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Kringnieuws 
Jaarvergadering en lezing over de spoorlijn Utrecht-Amsterdam 
Op donderdag 24 februari 2000 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de Open 
Hof. Zie daarvoor de convocatie in dit periodiek. Zoals bekend vindt voor de pauze het huishoudelijk 
deel van de vergadering plaats. Om veel mensen te trekken naar deze vergadering programmeren we 
na de pauze een lezing met dia's over een aantrekkelijk onderwerp. We denken dat gevonden te heb
ben omdat de heer W. Poot zich bereid heeft verklaard een lezing te houden over de geschiedenis van 
de spoorlijn Utrecht-Amsterdam. Willem Poot is bij velen bekend als organist en dirigent. Daarnaast is 
deze veelzijdige man de medeauteur van een boek over de historie van genoemde spoorlijn, een van 
de eerste in ons land en belangrijk als aansluiting van de hoofdstad op het buitenlandse spoorwegnet. 
Binnenkort gaat, in verband met de verbreding van de spoorlijn, het gehele tracé op de schop. Des te 
interessanter is het om nog eens te kijken naar wat er nu is en hoe dat is ontstaan. Hoe kort geleden is 
het nog maar dat Maarssen en Breukelen een nieuw station kregen. De meesten van ons weten nog 
hoe voor de bouw van Maarssenbroek de trein reed langs boerderijen en weilanden, zoals verderop 
nog steeds het geval is. 
Je hoeft geen spoorwegfreak te zijn om veel plezier te beleven aan deze lezing. Evenmin is het nodig 
om te beschikken over technische kennis. 
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Lezingen over het Utrechts landschap toen en nu 
Wie tegenwoordig door het Utrechts landschap reist kan zich nauwelijks meer een voorstelling ma
ken van het woest en ledig gebied dat het eens was. Dijken en andere waterwerken legden de rivieren 
aan banden of hielden de vijand op een afstand. Kastelen en forten droegen daaraan ook bij. Prachti
ge tuinen en parken werden in vredestijd aangelegd. Tegelijk begon de aantasting door de opkomst 
van wegen en spoorwegen, fabrieken, groeiende steden en dorpen. Al deze thema's komen aan bod 
in een reeks van zes lezingen (met dia's en dergelijke) door de Utrechtse Volksuniversiteit, het HOVO 
(Hoger Onderwijs Voor Ouderen) en de Universiteit Utrecht. Bijzondere voorkennis is niet vereist. 
De lezingen vinden plaats op zes woensdagavonden tussen 8 maart en 12 april 2000 en worden ge
houden door zeer deskundige sprekers. De locatie is Drift 21 in Utrecht. De prijs voor het geheel is 
negentig gulden, daarbij is inbegrepen een beknopte syllabus en de koffie en thee. Voor folders, in
schrijfformulieren en inlichtingen kan men terecht bij de Volksuniversiteit Utrecht, Nieuwegracht 41, 
3512 LE Utrecht, Tel. 030-2313395. 

Slot Zuylen zoekt nog enkele gidsen 
Ongetwijfeld hebben velen Slot Zuylen wel eens bezocht. Dit slot kan, behalve op Open Monumen
tendag, uitsluitend bezocht worden door middel van een rondleiding met een gids. Zeker in de zo
mermaanden zijn diverse gidsen nodig om groepen te begeleiden en ze het een en ander te vertellen 
over de geschiedenis van het slot, van zijn bewoners en van het interieur. Voor het komende seizoen 
zoekt het slot nog enkele gidsen. Wie belangstelling heeft voor deze activiteit kan inlichtingen krijgen 
of zich aanmelden bij de beheerder van het slot, Judith Malcorps, tel 030-2440255. Om een indruk te 
krijgen van wat het werk inhoudt is meegaan met een rondleiding de moeite waard. Dat kan vanaf 15 
maart op zaterdag om 14.00, 15.00 en 16.00 uur en op zondag om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 
Vanaf 15 mei is het slot ook door de week open. Als er rondleidingen worden gegeven zijn ook de tuin 
en de theeschenkerij geopend, daarvoor hoeft men niet een rondleiding te volgen. Voor de liefheb
bers van internet: www.slotzuylen.com. 

Benno Visschedijk, secretaris 

Bij de voorplaat 

Dit jaar zal de foto van het dorp Zuilen vier keer ons periodiek sieren. Zuilen, in de tijd dat deze foto 
werd genomen begin 1900 nog een onafhankelijk dorp nu sinds 1954 onderdeel van de gemeente 
Maarssen. 
De foto is eerder gepubliceerd in een uitgave van de ANWB, die in 1908, ter gelegenheid van haar 25-
jarig bestaan vier boeken uitgaf, waarin aan de hand van vele foto's ons land in die tijd werd beschre
ven. Het eerste deel ging over de provincie Utrecht en diverse foto's tonen de Vechtstreek. 
Op deze foto Zuilen het kleine dorp aan de Vecht, een heel rustig decor, in het jaargetijde dat het wa
ter tot boven de beschoeiing kwam. 
Van links naar rechts zien we de pastorie Swaenenvecht met daarnaast Groot Zuylenburg. Dan de 
toegangsweg tot slot Zuilen. Het huis met de luiken is het vroegere Rechthuis met het tolhek ervoor. 
Nu is daar het restaurant Belle gevestigd. Het kleine kerkje, dat bij het slot behoord, dat in 1848 door 
brand werd verwoest en snel weer werd herbouwd, is het grootste pand van dit dorpsgezicht. Daarna 
zien we de woning van de koster en het laatste huis met het donkere dak is de wagenmakerij annex 
herberg van Van Soest. Dit pand is in 1911 gesloopt, alleen stukjes muur ter plaatse herinneren er nog 
aan. 

C.W.P. Bloemendaal 
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Kring Kroniek 

Van de redactie 
Tot onze vreugde is het weer gelukt vier periodieken uit te brengen in 1999, daarvoor zijn we onze 
trouwe medewerkers bijzonder dankbaar. We hopen ook in dit nieuwe millennium zo door te kunnen 
gaan. Ook willen wij de lezers bedanken voor hun reacties en wij blijven graag bereid hun complimen
ten, aanmerkingen en suggesties in ontvangst te nemen. 
In dit periodiek zijn wij nog niet ingegaan op deze nieuwe eeuw, maar wij hopen in ons zomernummer 
met u terug te keren naar het jaar 1900 in Maarssen. 
In 2000 zijn er een aantal verenigingen in Maarssen die een jubileum beleven. Dit zijn o.a. de oratorium 
vereninging Excelsior die haar 100-jarig jubileum zal vieren. Als u meer wilt weten over de geschiede
nis van deze zangvereniging kunt u dat vinden in ons periodiek nr.3, 22e jaargang, 1995. De toneel
vereniging 'Kunst en Strijd' bestaat 80 jaar, die werd uitgelicht in ons periodiek nr.2, 24e jaargang, 
1997. En de Vrijwillige Brandweer is dit jaar al weer 75 jaar van de partij. Over de brandweer ver
scheen in 1985 het boekje 'Uit de historie van de Maarssense brandweer' ter gelegenheid van het 60-
jarig bestaan. De eindredactie was in handen van Dick Dekker. 

11-11-1999 lezing van dhr. B.v.d. Wal over Huydekoper 
Huydekoper-deskundige Bert v.d. Wal hield over deze familie een boeiende lezing verlucht met 
prachtige dia's. Hij betrok daarin o.a. het ontstaan van Goudenstein en vertelde iets over de cultuur
geschiedenis van de Vechtstreek. De talrijke bezoekers waardeerden de lezing, waarin de brede his
torische kennis van de spreker duidelijk naar voren kwam. 

Bibliotheek: nieuwe aanwinsten 
Langs de Vecht, fotografie Herman H. van Doorn, tekst Loekie Schwartz, uitgever Scriptum. Een 
schitterend boek met prachtige eigentijdse kleurenfoto's die soms bijna schilderijen lijken. Jammer 
genoeg zijn er in de tekst weer een aantal bekende fouten geslopen, omdat de inzichten in de boeken 
die zijn geraadpleegd bij het samenstellen van de tekst, inmiddels zijn veranderd. Toch een waarde
volle aanvulling op de vele boeken die in de loop der jaren over de Vecht zijn verschenen, die vooral 
veel kijkplezier verschaft. 
Als u belangstelling heeft voor het lenen van boeken uit de bibliotheek kunt u contact opnemen met 
mevr. H. Pouderoyen, tel.0346-569133. 

Van de redactie 
1. Het overnemen van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden. 
2. De inhoud van de artikelen is voor de verantwoording van de auteur. 
3. U kunt kopij voor het volgende nummer inleveren voor 1 april 2000. 
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Ludovicus van Renesse 

In het museum te Maarssen hangt sinds enkele maanden een ets, geschonken 
door dhr. R. Wartena uit Amsterdam, voorstellende Ludovicus (Lodewijk) Gerard 
van Renesse. In het nu volgende artikel, gevonden in het blad 'Kontakt' van juni 
1998 beschrijft dhr. J. van Waay de rol die deze predikant heeft gespeeld, alsmede 
zijn familie. Het artikel mochten we, met toestemming van de schrijver, plaatsen. 
Door mij zijn toegevoegd: een foto van 't portret uit het museum, de huwelijksaan
kondiging uit het trouwboek van Maarssen, noot 1. en een afbeelding van het schil
derij 'Het Familieconcert'. 

Ds. Van Renesse 
In de kerkenraadskamer van onze Dorpskerk 
hangen foto's van een aantal predikanten die on
ze gemeente hebben gediend. Daarbij bevindt 
zich ook een kopie van een ets van dominee Lu
dovicus (Lodewijk) van Renesse, die in Maarssen 
stond van 1620-1638. Hoewel hij de zesde predi
kant was na de Reformatie, mogelijk pas de eer
ste rechtzinnige dominee, is er over hem veel 
meer te vertellen dan de velen, die na hem 
Maarssen hebben gediend (afb. 1). 
De hoogbegaafde zoon uit een vooraanstaande 
Utrechtse familie doet op 21-jarige leeftijd exa
men in de Godgeleerdheid der Gereformeerde 
Religie en slaagt hiervoor. Dit examen vindt 
plaats op 11 en 12 november 1620. Hij krijgt di
rect een beroep en hij wordt reeds op 26 novem
ber van dat zelfde jaar bevestigd tot predikant te 
Maarssen. Zijn moeder, sinds 1603 weduwe van 
kapitein Van Renesse, en verwant aan Constan
tijn Huygens, en zijn zuster Sophia komen mee 
naar Maarssen en betrekken de pastorie, ver
moedelijk het oude huis dat op dezelfde plaats 
stond als nu het Trefpunt. 
Hij werd bevestigd door ds. Gerardo Puppio, 
predikant te Utrecht. 
Op 15 juni 1623 treedt Lodewijk in het huwelijk 
met Anna Pinella, een Genuese dame, afkomstig 
uit Genève, welke reeds jong weduwe was van 
de Amsterdamse koopman Henric Cock, wonen
de in het Huis Ten Tuck. Het huwelijk wordt 
eveneens bevestigd door de eerder genoemde 
ds. Puppio (afb. 2). 
Kort daarop begint de jonge predikant met het 
schrijven van Godgeleerde boeken, 'welke wer
ken swaer waeren voor een man van soo weinig 
jaeren'. Hierdoor werd hij bekend bij de kerkelijke 
en wereldlijke overheden. Het gevolg is dat hij in 
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Afb. 1. Ludovicus van Renesse, portret uit het 
Museum Maarssen. 

1632 een verzoek krijgt van Ernst Casimir, stad
houder van Friesland, om aldaar predikant te 
worden, voor welk beroep hij bedankt. Niet lang 
daarna wordt de geleerde Van Renesse, die in
middels 7 talen sprak, aangezocht om met enke
le andere predikanten de vertaling te herzien van 
de Nederduitse Bijbel. Dit is de vertaling van de 
Statenbijbel. Hij wordt aangesteld als revisor van 
het Nieuwe Testament en de Apocriefe boeken . 
Dit werk geschiedt te Leiden van 16-11-1634 tot 



-J Grz.'3-

Afb.2. Kopie uit het Trouwboek, Maarssen 1623. 

10-10-1635 in samenwerking met de predikan
ten Arnoldi en Sibelius. Weer twee jaar later ont
vangt hij het verzoek van de provincie Utrecht 
om als veldprediker dienst te doen in het staatse 
leger bij de belegering van Breda. Hij werd hier
mee tevens huispredikant van Prins Frederik 
Hendrik en Amalia van Solms. Na de verovering 
van Breda wordt hij door Zijne Hoogheid aange
zocht om zijn domicilie te verplaatsen van 
Maarssen naar Breda. 
De leidinggevenden in Breda meenden hem 
goed te kunnen gebruiken bij hun reformatie po
gingen van het roomskatholieke Brabant. Van 
Renesse voelt hier wel wat voor, ontvangt een 
beroep, neemt dit aan en wordt op 25 april 1638 
in de Grote Kerk te Breda bevestigd tot predi
kant. Een pastorie is nog niet voorhanden en 
daarom gaat hij zelf op zoek naar geschikte 
woonruimte voor zijn gezin. Het vinden van een 
woning wil niet erg vlotten en nog voor hij die 
heeft gevonden, overlijdt zijn vrouw op 26 juni te 
Maarssen. Zij was in het begin van dat jaar ge
vallen 'in de kercken op een effene deele, op ha
er heup. Daer nae is daer bijgekoomen een ge
heel uytteeringe' . 
Anna Pinella wordt in de kerk te Maarssen be
graven en bijgezet in het graf van haar eerste 
echtgenoot Henric Cock. Zij liet een zoon na uit 
haar eerste huwelijk, Johan Cock Pinellat1 en 4 
kinderen bij Van Renesse. Frederik Johan, ge
doopt op 20 juni 1624 door ds. Puppio, Constan
tijn Daniël, gedoopt op 17 september 1626 door 
Joanne Pistorio, predikant te Tienhoven. Op 11 
januari 1629 doopt ds. Van Renesse zelf zijn 
tweeling Carolus Henric en Constantia Margari
ta. 

Op 18 juli 1639 worden Frederik en Constantijn 
beiden ingeschreven als student aan de universi
teit te Leiden. Frederik in de faculteit der rechten 
en Constantijn in de letteren. Frederik promo
veert op 21 juni 1648 tot doctor in de rechten en 
Constantijn stapt op 6 maart 1642 over naar de 
matheseos, dus de wiskunde studie. Ondertus
sen gaat hij zich bezighouden met tekenen en et
sen en wordt tevens leerling van Rembrandt. Zijn 
oudste werk dat bekend is stamt uit 1640. 
Ds. Van Renesse wordt predikant van de Grote 
Kerk te Breda en tegelijkertijd hofprediker van 
prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Een 
jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw 
trouwt hij met Digna Beens, dochter van de bur
gemeester. Het huwelijk wordt in de Grote Kerk 
bevestigd door ds. Losecatius . 

Aan Van Renesse was gevraagd om het protes
tantisme te bevorderen in de Baronie van Breda 
en de Meijerij van Den Bosch. Om hier uitvoering 
aan te geven, richtte hij onder meer de illustere 
school (voorloper van een universiteit) op te Bre
da met ondersteuning van Frederik Hendrik en in 
het bijzonder van Amalia van Solms. 
Deze illustere school ging groot van start met 7 
professoren op 16 september 1646 en werd ge
huisvest in het voormalige Norbertinesser kloos
ter St. Catharinadal. 
De school verwerft in de begintijd grote naam en 
faam, onder andere door de bekwame leiding 
van professor Van Renesse, de eerste rector 
magnificus. De beroemde universiteit van Oxford 
vereerde hem zelfs met een eredoctoraat in de 
Godgeleerdheid in 1657. 
Daarna loopt de school terug en na een 23-jarig 
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bestaan moet de school op 1 januari 1669 zijn 
deuren sluiten. Professor Van Renesse overlijdt 
op 14-2-1671 als een teleurgesteld man. 
Zoon Constantijn heeft tijdens en na zijn studie 
van 1640 tot 1653 een groot aantal tekeningen 
en schilderijen vervaardigd, waarbij Rembrandt 
zeker een belangrijke rol heeft vervuld. Opval
lend is hierbij dat hij in navolging van Rembrandt 
enkele tientallen bijbelse voorstellingen heeft ge
tekend. Enkelen hiervan zijn te bewonderen in 
musea in Europa en Amerika. Zo kan men ze vin
den in Wenen, Berlijn, Weimar, Londen, Leiden 
en New York. Zijn belangrijkste werk hangt in de 
Rezidenz Galarie in Salzburg. Dit familieportret 
uit 1651 in olieverf, heeft als titel 'Het Familie
concert' (afb. 3) . 
In 1653 wordt Constantijn, mede door toedoen 
van zijn vader benoemd tot gemeentesecretaris 
van Eindhoven en de vier omliggende plaatsen 
Gestel, Stratum, Strijp en Woensel. Op 29 april 
van dat jaar treedt hij in het huwelijk met Christi
na Drabbe in de Grote Kerk te Breda. 'De trouw 
wierd door des bruijgoms vader gecelebreerd' . 
Op 12 september 1680 overlijdt hij ten gevolge 
van de cholera epidemie. Op de dag van zijn be
grafenis, 16 september, overlijdt zijn vrouw aan Afb.3.Foto van het schilderij 'Het familieconcert'. 
dezelfde ziekte. Beiden zijn drie dagen na elkaar 
in de kerk te Eindhoven begraven. 

Nieuws Bulletin Gemeente Eindhoven, Uit. Nov. 1987. 
J. van Waaij Katalog Rezidenzgalarie Salzburg 1975. 

Bronnen: 

Kerkarchief Ned. Herv. Kerk. 
Maarssen, doopboek 1620, inv. 31 . 
Spiegel Historiael 1971 Nr. 2: G.A. Lindeboom, 'De Il
lustere school in Breda'. 
De Kroniek van het Rembrandthuis 1978/1-1979/ 1, 
Karel Vermeeren. 
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Algemeines Lexikon der Bildeden Künstler etc. 
begründet van Ulrich Thieme und Felix Becker, oorspr. 
uitgave 1934 Leipzig. 

Noot: 

1. Zie voor Johan Cock Pinella, Periodiek jaargang 16, 
blz. 2 t/m 5. 



Convocatie 

Donderdag 24 februari 2000 houdt de Historische Kring Maarssen haar jaarlijkse al
gemene ledenvergadering. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering bij 
te wonen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Open Hof, Kerkweg 60 te Maars
sen. Aanvang 20.00 uur. 
De in de agenda genoemde notulen, verslagen en de begroting zullen in de zaal wor
den uitgereikt. 

Agenda 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen van de jaarvergadering van 18 februari 1999 
4. Jaarverslag over 1999 van de secretaris 
5. Financieel verslag 1999 en begroting 2000 
6. Verslag kascommissie 
7. Vaststelling contributie 2000 
8. Verkiezing kascommissie 
9. Bestuursverkiezing 

Statutair treden af de dames G. Willekes en H. Pouderoyen en de heer W. Klever 
De laatste twee hebben zich bereid verklaard een herbenoeming te aanvaarden. 
Mevrouw Willekes stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in haar plaats 
te benoemen mevrouw A. Wolters en het bestuur uit te breiden met de heer 
J.H.W. van Bemmel. 
Namen van tegenkandidaten kunt u tot de aanvang van de vergadering bij het 
bestuur bekend maken. 

10. Verslag van de commissies 
11 . Rondvraag 
12. Sluiting 

Hierna volgt een pauze. Daarna spreekt de heer W. Poot over de geschiedenis van 
de spoorlijn Utrecht-Amsterdam. Zie voor nadere beschrijving van dit interessante 
onderwerp elders in dit periodiek. 
Het bestuur hoopt velen op deze avond te mogen begroeten. 

Namens het bestuur, 

B.J. Visschedijk, secretaris 
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De Langegracht 
te Maarssen 

deel4 

Dit pand, met zijn bepleisterde lijstgevel, stamt 
uit het begin van de 19e eeuw. In 1957 werd de 
woning verbeterd, het sanitair en de keuken zijn 
toen gemoderniseerd. Maar sinds 1996 is dit 
pand door zijn restauratie een aanwinst gewor
den voor ons beschermd dorpsgezicht. 
In de beginjaren van de 19e eeuw stond op deze 
plaats al een drukbezochte herberg. In 1839 ver
anderde de bestemming van het pand in een 
azijnfabriek. De heren August Lanten uit Maars
sen en Willem van der Meulen uit Utrecht gingen 
een vennootschap aan 'tot het exerceren eener 
Azijnfabriek' onder de firmanaam 'Van der Meulen 
en Compagnie', op 2 januari 1839. Deze vennoot
schap duurde slechts vier maanden, waarna Van 
der Meulen de fabriek alleen voortzette. In de 
Utrechtse Provinciale en Stadscourant uit 1841 
staat dan een advertentie dat het huis te koop 
wordt aangeboden. De advertentie omschrijft het 
pand alsvolgt: 'Eene zeer goed onderhouden Hui
singe, bestaande in eene beneden voorkamer met 
nis, opkamer, drooge kelder, een hechte zolder, 
benevens annex pakhuis met knechtskamer, twee 

Langegracht 9 gefotografeerd in juni 1966, toen 
de rijwielzaak van De Haan er nog gevestigd was. 
Foto eigendom van de schrijver van dit artikel. 

schuren met we/waterpomp en eene daarbij behoorende vrije gang of steeg, met erf en goed, zijnde 
vroeger geweest een Herberg en thans gebruik wordende voor eene Azijn makerij. Staande en gelegen 
te Maarssen aan de Vecht nr.209, verhuurd tot 1 mei 1845 à f 200, - sjaars '. Het duurde ruim twee jaar 
tot dat het pand daadwerkelijk verkocht werd. In dezelfde krant lezen we dan: 'De ondergetekende, 
zijne Azijnfabriek 'De Molen' op heden verkocht hebbende aan A. v.d. Geer jr. neemt langs deze weg 
de vrijheid, zijn geeerde begunstigers te bedanken en zijne opvolger in UED gunst aan te bevelen'. 
Maarssen, 15 Februari 1844. get. W. v.d. Meuten jr.' 
Op 31 oktober 1848 wordt er wederom een vennootschap gevestigd, zoals blijkt uit de Utrechtse 
Courant. Aart v.d. Veer ging toen een overeenkomst aan met Gerrit C.C. v.d. Es uit Amsterdam. De fir
ma heet voortaan V.d. Geer en V.d. Es. 

Het bleef rommelen in de azijnfabriek, want op 20 oktober 1852 werd het bedrijf weer te koop aange
boden. Er kwam geen koper opdagen en het ging steeds slechter met het bedrijf. Tot op 15 oktober 
notaris V.d. Helm de inmiddels opgeheven azijnfabriek wederom te koop aanbood. Blijkbaar werden 
er geen kopers gevonden want een jaar later staat in de krant dat er een publieke verkoping zal 
plaatsvinden 'van de afbraak van een gesloopte kolfbaan en Azijnfabriek'. De eigenaar Aart v.d. Geer 
was getrouwd met Johanna P. v.d. Does. Hij was niet alleen azijnfabrikant maar tevens boekhouder. 
Later werd hij gemeentesecretaris van de gemeente Maarssen. Op 20 april 1860 werd het pand uit
eindelijk verkocht aan de koopman Johannes 1. Eijrond. Na een zevental andere eigenaars/bewoners 
betrok van 5 mei 1913 tot 19 april 1918 de kunstschilder/pottenbakker Cornelis de Bruin het pand. Op 
5 juni 1913 vroeg hij samen met zijn compagnon Heystee een vergunning aan om een werkplaats te 
bouwen met een moffeloven voor het vervaardigen van kunstaardewerk. De werkplaats lag achter het 
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huis en was bereikbaar via de Achterstraat (Nassaustraat) . De firma werd Terra-Cottafabriek ge
noemd. Na De Bruin waren er nog een zestal bewoners tot Herman de Haan op 15 maart 1950 tot 1 O 
mei 1976 hier zijn rijwielzaak had. In 1992 kocht Johannes v.d. Linden het pand en zorgde ervoor dat 
het een sierraad werd voor de Langegracht. 

C. WP. Bloemendaal 

Kanaalverhaaltjes 

Naar aanleiding van een artikel in ons periodiek nr. 3 van 1999, dat ging over het 
ontstaan van het kanaal en de invloed hiervan op Maarssen, had ik een gesprek 
met de heer A. Visser die vanaf zijn vijfde jaar (1938) in de Burgemeester Eggink
straat woonde en daar van alles rond het kanaal beleefde. Veel van de belevenissen 
speelden zich af in en rond de Tweede Wereldoorlog. De heer Visser verhuisde van 
Sliedrecht naar Maarssen omdat zijn vader als beurtschipper van Maarssen op 
Rotterdam voer. 

Afb. 1. Maarssen in de zestiger jaren, gezien vanaf de Hogebrug. Foto Archief HKM, collectie JOS-PE. 

Het kanaal dat wij nu kennen als het Amsterdam
Rijnkanaal heette toen nog Merwedekanaal en 
werd grotendeels gegraven met behulp van 

schop en kruiwagen, in het kader van de werk
voorziening in de tachtiger jaren van de 19e eeuw 
toen de heer Visser in de Friezen buurt kwam wo-
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Het :lferwcde-kanaal in de nabijheid van :\luurssen. 

LANGS HET MERWEilE·RAN AAL. 
DOOR 

R. P. J . TUTE!N NOLTHENIUS. 

v 

(Vet•\•olg van blz. 538,) 

Een waar jongensparndijs, die boorden van het kanaal! 
Een onuitputtelijk woud van stokken en knuppels! Want 
dichter dan de spelden in een bakerskussen zij n de oevers 
beprikt met dikkere en dunnere, langere en kortere staken. 

Tegenover Loenen, waar de werkzanmheden pas zijn aan
gevangen, ziet men die staken op groote hoopen gestapeld; 
iets meer zuidwaarts steken zij reeds hoog uit de kanaal
glooiingen uit, en nog iets verderop zijn zij wederom schuil 
gegaan onder het puin , dat over de glooiingen gestrooid is. 

nen, was men net begonnen met de constructie 
van de Hogebrug, die een vaste verbinding zou 
gaan vormen van het dorp Maarssen met de nog 
aan te leggen A2. De brug werd voltooid in 1938. 
Het zou tot 2 januari 1939 duren voor de laatste 
draaibrug werd afgeschaft, want toen kon de 
transbordeur in gebruik worden genomen.' De 
aanleg van de A2 stagneerde tijdens de oorlogs
jaren. Daardoor kon iedereen in Maarssen in de 
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Want dat puin . is hoofdzaak. Het moet de kanaal boor
den verdedigen tegen den haal en den slag van het door 
de voorbij varende schroefstoombooten in oproer gebrachte water. 
Menig grijs kasteel, menig trotsche toren en oud-hollandsche 
veste beschermt aldus, tot puin geklopt, op meer afdoende 
wijze dan ooit te voren, den vaderlandschen bodem. Doch 
naast dit aristocratisch puin , vlijt zich een nieuwbakken, 
blozende materie neder, puin onbesmet met kalk, puin dat 
zich slechts de moeite heeft gegeven van geboren te wor
den: want in onze ouderwetsche steenovens breel!ct bij het 
bakken 5 tot 10 procent van het vormsel. 

Dank onze waterstaatswerken is dit gebroken goed geen
zins van onwaarde; integendeel, het is tegenwoordig - niet 
het minst tengevolge van den aanleg van het Merwede
kanaal - zóó gezocht, dat menig eigenaar van nieuwer
wetsche stadswijken, verstandig en tevens menschlievend 
zou handelen, door zijne onhygiënische bouwsels in puin 
om te zetten. 

Afb. 2. 

geul die was gegraven om zand in te storten , dat 
als ondergrond moest dienen voor de weg, zo
mer en winter plezier beleven. Maarssenaren 
noemen deze geul 'het kornet' maar waar deze 
naam vandaan komt is onduidelijk. 's Zomers 
werd er in het kornet gezwommen en nam men 
aan de oevers een zonnebad en 's winters, als 
het water bevroor, kon men direkt vanaf de Ho
gebrug een sloot op schaatsen om zo bij het be-
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vroren wegtracé te komen. De Hogebrug had 
lange tijd slechts een verbindingsweg naar het 
station (de huidige busbaan) en niet rechtdoor 
naar de A2. Wel was de brug al voorzien van de 
fietsbruggen, aan de Maarssenbroekse kant 
i.v.m. het drukke fietsverkeer naar de diverse in
dustrieën die daar toen ook al waren gevestigd. 
Aan de andere kant van de brug glooide de hel
ling naar de Straatweg, een ideale plek om van 
de brug naar beneden te glijden als er sneeuw 
lag. Overal uit de omgeving kwam men met sle
den om die pret mee te maken. 
Het Merwede-kanaal was dertig meter breed en 

· een meter of vier diep. Pas in 1953 werd de eer
ste verbreding bij Maarssen een feit en de naam 
werd gewijzigd in Amsterdam-Rijnkanaal. Bij de 
laatste uitbreiding in 1981 kwamen breedte en 
diepte op het huidige peil. 
De heer Visser vertelt dat er achter de Kanaal
straat een woonwagenkamp was aan het kanaal, 
dat al bij de eerste verbreding heeft moeten wij
ken. 
'Het kanaal was een bron van vermaak. Eens zou 
Eef Pleister uit de Strick van Linschotenstraat 
van de Hogebrugleuning afspringen, dat was al 
dagen tevoren bekend en toen het zover was zat 
de hele Friezenbuurt langs het kanaal'. Uit de 
tekst uit 1890, waar wij toevallig op stuitten blijkt 
dat het kanaal vanaf de aanleg al voor vermaak 
heeft gezorgd, afb. 2. 

'Tijdens de laatste oorlogsjaren was er bijna 
geen scheepvaart, de beschoeiing was slecht en 
zo werd het kanaal een zwembad en een rustig 
viswater. Hoewel, zo rustig was het nou ook niet. 
Aan de kant van het dorp waren op de oprit van 
de brug twee betonnen wegversperringen ge
plaatst ter hoogte van de trap. leder die er door 
wilde, werd door de Duitsers gecontroleerd. Het 
pontje van de Stationsweg naar het station 
mocht niet meer varen, als dat toch gebeurde 
werd er vanaf de brug geschoten. Ook gooiden 
de Duitsers handgranaten in het kanaal om vis te 
'vangen' . Wij pikten dan een graantje mee, zo 
vlug konden ze alles niet vergaren. Wat onze 
kant op dreef was van ons. In het laatste oor
logsjaar waren de scholen vaak dicht dus we 
hadden tijd genoeg. 
Op een nieuwjaarsdag schoten ze een van hun 
eigen straaljagers uit de lucht. Ook probeerden 
ze eens een bom te gooien op een sleepboot die 
voor de Reizende Man in het kanaal lag. De bom 
kwam tussen Herteveld en de boerderij terecht. 

De boot bleef gespaard. 
In de hongerwinter was het kanaal zelfs bevro
ren, waaghalsen gingen toen over het ijs naar 
hun werk bij de UTD. 
Na de oorlog was door de geallieerden een voor
raad munitie gedumpt in een sloot achter de Ne
despa (nu Suzuki-dealer Van Oordt). Wij haalden 
dat spul weer naar boven en maakten er vuur
werk van. Van de kisten bouwden we hutten. 
Achteraf denk je, levensgevaarlijk, maar toen be
tekende het avontuur. 
Onder de brug lagen tijdelijk twee bommen op
geslagen, een grote en een kleine. Iemand had 
het mandeksel opengemaakt om er de spring
stof uit te krabben. Er kwam vuur bij en de bom 
ontplofte. De oprit van de brug klapte door de 
druk omhoog en de brug was onbruikbaar ge
worden. Er heeft een hele tijd een bailybrug gele
gen. Mijn broertje, die daar in de buurt speelde, 
werd door de luchtdruk in een greppel gegooid. 
Alles vloog over hem heen, hij was ongedeerd. 
Er was één persoon bij omgekomen. Alle ruiten 
in de buurt waren gesneuveld'. 

'Toen na de oorlog de scheepvaart weer op 
gang kwam en steeds drukker werd, waren er re
gelmatig opstoppingen. Vermakelijk was dat de 
vissersschepen, die veel wendbaarder waren, 
dan vaak de orde moesten herstellen als de 
sleep van Rijnaken op tilt geraakt was. Het strij
ken van de pijpen als de sleepboten onder de 
brug doorvoeren was een leuk gezicht. De pijpen 
hadden allemaal verschillende kleuren, daaraan 
kon je de reder herkennen. 
Ik herinner me nog een ander incident. Bij een rijn
aak liep op een gegeven moment zo'n roeiboot
je, dat er altijd achter hing, op het roer, daardoor 
werd het schip onbestuurbaar. Het duurde maar 
heel even toen sloeg de schipper de lijn door met 
een bijl, dook in het water klom in het roeibootje 
en roeide als een bezetene weer achter zijn schip 
aan. Ik zie het nu nog voor me, zoiets vergeet je 
nooit meer. 
Onder de brug werd ook regelmatig gevoetbald 
door verschillende elftallen, de Lanen tegen de 
Friezenbuurt of de Termeerbuurt, daar was altijd 
veel volk bij op de been. 
Vissers zaten ook in een bootje onder de brug. 
Op een keer zat daar Van Gorkum de bus
chauffeur te vissen met een voorn- en een kar
pertuig. Laat hij nou aan het voorntuig een karper 
vangen. Die was natuurlijk niet te houden. Ik zie 
de karper er nog met de roeiboot vandoorgaan. 
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Afb. 3. De heer C. W.P. Bloemendaal, op 8 jarige 
leeftijd, gefotografeerd met de karper, die zijn va
der won tijdens de weddenschap. 

Hij zwom heen· en weer tussen de brug en de 
Tropie. De buurt liep uit. Fietsenmaker Piet Bloe
mendaal was de hoogste bieder met f 50,-. Ik zie 
de vis nog in een teil bij zijn zaak liggen. (zie foto 
nr. 3.) 

Vaak kwam ook de schaapherder uit Maarssen
broek de brug over. Hij liet zijn schapen grazen 
op het taluud. Aan de ene kant eraf en aan de an
dere kant weer erop. Wat was het toen nog rus
tig in ons dorp.' 
Tot zover de herinneringen van de heer Visser. 

Marja Hatzmann 

Bronnen: 

Literatuur: 
K.E. Baars, Varend vervoeren, 1991. 
Oral history: gesprek met dhr. A. Visser 

Noten: 

1. Zie voor de transbordeur 26e jaargang, periodiek 
no.3, augustus 1999, blz.70. 
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Het jaar 1980 in Maarssen 

Een persoonlijke greep uit koppen en berichten uit plaatselijke en regionale kran
ten, die werden verzameld en gerubriceerd door de werkgroep archief. Een wille
keurig gekozen jaar? Misschien enige cijfermatige verwandschap in getal tussen 
2000 en 20 jaar geleden. Wel een gedenkwaardig jaar voor mij, want halverwege 
dat jaar vestigden wij ons in Maarssen, mijn man bekleedde een functie bij de ge
meente, onze dochter moest nog een jaar worden. Zo bezien al weer lang geleden. 
De gemeente werd o.a. bestuurd door vier wethouders, twee voor het CDA, C. de · 
Vries en F.J. Dijker, één voor PvdA, P. Rombouts en voor de WD, werd begin '80 de 
heer G.S. Jansen vervangen door G.G.J. van den Oosten. De heer Q. Waverijn vier
de zijn 12~-jarig jubileum als burgemeester van Maarssen. 

In verband met het bibliotheekwerk werd de samenstelling van de Maarssense bevolking per 1 janu
ari 1980 eens op een rijtje gezet: Maarssendorp 11155 inwoners, Maarssenbroek 14287, Tienhoven+ 
Oud-Maarsseveen 2298 en Oud-Zuilen 479. Een totaal van 28219, dat eind 1980 was gestegen naar 
29157. Men schatte dat in 1990 het aantal van 40.000 inwoners zou zijn gepasseerd. Met oog op de 
bibliotheek voorzieningen werd een nieuwe bieb in Maarssenbroek gepland. De oude bieb in Maars
sendorp bleef bestaan . Er werd gepleit voor behoud van de bieb in de Veenkluit in Tienhoven en men 
dacht over een bibliobus voor de overige plaatsen. 

In januari werd de eerste paal geslagen voor de bejaardenwoningen 'Achter Raadhoven' en voor een 
nieuwe accomodatie voor de Fa. Van Heezik. Van Heezik zou verhuizen van de Straatweg naar 
Maarssenbroek. Die plek zou betere uitvalsmogelijkheden bieden. In winkelcentrum Spechtenkamp 
opende de eerste snackbar, een filiaal van Van Miert, zijn deuren. De mannen van Maarssen kegelden 
al weer vijftig jaar bij 'Ome Klaas' . 
Citaat:'Het is al weer een halve eeuw geleden dat enkele Maarssenaars het initiatief namen tot de op
richting van een kegelclub. Aanleiding tot de oprichting van de Kegelclub Maarssen was dat de toen
malige eigenaar de caféhouder, dhr. Kouffeld, een kegelbaan had gekocht op het Vreeburg - het vroe
gere hotel 'De liggende Os '-. De hele kegelbaan werd netjes in Utrecht afgebroken en volgens teke
ning in het café aan de Langegracht weer opgezet'. 

In februari werd besloten dat de Westbroeksepoldermolen in Oud-Zuilen zou worden hersteld. 
Maarssen hoefde voorlopig geen rioolbelasting te betalen, wel zou de O.G.B. verhoogd worden. De 
restanten van de A.R. van Lingebrug zouden worden opgeruimd. De Nederlandse Vereniging voor 
Huisvrouwen afd. Maarssen vierde haar 5e lustrum. In 1980 zou ook een afdeling van de NVvH in 
Maarssenbroek worden opgericht. Dansschool Lyda en Ton de Haan opende een dependance in 
Spechtenkamp. Het jongeren centrum Eldorado, naast het station, kwam ook toen al niet altijd in 
gunstige zin in het nieuws. Koffieconcerten werden gegeven o.a. in de Eendenkooi, die in 1980 het 
eerste lustrum als cultureel wijkcentrum zou vieren, en in de streekmuziekschool Abraham Feijten. 

In maart meldde de wijkvereniging Pauwenkamp het honderdste lid. De Scouting nam het volledig 
gerestaureerde ford 'Werk' aan de Herenweg in gebruik. Societeit 'Haddekik' bestond 10 jaar en dat 
werd gevierd op de Hofzolder van de Open Hof. 
Slijterij Kouffeld bestond 100 jaar. 
Citaat: 'Bijzonder jubileum in Maarssen. Op zaterdag 15 maart aanstaande zal het precies een eeuw 
geleden zijn dat de heer Mattheüs Kouffeld zich in het pand Langegracht 43 - nu bekend als café Van 
Zoolingen - officieel vestigde als tapper. Vóór die tijd was Mattheüs Kouffeld glasblazer in Loosdrecht. 
Om tapper te kunnen worden had men in de tachtiger jaren nog geen diploma's nodig, maar wel 
moest men in het bezit zijn van een soort vestigingsvergunning'. 
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In april speelde de toneelvereniging 'Kunst en Strijd' ter ere van haar 50-jarig bestaan 'Op blote voe
ten in het park'. Maarssen '32 speelde ter afsluiting van het seizoen 79-80 op 29/4 in de 'Diligence' 
aan de Kerkweg. De 'Prins te Paard' o.l.v. eigenaar C. v.d. Horst werd lid van de vereniging 'Roman
tisch Tafelen'. In de Paasvakantie was er gelegenheid tot vrij zwemmen in de Grondslag tegen een ta
rief van f 0,90 per uur voor de schooljeugd en f 2,00 per uur voor volwassenen. 

In mei kraakten ontevreden jongeren de oude Ds.M.J. Sandersschool aan de Gaslaan. Commentaar 
van raadslid Broeke van M 2000: 'relschoppers zijn niet representatief voor de jeugd van Maarssen'. 
Jan Terlouw, fraktievoorzitter van D'66 op bezoek in Maarssen. 
Citaat van de fraktievoorzitter van D'66 in Maarssen: 'Het is tekenend voor de huidige belangstelling 
voor D'66 als Jan Terlouw op één van de eerste echte zomeravonden er toch in slaagt de grote zaal 
van de Eendekooi uitstekend te vullen'. (Waarschijnlijk wordt hier het publiek bedoeld en niet de om
vang van de heer Terlouw). 16 mei was de heer Q. Waverijn 12 1/2 jaar burgemeester van Maarssen. 
Citaat: 'De eerste die de burgemeester en zijn vrouw daar feliciteerde was de heer D. Dekker, deze 
kwam namens de Historische Kring, en niet met lege handen. De burgemeester kreeg de pas ver
schenen opbergband van de Historische Kring Maarssen, waarin al de uitgaven die de Kring van hun 
periodiek laat verschijnen, kunnen worden opgeborgen ' . 

In juni bestond de Vrijwillige Brandweer 55 jaar, dit werd gevierd met een rommelmarkt waarvan de 
opbrengst bijdroeg aan de realisatie van de cruise naar Griekenland, waarmee de brandweer haar elf
de lustrum vierde. Er werd een buurtvereniging opgericht in Antilopespoor en de muziekschool Abra
ham Feijten timmerde aan de weg. Zij verlangden een betere accomodatie. De kop in de VAR van 12 
juni luidde 'Waar blijft de Muziekschool'. Dit alles naar aanleiding van de bouw van een cultureel cen
trum in het dorp en eventuele afbraak van de oude De Ruiterschool. 

In juli was het duidelijk vakantietijd, maar één kop wil ik u toch niet onthouden: 
'Wellicht jaarlijks terugkerend festijn, Zomermarkt 'BO werd ondanks de verregende zaterdag druk be
zocht' . De markt begon al op vrijdagavond en toen was het goed weer en de belangstelling overwel
digend. 

In augustus komt alles weer op gang. 
Werkgroep Jenaplanschool. 'De werkgroep die zich beijvert voor de oprichting in Maarssen van een 
kleuter- en lagereschool volgend de Jenaplangedachte ...... '. Het Hoofdcultureelcentrum Maarssen-
broek zou in fasen gebouwd worden, men begon met de bibliotheek. Op zaterdag 30 augustus werd 
er in een tent op het weiland naast Eldorado voor alle bewoners van de wijken Antilope - en Kamelen
spoor een grandioos buurtfeest georganiseerd. Het kursusproject Maarssen bood voor het najaar 
maar liefst 94 verschillende kursussen aan. De culturele raad wilde de muziekschool onderbrengen in 
het WAC (wijkactiviteitencentrum, nog te bouwen; 't Zand). De biljartvereniging, die op 22 augustus 
1945 bij 'Ome Klaas' was opgericht bestond 35 jaar. De eerste paal voor Zeebraspoor werd gesla
gen! 

In september gingen er stemmen op om de Kasbah (toen gevestigd aan de Nassaustraat) te sluiten, 
ook Eldorado bezorgde weer overlast. De politie moest barricaden slechten om vijftien illegale objec
ten in de Molenpolder af te kunnen breken op last van de provincie. 
'Taxatie onroerend goed onverteerbaar, aldus Sjoerd Swane, lid van de gemeentelijke commissie fi
nanciën en openbare werken en verder o.a. voorzitter van de wijkvereniging Fazantenkamp en Rei
gerskamp'. 

In oktober kwam een 'interessant kijkboek' uit, met een voorwoord van C.W. Klap, geschreven en 
samengesteld door de heer Th. Schouten. Het boekje bevat een korte beschrijving van de geschiede
nis en zesenveertig foto's uit het verleden van Tienhoven, Westbroek, Maarsseveen en Breukeleveen. 
Dick Dekker verliet het onderwijs om in de VUT te gaan, zodat hij volgens eigen zeggen niet graag 
een lichting studenten onderweg in de steek zou hoeven laten. 'Vechten voor de Vecht', dit zou in 
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goede handen zijn bij de commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassengebied onder 
leiding van Ton Sterk. Wij weten dat er sindsdien veel gevochten is en nog zal moeten worden. 

In november adviseerde de commissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer niet over te gaan tot een 
proefneming met een groene golf voor het snelverkeer. Men wilde eerst wachten tot de Noordelijke 
Randweg (Zuilensering) zou zijn geopend. Er werd weer een eerste paal geslagen, dit maal voor 345 
woningwetwoningen in Zeebraspoor. Waar de burgemeester ook nog de eerste paal sloeg voor 25 
cascowoningen. De oude Ds. M.J. Sandersschool aan de Gaslaan werd gesloopt. De Christelijke HA
VO/Atheneum werd van nu afaan Niftarlake College. De Kruisvereniging Maarssen vierde haar 75-ja
rig bestaan. 

In decem ber kwam er een werkgroep in actie tegen overlast en vervuiling van de industrieën, zij eis
ten een bloedonderzoek voor de bevolking van de Friezenbuurt. De OGB viel 33 procent hoger uit, 
dat veroorzaakte nogal wat commotie. De eerste paal voor de bibliotheek in Bisonspoor ging de 
grond in en de Kerstdagen verliepen rustig, want de krantenberichten maken slechts melding van 
kerkdiensten en samenzang. 

Marja Hatzmann 

Excursie naar 's-Hertogenbosch 

Zoals gewoonlijk maken we ook dit jaar weer een excursie en wel op 13 mei a.s. 

Daar het nog niet mogelijk was alles al te reserveren voor het ter perse gaan van dit 
periodiek geef ik u het voorlopige programma. Degenen die zich opgeven krijgen de 
volledige informatie tijdig thuisgestuurd. Vertrek : 8.30 à 9.00 uur - busreis naar Den 
Bosch - stadswandeling met gids - rondvaart over de Binnendieze - bezoek aan een 
nog nader te bepalen bezienswaardigheid in Den Bosch - koffiepauze : koffie/thee 

·met versnapering. 

Voornoemde programmapunten, die nog niet in een tijdschema zijn aan te geven, 
zijn bij de prijs van f 37.50 voor leden en f 42.50 voor niet-leden inbegrepen. 
De lunch kunt u op eigen gelegenheid gebruiken in het centrum van de stad. Het is 
de bedoeling rond 17.30 uur weer in Maarssen terug te zijn. 

U kunt zich opgeven door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 
2907376 t.n .v. Penningmeester HKM te Maarssen, vermeld s.v.p. excursie en het 
aantal wel/niet leden. 

Benno Visschedijk, secretaris 
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NIEUWJAARSWENSCH 
aangeboden door den Aschman 

W. HOEVERS 
op 1 JANUARI 1938. 

Ach Heer, alweer een jaar voorbij, voorbij met lief en leed! 
Al lijkt een jaar ook nog zoo lang, voorbij is 't eer men 't weet. 
Weer staan wij dan aan het begin van het gloednieuwe Jaar, 
En heb ik dan, zooals van ouds. ook weer mijn wenschen klaar. 
Mochten die van het vorig jaar niet alle zijn vervuld, 
Dan moet U het mij niet wijten, want heusch 't is niet mijn schuld ! 
Maar voordat ik aan U dezelve wil offreeren 
Laat ik het oude jam nog de revue passeeren. 
Het vorig jaar heb ik (schoon niemand daaraan dacht) 
In alle stilte dan het heug'lijk feit herdacht, 
Dat ik voor tien j<1éll' terug (luid zij het hier vermeld) 
Tot Directeur der Reiniging alhier werd aangesteld. 
Ik heb het stil gevierd in deze somb're dagen 
Om de Gemeente niet op onkosten te jagen. 
Dank zij het ernstig steven van ons Gemeente-Hoofd 
Is Mé!ars,cn toch een plaats. die nog heel veel belooft . 
\Vat men ook soms beweert, ik zeg het hier oprecht , 
Maarssen is eu blijft het schoonste dorp aan de Vecht ! 
De klapbrug bij de kerk, ook zij is thans verdwenen 
Maar grootscher toch is zij, die daar nu is verschenen. 
Al ziet men in ons dorp meer schoorstcenen verschijnen, 
Het landelijk cach~t zal hierdoor nooit verdwijnen. 
Dit laatste toch bevordert en wamlijk niet gering 
Het meerdere bezoek van toerist en vreemdeling ! 



Ook voor ht:t betere verkeer wordt hier zeer veel gedaan, 
Om dat te zien behoeft men slechts naar het Station te gaan. 
Men ziet daar ijv'rig werken aan ee;i brug over 't kanaal 
En met dit w~rk verdwijnt voor ons een groote hinderpaal. 
Dit werk heeft aller sympathie en daarvoor is wel reden, 
I--1.::t missen van <len trein behoort dan tot het verleden. 
' t Is jammer dat de werkloosheid in Maarssen niet wil luwen, 
Ach, kon men <lie toch eens in betere banen stuwen ! 
Dat zou een uitkomst zijn voor menig huisgezin 
En bracht · bij ie<lereen weer levensmoed erin ! 
Maar ach, ik vrees het zal bij vrome wenschen blijven, 
Want hoe of men hierover toch zit te ouwewijven, 
Men ziet geen beterschap, 't blijft in dezelfde lijn, 
Het grootste kapitaal schijnt nog te klein te zijn ! 
Bewapening en oorlog, die eischen thans millioenen, 
In plaats dat alle volk'ren zich met elkaar verzoenen ! 
De eeuwenoude Kerstspreuk, het "Vrede zij op aarde" 
Is voor het huidig menschdom van nul en geener waarde! 
"Ach, Hoevers , schei maar uit", hoor ik U al beweren; 
Jij kunt met jouw gepraat dat onheil toch niet keeren , 
't Is waar, al mijn gezwam zou hier toch ook niet baten 
En vindt het dus het best het hier maar bij te laten. 
En liever dan een hart lijk woord hierbij tot U gericht, 
Dat bij ' t begin van 't jaar mij na aan 't harte ligt. 
Veel voorspoed dan en veel geluk zij ook dit jaar Uw deel! 
Bevrijd van rampen en van smart, van ruzie en krakeel! 
U, Burgemeester, wensch ik al wat U wenschen kunt, 
Een lang verblijf in Maarssen zij van harte U gegund ! 
Den Geestelijken Herders en den Gemeenteraad 
Wensch ik ook niets dan goeds en ook geen greintje kwaad! 
Moog' Godes Zegen dalen op alles wat gij doet, 
Als Die Uw werk toch goedkeurt, gaat alles zeker goed ! 
Ziezoo dan, beste menschen, mijn Nieuwjaarswensch is klaar: 
Tot slot wensch ik U allen: "GELUKKIG NIEUWE JAAR!!" 

Met toestemming van den Burgemeester van Maarssen en Maarsseveen. 

Eke. Drukkerij ~chuil~1nan, T l!I. 236 
--···· . . ·· -·· -· ... ··-·--·--······- -· . 
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Maarsserbrug locatie 

Foto nr. 1. De Stationsweg, we kijken richting Straatweg. Op deze foto van voor de Tweede Wereld
oorlog ziet u de nog onverharde weg met aan beide zijden de afwateringssloot, waardoor men de hui
zen slechts over een bruggetje kon bereiken. 

W aterto ren Maarssen 

Foto nr. 2. De watertoren van het waterleidingbedrijf 'De Vechtstreek' in de veertiger jaren. De water
toren stond aan het kanaal aan het eind van de Stationsweg, links af. 10 januari 1911 werd het water
leidingbedrijf officieel geopend, zie hiervoor ook het artikel van Cees Bloemendaal in ons periodiek nr. 
1, 24e jaargang, 199 7, blz. 14 e.v. Beide foto 's zijn afkomstig uit de privé collectie van Hans Sage/. 
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Uit de oude schoenendoos 
No.1 

Een grote verkleedpartij in 19 .. ? 
Van deze foto, afkomstig uit de schenking van de erven Theo Scholten, weten we eigenlijk niets. Het
geen het bestuur van de Historische Kring Maarssen uiteraard betreurt. Daarom vragen we de leden 
en andere lezers van ons periodiek een antwoord te geven op de volgende vragen. Wie zijn op de fo
to afgebeeld? Wat is er aan de hand? Waar is de opname gemaakt? Wanneer klikte de sluiter van het 
fototoestel? Degene die als eerste deze vier vragen heeft beantwoord, krijgt van het bestuur een af
druk van de foto cadeau. 

Een paar gegevens 
Deze, helaas niet gedateerde, sepia-kleurige foto (originele formaat 17,2 x 23,2 cm) is op grijs karton 
geplakt en heeft vermoedelijk vroeger in een lijstje gezeten. Het gezelschap op de fraaie prent, wel
licht alle kinderen van een school, lijkt verkleed te zijn voor een toneeluitvoering, optocht of iets der
gelijks. Mogelijk betreft het een toneelvoorstelling in de zaal van De Harmonie aan de Kerkweg. Dat 
gebouw had net als het pand op de foto ook wit gesausde, geblokte pilasters op de hoeken van de 
gevel. Gezien het grote aantal kabouters, prinsessen en oosters geklede dames en heren moet het 
haast wel om een sprookjesachtige gebeurtenis gaan. 

J.H. Sage/, Van Linge/aan 85, 3602 PB Maarssen, Tel: 561457 
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Inhoudsopgave 
Periodiek van de Historische Kring Maarssen 

26e jaargang 1999 

J.H. W. van Bemmel 
Opkomst en verval van de kunstaardewerkfabriek St. Lukas 

C. W.P. Bloemendaal 
Het landgoed Ter Meer (deel 12, slot) 
Langegracht te Maarssen, deel 2, blz.34, deel 3 

H. van Elk 
Bierbrouwers in Maarssen, deel 4 blz.18, deel 5 blz.28, deel 6 (slot) 

M.G. Hatzmann-Scheltema 
Twaalf bakkers en 13.000 inwoners in Maarssen in 1965 

A.H. Hogenhout-Hofman 
Bij de voorplaat 

R. van Maanen 
De leden van de gerechten Nieuw-Maarsseveen, Oud-Maarsseveen en 
Neerdijk en hun taken tussen 1731-1795 

J.H. Sage/ 
Kobusje Dolman (1871-1952) 
Uit de oude schoenendoos, no. 1, 

B.J. Visschedijk 
Kringnieuws 

J.H. Witte 
Gevelstenen 

A. de Zwart 
De aanleg van het Merwedekanaal 
Gevolgen van het Merwedekanaal voor Maarssen 

Varia 
Bibliotheek: nieuwe aanwinsten 
Inhoudsopgave Periodiek 25e jaargang 1998 
Kring Kroniek 
Nagekomen mededeling 
Nieuwjaarswensch 
Opening Termeerbrug 
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TOPKlASSI RADIO -T.V. 

ELECTR. HUISHOUDELIJK 

+VOORDEEL+ VAKMANSCHAP 

+ KWIEKE SERVICE 

* radio en t.v. speciaalzaak 

* 
elektron 

Nassaustraat 9-11 , 
3601 BA Maarssen 

telefoon: 0346-562081 

Nassaustraat 18 • Maarssen • Tel. 0346 - 561897 • Fax 0346 - 570097 



VOLOP GENIETEN AAN DE VECHT 

Eethuys Ten T uck is gelegen op één van 
de mooiste plekjes aan de Vecht. 

De ideale omgeving om met relaties, 
collega's, vrienden of familie te genieten 

van uw lunch of van een heerlijk diner. 
En om compleet tot rust tekomen In 

de 'huyselycke' en schilderachtige omgeving. 
Het sfeervolle restaurant biedt plaats aan 

maar liefst 75 personen. 
Achterin is er 't Prieel. een knusse ruimte met een biljart. 

't Prieel en de tuinkamer is overigens 
een ideale plek wanneer u 

in besloten gezelschap wilt vertoeven. 

Eethuys Ten T uck. Om het hele jaar door te genieten. 
Van diners. lunches. recepties. borrels. biljarten 

en of zomaar een kopje koffie. 

Heeft u andere wensen vraag het ons. 
Schoutenstraat 5. 3607 BI< Maarssen 

Telefoon 03116-561390. faK 03116-561980. 
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