Echt Engels
Porselein

Vraag inlichtingen bij uw
speciaalzaak
LUXE GESCHENKEN
A.v.d.BOSCH OLIJVE
Maarssen
tel.: 61632

*

RADIO

radio· en tv· speciaalzaak

B. Huis in 't Veld - Diependaalsedijk 1
Maarssen - Telefoon: 03465 - 62081

SLAGERIJ

Dorresteyn
Voor fijnproevers
Sinds 1882

Nassaustraat 4 - Tel. 61219

HISTORISCHE KRING MAARSSEN
Opgericht 11 september 19 72) opgenomen in het verenigingenregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer V. 476918.
Bestuur: Drs. D. Dekker, voorzitter, J.H. Sagel, secretaris, Schokkingstraat 17, 3601 XK
Maarssen, tel.: 03465-61457, Mevr. G.M. Willekes-van Putten, penningmeester, giro: 2907376,
H. Blaauw, Mevr. A.H. Hogenhout-Hofman, B. de Ruiter, Mevr. S.W.Talen-Stooker, N. van Tricht
en A. de Zwart.
Redactie: D. Dekker, W. Smits en J.H. Witte. Redactieadres: J.F. Besier, Kemperstraat 2,
3601 WK Maarssen.
Lid van verdienste: Mevr. J.G. Zwijns-Brink (20-02-84).

l 2e Jaargang no. 1, mei 1985

Verschijnt 4 x per jaar.

KRINGNIEUWS
1. Stinzeplanten
Kortgeleden verscheen bij de vereniging Natuurmonumenten in samenwerking met de
Vechtplassencommissie en de uitgeverij Terra een schitterend boek over Stinzeplanten. De
auteur Piet Bakker en fotograaf Evert Boeve hebben hiermee een boek gemaakt, dat
iedereen met belangstelling voor de flora en de geschiedenis van de buitenplaatsen in de
Vechtstreek zou moeten lezen. Daarna weet men practisch alles over deze prachtige
planten, die speciaal in het voorjaar ook aan Maarssen en omstreken zoveel kleur geven.
Mocht U het boek willen kopen, dan kan dat d.m.v. een overschrijving van f 49,50 naar
postgironummer 9933 t.n.v. Natuurmonumenten te 's-Graveland.
Leden van Natuurmonumenten, een bijzonder nuttige vereniging, waar Uw secretaris
graag meer over vertelt als U daar belangstelling voor heeft, kunnen het boek aanschaffen
met een aantrekkelijke korting van ca. f 10,00.
2. Topografische kaart
De Rijks Topografische Dienst, welke zoals bij de Heemkunde cursus verteld werd in Delft
was gehuisvest, is in november j.I. in het kader van de spreiding der Rijksdiensten naar
Emmen verhuisd. Bij deze dienst worden sinds 1850 de zeer gedetailleerde kaarten vervaardigd welke ook wel stafkaart of militaire kaart worden genoemd.
Hoewel deze kaarten in eerste instantie ook voor dat doel gemaakt werden, zijn zij sinds lang
voor particulieren te koop en kan men er om diverse redenen veel plezier aan beleven. Voor
mensen, die de omgeving waar zij wonen echt heel grondig willen bestuderen, zijn de kaarten
met een schaal van 1 : 25.000 onmisbaar, want daar staan zelfs de kleinste weggetjes en
slootjes op. Wandelaars en fietsers daarentegen hebben voor Maarssen en omstreken meer
aan het kaar-tblad Utrecht 31 Oost, met een schaal van 1 : 50.000.
De kaarten zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, zoals zwart-wit, gekleurd, gevouwen of opgerold. Voor nadere informatie over prijzen, wijze van bestellen e.d. kunt U terecht
bij de Topografische Dienst, Bendienplein 5, 7815 SN Emmen, telefoon: 05910-96911.
3. Vouwbladen Monumentenzorg
Van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, afdeling voorlichting, ontvingen wij het vouwblad 'Volkswoningbouw 1850-1940'. Dit dertiende en tevens laatste vouwblad van de serie
informatieve (zeer educatieve) vouwbladen over monumenten in Nederland is weer net zo
goed verzorgd als zijn voorgangers en geeft in kort bestek een grote hoeveelheid informatie
over het beschreven onderwerp. Het blad is gratis verkrijgbaar voor geïnteresseerden door
een briefkaart te sturen naar de afdeling voorlichting van Monumentenzorg, Postbus 1001,
3700 BA Zeist, onder vermelding van 'Volkswoningbouw'.
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4. Van 't bestuur
Met tevredenheid heeft het bestuur kunnen vaststellen, dat de meeste leden hun contributie
over 1985 betaald hebben. Degenen die dit tot op heden niet deden, worden alsnog verzocht
spoedig de acceptgirokaart in te zenden of anders het minimum contributiebedrag van
f 15,00 op de postgirorekening nummer 2907376 van de Kring over te maken.
Naar aanleiding van het besluit daartoe op de algemene ledenvergadering van 20 februari
'85, is artikel 6 van het huishoudelijk reglement als volgt gewijzigd.
Art. 6. De bestuursleden treden af volgens rooster. Per jaar treden drie bestuursleden af die
in principe dadelijk herkiesbaar zijn. Eén van deze drie aftredende bestuursleden is bij
toerbeurt de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Bij tussentijdse benoeming
treedt het dan benoemde bestuurslid af op het tijdstip van aftreden van zijn/haar voorganger(ster).
·
5. Campagne restauratie ambachten ·
Door de Nationale Commissie Monumentenbescherming, een organisatie waarbij ook de
Historische Kring Maarssen aangesloten is, wordt dit jaar een campagne gevoerd om
duidelijk te maken dat het restauratieambacht in Nederland gevaar loopt te verdwijnen.
Doordat het aantal restauraties aan monumenten drastisch terugloopt omdat er steeds
minder geld beschikbaar is, komt ook de opleiding van de vaklieden voor dit moeilijke werk
steeds meer in het slop. Dit soort werkzaamheden kan men immers vaak alleen maar onder
de knie krijgen door het vak in de praktijk te beoefenen.
In het kader van deze campagne worden vele activiteiten georganiseerd, zo is er een
brochure (Restaureren een heel karwei!) en een film, welke wij later dit jaar nog voor U hopen
te kunnen vertonen.
Op veel plaatsen in het land zijn er tentoonstellingen, maar vooral de show van restauratieambachten in de St. Josephkerk in 's-Hertogenbosch is zeer de moeite waard omdat U daar
tot 5 september a.s. van dinsdag t/m zaterdag (10-17 uur) vele verschillende ambachten in de
praktijk kunt zien beoefenen. Voor nadere inlichtingen omtrent het restauratieambacht kunt
U contact opnemen met de N.C.M. te Amsterdam, telefoon: 020-277706.
J.H. Sagel, secretaris.

BEVRIJDINGSDAG IN MAARSSEN
In de jaren 1940-1945 en daarvoor vooral in Duitsland, heeft het menselijk
tekort vrij spel gelaten aan duivelse, misdadige tirannen. Nu, 40 jaar later,
worden we met een stroom van verhalen herinnerd aan dat tekort aan moraal en
verstand èn aan ons teveel aan eigenbelang en hypocrisie.
De geschiedenis van die periode laat zich slechts schrijven als één lang
gruwelverhaal, zeker geen gruwelsprookje want het is helaas van begin tot eind
waar gebeurd. Gruwelsprookjes zijn taboe in de kinderliteratuur. Ze komen
daarom in de meeste bundels niet voor. Trouwens, kinderen horen en lezen
liever vele malen de sprookjes van Moeder de Gans. Die lopen immers altijd
goed afl
·
Schrijven over de bevrijdingsdag gaat over een goede afloop en daar we de blijheid van die dag in herinnering willen roepen, togen we aan de arbeid. Maar het
bleek een frustrerende bezigheid, niet alleen omdat er rondom 5 mei 1940 ook
in Maarssen gruwelijke dingen gebeurden, waarvan de lezer in de regionale pers
kennis heeft kunnen nemen, maar ook omdat de gelukzaligheid van de afloop
onmiddellijk gevolgd werd door ziekmakende teleurstellingen met betrekking
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tot de zuivering en de zeer povere zorg voor de teruggekeerden uit kampen en
de nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Daarom prijzen we ons gelukkig dat
een van onze leden zich herinnerde hoe ze als twaalfjarig meisje de bevrijdingsdag beleefde. Haar bijdrage dient tevens als het vervolg op ons artikel over het
plaatselijk verzet in jaargang 10, bladzijde 38: Ab Degen en het Verzetskruis.
D.D.
5 mei 1945
's Avonds, acht uur, kwam een opgewonden
Duitse soldaat achterom bij mijn ouders de
keuken binnen en riep: 'Mutti, da ist etwas los!'
Hij was één van die vele jonge Duitsers, die
op de Klokjeslaan waren ingekwartierd. Het ·
was op de avond, voorafgaande aan de dag
die we nu als bevrijdingsdag vieren. Hij
vertelde dat ze de volgende morgen zouden
vertrekken. Als extra-rantsoen kregen ze een
fles 'Schnaps' om beter bestand te zijn tegen
verwikkelingen. Toen hij even daarna weer
wegging, hoorden wij geschreeuw, komende
van de hoek van de Klokjeslaan bij de Diependaalsedijk, waar altijd twee soldaten op
wacht stonden. Het was na achten, dus spertijd, d.w.z. het was verboden je dan op straat
te bevinden. Later hoorden we dat Willem
Spelt, die blijkbaar van het goede gerucht op
de hoogte was, aan het begin van de Klokjeslaan op zijn fiets reeds en op het 'halt' van de
Duitsers reageerde met 'Ga weg, ga weg, jullie
zijn de baas niet meer, wij zijn weer de baas!' Spelt
bofte, dat hij niet te maken had met fanatieke
Duitsers, want dan had hij dit niet kunnen
navertellen!
Bij ons thuis zaten we inmiddels met de
buren te luisteren naar 't .kristalletje, een
klein ontvangtoestel, dat onder in de piano
verborgen was. We kregen het goede gerucht maar half bevestigd en bleven daarom
voorzichtig.
De volgende morgen, 5 mei, om ongeveer
11.30 uur, moest ik voor mijn moeder naar
slager Kroes in de Raadhuisstraat, waar je op
bonnen,. extra verstrekt door een hulporganisatie waarvan ik me de naam niet meer
herinner, vlees kon halen. Zoals gewoonlijk
bij 'uitdelingen' stond daar een lange rij mensen. Plotseling algemene schrik toen men in
de verte hoorde schieten. Kort daarop kwam
een man met de boodschap, dat iedereen die
aan de andere zijde van de Vecht woonde,

De Klokjes/aan vóór 1940.
De kinderen op de voorgrond staan ongeveer
ter hoogte van de boerderij van Spelt. Links de
woning van fruitteler Versteeg. Niet zichtbaar
op de foto de woningen van de Heul, de Kloet,
Te/legen en Haverkamp. Op de achtergrond
links de woningen van de families Dolman en
Van Ginkel, die enige jaren geleden gesloopt
zijn.

verstandig zou doen om naar huis te gaan,
omdat het pontje (de Kaatsbaanbrug was
buiten dienst) voor de laatste keer zou varen.
Alle Maarsseveners volgden zijn advies op en
spoedden zich naar huis.
Toen ik op de Klokjeslaan aankwam, stonden
alle bewoners buiten, sommigen met oranjestrikken in het haar. Misschien voorbarig, ofschoon de 'geheime zender' steeds meer berichten doorgaf waaruit je kon opmaken dat het .
moment van bevrijding zeer nabij was. Zenuwen alom, tot enige uren later, toen officiëel bekend werd gemaakt door Radio
Oranje, dat Nederland bevrijd was. De vlaggen gingen uit, er werd gehuild, gelachen en
gezongen. Iedereen omarmde iedereen.
Later op de dag werd er gedanst. Op het
kruispunt Kaatsbaan-Diependaalsedijk zie ik
in mijn herinnering nog mijn moeder dansen met slager Toon Dorresteijn. Een beeld
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dat op vele volgende dagen heel normaal
was. Er was feest, men zong en danste op
straat, iedere avond.
Deze gebeurtenissen komen juist tijdens deze dagen weer heel duidelijk naar boven en
nu nog kan ik genieten van een stuk bittere

chocolade, want dat was het eerste, dat mijn
vader meebracht van Goudestein, een stuk
chocolade, dat hij van de Tommies had gekregen.
M.J.C. Veldkamp-Haverkamp

De vereniging
'VRIJWILLIGE BRANDWEER MAARSSEN '
zestig jaar oud
Het doel van verenigen kent een grote verscheidenheid: lichamelijke of
geestelijke ontwikkeling, vorming van economische of politieke macht en heel
vaak: louter vermaak en ontspanning. Vrijwel altijd richt het verenigen zich op
het belang van de leden.
Het doel van de verenigde brandweerlieden is het dienen van de belangen van
anderen. Bij brandbestrijding en met hulpverlening bij ongelukken is hun
belangeloosheid evident.
Waarom begint de naam van de jubilerende vereniging zo nadrukkelijk met het
woord vrijwillig? Voor het beantwoorden
van die vraag moeten we terug naar de vorige
eeuw, toen de gemeentewet van 1852 voorschreef, dat iedere mannelijke ingezetene
in de leeftijd van 18 tot 60 jaar verplicht was
om bij aanwijzing daadwerkelijk dienst te
doen bij het bestrijden van brand. De wet
omschreef die plicht als persoonlijke dienst,
die echter kon worden afgekocht door jaarlijks drie gulden in de gemeentekas te storten.
In 1925 besloot de Raad van Maarssen een
vrijwillige brandweer op te richten en trad
daarmede in het voetspoor van een groot
aantal andere gemeenten. Men verwachtte
van vrijwilligers meer enthousiasme en discipline met als gevolg een grotere geoefendheid. In de eerste jaren van de Vrijwillige
Brandweer Maarssen kregen de leden gratis
les van de instructeurs van de Provinciale
Brandweerbond. Met opofferingen en inspanning heeft de Maarssense Brandweer
inderdaad een grote geoefendheid en paraatheid bereikt.
Alle leden hebben ook ervaren, dat het vrijwillig toetreden tot de brandweer vele ver-
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plichtingen met zich meebrengt, waarvan de
deelname aan de wekelijkse oefening er een
is. Bovendien kan je op elk moment van de
dag en in de nacht door je draadloze 'pieper'
worden opgeroepen, ongeacht barre weersomstandigheden. Je bent onderworpen aan
strenge discipline en wil je klimmen op de
hiërarchische ladder van de brandweer, dan
zal je vele uren moeten doorbrengen met de
. studie van de theorie. Een vrijwillige brandweerman kan in de zomermaanden niet naar
eigen keuze bepalen wanneer hij er met zijn
gezin op uit zal trekken, want hij heeft regelmatig weekenddiensten. Wij mogen bij deze
onvolledige opsomming van verplichtingen
zeker niet de opofferingen vergeten, die de
leden van de duikploeg zich moeten getroosten.
De huidige commandant, G. ter Wee, kan
met recht trots zijn op zijn korps en zal dat
zeker zijn als hij straks de geschiedenis van
de Maarssense brandweer vanaf 1724 leest,
die door de leden H. van Bemmel, G. van
Putten en J. van Dijk wordt opgetekend in
een fraai geïllustreerd boek.
Dick Dekker

Vijf heren bij de opening van de nieuwe brandweerkazerne op 12 april 1939. Van links naar
rechts:
1. Mr. J. van Haselen, burgemeester van Maarssen van 1939 tot 1948, met de sleutel van de
nieuwe garage, waarvan op 15 oktober 1938 de eerste steen werd gelegd door wethouder
C.E. Wolft, die helaas elf dagen voor de opening kwam te overlijden.
2. Op de rug gezien commandant M.B. de Nijs, die de eerste commandant P.G.F. Reith reeds
na 6 maanden, op 10 december 1925, opvolgde.
3. D. Faber, toen de ondercommandant, maar vanaf 28 juni 1940tot18 januari 1951 de eerste
man van de Vrijwillige Brandweer Maarssen.
4. K. Dolman, beter bekend als Kobus, die hier van één van de privileges die hij had - vooraan
staan bij bijzondere gebeurtenissen - dankbaar gebruik maakt. Kobus, alom bemind in
Maarssen vanwege zijn vertederende vriendelijkheid, is tachtig jaar geworden.
5. H.J. Stevenhagen, gemeentesecretaris van Maarssen en Maarsseveen.
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brandweerkorps van Maarssen speelde in 1 949 een spuitbalwedstrijd tegen het korps van
De wedstrijd, in Zuilen gespeeld, eindigde in een nederlaag voor de gehelmde
van wie volgens ons, de namen waren:
Tukker, C.v.d. Bunt, K. Meijers, J. van Huisstede, Van Putten, G. Vredendaal, F. Kroes, FI.
Smorenburg en Van Putten. Hun collega's, de supporters:
van Vredendaal, D. Faber, H.J. Ankorven, G. ter Wee, P.R. ter Velde, C.W. van Vulpen, R. van
C.M. Brinkhof en aan de rechterzijde Joh. Niekerk, C. Baas, J. Vossestein, Ter Wee Jr.
commandant) en H. Fokker.

c.o

De stand .van zaken in het veen in 1762
1.7 Februari 1762 krijgt het gerecht van Oud-Maarsseveen een schrijven van
de Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin gevraagd wordt om een opgave
te doen van de nog voor vervening geschikte landen. Zou er hier sprake van een
bewuste energiepolitiek zijn? Ik betwijfel dat. Veel meer denk ik in de richting
van een belastingpolitiek. Hoeveel valt er nog te innen vóór de veengebieden
uitgeput raken en men turf moet gaan invoeren uit andere gebieden?
Wat de motieven van de Staten ook geweest
mogen zijn, het antwoord van schout en
gerecht van Oud-Maarsseveen geeft ons wel
een goed beeld van de stand van zaken
omtrent de vervening van dit gebied. Een
uitgebreid antwoord is namelijk opgesteld en
vermeldt veel meer gegevens dan gevraagd
worden.
Voor een goed begrip is het wel noodzakelijk
dat men weet dat Oud-Maarsseveen gelegen
is tussen de Nedereindse Vaart en de Middenweg, die nu dwars door de Bethunepolder loopt èn dat een morgen 8516 m 2 is en
dat er 600 roeden in een morgen gaan.
De grens tussen Oud- en Nieuw-Maarsseveen is de Zogwetering. Over N ieuw-Maarsseveen kunnen we kort zijn: 'onder NieuwMaarsseveen werden in het geheel geen veenlanden
gevonden ' 1 •
Boven Maarsseveen vindt men in volgorde:
Buitenweg groot 261 morgen 150 roeden
Binnenweg groot 230 morgen 406 roeden
het Zek groot 196 morgen 76 roeden
Veenlanden groot 172 morgen - roeden
'Alle welke . .. mergens en roeden der opgem(eten)
vier deelen te samen en tot elkanderen geaddeert
zijnde zullen komen uit te maken de juiste en ges egde
somme van 860 mergen en 32 roeden.'
Alle vier de delen worden apart besproken en
ook op hun kwaliteit beoordeeld.
We beginnen met het bovenste puntje.
DE VEENLANDEN
Deze liggen boven de Looydijk en waren in
1762 nog totaal onberoerd door de baggerbeugel. Dat is geen wonder, want men verveende eerst de gebieden waar de turflaag het
dikst was. De brief vermeldt dat de Veenlan-

den voor het grootste gedeelte 'onbekwaam'
waren om verveend te worden, omdat het
veen er 'zeer ondiep en slegt' is. Het is economisch voordeliger om dit gebied ook in de
toekomst als weiland te gebruiken. Als de
nood aan de man zou komen, zouden enkele
morgens land geschikt zijn om te vervenen.
HET ZEK

Deze landen liggen onder de Looydijk, waar
het tegenwoordige dorp Oud-Maarsseveen
ligt. Hier heeft het centrum gelegen van de
vervening. Van de 196 morgen en 76 roeden
is al 124 morgen en 76 roeden verveend of
men is daarmee bezig. Er blijven dus slechts
72 morgen over. Maar dit zal wel niet het
beste veengebied zijn, want het is begrijpelijk
dat eerst de makkelijke, dikke lagen in produktie genomen zijn. De brief bevestigt dit
ook; van de 72 morgen is 3 7 morgen en 300
roeden 'onbekwaam om verveend te kunnen worden, deels omdat het veen is: te ondiep en te slegt, ...
deels om dat in veele van deselve landen bijna in het
geheel geen veen te vinden is, en dan eijndelij'k dat de
. . . 3 7 roeden lands te digt aan kaden en dijken
gelegen zijn. '
Mochten we de indruk hebben dat de veenlaag zich zachtjes glooiend van Hilversum af
naar de rivier de Vecht zou uitstrekken, dan
wordt dit met deze mededeling gelogenstraft. In de kom die gevormd wordt door de
hogere kleigronden van de Vecht en de
hogere zandgronden bij Hilversum, vinden
we ook nog klei- en zandbulten.
De schout bericht dat er nog slechts 34
morgen en 300 roeden te vervenen zijn.
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Kaart van Nieuw-Maarsseveen met Goudestein en Diependaal en de vier delen van OudMaarsseveen. Deze kaart is gemaakt in 1722 en in 1771 (in vijf stukken) gekopiëerd door Baeken
berust in het archief Oud Munster inv. nr. 1042 met als foutief jaartal 1810 erbij.

BINNENWEG
Dit is het stuk tus.s en de tegenwoordige Oude
Dijk en de Herenweg (maar dan weer doorgetrokken naar de Middenweg). Dit is het
beste stuk veengrond. Maar jammer genoeg
is hier ook al een groot gedeelte van weggebaggerd. Van de ruim 230 morgen is al 153
morgen en 406 roeden onder vervening.
Van de resterende 7 7 morgen kan nog eens
24 morgen niet gebruikt worden omdat ze
langs dijken en kaden liggen. Dat men zich
daar op den duur niet zo erg aan stoorde,
weten we maar al te goed, want een eeuw later
is men druk bezig met het maken van plannen om de latere Bethunepolder droog te
malen. De legakkers zijn te smal geworden
en vaak weggeslagen.
BUITENWEG
Gelegen tussen de Herenweg (en het verlengde daarvan) en de Zogwetering.
Hier is slechts anderhalve morgen tot petgat
8

verturfd, Dat heeft een reden en wel de
volgende: de kwaliteit van deze turf is niet zo
best. Maar daartegenover staat dat ze 'daar
inne zeer diep gevonden word.' Dit geldt slechts
voor de helft van de Buitenweg. 'De wederhelft
van het Buijtenweg is ten eenemaal onbekwaam om
verveent te worden vermits er bijna in 't geheel geen
veen te vinden is.'
De Petgaten die geleid hebben tot het ontstaan van het vroegere Zwembad van Van
Ede en het tegenwoordige stacaravanpark
De Wilgenplas zijn dus bijna allemaal ontstaan in de periode na 1762.
Als we kijken naar het tabelletje dat gemaakt
is met behulp van de gegevens, dan blijkt dat
Oud-Maarsseveen op het eind van de 18 e
eeuw zijn Gouden Eeuw wat betreft de turfwinning achter de rug heeft en dat voor de
bevolking van dit dorpje het werk in het veen
snel afneemt, met alle gevolgen van dien.

·~
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A = totale oppervlakte. B = oppervlakte die nog niet verveend is of onder vervening ligt. C =
oppervlakte die geschikt is om nog verveend te worden. Totaal is nog slechts 22% van het totale
gebied geschikt voor vervening.

Noten:
1. Archief Maarsseveen inv. nr. 3. De andere citaten
komen ook uit deze brief.

Wallie Smits

Een wandeling door Maarssen in 1791
Aan de hand van een lijst, opgemaakt door Schout en schepenen, van
Maarssen in 1791, is het mogelijk een wandeling op papier te maken, te
beginnen op de Straatweg aan de Maarssense zijde van de brug over het sluisje,
dat de Vecht met het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt.
Achter de naam van het eerste huis, Kattenburg van de heer Jan Versteegh is met het
cijfer 2 aangegeven dat Schout en schepenen
bepaald hebben dat de eigenaar ervoor moet
zorgen dat de twee lederen brandemmers die
zij hem hebben verstrekt, in goede staat
blijven. Alhoewel Maarssen sinds enige tijd

de beschikking had over een brandspuit,
oordeelde het Maarssense bestuur het gewenst dat er tweehonderdvierenvijftig emmers, verdeeld over de huizen in Maarssen,
aanwezig waren. Viermaal per jaar hielden
Schout en schepenen schouw over die emmers, die na voorafgaande aankondiging,
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met water gevuld, voor de huizen geplaatst
moesten zijn.
D.e wandeling is mogelijk, omdat de samenstellers van de lijst een route volgden, die
begon bij Kattenburgen eindigde bij Vechtenstein aan de Zandweg.
Straatweg: Na Katten burg volgde Op Buren
waarvan enige weken geleden een gedeelte
van de gevel, dat bij de sloop in 1930 gespaard bleef, is afgebroken door de A.C.F.
De eigenaar van Op Buren had de zorg voor
drie brandemmers. Ook de volgende huizinge Vechtstroom is verdwenen en die verkeerde in 1791 waarschijnlijk al in slechte
staat, want volgens de aantekening werd daar
'zederd eenige jaaren niet ge schouwen'. Als we
onze wandeling voortzetten, komen we voorbij Vecht en Dijk, de eerste grote woning die
nu nog bewoond wordt en waar de erfgenamen van E. Storm bij de schouw twee
brandemmers moesten tonen. Het aantal
emmers bij alle overige huizen zullen we
hierna achter de namen tussen haakjes vermelden.
Volgens een belastinglijst telde Maarssen in
1800 303 hoofdbewoners, waarvan er op
onze lijst slechts 119 genoemd worden, hetgeen betekent, dat er niet bij elk huis brandemmers waren. De belastinglijst maakt ook
duidelijk dat 126 hoofdbewoners in zeer
kleine woningen of krotwoningen huisden,
want 76 betaalden het minimumbedrag (1
gulden en 15 stuivers) en 50 hoofdbewoners
waren vrijgesteld van belasting.
Tegenover Vecht en Dijk lag de boerenhofstede Groeneveld ( 1) van Willem Verhoeff.
Daarna aan de Vechtzijde de scheepmakerij
(2) van Dirk van Hulst.
We verlaten even de Straatweg omdat we de
route van de schouw volgen en komen dan
op de Kleiweg (de huidige Binnenweg), waarvan de brandemmerlijst vermeldt:
het huis van de heer Creutz, bewoond
door W. Staal (2); de Blekerij van C. Voorn
(1), Vechtzicht(3) van de heer A. Vlooten,
Eetenrust ( 1) van timmerman van Eeten,
Werkhuijzen (1) van Sanders, Hazenburg
(2) van Jonk en de herberg, tevens het
Gerechtshuis van Maarssen, de Zwaan
(10), dat lag voorbij de verdwenen Van
Linge brug.
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Van de genoemde huizen is Hazenburg met
koepel, nu na restauratie bewoond door
notaris Beijer, als enige bewaard gebleven.
Gaan we terug naar de Straatweg, dan moeten we voor ogen houden dat het Amsterdam- Rijnkanaal pas een eeuw later gegraven
zou worden. We komen eerstlangs den Berg
(2). We vermoeden dat dit een groot huis was
met in de onmiddellijke omgeving de boerderij 't Bergje, het laatst bewoond door
Reyerse (nu Eldorado), respectievelijk eigendom van Zuilen van Nijevelt, heer van
Wickevoorst en generaal Tuijll. Ook bij den
Berg stond vermeld dat er sedert enige jaren
niet meer geschouwd was, zodat we kunnen
aannemen, dat het afgebroken is in de periode vóór 1795, toen er zovele huizen werden
geamoveerd.
Bij het kasteeltje Snaafburg (4) staat: afgebroken, niet meer nodig; bij de boerderij
Snaafburg (2) lezen we dat C. van Dijk de
pachter was en Van Zuijlen van Nijevelt, heer
van Wickevoort, de eigenaar.
Op de Kikvorst (2) van Van Beek woonde C.
de Jong. De Kikvorst had het voorkomen van
een grote koepel van een bijzondere constructie. Dikwijls is gesuggereerd dat de Kikvorst een theekoepel was die bij Bolestein of
Herteveld behoorde. Onlangs lazen we echter dat daar in 1800 D. Gaalkop woonde, van
beroep tapper en daggelder!
Tot aan de Olifant (niet op de lijst genoemd)
komen we vervolgens langs:
Herteveld (4) eigenaar de Heer Romondt.
Leeuwenvecht (3) eigenaar de Heer Bakker, na brand omstreeks 1860 opnieuw
verrezen.
Soetendaal (3) van eigenaar Heer van
Beek. Geamoveerd.
Beresteijn (3) bewoond door pastoor Berentzen. R. K. kerk en pastorie zijn geamoveerd na 1885.
Vredenhoeff (3) bewoond door eigenaresse mevrouw Ewijk. Nu na restauratie bewoond door B. van der Woude (Berend
Boudewijn).
Op de 'boerenwooning' (1) daarbij, eigenaar
Heer van der Meulen, woonde Jasper van
Beek.
Vreedenburg (3) van de Heer van der
Meulen.

tJ

De Kikvorst, langs de Straatweg (zie tekst).

Clompenburg ( 1) met de aantekening:
'niet meer in wezen, dus niet meer nodig. ,
In de Warnhoek (1) ter hoogte van de
huidige A.B.T.B., eigenaar Jan Outshoorn, veehouder. Het was een boerewoning, hier aangeduid met in de Warnhoek,
omdat dit gedeelte van Maarssen zo genoemd werd. Uit verkoopakten weten we
dat Outshoorn koeien en schapen hield,
maar ook dat er in de Warnhoek nog enige
kleine woningen stonden.
d' Oude Scheepenmakerije (1) van Wouter Verkerk, waar H. Oostrom woonde. In
een verkoopakte van 1801 lezen we: 'een
zekere huijsinge of Buitenplaatsje van ouds genaamd de Scheepenmakerije dog thans Bagatelle,. Vervolgens de boerenhofstede 't Slijk
(2). Daarna vermeldt de brandemmerlijst
nog: een boerenhofstede van de Erven
Halmaal (1), waar Jan Bos woonde en
Niemandvelt van de ErvenJan Harmans.
Terug naar het centrum van het dorp passeren we eerst
Boelestijn (Bolenstein) (6) van mevrouw
Godin dat toen bewoond werd door de
heer D.W. van Vlooten. Rechts van Bolenstein de woning van de koetsier en tuinman ( 1) G. Roosmaale.

Op de Schippersgracht hebben alle huizen 1
of 2 brandemmers. Slechts één huis draagt
een naam: 't Scheepje', waar de heer E"
Levie jr. woont. Op de hoek, bij de Breedstraat, de herberg de Prins (2) van H uibertus
van der Linden. Voorbij de hoek, tegenover
de huidige pastorie, achtereenvolgens het
huis van winkelier Corn. Galesloot( 1) en drie
woningen die eigendom waren van de
Roomse armen.
De lijst vermeldt vervolgens de huizen die
toen in de Breedstraat en Bolensteinsestraat aan de zijde tegenover de huidige kerk
stonden. Daarbij vonden we enige namen
van huizen die we niet eerder zijn tegengekomen: Vreeden Rust (2) van Gijsbert
Brans, De Hollandsche Tuijn (2), eveneens
van Brans maar bewoond door Steeven de
Vaal, herbergier en stalhouder, dan een kleiner huis (1), eigendom van Zuijlen van Nijeveld en bewoond door V.d. Oosten èn Het
Blomperk (2) eveneens van Zuijlen van Nijeveld en bewoond door Hijmans en Westing.
Vermoedelijk was Vreeden Rust de boerderij, die op het kadastrale minuutplan van
1829 is aangegeven.
De lijst bevestigt dat de grote huizen in de rij
waar nu Telkamp en Agterberg gevestigd
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zijn, vóór 1795 bewoond werden door Portugese Joden. In een nieuw huis van Jac. van
Straaten(2): Contes enLevieAbrahams, in de
twee volgende huizen (2 en 3) van Da Veyga:
wagenmakerWijmans en Nunez en in Richmond (3) van Aron Capadoce: de weduwe
Taxeira. Daarnaast de Portugese synagoge
met 10 brandemmers. Aan de overzijde
stonden: Vechtendaal (3) ter hoogte van de
huidige rijwielzaak van Boeijenga, eigendom
en bewoond door de Heer Creutz; links
daarvan: Nieuw Vechtevoort (3), eigendom
van Du Prée en bewoond door Rutgers. Op
de plaats waar nu de kerk staat: de Brouwerij (4) van de erven De Jong. Op de ridderhofstad Ter Meer (4) van de Ambachtsheer
woonde baron Van Haersolte.
Langegracht (zie hiervoor ook jaargang 8,
nrs. 1, 3 en 4). Het eerste huis op de Langegracht, hoek Kaatsbaan, was in 1791 de herberg waar het Schild van Frankrijk uithing.
Uit de aanhef van de lijst blijkt dat hiernaast,
waarschijnlijk in het begin van de Kaatsbaan,
het brandspuithuisje stond met 10 brandemmers. Tussen het Schild van Frankrijk en
de Nonnerie, toen Hoornoord (2) geheten,
woondenJan de Molenaar (1) en E.N. Levie
(1). Hoornoord werd ook genoemd: De Grote Omloop, omdat de tuin, door om te
lopen via de toen nog onbebouwde Kaatsbaan, ook bij de Achterdijk (Nassaustraat)
was te bereiken. Het derde huis hierna heette
De Kleine Omloop (later o.a. kapsalon Verton), waarvan de tuin aan die van de Grote
Omloop grensde. Het werd bewoond door
Philip Manus in 1791.
Op de Langegracht woonden in dat jaar nog
vele Joodse bewoners. Hun namen, die niet
altijd juist gespeld zijn op de lijst, waren: de
Juffn. Suisal, Peixotto, David Jacobs, Juffrouw Lopes, L. Monrooij, Bendix J oëll,
Moses Levie, De Vries, Philip van Weenen en
Balabrega. Na het verkrijgen van het staatsburgerschap in 1795, trokken de meesten
naar Amsterdam of Utrecht.
Slechts nog twee huizen op de Langegracht
droegen een naam: Valkensteijn (1) waar G.
van Voorthuijzen woonde en dat volgens
onze berekeningen het pand moet zijn waar
later drukkerij Schuileman was gevestigd èn
Middendorp (2) van Cornelis van der Man-
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den, nu het café van Ome Klaas. Het huis
links van het nauwe steegje dat naar de
parkeerplaats in de N assaustraat voert, was
eigendom van de familie Hageman, maar
werd bewoond door Dirk Stokman. Deze
steeg, waarin tot halverwege onze eeuw elf
huisjes stonden, droeg de laatste twee eeuwen de naam Stokmansteeg.
Het is ons niet gelukt om met behulp van
oudere en jongere belastinglijsten aan te
geven wie de bewoners waren van de volgende nu nog bestaande huizen, omdat het niet
duidelijk is of de brandemmerlijst ook huizen noemt uit de vele steegjes en van de
Achterdijk. Wel blijkt, dat de families Willigenburg en Thiers ook in de 18 e eeuw op de
Langegracht woonden. Achter de naam 't
Huis ten Tuck (2) is aangegeven dat dit huis
in 1791 ledig stond.
Zandweg: Alle grote huizen aan de Zandweg
worden vermeld, te weten:
Moins et Content (4) (is Huis ten Bosch)
bewoond door en eigendom van mevrouw
Bicker Hop.
Vechtwensch (2) van de heer Kooijman.
Luxenburg (6) van de erven Taxeira en bewoond door de Heer Capadoce.
Overkerk (2) van generaal Tuijll en bewoond
door juffrouw Midels.
Steenoven 't Goed ten Bosch (6) van de
heren Washington en Stijger.
En Vechtensteijn (5) van de heer Cramer.
Dick Dekker
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Ook in 1903 al watervervu iling
Toen de heer Van de Vijsel op 5 september 1903 zich trots de nieuwe eigenaar
van Bolenstein mocht noemen, vertrouwde hij een ding niet: het water. Volgens
hem had het drinkwater een vreemde smaak. Om zich ervan te verzekeren dat er
geen schadelijke bestanddelen in zijn drinkwater zaten, hetgeen in Maarssen
eerder regel dan uitzondering.was voor de opening van de openbare waterleiding in 1911, liet hij zowel het regenwater als de drinkwaterput chemisch
analiseren.
De resultaten niet niet lang op zich wachten,
maar waren allesbehalve bemoedigend. We
laten eerst het onderzoeksresultaat van het
drinkwater volgen. Dit resultaatr, dat 27
september 1903 opgeschreven is door een
heer uit Amsterdam, luidt als volgt

'Rapport omtrent het drinkwater
lood en zware metalen - afwezig
Ammoniak - afwezig
nitrieten - afwezig
chloor - te groot gehalte
kalk - te groot gehalte
magnesia - te groot gehalte
zwavelzuur - te groot gehalte
koolzuur - aanwezig.

bezwaar. Alleen ziet het een weinig vuil en zou ik u
bij' gebruikmaking in overweging geven het eerst te
laten bezinken of wel te filtreren.
Wat met deze gegevens gedaan is, is niet
bekend, maar ik denk, dat Van de Vij sel blij is
geweest met de komst van de waterleiding,
zoals die door de maatschappij 'De Vechtstreek , is aangelegd in 1911.
1

Noot:
Brieven zijn uit het archief Bolenstein inv. nr. 4. De
foto is afkomstig uit het privè-archief van B.O. van de
Berg.

Wallie Smits

Conclusie: alhoewel stoffen, die wij.zen op verontreiniging van den bodem afwezig zij'n, kan het gebruik
van dit water schadelijk zij'n met het oog op de groote
hoeveelheid kalk en magnesia gebonden aan koolzuur en zwavelzuur. Vooral het laatste kan stoornissen in de ingewanden te weegbrengen en ik zou u
aanraden het oordeel van uw huisarts hier omtrent in
te winnen. Ook de ligging van de put kan van
invloed zij'n, doch hierop kan van uit een laboratorium geen conclusie getrokken worden. '
Zowaar geen opwekkende analyse. Twee dagen later komt de analyse van het regenwater
en deze is wat minder somber. De briefis ook
niet zo uitgebreid als de vorige en vermeldt .
niet waarop men het water onderzocht heeft.
De brief luidt als volgt:
'Weled. Heer
Als resultaat van het onderzoek van het regenwater
heb ik de eer U mede te delen, dat dit geheel vrij is van
schadelijke bestanddeelen. Tegen het gebruik van dit
water als drinkwater, bestaat m~jns inziens g~en
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Vijftig jaar geleden had Maarssen
boomrijke straten!

De Straatweg
De Langegracht

15

De Breedstraat

Bolensteinsestraat
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VAN HET GEMEENTEBESTUUR
Aangemoedigd door vele reacties op eerder gepubliceerde besluiten van B en
Wen Raad uit de periode 1900-1935, vragen we aandacht voor een reeks 'nieuwe)
besluiten, waarmee Oud-Maarssenaars hun geheugen kunnen opfrissen en zij
die zich later in Maarssen hebben gevestigd hun kennis over de jongste
geschiedenis van hun woonplaats kunnen vergroten.
15 juli 1921: Vergunning wordt verleend aan
de N.V. Asser -Beton Maatschappij voor de
bouw van een tijdelijke loods, inhoudende
elf slaapplaatsen voor de grondwerkers van
de te bouwen Oliefabriek van Twijnstra.
Directeur Twijnstra zal het verzoek van het
gemeentebestuur gericht aan de BetonMaatschappij, om werklozen uit Maarssen
bij het grondwerk te betrekken, krachtig
ondersteunen.
M. Kouffeld van de Langegracht 43, een
voorganger van 'Ome Klaas', krijgt toestemming een kegelbaan te bouwen in de tuin
achter het door hem bewoonde perceel.
Gevolg: oprichting van twee kegelclubs.
februari 1922: Een afwijzende beschikking
op het verzoek van de heer E. Hoosemans
een gedeelte van het perceel Nieuw Vechtevoort te huren. Reden: Nieuw Vechtevoort
(nu apotheek) was ongeschikt voor bewoning, aangezien daar de Avond Tekenschool
tijdelijk was gevestigd.
september 1923: W. Boot, eigenaar van verschillende percelen in de Stokmansteeg moet
op aanschrijving van de Gezondheidscommissie onderzoeken of hij met andere eigenaren van percelen uit die steeg tot overeenstemming kan komen, drinkwatervoorziening in de woningen aan te brengen.
mei 1923: Het R.K. Parochiaal Kerkbestuur
krijgt de beschikking over twee petroleumlantaarns, afkomstig van de petroleumverlichting uit Maarssenbroek, zulks ter verlichting van het terrein nabij de kerk in de
Breedstraat, waar steeds het zand van de
gemeente ligt opgeslagen.

november 1923: W. van Doorn van de Langegracht krijgt toestemming tot het oprichten van een schietbaan in het perceel gelegen aan de Achterstraat (Nassaustraat) Sectie
A, no. 1570.
februari 1924: S. Singor krijgt toestemming
om zijn winkel, liggende aan de Emmaweg
no. 58 uit te breiden (schoenenzaak).
april 1925: Reorganisatie Openbare School
·aan de Breedstraat. De bestaande Openbare
School wordt gesplitst in een lagere school
met 7 klassen en in een ULO school met 3
klassen. Voor beide scholen wordt met ingang van 1 september een afzonderlijk hoofd
benoemd.
N.B. De ULO school krijgt in 1948 de naam
Koningin J ulianaschool.
juni 1927: NadeopeningvandeDs. Sanderschool aan de Straatweg, kwam de voormalige Christelijke School aan de Wilhelminaweg
leeg te staan.
Op 13 juni 1927 krijgt de nieuwe eigenaar
van dit oude schoolgebouw, H.J. Heinsius,
toestemmingvoor: Het aanbrengen van twee
schuifdeuren aan de Vechtkade en het uitslapen van muren in het gebouw.
EMANCIPATIE
Op 20 maart 1927 was een brief binnengekomen van de Ned. Vereniging voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburgerschap,
afdeling Maarssen en Maarsseveen, ondertekend door voorzitster Mw. WestermannSmithuyzen en secretaresse Mw. L. PlompMatthes. Zij wijzen erop, dat vroeger twee
vrouwen zitting hadden in de stembureaus
en nu slechts één. Zij verzoeken B en W
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alsnog een vrouw te benoemen.
juni 1927: Besloten wordt Mw. C. FaberWilhelm vergunning te verlenen tot het betrekken van de nieuwgebouwde woning Gaslaantje no. 1.
Uit het Jaarverslag 1927:
Daar de firma Zwaardemaker te Amsterdam
bezig is hier een fabriek te bouwen, zal, naar
wij hopen, de werkgelegenheid in deze gemeente verruimen. Het verkeer met de naburige stad Utrecht is zeer intensief. Dit blijkt
wel hieruit, dat de firma Oskamp (autobusonderneming) in 1927 naar en van Utrecht
vervoerde 233.600 personen en de firma
Meyers 198.640 passagiers. De gemakkelijke
communicatie met Utrecht heeft een schaduwzijde, nl. deze, dat de Maarssenaren op
gemakkelijke wij ze in de gelegenheid worden
gesteld hun inkopen in Utrecht te doen, ook
in die gevallen, waarin men even goed, misschien zelfs beter, te Maarssen terecht kan.
Onze plaatselijke winkeliers zien dit gevaar
in; zij hebben immers onlangs door een
alleszins geslaagde winkelweek te organiseren overtuigend aangetoond, dat men in vele
gevallen te Maarssen uitstekend terecht kan.

wordt vergunning verleend tot verbouwing
van het woonhuis Op Buren.
Op 1 januari 1930 bedroeg het aantal inwoners (zonder Maarsseveen) 3269, terwijl de
voorlopige cijfers van de volkstelling uitwijzen, dat het aantal inwoners op 1 januari
1931 3395 bedroeg.
Door verplaatsing van de asvaalt van de
gemeente van de Maarsseveensevaart naar
Maarssenbroek, werd tegemoet gekomen
aan herhaalde klachten van de bewoners der
huizen langs de Vaartdijk. De storting van het
vuil te Maarssenbroek geeft geen aanleiding
tot klachten.
mei 1933: Afwijzend wordt beschikt op het
verzoek van A. van Dommelen en andere
bewoners van de Cambier van N ootenstraat
over te gaan tot verplaatsing van het woonwagenkamp aldaar. Het college van B en Wis
er niet in geslaagd een ander geschikt terrein
voor het woonwagenkamp te vinden.
Eveneens wordt afgezien van het verzoek van
de ondertekenaars, met het oog op het vrije
uitzicht, tot algehele afsluiting van het woonwagenkamp door een schutting.

juli 1929: Aan G.J. Tellegen wordt vergunning verleend tot het bouwen van een woonhuis met schuurtje in de boomgaard van
Kroon aan de Gaslaan.

juni 1933: Aan E.M.JaarsmaHaardenindustrie wordt vergunning verleend tot oprichten
van een fabriek tot vervaardigen van haarden op het perceel sectie A van 2177, gelegen
aan de Zandweg.

april 1930: Aan de N.V. Ned. Kininefabriek

Dick Dekker
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Maarssen, derde kant. van het arr. Utrecht, bevnttcnclo de 14 gcm. :
Achttienhoven, Haarzuilens, Hnrmolcn, Kamerik, Kockongcn, Lnag-Niouwkoop, M11nrsson, Manrssoveen, Maartensdijk, Tienhoven, Vleuton, Westbroek, Zegveld on Znylon, benevens Portcngon van clo gom. Droukclcn- ·
Nijonrode. • )

Uit het Aardrijkskundig
Woordenboek van
Nederland, door
P.H. Witkamp - 1877.

Maarssen, of Mearsen, gcm. in Utr., ingesloten door Breukclen-Nijcnrod o, Breukelcn-st.-J>ioters, Tienhoven, Mn.arssovecn, Zuylcn, Utrecht, Haarzuilens en Lnag-Nieuwkoop. Zij wordt' in het oosten docls door de Vecht
door~ncdon, deels bezoomd en is door vruchtbare kloilandcn govorma. Do
grootto beloopt 845 bund. IIR.ro tcgcnw. uirgestrckthoid hoeft do gom. ··
eerst verkregon ton govolgo der wot vnn 27 Juni l 857, waardoor
Maarssenbroek dMrbij is ingelijfd. In 1822 hnd Menrsscn alleen 12ri4 en
Mnaresonbrook 108 inw., welke getnllen in 1840 tot l 710 en 136 . waren
toegenomen. In 1860 bad do gcm. 1696 en in 1875 J.845 inw" in In.atetgcnoemtl jaar onderscheiden in 1069 Ncd.-Horv., 3 W.-Horv., 2 Eng.IIcrv., 46 Doopegez., 27 Luth., 676 R.-Kath., 1 Oncl-R. on 21 · Isr. ZU
bestaan deels van landbouw, veeteelt en tuinbouw, ileole vnn handel, doortocht, scheepvaart, het eteenbo.kkon, onz. De gcm. bevat het d, Màarnen,
bcneven11 de b. Maarssenbroek; verscheidene rid<lormatigo en andcro hofsteden en verstrooide woningen.
Het d, Mal\rsecn, of Maarscn, een der echoonstcn Tnn Utrecht on
geheel Nederland, ligt op beide oevers vl\o de Vecht, met do b. NicuwMaarsscveen van do gcm. Maarsscvecn nnu w vcrbon1lcn. In do dorpskom
tel<lo men fn 1870 107' inw. Er iijn kerken dor Herv. on R.-KRth.
Aan de oollzijde Tl\n het d. ligt clo fraaio riclJerhofstad ter Meer,
aan do westzijde Doelostein of Dolcstein. Qycr do Vecht .is eono ophMlbrag, w aarbU een veelbezocht loi;emcnt mot een franfon tuin, die een
aangenanm verblijf oploYcrt. Nftllr hot 11tation Maarssen aan de RhijnSpoorwog Toert T&n don AmstcrdamBchen etrB.Atwei; ocno laan vl\n ongeveer 400 motor lengte. Maar1111on komt reeds in do middolecuwon on<lur
don nanm van Manna Toor.
Maar ssenbroek, b. in clo Utr. gcm. Maarssen, in 1870 met 181
inw. Tot in do tweede helft van 1857 maak to zij eonc afzonderlijke ·
gcm. uit, die ruim 180 bund. groot wa11. Tot vóór het midden dor 18clc
couw stond de
kerk van Mnnrsscn to Maarsscnbrook. Do
voorm. gom. MaanJ11onbroek vormt een nfzonderlijkon polder.

n"m,th.

MMr88eVeen, of Me.arssenveen, gcm. in Utrecht, tnescbcn
Manreson, Bronkelen-st.-Pictcre, Tienhoven, Westbroek on Zuylen, zijnde
ruim 962 hund. groot. In het noordwesten, wanr do Vecht do gem.
bezoomt, Jigt vruchtbare kloi, en hier vormt do gehoolo strook wegens
verscheidene· schoono on nitgeetrokto buitenverblijven een allerprachtigst
Jnetoord. ln het oosten breiden zich veenplassen uit, wier droogmaking ondernomen, doch nog niet ton uitvoer ie gobrncht. In 1822 had dozo gom. 1051,
in 1840 1273, in 1875 1330 inw., in lan.tiitgen. jnnr onderscheiden in 969 N.Horv.~ 4 W.-IIcrv., 3 Ilcret.-Luth. 2 Ev.-Lut.h., 3 Chr.-Gercf" 2 Doopsgez., 316.
TI.-Kath., S Or.11.-R. en 28 Isr. Zij bestno.n meest van land- en tuinbouw,
veenderij en vi!lscherij. Do gcm. wordt in twee afdeelingon onder."
schci<lcn: Nion w-l\lnnresovcen, wn1irvo.n de· bebouwde kom 1111.n het d.
Mnnr11sen aansloit, en Ood-Manrsecvccn, dat tot middelpunt ocno · grooto
h. vnn clonzoH<lon nllBm hoeft.
*) Op het verschil in de opgnven vnn de Uitkom.Jten der Tienjarige 'VolksStaat1~.J.lncand ie reeds op bladz. 744 en 74ti gewezen.

telling in den
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Inhoudsopgave orgaan van de 'Historische
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MACHINEKADE 6, MAARSSEN

TELEFooJ'A•

voor:
HUIZEN, FLATS, BUNGALOWS
en BOERDERIJEN

de
U!Ehta§k
stree

61456-=-

voor:
TAXATIES, HYPOTHEKEN
en FINANCIERINGEN

voor:
ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN

UW MAKELAAR
UW ASSURANTIE ADVISEUR

*

*

Sinds 1935 in Maarssen, Raadhuisstraat 21-a, tel.: 03465-64644
Sinds 1976 in Maarssenbroek, Duivenkamp 739, tel.: 03465-67791

In het pand waar nu Café Ome Klaas zijn klanten een
gastvrij onthaal bezorgt is al sinds 1780 een horecabedrijf gevestigd. In die tijd nog een herberg. Maar
steeds stond en staat nog een goede dienstverlening
aan de klant voorop.
Wij verzorgen uw koud buffet, fondue en barbecue
op uw personeelsavonden, verjaardagspartij of huwelijksfeest wilt u liever de gewone Hollandse pot,
ook dat kan. Er is accommodatie voor circa 60
personen. Een partijtje biljart? Kom rustig eens
binnen en misschien wordt u wel lid van de bij ons
spelende biljartvereniging.

,

U kunt altijd reserverenl in

CAFE OME KLAAS
Op de Lange Gracht 43 in Maarssen
of telefonisch 03465-61409 of 62019

