
Gemeente Maartensdijk 
zo'n eeuw geleden 

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

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

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

Maartensdijk, 
Gemeentehuis, 1908 

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

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

Dorpsweg 
Maartensdijk, in wes
telijke richting. Links 

winkel Hardeman, 
rechts daarvan 

"Lombok" 

Maartensdijk. 

Tabel 1 Bevolkingsgrootte 

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

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

348(18,2%) 

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

101 (5,3%) 

1990 
5034 (53,6%) 

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

Totaal 1916(100%) 9393 ( 100%) 

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



Tabel 2 Bevolkingsgrootte 

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

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

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

1990 
5034 (53,6%) 

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

1263(13,4%) 

Totaal 2892 ( 100%) 9393 ( 100%) 

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

Geen wonder dat in de gemeente Maar
tensdijk de mensen in 1880 zo jong stier
ven , geen wonder ook dat de gemeente i n de 
19e eeuw geen geweldige bevolkingsgroei 
doormaakte. Want steekproeven in het 
overlijdensregister leren dat 1880 geen uit
zondering was. Niettemin, het jaar 1880 
blijft een momentopname, zoals ook 1990 
dat is. Maar momentopnamen kunnen wel 
een aardige indruk geven van het verschil 
tussen de gemeente Maartensdijk toen en 
nu. Zoals blijkt uit het onderstaande beeld 
van de bevolkingsomvang. 
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Bevolkingsgroei 
De bevolking van de gemeente groeide van 
1440 zielen in 1830 naar 1916 in 1880. Dat 
is over 50 jaar gemeten geen spectaculaire 
ontwikkeling. Nu was de 19e eeuw ook een 
tijd van stabiliteit in alle opzichten en 
kwam de kentering in sociaal en econo
misch opzicht pas tegen het eind van de 
eeuw. Sinds 1880 veranderde er veel in 
Nederland en Maartensdijk beleefde dat 
mee. In een eeuw werd de gemeente 5 keer 
zo groot, van 1916 inwoners in 1880 naar 
9393 in 1990 (zie tabel 1). 
Voor de goede orde, de gemeente bestond 
een eeuw geleden uit de kernen Hol-
landsche Rading, Maartensdijk, Nieuwe 
Wetering, Achterwetering, Groenekan, 
Blauwkapel, Biltstraat en Zwarte Water. In 
1990 ziet de gemeente er heel anders uit. De 
drie laatstgenoemde kernen behoren nu im
mers tot de gemeente Utrecht. Dat maakt de 
vergelijking tussen de gemeente van 1880 
en 1990 moeilijk. 
De vergelijking wordt misschien zuiverder 
als de huidige gemeentesamenstelling ge
projecteerd wordt op het Maartensdijk van 

Maartensdijk, de kerk 

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



Tabel 3 Godsdienst 1880 

Dorp Maartensdijk Dorp Westbroek 

Ned. Herv. 
Chr. Geref. 
Katholiek 
Geen 
Rest 

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

859(100%) 959(100%) Totaal 

De smid tegenover 
het "doktershuis", 

ongeveer Dorpsweg 
20 en 22 

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

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

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



Tabel 4 Godsdienst gemeente 1880 

met Blauwkapel, Zwarte 
Water en Biltstraat 

met Achttienhoven en 
Westbroek 

Protestanten 
Katholieken 
Geen 
Onbekend 

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

25 (1,3%) 

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

Totaal 1916(100%) 2892(100%) 

De wagenmaker, 
Dorpsweg 139. Op de 
foto Cor de Haas 

iti Ti i'iriË 

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

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

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



Tabel 5 Godsdienst gemeente (met Achttienhoven en Westbroek) 

Protestanten 
Katholieken 
Geen 
Diversen/onbekend 

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

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

Totaal 2892(100%) 9279(100%) 

Achttienhoven, het 
pand in het midden is 

het Gemeentehuis 
(thans afgebroken).. 

links het pand Dr. 
Welff'erweg 56 -

Westbroek. 
Opname in west. 

richting. 

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

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

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

tenskerk. Meest opvallende verandering in 
de vergelijking tussen 1880 en 1987 is het 
aandeel van de protestanten. Vier jaar gele
den was 55,8% van de Maartensdijkers pro
testant, dat is bijna 30% minder dan een 
eeuw geleden. Maartensdijk als gemeente 
is dus heel wat minder protestant dan 100 
jaar geleden (zie tabel 5). 
Hoe komt dat? Belangrijkste en meest voor 
de hand liggende reden - onder invloed van 
de huidige secularisatie en ontkerkelijking 
- is dat bijna 20% van de Maartensdijkers, 
peen kerkelijke gezindte meer heeft. In 
1880 was dat nog maar één procent. 
Maar ook binnen het protestantisme zijn 
veranderingen opgetreden in de afgelopen 
100 jaar. Zoals eerder opgemerkt, in 1880 
was bijna iedere protestant Nederlands 
Hervormd. Ruim een eeuw later is het pro-
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testantisme in de gemeente Maartensdijk 
verbrokkeld in 10 à 11 stukken. Veruit het 
grootste part is nog altijd weggelegd voor 
de Nederlands Hervormden, 3908 in getal 
op een totaal van 5178 protestanten, dat is 
75,5%. In 1880 was dat aandeel veel groter. 
In een gemeente met Blauwkapel, Biltstraat 
en Zwarte Water waren 1583 van de in to
taal 1619 protestanten Nederlands Her
vormd, dat is 97,7%. In een gemeente met 
Westbroek en Achttienhoven in plaats van 
Blauwkapel. Biltstraat en Zwarte Water 
waren in 1880 2267 van de in totaal 2442 
protestanten Nederlands Hervormd, dat is 
92,8%. Met andere woorden, het aandeel 
van de Nederlands Hervormden in het pro
testantisme van de gemeente is de afgelo
pen eeuw met ruwweg 20% teruggelopen. 
Meer stromingen binnen het protestan
tisme, de gereformeerden voorop, zijn nu in 
de gemeente vertegenwoordigd. Pluri
formiteit dus anno 1991, in 1880 was dat 
nog een uitzondering die beperkt bleef tot 
Westbroek. Daar hadden de christelijk ge
reformeerden een eigen predikant, daar ook 
kwamen de eerste gemengde huwelijken 
voor tussen katholieken en protestanten. 
Dat was in 1880 in de kern Maartensdijk 
nog uit den boze. Hervormden waren ge
trouwd met hervormden en als dat niet ge
beurde was daar een goede reden voor. Fen 
besloten gemeenschap als die van Maar-
tensdijkhad binnen de eigen bevolking niet 
altijd alle kwaliteiten beschikbaar die nodig 

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

Leo Fijen 

Bronnen 
- bevolkingsregister 1830, 1840. 1880 

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

Maartensdijk 1987 
- statistische gegevens gemeente 

Maartensdijk 1990 
- aemeenteraadsverslag 1880 


