtenaar 
van de rijkspolitie had 
hijzelf geen visakte 
kunnen krijgen. Maar 
hij mocht in zijn eigen 
tijd graag een handje 
helpen bij het netten-
vissen. Kamerbeek 
woonde vanaf 1919 
op Groenekanseweg 
19 en vanaf 1935 op 
nr. 138. 

een onmisbare aanvulling op de gemiddeld 
genomen karige inkomsten uit de visserij. 

De zegen een vloek 
De oude Evert pachtte al in zijn tijd de fort
grachten van Blauwkapel en Ruigenhoek. 
Op 70-jarige leeftijd was hij met zijn echt
genote naar de kerkbuurt in Blauwkapel 
verhuisd. Zij woonden daar in een huis aan 
de Kapelweg.9) Evert mocht dan de leeftijd 
der sterken bereikt hebben, hij stak toch 
nog af en toe van wal. Op de Voordorpse 
Dijk woonde, met vrouw en kinderen, zijn 
jongere broer Rutger, eveneens broodvis
ser. Deze broer viste o.a. in de grachten van 
de forten De Bilt en Rhijnauwen. Als hij in 
het najaar de zegen gebruikte hielp de oude 
visser hem met het uitzetten en binnenhalen 
van dit omvangrijke net. Voor de gevangen 
vis was inderdaad diè zegen een vloek. 
Kamerbeek, rijksveldwachter en wonend 
in Groenekan, hielp ook wel eens mee op 
zo'n dag. Hij kende als diender uiteraard de 
wettelijke maat op iedere vis.10) 

Kwakbollen 
Ruth had inmiddels de bevissing van zijn 
vaders grachten overgenomen. Aan de ge
nie betaalde hij een tientje pacht per jaar. 
Jaarlijks was hij ook nog eens drie gulden 

kwijt aan het waterschap om in de Grote 
Vaart te mogen vissen. Tussendoor zij op
gemerkt, dat die vaart een verrassing kon 
opleveren. Dat zat zo. In het water bij Per-
sijn waren, waarschijnlijk door de Heide
maatschappij, edelkarpers uitgezet.") 
Soms kwam zo'n karper de vaart op en 
werd door de visser gevangen. Een meerzo-
merig exemplaar mocht hij behouden. Dat 
was dan een gelukkig toeval. De gewone 
visvangst bestond uit voorn, brasem, bliek, 
baars, zeelt, gewone snoek en niet te verge
ten paling. Het was allemaal geschikt om te 
bakken, panvis zogezegd. Maar daarvoor 
moest er wel vaak eerst het nodige ge
schrabd worden. Een zeelt mocht dan soms 
enkele kilo's wegen, in zijn slijmachtige 
huid zaten veel schubjes. Nog ongenoemd 
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Zeelt: ligt meestal stil 
op modderige plaat
sen. Donker olijf
groene kleur. In ie
dere mondhoek een 
tastdraad. Bij het aan
vatten raken de han
den vol slijm. Veel 
kleine schubben, ter
dege vastzittend op 
dikke slijmachtige 
huid.Smakelijk en vrij 
fijn vlees, wel veel-
gradig. 
Foto van OVB. 
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De zogenoemde vij
ver van de familie 

Kuiper, waarin Ruth 
de Graaf (senior) zijn 
pootvis deponeerde. 

Ook aan het water van 
de fortgrachten 

voegde hij, om de 
stand op peil te hou

den, wel jonge vis toe. 
Hij kocht die bij een 

handelaar in Utrecht. 
De Ned. Heidemaat

schappij leverde 
eveneens pootvis voor 

openbare wateren, 
tegen gereduceerde 

prijs. 
Foto van I.M.R. 
Kersten-Kuiper. 

Voor Kuiper eigenaar 
werd, woonde er in dit 

houten huis met wa
randa een uit Ned. 

Indië afkomstig ge
zin. In die tijd ont

stond de naam 
"Senang Ati": 

"Vredig Hart". In 
1950 werd het huis in 

delen op een platte 
wagen door aannemer 

Stijlaart getranspor
teerd naar de kwekerij 
van Van Oort en daar 
weer in elkaar gezet. 
Sedertdien is het de 

woning van deze fa
milie. De oude naam 

staat er nog op. 
Kuiper bouwde ver

volgens op de vrij ge
komen plaats een ste
nen huis. het huidige 

Kastanjelaan 1. 
Foto van l.M.R. 
Kersten-Kuiper. 

bleven de zgn. kwakbollen. Dat waren pa
lingen met een dikke kop. Ze gedijden 
vooral goed in de gracht van fort 
Ruigenhoek. Zo'n vis leek wel een vergrote 
uitvoering van een jonge kikker. Een kwak-
bol mocht dan niet de mooiste vis zijn van 
deze regio, hij was goed te eten. 

Ondermaatse vis 
Het kleine grut ging direct in hetzelfde wa
ter terug. Dat moest ook ingevolge de bepa
lingen van de Visserij wet.12) Een enkele 
keer werd wel eens wat ondermaatse vis 
achtergehouden om ergens uit te zetten. Die 
kleine visjes werden dan in een met sloot
water gevulde teil op een platte wagen ver
voerd. Zo werd op verzoek van A.Kuiper 
door De Graaf vis gepoot "in de vijver in 
Groenekan". Het lag voor de hand daarbij 
te denken aan de vijver van huis Voordaan. 
Bij navraag bleek het anders te zijn. Kuiper 
woonde voor de oorlog boven zijn kleur- en 
smaakstoffenfabriek aan de Wittevrouwen-
singel te Utrecht. In Groenekan had hij een 
houten huis op het grote perceel, dat eerst in 
de zestiger jaren "het Eiland" werd ge
noemd.13) Aanvankelijk verbleef de familie 
Kuiper vooral de zomertijd in Groenekan, 
maar in de oorlogsjaren werd dat gaande
weg meer. Kuiper was een buitenman, hij 

was als boerenzoon geboren en getogen op 
het Westfriese platteland. In deze tijd van 
voedselschaarste nam hij naast zijn werk 
deze groene draad weer op en had o.a. een 
grote moestuin op "Sc(h)adeshoeve".14) 
Van verschillende binnenvissers betrok hij 
daarenboven vis. Aan de oostkant van het 
huis lag op zijn domein een sloot. Het brede 
gedeelte ervan werd door de bewoners "de 
vijver" genoemd. In die vijver lag een zgn. 
b(e)un. Het was een stevige gemeniede 
houten kist met gaatjes en een afsluitbaar 
deksel. Daarin kon hij de gekochte en de 
door hem gevangen vis in leven houden. 
Het moet in die jaren geweest zijn, dat Ruth 
de Graaf hem ondermaatsen leverde. 

PQPfr' 
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Mogelijk probeerde Kuiper van de vijver 
een viswater te maken. Voor een visser was 
zo'n leverantie in ieder geval een extraatje. 

De grondslag 
Het vissen begon telken jare weer in het 
voorjaar, als het water hoog stond. Van dag 
tot dag werden netten uitgezet in de fort
grachten van Voordorp, Ruigenhoek en 
Blauwkapel. In de twee eerstgenoemde 

grachten had de visser op een vaste plek een 
bootje liggen. Zijn schuitje voor de Grote 
Vaart en voor het viswater van Blauwkapel 
lag bij de loswal. Die wal was toen direct 
achter de polderbrug.15) Nog voor het krie
ken van de dag ging Ruth de Graaf op pad, 
nooit alleen: als hij werd gezien dan was het 
met een kleine hond, een zgn. schippers-
keesje. Bij het gloren van de ochtend haalde 
hij de netten op, in totaal 40 à 50. Een vis op 
het droge houdt het niet lang en dode vis is 
snel aan bederf onderhevig. Om de vangst 
vers te houden ging deze in de beun.16) 
Dagelijks kwam er een viskoper, een man 
op een transportfiets. Ook werd wel aan par
ticulieren verkocht, overwegend paling. 
Die werd eerst gesorteerd en dan klaarge
maakt. Klaarmaken hield in: huid afstro
pen, buik opensnijden, ingewanden eruit 
halen en de paling in moten verdelen. De 
particuliere klant kreeg voor een gulden 3 
pond aldus behandelde paling. Goedkoper 
kon het al niet. De lekkerste exemplaren 
kwamen uit de gracht van fort Ruigenhoek. 
Dat kwam door de grondslag, zo werd wel 
gezegd. Wat ook de reden was, alle vis van 
Blauwkapel was aanmerkelijk minder van 
smaak. 

Na het dagelijks verblijf op het water moest 
er op het erf ook nog een en ander gebeuren. 
O.a. werden regelmatig de fuiken in de 

sloot schoongespoeld en daarna aan de 
waslijnen te drogen gehangen. Deze uitstal
ling van al die gehoepelde netten was altijd 
een prachtig gezicht. Vooral als een zacht 
briesje het geheel licht deed wiebelen. Het 
vistuig werd nu ook nagelopen op knopen. 
Een kapotte draad werd terstond gerepa
reerd. Een paling kon immers al wringende 
zelfs een klein gaatje vergroten en ontko
men. En dan bleef het niet bij één ontsnapt 
exemplaar. De Graaf kende het gedrag van 
zijn vissen uit ervaring en wist ook het no
dige uit de overlevering. 

Tanen en breien 
Ook buiten het seizoen was er nog veel te 
doen. Om te beginnen werden de schuitjes 
op de wal getrokken, achter op het land ge
bracht, schoongemaakt en in het carboli-
neum gezet. De netten werden in dit jaarge
tijde grondig getaand. Tegen dat het leek te 
gaan vriezen haalde de visser de zgn. taan-
ketel uit de schuur èn een oud fornuis. Bij 
Van Bueren in Utrecht had hij taanblokken 
gekocht en die werden nu in de ketel ge
smolten. Het vuur in het fornuis onder de 
ketel werd gestookt met takkebossen. De 
netten gingen stuk voor stuk in de kokende 
taan en dat goedje drong door in de katoe
nen draden. Als een net uit de ketel kwam, 
was het van vaal donkerbruin geworden. 
Na het tanen werd heel het tuig gespoeld in 
de sloot en veertien dagen opgehangen in 
de vorst. De reuk van de looistof was dan 
wel verdwenen. Deze bewerking van het 
want was beslist noodzakelijk. Aanvraat 
door allerlei gedierte werd ermee voorko
men en slijtage verlangzaamd. Heel deze 
bedrijvigheid voltrok zich buitenshuis, op 
het land. De lucht van die kokende taan zou 

Aal: de larf groeit uit 
tot glasaal, geelachtig. 
Eenmaal geslachtsrijp 
verandering van 
kleur, op de rug 
grijs/zwart, de buik 
wit. In dat stadium 
paling genoemd. De 
visser noemde de 
dikkere exemplaren 
paling. 
Foto O.V.B. 

Het Neude in Utrecht 
anno 1930. Links 
naast het pakhuis, de 
winkel van Lammerts 
van Bueren, opgericht 
in 1853, de zaak waar 
Ruth de Graaf zijn in
kopen deed voor het 
nettenvissen. Hij 
kocht er o.a.: katoe
nen garen voor het 
breien, houten naal
den, rotanhoepels en 
taanblokjes voor het 
verduurzamen 
Foto van A. v.d. Pol, 
Gem. Archiefdienst 
Utrecht, 
neg. nr. C 37.516. 
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"Geesina", anno 
1995, 142 jaar oud. 

Er is nog steeds hoop 
op herstel in oude 

luister. 
Foto van L. van den 

Brink. 

^tóte 

Ruth de Graaf op 76-
jarige leeftijd, bij de 
hand kleinzoon Cor. 

De visser is gekleed in 
manchesterbroek met 

schipperstrui en 
draagt zijn onafschei

delijke hoed. In de 
winter droeg hij een 
grijze dikke jekker, 

een zgn. bonker. 
Situatie: 

Ruigenhoeksedijk 
tussen de molen en 

zijn huis. Direct op de 
achtergrond de brug 

van Spelt, nu Verheul. 

De voorzijde van het 
voormalige rijtje van 
drie woningen tegen

over de molen. Het 
meest linkse is het 

raam van de voorka
mer van de familie De 

Graaf. In dit vertrek 
ging de oude Ruth 

wonen na het overlij
den van zijn vrouw in 

1949. Na enige tijd 
kreeg hij, in de zuid
gevel, een eigen bui

tendeur. 
Foto van W. Bos. 

in de schuur niet om te harden zijn geweest. 
Wie in de omtrek van de toen nog fiere 
'Geesina' woonde, kon erover meepraten. 
Ruth de Graaf breide in die wintertijd zelf 
de benodigde netten. Het achterhuis met het 
aanrecht was het domein van zijn vrouw en 
op koude dagen tevens het verblijf voor zijn 
kinderen. Dus installeerde hij zich in de 
voorkamer met zijn spullen w.o. rotanhoe
pels voor de fuiken, strengen gesponnen 
katoendraad van verschillende dikten en 
het kistje met breinaalden en spanen. Bij 
het breien werden de wettelijk voorge
schreven maaswijdten aangehouden.17) 
Voor oude netten werd gemakkelijk een ko
per gevonden. De opbrengst werd opzij ge
legd voor de aankoop van nieuw materiaal. 
In deze wintertijd lag het vissen niet geheel 
stil. Zelfs bij harde vorst ging Ruth erop uit. 

• T u i 

Hij hakte dan met de bijl bijten in de ijs
vloer. Om snoek te vangen werd in die om
standigheden de fleur gebruikt en voor wit-
vis een kleine zegen.18) Voor de gevangen 
vis werd diè zegen inderdaad een vloek. 
Om zich na al die kou wat te warmen dronk 
de visser bij De Leeuw wel eens een neutje. 

Terugblik 
Vanwege de voedselschaarste kende de 
binnenvisserij een opleving in de 
bezettingstijd. In die tijd steeg het aantal 
nettenvissers om vanaf 1945 weer te gaan 
dalen.19) Zo na 1950 bracht de witvis geen 
stuiver meer op. Maar Ruth was toch nog 
vaak op het water te vinden, als altijd het 
hoofd gedekt met een hoed. Soms nam hij 
zijn favoriete kleinkind in het bootje mee. 
Geen van beiden kon zwemmen, maar nie
mand in die grote familie behoefde zich 
daar zorg over te maken. Paling vond nog 
een tijd aftrek. Bij broeierig weer kwam 
deze vis omhoog. Dan kon de bejaarde vis-
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ser zich nog eens verheugen in een verras
sende vangst. In 1949 overleed zijn echtge
note. Zijn tweede zoon en tevens naamge
noot ging met vrouw en kinderen bij hem 
inwonen. Het echtpaar nam de zorg voor de 
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(schoon)vader op zich. Hij nam zijn intrek 
in de voorkamer. In winters van weleer had 
hij in dat vertrek met vaardige hand het net
werk voor zijn fuiken gebreid. Eerst in zijn 
82ste levensjaar hield hij het vissen volle
dig voor gezien. Al lang bevolkten de sport
vissers met hun professionele uitrusting de 
waterkant. Twee jaar later, in 1958, stierf de 
oude Ruth. En met zijn heengaan verdween 
in Groenekan voorgoed een oud beroep: 
visser om den brode, broodvisser. 

W. Hoebink 

Noten 
1. Nu Groenekanseweg 108. Het huis werd gebouwd 
in 1856. 
2. Thans Ruigenhoeksedijk 57, gebouwd in 1891. 
Door oudere ingezetenen nog vaak genoemd "het 
huis van Bruinhorst". Aart van de Bruinhorst woonde 
erin van 1934 tot 1974. 
3. De loswal aan het begin van de Kooidijk was tot 
1925 in gebruik. In 1925 kwam er een nieuwe loswal 
aan de Wilhelminaweg. Zie hiervoor: St. Maerten . 
dec. 1990,nr.5,pp. 16enl7. 

4. Wel had meester Dammes te kampen met een toe
name van de schoolbevolking. Hij verzocht B en W 
deswege in maart 1901 om enige schoolbanken erbij. 
Zie: Notulen gemeenteraad, 1888-1902, nr. 8, 
Inventarissen van de archieven van de gemeente 
Maartensdijk, 1639-1925. 
5. Ruth en Clasiena kregen in totaal 15 kinderen, zes 
ervan bleven in leven. 

a 
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6. Na vernieuwingen en verbouwingen in de loop der 
tijd zijn er nog 8. Het zijn de huisnummers 49 tot en 
met 63 van de Voordorpsedijk. Een andere manier 
om op een smalle strook tot meerdere (arbeiders)wo-
ningen te komen, was het opsplitsen van een niet 
meer in bedrijf zijnde boerderij. Voorbeeld: het voor
malig boerenhuis, dat in de volksmond "de 
Rottegracht" werd genoemd. Zie: St. Maerten, sep
tember '93, nr. 10, p. 26. 
7. Rond 1920 woonde in het huisje aan de wegkant de 
familie Kramer en in het tweede huisje de familie 
Hoogendoorn. 
H.L. Hoek, ook wonend op de Ruigenhoeksedijk, 
was toen eigenaar. In 1961 kocht een ingezetene van 
Groenekan, W. Bos, het hele pand. Vanaf 1964 
woonde hij met zijn gezin in het middelste huisje. 
Deze eigenaar liet de drie huisjes in 1972 afbreken 
om op die plaats de huidige bungalow te bouwen. 
8. De zegen is een treknet. De hoogte varieert met de 
diepte van het water, bijvoorbeeld 2 meter. De lengte 
is 25 meter of meer. In de zegen kan zich een zak be
vinden. Terwijl het net gestadig wordt voortgetrok
ken gaat de verzwaarde onderkant langs de bodem. 
De van kurken voorziene bovenkant blijft zichtbaar. 
De zak, waarin het kan krioelen van vis, wordt na om
hooggehaald te zijn in het water leeggeschept. Zie: H. 
Aalderink, De zoetwatervisschen in Nederland en de 
kunst om ze te vangen, R'dam, 1911. pp. 89 en 90. 
9. Wat nu Kapelweg 19 is, het laatste van een rijtje 
van vier. Evert de Graaf had als naaste buren: de fa
milie v.d. Berkt op nr. 15 en de familie v.d. Berg op 
nr. 13. Mevr. v.d. Berg was kosteres (geweest). 
10.Om enkele maten te noemen: paling 25 cm, zeelt 
21 cm. baars 18 cm. De lengte tussen het begin van de 
snuit en het uiteinde van de staartvin mocht bij een 
gevangen vis niet meer zijn dan de bijbehorende 
maat. Ondermaatse vissen moesten, zoals het heette, 
teruggezet worden. Dit om te voorkomen, dat wate
ren werden doodgevist. Voor controle kwam er een 
Visserij-inspectie. Zie voorde maten: Reglement 
Binnenvisserij 15 Apil 1911. 
11 .Rond de eeuwwisseling kwam er bij de Heide
maatschappij een nieuw onderdeel tot stand: de 
hoofdafdeling Zoetwatervisserij. Vanuit deze hoofd
afdeling werd het initiatief genomen tot het kweken 
van pootvis, o.a. edelkarpers in de visvijvers van 
Vaassen. Een gedeelte werd tegen matige prijs aan 
grondeigenaren verkocht, o.a. aan de eigenaar van 
Persijn. Zie: A.A. Nengerman, Bemoeiingen van de 
Nederlandsche Heidemaatschappij op het gebied der 
zoetwatervisserij, in: Gedenkboek Ned. Heide
maatschappij, 1880-1913, 1913. 
12Artikel 16, par. 6. Reglement Binnenvisserij 1911. 
13.Het perceel van Kastanjelaan 1 was toen groter 
dan het huidige, grensde aan de tuin van dokter 
Buisman, nu huize "de Meuk". Een zoon van Kuiper 
kocht in 1955 het tegenoverliggende huis: Kastanje
laan 2. 
Zie voor dit huis : W. van Schaik, Stenen in de vijvers 
van Voordaan, Groenekan, 1995. 
14.De grond van de moestuin werd gepacht. Bij het 
bewerken werd Kuiper geholpen door hovenier Pul 
en de jonge Nokkert. Voor "Sc(h)adeshoeve" zie: 
L. van den Brink, Over vergeten namen van hofste
den, wegen en landerijen in Groenekan, St. Maerten. 
december '94, nr. 12. 
15.De brug die vanaf de straatweg toegang gaf tot de 
Ruigenhoeksedijk en de Kooidijk werd vanouds de 
polderbrug genoemd. Ook deze brug werd vervangen 
door een dam met duiker. 

De loswal. 

Ruth de Graaf en zijn 
vrouw Clasiena geb. 
Hardeveld op de gou
den bruiloft in 1946. 
Achter het jubilerend 
echtpaar de zes kinde
ren en twee schoon
dochters. De foto 
werd genomen op de 
"baan" , zoals het 
brede karrepad door 
de aanwonenden werd 
genoemd. 
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De polderbrug. 

16.De beun is de ruimte tussen twee verticale dwars-
schotten in een bootje. Het gedeelte van de bodem 
tussen die schotten is geperforeerd. Het water in de 
beun staat dus even hoog als de boot diepgang heeft. 
Er kan een dek op de schotten gemonteerd zijn. Via 
een opening in dat dek wordt de vis in de beun gede
poneerd. Die opening is vaak met een deksel met 
hangslot afgesloten. De beun wordt ook wel bun of 
kaar genoemd. Zie: Th. van Doorn, Terminologie van 
riviervissers in Nederland, Assen, 1971, p. 22 en 
pp. 126 en 127. 
17. Voor een aalfuik was die maaswijdte 36 mm en de 
hoepelwijdte 110 cm. 
18.De fleuris een vistuigje, dat bestemd is voor het 
vangen van (een) snoek of (een) baars. De opgewon
den lijn wordt enigszins vastgezet. Een stuk hangt 
met een licht aasvisje eraan in het water. Als een roof
vis doorgebeten heeft en met het aasvisje wegzwemt 
of schiet rolt de lijn af. Dat is het signaal voor de vis
ser. Zie voor vistechnieken: Fr. J. Weys, De ambach
telijke visserij, Lisse, 1993 en Th. van Doorn, p.95. 
19.Zie voor de ups en (vooral) downs van de 
Nederlandse rivier- en binnenvisserij: D.E. van 
Drimmelen, Schets van de Nederlandse Rivier- en 
Binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw, 
Nieuwegein, 1987. 

Heidemaatschappij op het gebied der zoetwatervisse
rij, in: Gedenkboek der Nederlandsche 
Heidemaatschappij, 1880-1913, Arnhem, 1913, pp. 
164-179. 
Weys, F., De ambachtelijke visserij, Lisse, 1993. 

Met dank aan Mevrouw E. van Leersum, 
Organisatie ter Verbetering Binnenvisserij 
(OVB) te Nieuwegein, voor haar informatie 
over literatuur. 

De vijver van Persijn 
omstreeks 1900. De 
toenmalige eigenaar 

van het landgoed was 
Willem, Nicolaas, 
Jacob van Hengst 

(1833-1912). Door 
zijn overlijden stierf 
de familie in manne

lijke lijn uit. 
Gem. Arch. Utrecht, 

Archief nr.237, 
inv.nr. 295. 
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Verenigingsnieuw s 1995 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van 
de activiteiten van het afgelopen jaar. 

De technische verwerking van teksten voor 
het tijdschrift werd in 1994 geheel gecom
puteriseerd. Die verandering van de gang 
van zaken leidde tot enige vertraging van de 
publicatie van het decembernummer. Het 
verscheen in maart 1995 en het was geheel 
gevuld met een artikel over "vergeten na
men van hofsteden, wegen en landerijen in 
Groenekan". In het "Ten geleide" spreekt 
de redactie de wens uit, dat dit nummer een 
aansporing moge zijn voor bewoners van 
de andere kernen ook op zoek te gaan naar 
vergeten namen. 

Ook werd in maart een excursie georgani
seerd naar slot Zuylen. Dit als vervolg op de 
lezing die de heer P. Dubois in oktober '94 
over Belle van Zuylen hield voor onze ver
eniging. 

In de gedenkwaardige maand mei ver
scheen nr. 13 van St. Maerten. Naar aanlei
ding van het feit, dat Nederland 50 jaar ge
leden werd bevrijd, was dit nummer geheel 
gewijd aan gebeurtenissen uit de laatste 
oorlogsmaanden. 

De Jaarvergadering was in juni. Na het 
huishoudelijk gedeelte en de pauze hield de 
heer Chr. de Bont een lezing over Middel
eeuwse veenontginning in de provincie 
Utrecht. 

Ook dit jaar werd door de vaste werkgroep 
van de vereniging in samenwerking met de 
gemeente de Open Monumentendag voor
bereid. Op de betreffende dag, 9 september, 
waren voor bezichtiging opengesteld de 
Ned. Herv. kerk in de kern Maartensdijk en 
het oude gedeelte van het gemeentehuis. In 
dit gedeelte was een kleine tentoonstelling 
van archiefstukken uit de gemeente. In de 
oude raadzaal werd door de heer Zwart een 
dia-presentatie verzorgd van opnamen van 
Maartensdijk. In het fort Ruigenhoek, dat 
ook bezichtigd kon worden, werden diverse 
manifestaties gehouden. 

De vereniging kreeg dit jaar twee schenkin
gen van leden. Van mevrouw Schuurman-
Van Vulpen uit Westbroek ontvingen wij 
enkele oude kledingstukken en foto's. De 
heer Röell uit Hollandsche Rading schonk 
oude ansichtkaarten van de gemeente 
Maartensdijk. De vereniging is bijzonder 
blij met dit soort schenkingen. Dat geldt in 
het bij zonder voor de redactie van St. Maer
ten. Zij heeft bij het illustreren van artikelen 
een permanente behoefte aan oude, nog niet 
eerder in St. Maerten geplaatste foto's en 
ansichtkaarten. 

In oktober was de Algemene Ledenverga
dering. Na de pauze gaf de heer R. de Bruin 
van het Centraal Museum in Utrecht een le
zing over de Bataafse Republiek op het 
Utrechtse platteland. 

Het ligt in de bedoeling om als vervolg op 
deze lezing in februari '96 een excursie te 
organiseren naar een tentoonstelling die 
over dit onderwerp wordt gehouden in het 
Nederlands Muntmuseum in Utrecht. Na
dere informatie hierover volgt nog. 
Ook is het bestuur voornemens om in 1996 
aandacht te besteden aan het feit, dat 
Floris V 700 jaar geleden werd vermoord. 
Mededelingen volgen. 

Tot slot nog dit: de Historische Vereniging 
Maartensdijk telt op het ogenblik 395 le
den. De vereniging kan zich gelukkig prij
zen met dit aantal. Maar hoe meer leden er 
bij komen, hoe meer mogelijkheden van 
initiatief. Er is dit jaar een aantrekkelijke 
folder gemaakt met uitgebreide informatie 
over de vereniging. Exemplaren van deze 
folder kunnen bij het secretariaat worden 
verkregen. Zal 1996 het jaar worden, 
waarin de grens van 400 wordt overschre
den? Er is nog maar een klein zetje nodig. 

A.E. Zoetebier-Kluyver. secretaris 
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Historische Vereniging Maartensdijk 

De Historische Vereniging Maartensdijk is opgericht tijdens de oprichtingsvergadering die werd 
gehouden op 7 oktober 1987 in het Dorpshuis "De Groene Daan" in Groenekan. 

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het 
onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken. De vereniging streeft dit doel 
na zonder winstoogmerk. 
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W. Verwer, Kometenlaan 6, 3738 XC Maartensdijk, tel.(0346)21 19 20. 

De contributie bedraagt ƒ 3 0 - per jaar. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari toten met 31 december. 
Voor informatie over en opgave als lid van de Historische Vereniging kan men zich wenden tot 
de secretaris. 

Het gironummer van de Historische Vereniging is: 4400774 t.n.v. Historische Vereniging 
Maartensdijk, 

St. Maerten is het tijdschrift van de Historische Vereniging 
december '95 no. 14, zesde jaargang. 
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