
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 DE GEMEENTEOOSTYEEN OF ST. MAARTENSDIJK. De verschillende deelen van het land waarin wij ge- boren zijn en wonen, met derzelver gesteldheid engeschiedenis, kunnen niet anders dan belang inboezemenaan een ieder die het vaderland lief heeft. Wel is waar, dat wij in ons land geene belangrijkegeologische vormingen, geene rotsen of bergen aantref- fen, daar hetzelve geheel uit aanslibbingen van de zeeen rivieren, of de bezinkselen van zoet water schijntte bestaan; doch die uit aanslibbingen gevormde grond,moet door deszelfs bewoners, even zoo hoog geschat enbemind worden, als de aan

delfstoffen, bergen en tref- fende natuurtooneelen , rijke bodem, van andere landen.De Provincie Utrecht is, hoewel klein, eene van die,welke genoegzaam alle de soorten van grond, waar- uit ons vaderland bestaat, in zijnen omtrek bevat; zoowelde leetnachtige heuvels van den Veluwenzoom als devette kleilanden der Betuwe; zoowel de zand- enheidestreken van Gelderland en Noord-Braband als deveenen van Holland en Friesland. Gelijk overal in ons land, legt men zich ook in dezeProvincie meer en en meer toe op het ontginnen vanwoeste gronden, voornamelijk door houtplantingen enhet bezaaijen met sparrenzaad. Opmerkelijk is het ech- ter, dat hier en daar een vrij groot getal bunders,

dievoor eenige jaren nog bebouwd werden, tegenwoordig ofblijven liggen en tot heideland teragkeeren, of met hout-L'ir. voorheen en thans, III. Dl. II. St. 15



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 122 gewas beplant worden. Deze vermindering van bouwlandkan misschien aan het afnemen van het getal schapentoegeschreven worden, waardoor men minder mest voorlietbouwland verkrijgt; wederkeerig schijnt het afnemen vande kudden schapen veroorzaakt te zijn, of ten minste inverhouding te staan met Let verminderen der heidelan-den, door de houtbeplantingen, waardoor het voedselvoor de schapen schaarscher wordt. De Gemeente S'. Maartensdijk of Oostveen, gelijk de- zelve oudtijds genaamd werd, ligt in het ArrondissementUtrecht, Kanton Maarssen, en

behoorde tot het voor- malig Nederkwartier dezer Provincie. Met is eeue lang- werpige streek lands, die zich N.N. O. en Z. Z. W. uit- strekt ter lengte van omtrent twee uren, en ter breedtevan een halfuur gaans, tusschen de Gemeenten de Biltten Oosten, en Westbroek ten Westen. Ten Noordengrenst Maartensdijk aau de Gemeente Hilversum of hetGooiland, en ten Zuiden aan die van de stad Utrecht. IQ het zuidelijk gedeelte, nabij deze stad, vindt meneenige kleiachiige landen, en in het Westen veen; dochvoor het overige bestaat zij geheel uit zandgronden, dienaar het Oosten en Noorden hooger worden. In de -lengte wordt deze Gemeente

doorsneden doorden grooten weg van Utrecht naar het dorp Maartensdijken het Gooiland; vaa dezen gaan vier wegen oostelijknaar de Gemeente de Bilt, aan alle van welke eengrooter of kleiner getal huizen en boeren-hofsteden ge- legen zijn. De Noordelijkste van deze dwarswegen i»het dorp Maartensdijk, de tweede wordt genaamd deN,euwe Wetering, de middelste is de Groenekan ofB,sschopS Wetering, en de Zuidelijkste, op een halfuur afstand van de stad Utrecht, heet de Blaauw-Kapel.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 125 b. v., de polder van Mastenbroek, bedijkt onder BisscbopJan van A.rkel, omtrent 1360, regelmatiger verdeeld. In de heide naar den kant van de Vuursche, zijn nogeenige oude, nu drooge sloottm of grachten zigtbaar,die evenwijdig van elkander liggen en tusschen de akkersin de Maartensdijksche vaart uitkomen; zonder twijfel zijndit oude turf-vaarten of uitwateringen voor de, zich daarbevonden hebbende, hooge veenen. Waarschijnlijk toch moeten wij hier, naast de Vuursche,de veenen van het Vrouwen-klooster aan de Bilt zoeken,waarvan Henrica van Erp in hare Chronijk schrijft:«dat zij zich beklaagde over de

schade in haren torf op«de Vuursche, door de Heeren van St. Jan gedaan »(1).Ook vindt men op eenige kaarten te dezer plaatse dewoorden : Vrouwen-klooster. Het dorp Maartensdijk heeft eene tamelijk ruime kerkmet eenen toren met bouten spits. De kerk is geheelvan baksteen, en schijnt, naar den bouwtrant te oordee-len, in de 13do of 141*' eeuw gebouwd, en later niet meervergroot te zijn. Enkele huizen van het dorp schijnennog uit de 14J° of lbif eeuw overig; onder deze zijner twee die waarschijnlijk tot de oudste groote hofstedenbehooren, gelijk er hier en daar meer in ons landgevonden worden. Dit zijn vierkante gebouwen van om- streeks 15 tot 20 voeten doorsnede en 25 voeten

hoogte,van groote bakstecnen, meestal niet verwulfde kelders,gelijk met den grond, daar boven een vertrek metvensters en een dak, tusschen twee brandgevels, heb- bende dus in het klein eenige overeenkomst met deoude Friesche Stinsen; tegen deze zoogenaamde steenenkamers zijn gewone boeren huizen aangebouwd.(1) Matthacus, Analecta, T. I. 93.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 12') In de 18110 eeuw levert de geschiedenis dezer Gemeenteniets merkwaardigs op; gedurende dezelve werden de nualdaar bestaande buitenplaatsen, gebouwd, en in de laterejaren, veranderd en verbeterd. In 1818 werden er terverdediging van Utrecht, op derzelver grond twee fortenaangelegd, een aan de Blaauw-Kapel en een aan deBiltstraat, en eenige inundatie-kaden en sluizen'gemaakt. Het wapen dezer Gemeente, zoo als het van oudsbestaan heeft, en door den Hoogen Raad van Adel is ge-confirmeerd, bestaat uit een blaauw veld met het beeldvan St. Maarten van zilver. Er bestaat nog, op eene boeren-hofstede, in

het dorpMaartensdijk, een houten beeld van St. Maarten, datzeer ond is, en volgens overlevering, uit het verbrandehuis Toulenburg zou afkomstig zijn. Ten blijke hoe ook hier de bevolking is toegenomen,dient, dat volgens den Tegenwoordigen staat van Utrecht,in 1748 de onderscheidene gedeelten der gemeente hetvolgende getal huisgezinnen had, als : 1728: 1845: Maartensdijk. . . .148. Achterwetering. . . 21. Nieuwewetering. . . 13. Blaauw-Kapel. . . . 55. Groenekan..... 39. Biltstraat..... 15. Zwarte Water. ... 8. 299. Maartensdijk. ... 78. Achterwetering. . . 17. Nieuwewetering. . . 6. Blaauw-Kapel. . . . 37. Groenekan. .... 23. Biltstraat..... 6. Zwarte Water. ... 't. 171. Tegenwoordig heeft de Gemeente omstreeks

260 hui- zen, en is 3141 bunders groot. E.




