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Kringnieuws 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering met lezing over Slot Zuylen 
Op 22 februari vindt in de Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen, de jaarlijkse algemene ledenvergade
ring plaats. Zie de convocatie elders in dit periodiek. Het huishoudelijk gedeelte vindt voor de pauze 
plaats, na de pauze is er een lezing over Slot Zuylen. Benno Visschedijk, gids op het slot, zal ingaan 
op de geschiedenis van het slot en zijn bewoners. De huidige toestand van het slot wordt beschreven, 
daarbij wordt ook aandacht besteed aan zaken die in de rondleiding door het slot niet altijd aan bod 
komen. De tuin , met een formeel gedeelte en een stuk in landschapsstijl en de beroemde slangen
muur worden besproken. Belle van Zuylen, de beroemdste bewoner, speelt ook haar rol. 

Bar en boos, het weer in vroeger eeuwen -----
Toen de heer J. Buisman uit Den Haag jaren geleden het eerste deel ten doop hield van een drietal 
boeken over het weer in de afgelopen zeven eeuwen hield hij ook een toespraak over de inhoud van 
het nieuwe boek. Dit was zo'n boeiend verhaal, doorspekt met verrassende voorvallen en uitzonderlij
ke geschiedenissen, dat ons aanwezige bestuurslid meteen al aangaf dat we Buisman als spreker 
moesten zien te krijgen. Helaas was hij toen te druk, inmiddels zijn we jaren verder en het drietal boe
ken zijn er zeven geworden. Nu is het wel gelukt om de schrijver te strikken en kunnen we alle belang-
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stellenden aanraden om naar deze buitengewone lezing te komen luisteren. Op donderdag 29 maart 
2001 vindt het plaats, in de Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen. Aanvang 20.00 uur. Zoals gemeld in 
de convocatie voor de jaarvergadering van 22 februari 2001 worden op deze ledenavond ook de 
nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement aanvaard. 
Niet leden zijn welkom, uiteraard hebben ze geen stemrecht. Zoals gebruikelijk betalen zij f 2,50 en
tree. 

Zaterdag 19 mei 2001, excursie naar Wijk bij Duurstede en Amerongen 
De jaarlijkse grote excursie gaat dit keer naar Wijk bij Duurstede, dat als stad niet alleen een groot 
aantal monumenten telt, maar dat bovendien de laatste tijd veel aandacht heeft besteed aan het aan
eensmeden van de afzonderlijke juweeltjes. Nu is het gehele centrum een aantrekkelijk en gezellig 
geheel geworden dat zeer de moeite van het bezoek waard is. We stellen ons dan ook veel voor van 
de stadswandeling die we onder leiding van WV-gidsen gaan maken. Eerst bezoeken we nog het 
kasteel, gelegen in het in 1852 door Zocher ontworpen wandelpark. De donjon zullen we zien en de 
toren die overgebleven is van het kasteel dat David van Bourgondië zo'n 200 jaar later om de donjon 
bouwde. 
's Middags bezoeken we Kasteel Amerongen. Enkele jaren na de verwoesting van het vorige kasteel 
door de Fransen in het Rampjaar werd dit gebouw neergezet. In feite heeft Margaretha Turner na
mens haar man, Gedard Adriaan van Reede, de bouw begeleid als bouwvrouwe. Gedard was als di
plomaat vaak op reis. Dan werd hij op de hoogte gehouden door zijn Margaretha die haar 'heer en 
lieste hartge' kon meedelen dat iedereen die de vorderingen zag zeer tevreden was, 'sulcken hecht · 
werck het is'. Het interieur, met kunstschatten uit vele eeuwen, is indrukwekkend. 
We vertrekken om 9.30 uur uit Maarssen met de bus vanaf het Harmonieplein, voor de brandweerka
zerne. Terug zijn we rond 16.45 uur. Op de heenreis gaan we via de Langbroekerwetering met zijn 
kastelen, oude boerderijen en boomgaarden. 
Alle bovengenoemde activiteiten zijn bij de prijs inbegrepen, deze bedraagt voor leden f 37,50 en 
voor niet-leden f 42,50. Opgave voor de excursie kan door overmaking van het verschuldigde be
drag, onder opgave van het aantal leden en niet-leden dat meegaat, op Postbanknummer 2907376 
ten name van de penningmeester HKM te Maarssen. Let wel: de inschrijving stopt zodra de bus vol 
is. 
Niet inbegrepen bij de prijs is de lunch. Tussen de middag krijgt men ongeveer een uur de tijd om op 
eigen gelegenheid wat te gebruiken. Dat kan op veel plaatsen in Wijk. Uiteraard mag ook zelf wat 
worden meegebracht. Tot ziens bij de excursie! 

Schenkingen aan de Historische Kring Maarssen 
De heer Van Schaik gaf diverse foto's en de bouwtekeningen van de winkel van Van Schaik aan de 
Parkweg. De heer Eikelenstam schonk vier UT-personeelbladen uit 1962, dus nog net voor UTD ont
stond. Tenslotte schonk de heer Hartings ons een deel van zijn archief, dat handelt over de begintijd 
van het CDA in Maarssen. Tot slot kregen we van mevrouw K. Stolker uit Zeist een met ansichtkaar
ten geïllustreerde beschrijving van een excursie door de Vechtstreek die de Round Table Internatio
nal in 1955 maakte. We zijn bijzonder blij met dit leuke document, niet in de laatste plaats voor de ou
de ansichtkaarten die we daarmee in bezit kregen. Alle schenkers hartelijk dank. Zoals bekend is de 
Historische Kring zeer geïnteresseerd in alles wat met de Maarssense geschiedenis heeft te maken. 
Gooi niet te gauw iets weg, wij zijn graag bereid om een kijkje te nemen als u zich afvraagt of iets nog 
van waarde kan zijn. 

Benno Visschedijk, secretaris 
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Bij de voorplaat 

Een boerderij in Maarssenbroek 
Tot de komst van de nieuwbouw, nu ruim 25 jaar geleden, was er in Maarssenbroek niet veel bebou
wing te vinden. Zodoende zijn er ook maar weinig foto 's van oude panden in Maarssenbroek bekend. 
Het plaatje, dat dit jaar op de omslag van het periodiek staat, is een van die zeldzame foto's. Hij toont 
ons een verdwenen Maarssenbroekse boerderij. Het bedrijf, lang beheerd door de familie Van de 
Toorn, lag aan de Maarssenbroeksedijk (west), zo ongeveer op de plaats waar deze weg de spoorlijn 
Utrecht-Amsterdam naderde. Tegenwoordig rijden daar auto's de wijk Kamelenspoor in en uit. Vol
gens de weinige gegevens die we over deze boerderij in ons archief bezitten, werd hij in 1888, waar
schijnlijk op de plaats van een oudere voorganger, gebouwd. De afmetingen van het grondvlak waren 
1 O x 40 meter en het geheel was gefundeerd met 120 heipalen van 3 meter lang. Opvallend fraai is de 
rijke houtversiering, in de vorm van een Philibertusspant, langs de dakrand van de voorgevel. De 
voorgevel wordt bekroond door een spitse makelaar. Het raam op de bovenverdieping, in een uitvoe
ring die je wel meer bij wat luxere boerderijen uit het eind van de negentiende eeuw ziet, is een zoge
heten serliana of Venetiaans venster. De op de voorgrond nog net zichtbare melkbussen staan onge
twijfeld op de Maarssenbroeksedijk te wachten op de melkrijder. Of heeft deze ze juist terugge
bracht? We zullen het nooit weten. Wel weten we dat er in Maarssenbroek heel veel is veranderd! 

Hans Sage/ 

Kring Kroniek 
Van de redactie 
In het nieuwe millennium zijn er weer heel wat stukjes over de geschiedenis van Maarssen en omstre
ken in ons blad verschenen . Wij danken alle medewerkers daarvoor hartelijk en hopen op nieuwe bij
dragen te mogen rekenen. Graag ontvangen wij ook reacties en suggesties van onze lezers. Ons zo
mernummer met het verhaal van de heer Reith over Maarssen rond 1900 heeft bijzonder veel positie
ve reacties uitgelokt en ook andere artikelen worden, gezien het kommentaar dat wij soms opvangen, 
met plezier en aandacht gelezen. 

De Langegracht 
In verband met zijn drukke werkzaamheden voor de lezing op 11 januari over de Kaatsbaan was de 
heer Bloemendaal dit keer niet in staat ook nog zijn wandeling langs de Langegracht te vervolgen. Wij 
hopen dat hem dat in ons volgende periodiek wel weer mogelijk zal zijn. 

Bezoek Roomskatholieke kerk Maarssen 
Zaterdagochtend 4 november 2000 deden ruim 100 personen mee aan de door de HKM georgani
seerde excursie naar de roomskatholieke kerk aan de Breedstraat. Dit om met eigen ogen de vorde
ringen van de grote restauratie te aanschouwen. Door deskundige leden van de restauratiecommis
sie, waaronder de heren Kemp (bouwkundige) en Van Vliet (architect) werd een rondleiding verzorgd 
en uitleg gegeven over de werkzaamheden. De dapperen onder de bezoekers beklommen de reeds 
gerestaureerde toren en griezelig hoge bouwsteigers in het koor. Na afloop waren veel van de bezoe
kers erg onder de indruk van de gigantische hoeveelheid werk die deze restauratie met zich mee
brengt en dankbaar dit eens van nabij te hebben kunnen bekijken. Namens het bestuur van de HKM 
en alle deelnemende bezoekers heeft de voorzitter van de kring de heer Kemp bedankt voor het bij
zonder interessante bezoek en hem daarbij als gift voor de restauratie een bedrag van f 250 overhan
digd. Daarbij kwam nog een bedrag van 236 gulden dat na afloop door de deelnemers werd geschon-
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ken. Indien u er iets voor voelt om deze belangrijke en zeer noodzakelijke restauratie financiëel te on
dersteunen, dan is uw gift meer dan welkom op postbank gironummer 8246653, t.n .v. Restauratie
commissie R.K. Kerk Maarssen te Maarssen. Warm aanbevolen! 

Bibliotheek: nieuwe aanwinsten 

Een paradijs vol weelde, geschiedenis van de stad Utrecht 
Onder redactie van R.E. de Bruin e.a. Prijs f 89,90.ISBN 90 5345 175 7. Onlangs verscheen bij Uitge
verij Matrijs een boek over de geschiedenis van de stad Utrecht. Jaren geleden gaf dr. J.E.A.L. 
Struick aan dat het tijd werd voor een herziening en vermeerdering van zijn uit 1968 daterende 
Utrecht door de eeuwen heen. Na overleg met allerlei deskundigen werd echter besloten een geheel 
nieuw werk uit te brengen. Op vele gebieden is door onderzoek gebleken dat oude opvattingen 
moesten worden herzien. Struick houdt op bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, daar hoort in
tussen een heel stuk recente geschiedenis bij. Als redacteur wordt hij nog wel vermeld, maar jammer 
genoeg maakte hij niet meer de uitgave mee van dit nieuwe boek want hij overleed in 1997. 
Waarom is Een paradijs vol weelde een boek dat liefhebbers zich niet moeten laten ontgaan? Dankzij 
sponsoring is het een relatief betaalbaar boek geworden, boordevol illustraties, waaronder vele min
der bekende. Belangrijker is dat de redactie erin is geslaagd om een eenheid te maken van door los
se auteurs geschreven hoofdstukken. Steeds is voor elk tijdperk een deskundige aangezocht als 
schrijver en in de inleiding staat aangegeven hoe door intensief overleg tot een samenhangend resul
taat is gekomen. 
Het boek is uitermate leesbaar door vlot taalgebruik, zonder populair te worden. Voorbeeldig is de 
manier waarop in de tekst terloops zaken worden uitgelegd. Daarom kunnen zowel kenners als lief
hebbers hun hart ophalen. Een uitgebreid register ontbreekt ook niet, uiteraard is er een literatuurlijst. 
Het toevoegen van een beredeneerde bibl iografie is een goede gedachte geweest, want nu kan men 
nagaan wat op elk gebied eenvoudig toegankelijk is of juist wat diepgravender. Een begrippenlijst 
geeft uitleg bij veel onbekende termen en uitdrukkingen. 
Weinig lijkt te ontbreken in dit overzichtswerk, waarin de vroegste geschiedenis tot aan het jaar 2000 
wordt beschreven. Hoogwaardigheidsbekleders komen aan bod, maar ook de gewone man. Midde
len van transport, eten en drinken, ziekten, landbouw en veeteelt, ontginningen of godsdienststrijd, 
de lijst is haast eindeloos. Dus zijn er voor iedereen veel krenten in de pap. 
Kortom, een lust om te hebben of een voortreffelijk cadeau. 

Van de redactie 

1. Het overnemen van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden. 
2. De inhoud van de artikelen is voor de verantwoord ing van de auteur. 
3. U kunt kopij voor het volgende nummer inleveren voor 30 maart 2001. 
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Bij het afscheid van Hans Sagel 
Tijdens de komende ledenvergadering van de Historische Kring Maarssen, op 22 februari 2001 , zal 
Hans Sagel afscheid nemen van het bestuur van de Kring. Een gedenkwaardige gebeurtenis, want 23 
jaar is hij in twee bestuursfuncties actief geweest. Eerst was hij 9 jaar secretaris, vervolgens 14 jaar 
voorzitter. 
Toen in het najaar van 1977 duidelijk werd dat de toenmalige secretaris bij de eerstvolgende be
stuurswisseling wilde aftreden, was het Dick Dekker zelf die voorstelde Hans te vragen: 'We moeten 
die meneer Sagel vragen, dat lijkt me een goeie' . Hans werd de nieuwe secretaris op de jaarvergade
ring van 7 februari 1978 in het gebouw van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Wilhelmina
weg. 
Hans Sagel bleef tot februari 1987 secretaris. Dick Dekker, de onvergetelijke eerste voorzitter van de 
Kring, bleek gelijk te krijgen. De grote inzet en de intelligente aanpak van de nieuwe secretaris maak
ten indruk. In korte tijd ontwikkelde hij zich tot een autoriteit in het bestuur. Zijn kennis van de historie 
van Maarssen groeide indrukwekkend. Ook op het gebied van de monumentenbescherming raakte 
hij al gauw goed ingevoerd. 
Activiteiten en initiatieven van Hans Sagel in zijn eerste bestuursjaren waren onder meer de instelling 
van de rubriek Kringnieuws in het periodiek, het organiseren van de eerste excursies en het verzen
den per post van het periodiek. Dankzij hem kwamen er opbergbanden voor het periodiek, de eerste 
jaargang van het periodiek werd herdrukt, er werden vier oude films over Maarssen opgespoord en 
vertoond. Hans legde actief vele contacten met andere historische verenigingen en organisaties op 
het gebied van het behoud van het cultureel erfgoed. 
In februari 1978 had de Kring ongeveer 375 leden. Dat het hardwerkende bestuur onder leiding van 
voorzitter Dekker succes had bleek in maart 1984 toen de secretaris kon melden dat G.J. van Ede als 
zeshonderdste lid was ingeschreven. 
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Hoogtepunten in deze periode waren diverse door Hans Sagel georganiseerde excursies, onder 
meer naar Priorij Emmaus in 1981 en naar kasteel Amerongen in 1982. In 1984 werd Nijenrode be
zocht, voorafgegaan door een lezing van oud-directeur Dr. E.B.J. Postma. In 1985 bracht de Kring 
een bezoek aan Gunterstein. De lezingen van Dick Dekker over de geschiedenis van Maarssen en de 
diawandelingen verzorgd door de heer en mevrouw Hogenhout trokken vele bezoekers. 
In toenemende mate ging er gezag uit van het optreden van Hans Sagel binnen het bestuur. Toen op 
24 november 1986 de Historische Kring Maarssen vrij plotseling zijn boegbeeld verloor door het 
overlijden van Dick Dekker, was het vanzelfsprekend dat Hans Sagel de voorzittersplaats innam; 
eerst als waarnemend en vanaf februari 1987 als gekozen voorzitter. 
Als voorzitter heeft Hans Sagel een duidelijk stempel gedrukt op de Historische Kring Maarssen. Het 
ledenbestand nam toe tot rond de negenhonderd. Zijn voorzitterschap heeft veel tijd van hem gevergd, 
niet alleen door de functie als zodanig, maar ook door nevenactiviteiten als bestuurslid van het Muse
um Maarssen en lid van de commissie Open Monumentendag.Hij zat in de redactie van het boek 
'Vechtstreekbiografieën'. Verder is en blijft hij op persoonlijke titel lid van de Gemeentelijke Monu
mentencommissie. 
Regelmatig heeft hij bijdragen geleverd aan het periodiek, meer dan honderd pagina's goed doortim
merde en zeer leesbare grote en kleine artikelen.Gelukkig houdt hij niet op met schrijven. 
Velen bewaren goede herinneringen aan de door hem begeleide wandelingen door Maarssen. Samen 
met Peter Broeksma van het Museum Maarssen verzorgde hij cursussen over de geschiedenis van 
Maarssen voor het Cursusproject. 
Hans Sagel is met hart en ziel betrokken bij de geschiedenis van Maarssen en het behoud van het 
cultureel erfgoed. Dit bleek ook op allerlei plaatsen buiten het bestuur. Als voorzitter en als persoon 
stimuleerde hij door zijn kennis en inzet de andere bestuursleden . Zijn belangstelling voor en betrok
kenheid bij ieders bijdrage droegen in hoge mate bij aan de goede sfeer binnen het bestuur. 
We weten dat hij op allerlei plaatsen actief blijft, dat maakt het een stuk gemakkelijker om hem te la
ten gaan. Hij krijgt nu hopelijk wel wat meer tijd voor andere bezigheden samen met zijn vrouw Phia, 
die in al die jaren veel belangstelling heeft getoond. Wij wensen hen daarbij veel geluk toe en een 
goede gezondheid. 
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N.B. 

Arie de Zwart 
Benno Visschedijk 

Dit nevenstaande vers van de Aschman is het laatste dat in ons bezit is. Wij hebben tot nu toe 
gedichten geplaatst uit de jaren: 1919, 1928, 1931, 1932, en 1939. 
Mocht u nog een gedicht hebben van een ander jaar, dan zouden wij dat graag van u overne
men voor publicatie in de toekomst. 



NIEUWJAARSWENSCH 
aangeboden door den Aschman 

W. H.O.EVE,R.S 
op 1JA·NUARI1939 

Toen ik vanmorgen wakker werd, had i.l< ~cut goeden zin 
En stapte ook met bl,ij gemoed mijn linkerbroekspijp in. 
Mijn vrouw scheen zich hierover . ook danig te verwondere~, 
Ze keek mij aan met een gezicht, of ze. 'tin Keulen hoorde donderen. 
Toe, Hoevers, zeg, wat sçheelt er aan? Je bent zoo uitgelaten, 
Zeg Vrouw, doe mij nu •één pleizier en niet daarover praten. 
Het is heden Oudejaar voor mij en alle · menschen, 
En kan ik de burgerij weer · morgen Nieuwjaar wenschen, 
Dit werk is voor mij een der aangenaamste plichten! 
0, zoo sprak toen mijn vrouw, moet je alweer gaan dichten? 
Juist Vrouw, vandaag zal ik den Pegasus bestijgen, 
Maar dat 's te geleerd voor jou, daarom zal ik maar zwijgen, 
Voor mij is dit een peulschil, want ik ben niet van gister 
En meteen nam ik foen plaats voor mijn Bureau~ministre. 
Doe mij nu een pleizier en ga jij maar naar voren, 
En kom mij asjeblieft in mijn gepeins niet storen 1 

Het jaar, dat van ons ging, deed evenals de andere 
Het aanzien van de wereld opmerkelijk veranderen, 
Of het al ten goede is, zal ik in 't midden Ja ten 1 
Want ik ben niet bevoegd over politiek te praten. 
Wel weet ik dat het vorig jaar heel wat zag gebeuren 
Waarover men ia menig huis nog jaren lang zal treuren, 
De zucht naar geld en eer speelt het menschdom groote parten 
In dwazen overmoed durft men zelfs God te tarten. 
Wat moet het einde zijn, waar Godsdienst wordt vermeden 
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't Gebod der naastenli~fde met voeten wordt getreden? 
Maar laat ik rustig zijn, ik zou in drift geraken 
En onze dokter zegt: "'k Mag mij niet driftig maken". 
Door al die narigheid kwam ik ook nog in verdrukking 
Mijn Kop'eren Jubilee werd gewoonweg een mislukking. 
Ik hoopte 1 October dit zeldzaam feest te vieren 
En zag reeds in mijn geest het heele dorp versieren 
Ik droomde van hoera-geroep en verder feestgedruisch, 
Na een plechtige ontvangst hier op 't Gemeentehuis. 
Maar net tegen den tijd, dat mijn feest aan zou breken 
Dreigt er oorlogsgevaar uit Oostelijke streken 1 
De schrik sloeg om het hart in elke stad en land 1 
Weg was mijn Jubilee 1 Illusies aan den kant! 
De Vechtersbazen hebben elkaar toch nog verstaan 
En is het oorlogsspook voorloopig van de baan! 
Wij mogen het vorig jaar toch nog gelukkig prijzen 
En zag men in ons dorp weer heel wat moois verrijzen. 
Het wachten voor 't Kanaal is nu voor goed verdwenen 
Een prachtstuk van een brug is daar ter plaats verschenen, 
Dit imposant stuk werk, dat de oude brug verving 
Het is een trots van Maarssen, van vreemd- en dorpeling 
De Brandweer doet ook meê ons dorp te verrijken 1 
Een nieuwe Garage toch komt aan de Gaslaan prijken. 
Ach, ja, wanneer je zoo rondom je henen ziet, 
Dan leven wij in Maarssen in de slechtste plaats nog niet) 
Al bracht het vorig jaar ook heel wat narigheid, 
Toch was er ook wel iets, dat hart en ziel verblijdt 
Het Nederlandsche Volk vierde met blijden zin 
't Regeerings-Jubileum der geliefde Koningin, 
Toen later België's Vorst ook Nederland bezocht, 
Bereidde Hem het volk hier een ware zegetocht, 
Vol sympathie en liefde in ongerepte vreugd 1 
Gastvrijheid vierde hoogtij! Neerland 's grootste deugd! 
Moog ' Neerland steeds zoo blijven, vereend in hart en zin! 
Maar nu wordt het toch tijd, dat 'k met mijn wensch begin. 
Mijn eerste wensch geldt dan, zooals U wel kunt gissen, 
Onzen Heer Burgemeester, dien wij zoo lang reeds missen, 
Mogen wij U dan, bevrijd van alle pijnen, 
Weer dra, geheel hersteld, in ons midden zien verschijnen 1 
Maar deze wensch is niet enkel van mij alleen, 
Dit wenscht U van harte toe heel Maarssen en Maarsseveen 1 
Het Geestelijk Gezag, den leden van den Raad, 
Wensch ik Gods besten zegen op woord, zoowel als daad) 
'k Wensch verder iedereen op dezen Nieuwjaarsdag. 
Een jaar zooals een ieder het voor zich wenschen mag, 
Leeft gelukkig en tevreden, van ziekte en zorg bevrijd 
In eendracht, liefde, vriendschap en in saamhoorigheid 1 

Met toestemming van den Burgemeester van Maarssen en Maarsseveen. 

Schullome11 1s Drul:korlJ1 MJarsson. 



Convocatie 

Donderdag 22 februari 2001 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, Maarssen. 
Aanvang 20.00 uur. 
Op de avond van de ledenvergadering zijn zowel het jaarverslag, het financieel jaar
verslag met de begroting en de notulen van de ledenvergadering van 24 februari 
2000 aan de zaal verkrijgbaar. 

Agenda 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen van de jaarvergadering van 24 februari 2000 
4. Jaarverslag over het jaar 2000 van de secretaris 
5. Financieel verslag over 2000 en de begroting voor 2001 
6. Verslag van de kascommissie 
7. Vaststelling van de contributie over 2001 , zowel in guldens als euro's 
8. Verkiezing kascommissie 
9. Verslag uit de commissies 

10. Bestuursverkiezing 
Statutair treden af mevrouw M.C. Hatzmann-Scheltema en de heren A. de Zwart 
en voorzitter J.H. Sagel. De eerste twee hebben zich bereid verklaard een herbe
noeming te aanvaarden. Onze voorzitter echter heeft te kennen gegeven zich uit 
het bestuur te willen terugtrekken. Het bestuur stelt voor om de huidige secreta
ris, de heer B.J. Visschedijk, in zijn plaats te benoemen. Op de opengevallen 
plaats in het bestuur wordt mevrouw M. Tijhuis voorgesteld . Namen van tegen
kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden 
bekendgemaakt. 

11 . Rondvraag 
12. Sluiting 

Hierna volgt een pauze. Om ongeveer 21.15 uur houdt Benno Visschedijk een lezing 
over Slot Zuylen, zie daarvoor de rubriek Kringnieuws. Niet-leden zijn welkom bij dit 
onderdeel, met dien verstande dat ze f 2,50 entree betalen. 
Het bestuur hoopt velen te mogen begroeten op deze avond. 

Namens het bestuur, 

B.J. Visschedijk, secretaris 

r 

9 



De schoolstrijd door de eeuwen heen in 
Tienhoven/Oud Maarsseveen 

deel 2 

Aan het eind van deel 1 van dit verhaal in perio
diek 4, jaargang 27, november 2000, beschikten 
de gemeenten Tienhoven en Maarsseveen ieder 
over een eigen school. Tienhoven had de gere
formeerde school en Maarsseveen de openbare 
school op christelijke grondslag binnen haar 
grenzen. Tienhoven betaalde voor ieder kind dat 
de school in Maarsseveen bezocht f 15.- per 
jaar. Hoe dat omgekeerd lag werd uit de papie
ren niet duidelijk. 

In 1917 werd het schoolgeld voor openbaar lager 
onderwijs door de gemeente Tienhoven als volgt 
vastgesteld: 
'Het schoolgeld bedraagt per maand bij een be
lastbaar inkomen per jaar van f 50, - tot en met 
f 100,-, voor het eerste kind f 0,40, voor het 
tweede gelijk ter schoolgaande f 0,40 en voor elk 
volgende gelijk ter school gaande f 0,20'. 
Als het inkomen f 100,- tot f 200,- bedroeg wa
ren de bedragen respectievelijk 60 cent, 60 cent 
en 30 cent, oplopend tot een inkomen van meer 

Afb. 1. De openbare school op christelijke grondslag met onderwijzerswoning te Maarsseveen. De 
meeste gezinnen in de dorpen waren groot. Acht tot tien kinderen in een gezin was beslist geen uit
zondering. Vandaar dat ook de aantallen kinderen die een school bezochten groot waren. De mensen 
kwamen aan de kost als vener of visser. Vooral 's winters werd er niets verdiend want het veen was te 
nat, de turf vroor stuk en de vis wilde niet erg bijten. 
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dan f 400, - per jaar naar f 1,20, f 1,20 en 60 
cent. 
'Het schoolgeld is alleen verschuldigd over de 
maanden gedurende welke de kinderen de 
school bezoeken '. 
Volgens het kohier van het schoolgeld voor het 
gewoon onderwijs aan de bijzondere' lagere 
school over het belastingjaar april 1923-mei 
1923 (1 maand) bezochten 59 schoolgeld beta
lende kinderen de school, 22 uit Tienhoven, 21 
uit Breukeleveen, 14 uit Maarsseveen en 2 uit 
Loosdrecht. 

Naarmate meer kinderen uit een gezin de school 
bezochten werd het schoolgeld lager, zoals blijkt 
uit de tabel hierna. 
In 1924 werd geraamd dat in het totaal 107 kin
deren de school voor gewoon lager onderwijs te 
Maarsseveen zouden bezoeken: 

1 e klasse 19 leerlingen brengen per jaar op f 57,00 
2e klasse 19 f 79,80 
3e klasse 14 f 75,60 
4e klasse 5 f 33,00 
5e klasse 4 f 31 ,20 
6e klasse 2 f 18,00 
1 Oe klasse 3 f 41 ,40 

66 f 336,00 

Er werd dus maar voor 66 van de 107 kinderen 
schoolgeld betaald. 
Het schoolleven te Tienhoven en Oud-Maars
seveen op de gereformeerde school en de open
bare school leek in de jaren 20 een rustig vaar
water te zijn gekomen totdat .... 

De Doleantie nogmaals een rol speelde. Wij we
ten er mede zoveel van omdat de gang van za
ken bij de stichting van weer een school in deze 
kleine gemeenschap iemand in het verkeerde 
keelgat was geschoten. Hij uitte zijn woede en 
teleurstelling in vijf artikelen in het onderwijzers
blad voor openbaar onderwijs vanaf 23 mei 
1930. De artikelen dragen de naam 'Om de eer" . 
Nadat er een lofzang is gehouden op de prachti
ge omgeving van Tienhoven en Maarsseveen 
gaat het als volgt: 
'Wie dit land kent, zoals wij, wie er de vrede en de 
rust heeft ingezogen. zoals wij, die huivert om te 
gewagen van de schrille tegenstelling, van het 
wrede kontrast tussen de natuur en de zielen van 
de mensen, die het bevolken. Die kan zich niet 

begrijpen, dat de harten van deze mensen in één 
grote, fel-laaiende brand staan, een brand ge
voed door haat, gekuip, gewroet, veinzerij en 
laaghartigheid, farizeïsme en klein-menselijke 
praktijken. Die kan niet bevroeden, dat in dit ge
deelte van het Sticht een felle strijd wordt gestre
den tussen de doleantie en de Hervormden, tus
sen de predikant der laatste en het sohoolbe
stuur der gereformeerde gemeente te Tienho
ven, tussen de partij van het hoofd der openbare 
school van het dorpje Oud-Maarsseveen en de 
aanhangers van de predikant uit dit plaatsje. 
Die begrijpt niet, dat in dit aan wondere natuur
pracht zo rijke deel van Nederland een geloof
strijd heerst, een oorlog tussen Kristenen - liever 
en beter gezegd: tussen hen, die zich Kristenen 
noemen - zó fel, ais we zelden hebben aan
schouwd (. .. . ) Als je je hebt laten vertellen dat 
hele sombere verhaal van twist en tweedracht, 
waarin de strijd om de openbare school van 
Oud-Maarsseveen het middelpunt vormt, dan 
vraag je je af: 'hoe is het mogelijk, dat na 19 eeu
wen van Kristendom zulk een strijd kan worden 
gevoerd tussen mensen, die Zondag aan Zondag 
ter kerke gaan om zich - zoals zij beweren - te la
ven aan Gods Woord, dat spreekt van 'Geloof, 
Hoop en Liefde', en van de laatste ais meeste 
van deze drie '. 

Zie hier de feiten: In Oud-Maarsseveen is één 
school - een openbare. Op tien minuten afstand -
de dorpen lopen in elkander - in Tienhoven, waar 
een tweetal jaren geleden Ds. Smelik, een Gee/
kerkiaan, gedwongen werd af te treden, is óók 
een school, een Gereformeerde. Tussen de twee 
komt een nieuwe school, een hervormde, een 
uitsluitend hervormde. Waarom? Omdat de pre
dikant van Oud-Maarsseveen het nodig oordeel
de, eerst te pogen de Openbare School om te 
zetten in een Kristelike en toen dit niet zonder 
strijd ging, een uitsluitend hervormde wilde heb
ben, aangezien hij het tot zijn hoogste eer reken
de, zo'n school te stichten. Zijn hoogste eer, niet 
de ere Gods, maar zijn hoogste eer'. 

Uit deze zinnen uit het artikel van de onbekende 
blijkt al hoe zwaar de schoolstrijd in Tienhoven
Oud-Maarsseveen is geweest. Het is verbazing
wekkend dat in zo'n kleine gemeenschap de Do
leantie3 zelfs in twee fasen haar sporen heeft 
achtergelaten, terwijl in de rest van het land ner-
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Afb. 2. Nogmaals de openbare school te Maarsseveen in de toestand van 1922. Het witte huisje links, 
zou worden afgebroken om plaats te maken voor de hervormde school. In 1901 beschikte men dus in 
Tienhoven en Oud-Maarsseveen over een openbare lagere school op christelijke grondslag, een her
vormde en een gereformeerde school. De scheuring in het christelijk onderwijs zou 40 jaar duren. 

gens zo'n grote invloed op het onderwijs heeft 
plaats gehad. 

Het blijkt dat het hoofd van de openbare school 
de heer Knoet zijn baan bij het christelijk onder
wijs had geruild voor een functie in het openbaar 
onderwijs op christelijke grondslag om aan de 
vele conflikten met een schoolbestuur te ontko
men. Een openbare school viel rechtstreeks on
der de verantwoording van de gemeenteraad. 
De samenwerking van de heer Knoet met de 
toenmalige dominee G. Barger" was uitstekend 
en vele gemeenteleden zochten bij alle mogelijke 
zaken steun bij de hoofdonderwijzer, die altijd 
bereid was zich voor hen in te zetten. Dit tot gro
te tevredenheid van de dominee. 
In 1927 vertrok Ds. Barger naar elders en op 
voorspraak van de heer Knoet zelf kwam Ds. W. 
Okken5 zijn plaats innemen. Dat leek een uitste
kende keuze. Dominee Okken was een geziene 
gast in het gezin Knoet. Totdat de dominee op 
21 april 1929 na de kerkdienst in de consistorie
kamer liet blijken dat hij het beter achtte de 
openbare school om te zetten in een hervormde 
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school. De papieren die daarvoor moesten wor
den getekend had hij al klaar liggen. Toen de do
minee aansluitend met zijn intekenlijst rondging, 
vroegen velen hem of meester Knoet dan wel 
zou aanblijven, wat de dominee bevestigend be
antwoordde. 
Op de vraag waarom die omzetting dan nodig 
zou zijn antwoordde hij, dat hij bang was voor de 
grotere invloed van de S.D.A.P.6 op het onder
wijs. Dit werd hem vooral zeer kwalijk genomen 
door de S.D.A.P.-ers in het dorp, die dan ook 
niet wilden tekenen. 
Op 24 april 1929 kreeg het personeel van de 
school pas lucht van de zaak toen een leerling 
zijn mondje voorbij praatte. Het gehele personeel 
was tegen de gang van zaken en zo kon het ge
beuren dat nu juffrouw V.d. Tol met een lijst op 
stap ging, om namens het personeel der open
bare school te laten tekenen tegen de schoolher
vorming. Waarop de dominee, geconfronteerd 
met twee lijsten met handtekeningen, verklaarde 
dat hij niets zou ondernemen als er geen volko
men eenstemmigheid zou zijn. De gemeente was 
gerustgesteld, vertrouwende op het woord van 



Afb.3. Links de openbare school te Maarsseveen met ernaast de C.V.O.school , die werd gebouwd in 
1930/31 (Foto jaren vijftig) . 

zijn dominee. De nachtmerrie leek voorbij totdat 
Ds. Okken van de kansel af verkondigde, dat alle 
ouders van de kinderen die de openbare school 
bezochten bij elkaar moesten komen om over de 
oprichting van een hervormde school te spreken. 
De strijd laaide weer op. Nu was het niet meer de 
bedoeling de openbare school om te zetten, 
maar om een nieuwe school te stichten. Het 
bracht enorme onrust in de gemeente. Weer 
werd een vereniging opgericht tot het stichten 
van een christelijke school. De strijd bleef niet tot 
Oud-Maarsseveen beperkt. Dominee Okken be
sloot ook te gaan werven onder de hervormde 
ouders, die hun kinderen naar de gereformeerde 
school in Tienhoven stuurden. Er werden van 
buiten beide dorpen pogingen in het werk ge
steld om dan misschien de school in Tienhoven 
één school te laten worden voor Hervormden en 
Gereformeerden, met een gemengd bestuur. 
Maar nergens was de kloof, door de Doleantie 
veroorzaakt in de vorige eeuw, zo groot als hier. 
Dus deze pogingen waren tot mislukken ge
doemd. Uiteindelijk wist Ds. Okken 99 kinderen 
voor zijn school te verzamelen. Dit aantal was ver 
boven het minimum dat indertijd moest worden 
gehaald om een school te kunnen oprichten. 

Hoewel de gemeenteraad van Maarsseveen in 
eerste instantie met 5 tegen 2 stemmen de stich
ting van een nieuwe school afwees, kwam de 
school er uiteindelijk, via een beroep op de 
Kroon, toch. 
In 1936 moest er een verbouwing plaatsvinden in 
de gereformeerde school en werden onderwij
zend personeel en leerlingen elders onderge
bracht. De eerste en tweede klas werden gehuis
vest in het lokaal boven het verenigingsgebouw 
van de gereformeerde kerk, de derde en vierde 
klas in het gebouw van de gereformeerde kerk in 
hersteld verband en de hoogste klassen bevolk
ten de consistoriekamer van de gereformeerde 
kerk. In 1917 kon het schoolgebouw weer wor
den betrokken. 

In de oorlogsjaren 40-45 waren er drie scholen 
en drie kerken, De C.N.S.7 school in Tienhoven, 
de c.v.o.• school te Maarsseveen en de open
bare school o.l.v. meester Knoot te Maars
seveen. De terreinen van de openbare en de her
vormde school lagen naast elkaar, zie afb. 3. 
Er waren ook drie kerken in deze zeer kleine ge
meenschap, een hervormde, een gereformeerde 
en een gereformeerde kerk in hersteld verband 
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(de Gele Kerk gesticht in 1926) zo genoemd naar 
de stichter Dr. Geelkerken. 
In 1956 was er bij de viering van het 25-jarig be
staan van de hervormde school nog geen vuiltje 
aan de lucht. Maar na de oorlog werden de ge
zinnen steeds kleiner en dat was te merken aan 
het aantal leerlingen. In 1962 waren er op de ge
reformeerde school in Tienhoven nog 65 leerlin
gen en in 1970 nog 30. Gelukkig werd de ver
standhouding tussen personeel en bestuur van 
beide bijzondere scholen steeds beter. Toch zou 
het nog tot 1970 duren voordat de scholen sa
mengingen in het schoolgebouw te Maars
seveen, dat in veel betere conditie verkeerde dan 
dat van Tienhoven. Er moest slechts een lokaal 
worden bijgebouwd, Er was nu één vierklassige 
school voor protestants christelijk onderwijs ge
komen. Ook het jeugdwerk van de beide kerken 
werd na een eerste aanzet, die resulteerde in een 
gezamenlijke jeugddienst in 1969, verder geza
menlijk aangepakt. 
Eerst bleven de bestuursleden van beide scho
len in functie en vervolgens vielen er ieder jaar 
twee af. Meester C.P. Klap9

, (1913-1991) het 
hoofd van de hervormde school, had de meeste 
dienstjaren en werd dan ook het hoofd van de 
nieuwe christelijke school aan de Looydijk. Het 
gebouw waarin de C.N.S.-school was gevestigd 
werd jeugdhonk 'De Boemerang'. 

In 1984 komt er uiteindelijk een geheel nieuw 
schoolgebouw aan de Ds. Ulferslaan in Tienho
ven . Daarin worden de school voor protestants 
christelijk onderwijs, de C.P. Klapschool en de 
openbare school , de Beatrixschool onderge
bracht. 
Volgens een nieuwe onderwijswet, waarbij het 
minimum aantal leerlingen werd verhoogd, 
moesten vele kleine dorpsscholen opgeheven 
worden. De Klapschool fuseerde in 1994 met de 
Groen van Prinstererschooi in Maarssen en heet 
sindsdien De Klaroen en de openbare school fu
seerde met het openbaar onderwijs in Maarssen 
en heet nu Het Palet. Het gymlokaal, waarvan 
beide scholen gebruik maken, bevindt zich in de 
Veenkluit, het dorpshuis van Tienhoven, dat 
naast de school staat. 

A.H. Hogenhout-Hofman 
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Noten: 

1. Hier wordt de gereformeerde school bedoeld . 
2. Kopieën van deze vijf artikelen zijn in het bezit van 

mevrouw A.H. Hogenhout-Hofman. 
3. Een scheuring in de Hervormde Kerk in Nederland. 

In 1886 maakte een groep zich los uit het synodaal 
verbond der Ned. Herv. Kerk (dolerenden) omdat de 
synode de vrijheid in de leer huns inziens te ver uit-
strekte en onder protest dat hun niet de beschik-
king over de kerkgoederen werd gelaten. 

4. Ds. G. Barger was predikant van de hervormde ge-
meente Tienhoven van 1923-1927. 

5. Ds. W. Okken was predikant van de hervormde ge-
meente Tienhoven van 1928-1932. 

6. S.D.A.P.: Sociaal Democratische Arbeiders Partij . 
7. C.N.S.: Christelijke Nationale School. 
8. C.V.O.: Christelijk Volksonderwijs 
9. C.P. Klap was van 1931tot1978 aan het onderwijs 

in Tienhoven verbonden. 

Bronnen: 

- Weldaet der scholen, E.P. de Booy, Stichtse Histori
sche reeks 3. 

- Christelijk onderwijs Tienhoven en Oud-Maars
seveen, 1891-1984, samengesteld door Th . Schou
ten e.a. 

- Gebroken bouw, geschrift ter herinnering aan de 
Doleantie van de kerk te Tienhoven op 26 mei 1887, 
ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking in 
1937, door den kerkeraad de gemeente aangebo
den. 

- Een en ander uit Tienhoven's verleden , tekst van le
zing gehouden op 18 maart 1912 door G.A.B. Fijn
vandraat. 

- Inventaris van de archieven van het gerecht (1623) 
1650-1811 (1883) en de gemeente Tienhoven 1814-
1957 (1975). Uitgave gemeente Maarssen, R.H.C. 
van Maanen, 1993. 

- Zeven eeuwen Tienhoven. Tienhovense geschiede
nis in vogelvlucht, uitgegeven in het jaar 1946 door 
het herdenkingscomité 700 jaar Tienhoven. 

- 1624-197 4, 350 jaar kerk in Tienhoven (U). 
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Het jaar 1981 in Maarssen 
Vorig jaar nam ik het jaar 1980 bij de kop, dus nu maar het volgende jaar aangepakt. In twee keurige 
mappen geplakte artikelen geknipt uit de plaatselijke bladen door onze onvolprezen werkgroep ar
chief vergemakkelijkt het werken zeer. Een greep uit de berichtgeving om herinneringen op te halen 
aan 20 jaar geleden. Bij sommige dingen die je leest denk je er is nog niets veranderd en bij andere za
ken kun je je bijna niet voorstellen dat ze al weer zo lang achter ons liggen. 
Eind december 1980 telde de gemeente Maarssen onofficieel 29.243 inwoners. 

M.H. 

Laten we januari beginnen met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente waar burgemeester Waverijn 
en zijn vrouw toen nog recipieerden. Wegens de harde wind moest men via de achteringang ter re
ceptie gaan. Er was nog geen lift in Goudestein, want brandweerlieden tilden mevrouw Van de Worp 
in haar invalidewagen de trap op. 
Op 15 januari vergaderde de Woonruimtecommissie voor het eerst in het openbaar. Gerard Broeke, 

voorzitter van de fraktie Maarssen 2000 pleitte voor bezuinigingen op jeugd- en jongerenwerk, op
bouwwerk en het Wijkaktiviteitencentrum, het kursusprojekt en ander wijk- en gezelligheidswerk. Een 
uitzondering wilde hij maken voor het in zijn ogen zeer nuttige bejaardenwerk en maatschappelijk 
werk. Peter de Klerk van de Progressieve Partij Maarssen (PPM) verscheen in de krant onder de kop 
'Bezuinigingen eerlijk verdelen'. Gerard Jansen de toenmalige voorzitter van de WD wordt geciteerd: 
'Ondanks bezuinigingen wordt er veel bereikt'. Misschien om deze uitspraak te ondersteunen zou 2 
februari Neelie Smit-Kroes verschijnen, toen staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, om een 
spreekbeurt te houden over actuele politiek. 
In het begin van het jaar wordt er ook melding gemaakt van de vorderingen van de bouw van de nieu
we brug over het Amsterdam Rijnkanaal en de Straatweg, die in de Zuilense Ring zal komen te liggen. 
De brughoofden van de oude Dr. A.R. van Lingebrug in de Vecht zullen worden gesloopt. De Dr. De 
Visser Mavo was nog gewoon aan de Torbeckelaan gevestigd en voor de Rientjes Mavo ging de eer
ste paal in de grond in Valkenkamp. De nieuwbouw van de Amro op de hoek Breedstraat-Bolen
steinsestraat zou een gat gaan opvullen. In Maarssenbroek ging het eerste kinderdagverblijf draaien. 
Vrouwencentrum Maarssenbroek had dringend behoefte aan een eigen onderkomen. 
Het Groene Kruis vierde haar 75-jarig bestaan. Ernstige milieuvervuiling in de Friezenbuurt maakte 
bloedonderzoek van de kinderen die daar wonen noodzakelijk. Gelukkig werd er geen verhoogde 
concentratie lood in hun bloed gevonden. 
De exploitatie van Eldorado was nog in volle gang en ook de Kashbah beleefde hoogtijdagen. 

In februari pleitte Raadslid Wolter Boerman (WD) voor een maximumsnelheid van 70 km op de 
hoofdwegen van Maarssenbroek. De snelheid van 50 km werd veel overtreden. Misschien dat een ho
gere snelheid meer zou appeleren aan de gehoorzaamheid van de burgers. Wethouder Rombouts 
(P.v.d.A.) was er trots op dat het gemeentelijk voorlichtingsblad 'Kijk op Maarssen', ondanks de be
zuinigingen kon blijven bestaan. De oude Ds. M.J. Sandersschool aan de Gaslaan werd gesloopt. Het 
gebouw, dat volgens velen nog goed genoeg was om als politiebureau of als jongeren centrum dienst 
te doen moest toch verdwijnen . De Stichting Bejaardenzorg verhuist van de Gaslaan naar de Diepen
daalsedijk. Amnesty International Maarssen startte in de Open Hof met een maandelijkse schrijfavond 
aan gevangenen. 
Bij Neo-Alcumetaal stond voor de vierde keer een filter in brand, de actievoerders uit de Friezenbuurt 
waren er snel bij maar dit maal was de roetontwikkeling zeer gering. 

In maart lezen we: 'Bewoners Friezenbuurt pikken het niet meer' volgens de bewoners moet Neo-Al
cu de produktie staken. Op 9 maart wordt een snuffelpaal in de Friezenbuurt geplaatst. 
Er zal toch op zeer kleine schaal woningbouw komen in Oud-Maarsseveen. De gemeente gaat grond 
kopen op de hoek van de Heuvellaan-Maarsseveensevaart. 
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De film 'Help, de dokter verzuipt' zou worden vertoond in de Open Hof op de filmmiddag die werd 
verzorgd door de Stichting Bejaardenwerk. In Eldorado vertoonden ze in het kader van het Utrechts 
Film Sirkwie de door Alain Tanner geregisseerde film 'Charles Mort ou vif', (Charles, dood of levend). 
Op 20 maart wordt de eerste paal geslagen voor de Verrijzenis kerk in Reigerskamp. 

In april trad de Zangeres Zonder Naam op in Goudestein . Er werden TV-opnamen gemaakt. Er was in 
de raadzaal plaats voor vijftig belangstellenden. 
Ook in '81 is er sprake van een herindeling, maar Tienhoven wilde niet bij Maartensdijk worden ge
voegd. De inwoners voelen zich meer bij Maarssen betrokken. 
Staatssecretaris Brokx sloeg een eerste paal in Spechtenkamp voor de bouw van 230 premiewonin
gen. De politie van Maarssen barstte uit haar behuizing aan het Pieter de Hooghplein. De Maars
seveenseplassen worden door de verantwoordelijke gemeenten Utrecht en Maarssen overgedragen 
aan het bestuur van 'Recreatie Centrum Maarsseveenseplassen' . 

In mei werd de eerste paal geslagen voor het sociaal-cultureelcentrum in Maarssendorp, later be
kend als 't Zand. 
Lee Towers trad op in de Eendekooi ter gelegenheid van het jaarlijkse slotfeest van het seizoen van 
de wijkvereniging Fazantenkamp/Reigerskamp en de buurtvereniging Duivenkamp. 
De Vrijwillige Brandweer Maarssen kreeg de beschikking over een nieuw voertuig dat f 300.000,
kostte, een Mercedes-Benz. 
Het 27ste schoolvoetbaltoernooi werd gewonnen door de Dr. Ariënsschool. Jongensinternaat Vecht
oever bestaat 40 jaar. Er woonden vijfenveertig geestelijk gehandicapte jongens waarvan er één in 
het vrije bedrijf werkte, twaalf in zogenaamde arbeidstherapie en tweeëndertig werkten binnen de 
wet sociale werkvoorziening in Amsterdam, Breukelen en Utrecht. 
Maarssen 32 speelde 'Veertig Karaat ', een stuk van de franse schrijvers Pierre Barillet en Jean Pierre 
Gredy. Voor de eerste keer vond de voorstelling niet meer plaats in de Diligence, voorheen de Har
monie, maar in de Wilgenplas. 
Op 26 mei zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

In juni werd er bekeken of de PPM, Politieke Partij Maarssen, een samenwerkingsverband tussen 
D66 en P.v.d.A. en PPR, na de verkiezingen op dezelfde wijze zou kunnen doorgaan. 
De raad stemt in met de bouw van een nieuw politiebureau in Bisonspoor. Het gebied waar de open
bare bibliotheek is gevestigd en waar binnen afzienbare tijd het cultureel centrum zal verschijnen gaat 
officieel Harmonieplein heten. Leilinden en lijsterbessen zullen de vernieuwde parkeerplaats 'Achter 
Raadhoven' gaan verfraaien. De bouw van het winkelcentrum Bisonspoor naderde haar voltooiing. 
Er werd heftig gerestaureerd aan Slot Zuylen, dat naar schatting omstreeks 1260 zou zijn ontstaan . Er 
werden oude middeleeuwse muren blootgelegd die nog uit de dertiende eeuw stammen. 
Van 9 tot 21 juni werd met behulp van een aantal verenigingen getracht de Anjercollecte nieuw leven 
in te blazen . In Maarssendorp wordt door de winkeliersvereniging een zomermarkt georganiseerd, 
'Maarssen goes Latin' . 
De Jazz-gymnastiek demonstratie in de sporthal Bisonspoor, o.l.v. Hanny Swart-De Rijk was een da
verend succes. 'Weinig uitvallers bij 38e avondvierdaagse in Maarssen' kopte de Vechtstroom op 10 
juni. Het was vier avonden prachtig weer en 17 40 mensen liepen mee. 
Op 29 juni wordt de eerste vrouwelijke agent in Maarssen benoemd, mw A.S. Vermeulen. 

Algemeen Nieuwsblad 8 juli: 'Er is de laatste tijd in Maarssen een hele discussie ontstaan over de 
vraag welke beheersvorm het in aanbouw zijnde sociaal-cultureel centrum moet krijgen'. 
Evenals dat in verschillende andere gemeenten het geval was moest Maarssen huisvesting gaan bie
den aan een aantal Vietnamese bootvluchtelingen. 
De Dr. Plesmanlaan werd veranderd om in de toekomst een belangrijke verbindingsweg te worden 
naar de T51, een directe aansluiting op de Zuilense Ring. 
'Gemeente doet niets ...... Jodenkerksteeg wordt een sloppenbuurtje'. 
De bewoners van Maarssen-zuid, het gebied tussen de Klokjeslaan en de Maire Hofstede wilden niet 
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dat de gemeente na de sloop van de Juliana Mavo de vrijkomende grond als vestigingsplaats voor 
woonwagenbewoners zou gaan bestemmen. 
De Kardinaal Alfrinkschool ging na een bestaan van twaalf jaar feestende ten onder. 
De heer Cees Baas liep voor de dertigste maal mee in de vierdaagse van Nijmegen. Hij was een van 
de drie leden van de wandelsportvereniging 'De Vechtkanters' die meeliep. 

In augustus werd de 30.000ste inwoner van Maarssen binnengehaald. Het was een lid van de familie 
T. Graafland-Wiethoff die zich vestigde in Zeebraspoor. Op 22 september ging ook de eerste paal de 
grond in voor het project 'Beschermd wonen' in diezelfde wijk. Het schoolzwemmen in Bisonspoor 
kon van start gaan. De weg naar het nieuwe zwembad Bisonspoor zat nog vol hobbels en kuilen, 
maar het zwembad, paradepaardje van de gemeente Maarssen was af. In wijkcentrum 'Het Schuur
tje' was gebrek aan vrijwilligers door de uitbreiding van het programma. 

Vanaf september was er een heus fitnesscentrum in Maarssen. 'Sportinstituut Vecht-Wijck bezit nu 
een unieke fitness gelegenheid waar u, onder deskundige leiding, in een rustige omgeving, aan uw 
conditie kunt werken'. De Daalseweide-verenigingen ontvingen een brief van de gemeente, waarin 
meegedeeld werd dat door de aanleg van sportpark Zandweg-Oostwaard een herindeling van sport
park Daalseweide (voorlopig) geen doorgang kon vinden. Na twee jaar vergaderen met de gemeente 
waren de betrokken sportverenigingen hierover zeer ontstemd. 
Er bleek een record aantal werklozen in Maarssen. 'In september van dit jaar stonden er 388 werklo
ze mannen en vrouwen ingeschreven in 1980 waren dit er nog 210'. 

Van 17 tot 25 oktober vierde het Korps Maarssen van het Leger des Heils haar 60-jarig bestaan. 
Regionalisatie van de brandweer was op komst en zou binnen afzienbare tijd verplicht worden. 
Maarssen speelde daar keurig op in en trad toe tot Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Brand
weer Provincie Utrecht. Beide korpsen, Maarssen en Maarsseveen-Tienhoven gingen akkoord. 
Op 30 oktober werd het Bisonbad officieel geopend door de Commissaris van de Koningin in de pro
vincie Utrecht Mr. P. van Dijke. 
De openbare Juliana Mavo verhuisde naar het pand van de Rientjes Mavo aan de Bolensteinsestraat. 
Dicht bij de plaats waar de school ooit gestart was aan de Breedstraat. In de Maria Dommer werd 
'tante Pietje' De Kruyf-Klarenbeek 100 jaar. 

In november waarschuwde WD-deskundige Swane: 'Lasten voor inwoners moeten omlaag. In een 
tijd van economische teruggang zal de overheid net als de burger de tering naar de nering moeten 
zetten', etc. Deze discussie over de onroerend-goed belasting zou de gemoederen nog lang bezig
houden. De reinigingsrechten zouden met 4% omhooggaan. In eerste aanleg vertoonde de begroting 
voor 1982 nog een gat van ruim negenhonderdduizend gulden. Een kop uit het Utrechts Nieuwsblad 
zegt genoeg:'Politiek gemeente Maarssen in komende jaren: boter bij de vis' . 
De uitvoering van het verbeteringsplan Friezenbuurt nam een aanvang. Er zouden groenvoorzienin
gen en speelplaatsen worden aangelegd. Er werd gestart met het aansluiten op de riolering van wo
ningen in Tienhoven en Oud-Maarsseveen. 
In Eldorado werd een avond over kernbewapening belegd. Initiatief werd genomen door de Maars
sense werkgroep 'Stop de Neutronenbom, stop de kernwapenwedloop'. 
Op 21 november werd een beheerscommissie voor het in aanbouw zijnde Sociaal Cultureel Centrum 
geïnstalleerd. 

In december ging de Raad akkoord met een opknapbeurt van de raadzaal. Ook zou er geld worden 
uitgetrokken voor een nieuwe geluidsinstallatie. 
Van de 273 premiewoningen in Zeebraspoor werden maar 17 betrokken door Maarssenaars. De 
huurprijs was hoger dan f 600,-waardoor de gemeente geen zeggenschap had. De meeste nieuwe 
huurders kwamen uit Amsterdam en Utrecht. De situatie in de Friezenbuurt bleek toch verontrustend 
volgens een rapport van de Chemiewinkel Utrecht. 
Vijf mannen van de Vrijwillige Brandweer Maarsseveen-Tienhoven kregen wegens trouwe dienst een 
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medaille uitgereikt. Kardinaal Willebrands wijdde de Verrijzenisparochie in Maarssenbroek in. Er 
bleek behoefte aan een Jenaplanschool in Maarssenbroek. 
Op 21 december werd de Zuilense Ring geopend. 

Herinneringen aan de boerderij Vechtzigt 

Naar aanleiding van het stukje over de boerderij Vechtzigt in de rubriek 'Uit de oude 
schoenendoos' (Jaarg. 27, nr.3, sept. 2000) ontving een van onze bestuursleden 
een bijzonder aardige reactie van ons lid J. van der Kooij sr. uit Voorschoten. De 
heer Van der Kooij, thans 84 jaar en al vele jaren lid van onze Historische Kring, 
woonde zelf van 1930 tot 1937 in Maarssen, waar zijn vader van 1930 tot 1943 do
minee was van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Kerkweg. Hij schrijft ons, 
"het fraaie periodiek van de Historische Kring Maarssen lees ik altijd graag, vooral 
als het persoonlijke herinneringen bij me oproept". Het artikeltje over de boerderij 
Vechtzigt en de familie Floor heeft dat bij de heer Van der Kooij zeker gedaan, want 
vervolgens tikte hij na zijn bovenstaande, inleidende zin nog een drietal pagina's vol 
met herinneringen aan de genoemde boerderij en zijn bewoners. Uiteraard zijn wij 
erg gelukkig met deze reactie, want dergelijke reacties waren eigenlijk precies het 
doel dat we voor ogen hadden toen we in 1999 met de rubriek 'Uit de oude schoe
nendoos' begonnen. We hopen zo namelijk, met de hulp van onze leden/lezers, in 
ons periodiek nog meer over 'de kleine geschiedenis' van Maarssen voor het nage
slacht vast te kunnen leggen. Een oude foto is immers leuk, maar nog leuker is het 
om te weten wanneer hij werd gemaakt, wie of wat er op staat en welk verhaal er 
mogelijk bijhoort. Voor zijn persoonlijke herinneringen aan de boerderij Vechtzigt en 
haar bewoners, waarvoor we hem erg dankbaar zijn , laten we, na verkregen toe
stemming, in dit stukje verder gaarne de heer Van der Kooij aan het woord. 

Domineeskinderen en molenaarsvee vallen 
zelden mee 
"Het artikeltje van de heer Sagel over de boerde
rij Vechtzigt en de familie Floor riep bij mij veel 
herinneringen op. De familie Floor heb ik in mijn 
Maarssense tijd (1930-1937) goed gekend. De 
bewoners van de boerderij aan de Binnenweg 
waren toen C. Floor en zijn gezin. Hijzelf was lid 
van de kerkenraad, - diaken - van de Nederland
se Hervormde Kerk en kwam dus menigmaal 
ambtshalve dan wel persoonlijk op bezoek in 
'onze' pastorie aan de Kerkweg (u weet: nu 'Het 
Trefpunt') . Zo was Floor bijvoorbeeld aanwezig 
wanneer de volledige kerkenraad ter gelegenheid 
van mijn vader's of moeder's verjaardag 's zon
dagsmorgens op felicitatiebezoek kwam. Op de 
oudste zoon Jochem na, die toen al niet meer 
thuis woonde, heb ik 'de jongens' Ros, Cor en 
Wim erg goed gekend, onder meer doordat we 
een aantal jaren lid waren van dezelfde jonge
lingsvereniging. Ik ga nu niet het arsenaal van 
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mijn herinneringen aan hen openzetten, maar u 
wilt mij wel toestaan een enkele herinnering naar 
voren te halen. Op een zeer zonnige zondagmid
dag zag ik, vanuit een raam van de pastorie, hoe 
twee gebroeders Floor verwoede pogingen de
den met een lege bijenkorf aan een lange stok 
een onder een stamroos hangende bijenzwerm in 
die korf te vangen. Die stok bleek wat later een 
hooivork te zijn. Ik ging naar hen toe (de stam
roos stond op het kerkhof tussen de pastorie en 
de kerk, ik behoefde dus alleen maar over een 
muur te klimmen) en vroeg of ik het karweitje van 
hen zou overnemen, want zij bereikten slechts 
dat zij door nogal boze bijen werden 'omringd '. 
Het bleek dat ze nog maar kort geleden met bij
enhouden waren begonnen. Ervaring hadden ze 
dus nog niet met het 'scheppen' van bijenzwer
men. Verbazing en ongeloof toen ik vertelde die 
ervaring wel te hebben. Ervaring, opgedaan bij 
een boer op het eiland Goeree-Overflakkee, waar 
ik tijdens vakanties dikwijls had gelogeerd. 'Een 



Afb. 1. Afdruk van de originele aquarel, J. van der Kooij, Maarssen 1934. 
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Afb.2. Dit huis werd in 1866 gebouwd als pastorie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het heeft als 
zodanig dienst gedaan tot juni 1958. De laatste bewoners, het gezin van Ds. Vermaas, verhuisde toen 
naar de Binnenweg 64. 
Een 70-tal vrijwilligers heeft ruim drie maanden hard gewerkt om van de pastorie het wijkgebouw 'Het 
Trefpunt ' te maken. De wijkgebouweditie, 19 september 1958, van de Kerkklok, het blad van de her
vormde gemeente van Maarssen, is daar geheel aan gewijd en bevatte ook deze foto. 
De heer Van der Kooij maakte deze foto in 1955. De enige verandering sinds de dertiger jaren is het 
hek op de serre. Opvallend is de nog onbebouwde ruimte rechts in de richting van de Binnenweg en 
de boerderij 'Vechtzigt '. Dat vrije uitzicht uit de serre stelde de heer Van der Kooij in 1934 in staat om 
de aquarel, afb. 1 te maken. 

domineeszoon die dat kon ..... . ??'Ze vonden het 
maar vreemd. Maar ik mocht toch m'n kunsten 
vertonen. Ik vroeg hen wat brandnetels te pluk
ken terwijl ik een stoffer uit de pastorie haalde. 
Toen we weer terug waren bij de zwerm, wees ik 
hen erop dat het verstandig zou zijn uit de zon
nekant weg te gaan, omdat heel wat bijen die 
richting uit zouden vliegen wanneer de bijenko
ningin met haar aanhang zou worden geschept. 
Wie aan die kant stond kon rekenen op de wraak 
van de woedende beestjes. Ik ging met de lege 
korf en de stoffer naar de schaduwkant. Met 
toch wel een zeker 'griezelige' gedachte, want 
als ik niet slaagde in mijn voornemen , dan zou 
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hoongelach zeker mijn deel zijn. .. Met één - al 
zeg ik het zelf - vakkundige beweging veegde ik 
het grootste deel van de zwerm in de korf, zette 
die met de opening naar beneden vlug op de 
grond en vervolgens de brandnetels direct op de 
plaats waar de zwerm zich had bevonden. Een 
gezoem vanjewelste was het gevolg, maar de 
missie bleek geslaagd want de koningin was ook 
de korf ingeveegd: aan die voorwaarde voor het 
succes was nu voldaan. Het ongeloof van de ge
broeders Floor sloeg in één klap om in bewonde
ring en dankbaarheid. In Ouddorp op Goeree
Overflakkee zegt men wel 'Domineeskinderen en 
molenaarsvee vallen zelden mee! '. Over deze 



'meevaller' in Maarssen heb ik de Ouddorpers 
nooit iets verteld. Een andere meevaller was het 
uiterst geringe aantal steken, dat de woedende -
niet in de korf terechtgekomen zijnde - bijen wis
ten te plaatsen. Ik had voordien nagenoeg geen 
echt vervelende gevolgen van bijensteken on
dervonden, anders zou ik de gebroeders Floor 
zeker niet zonder keuvel' op van dienst zijn ge
weest. Maar ook na deze actie is mijn gezicht 
geen opzwellingen gaan vertonen, zodat achter
af bezien alles goed is afgelopen." 

Een waterverfschilderingetje van Vechtzigt 
Met zijn brief zond de heer Van der Kooij ook nog 
een kleurenkopie mee van een aquarelletje dat 
hij in 1934 maakte van de boerderij van Floor. Dit 
omdat hij wil proberen ons een beeld te ver
schaffen van de boerderij zoals die in die tijd 
vanuit de pastorie kon worden waargenomen . 
Hij schrijft hier ter toelichting het volgende bij: "Ik 
sluit hierbij een kleurenkopie in van een water
verfschilderingetje dat ik als 18-jarige jongen in 
1934 vanuit de serre van de pastorie maakte. Als 
u het op armlengte afstand beziet, krijgt het wat 
meer diepte. Een beschrijving van de gebouwen 
behoef ik niet te geven, want daarover zegt de 
heer Sagel voldoende. Opvallend is wel het meer 
'moderne' aanzien van de zijkant van de boerde
rij. Was in 1934, vanuit het hoogste gezichtspunt 
van de pastorie, heel ver weg maar opvallend 
duidelijk, de Utrechtse Domtoren te zien, meer 
alledaags was voor ons toen het gezicht op de in 
mijn schilderingetje vastgelegde fabrieksschoor
steen. Die behoorde tot de in Maarssen geves
tigde kininefabriek. De voorgrond werd gevormd 
door weilanden; het 'onderste' van een boer 
Beukhof (ik meen uit Maarssenbroek)', van het 
andere weiland ken ik de eigenaar van toen niet. 
Mogelijk was dit de familie Floor. Links: de af
scheiding van de achtertuin van een, aan de Bin
nenweg gelegen, fraaie villa uit 'vroeger jaren'. 
Helaas herinner ik me de naam van de villa niet 
en evenmin die van de toenmalige bewoners3

• 

Tussen deze tuin en de boerderij had de vroege
re bakker Van Arkel - op ruim voldoende afstand 
van zowel de overtuin als van de boerderij - een 
dubbele woning gebouwd. Van Arkel bewoonde 
de ene helft met zijn gezin, in de ander helft 
woonde toen - als ik mij niet vergis - een familie 
Slagboom•. Met name mijn Moeder had altijd 
veel aandacht voor het geluid van de in de bo
men van de oude villa aangebrachte eolusharp5

, 

dat bij sterke wind te horen was. Wij, als jongens, 

zorgden ervoor in de oudejaarsnacht in de pas
torietuin te zijn , want klokke twaalf werden met 
een op het dak van de villa staand kanonnetje 
twaalf schoten gelost ter begroeting van het 
nieuwe jaar. Van het 'achterste' weiland af werd 
bij zo'n gelegenheid wel eens een luide knal ge
hoord. Verteld werd, dat de gebroeders Floor 
dan een met carbid gevulde oude melkbus 
d.m.v. een lont tot ontploffing hadden gebracht. 
Ik heb dat echter nooit geverifieerd en kan het 
dus niet met zekerheid vermelden. De weilanden 
waren naar mijn begrip tamelijk groot. Ze 'liepen' 
van de Binnenweg tot aan de Amsterdamse 
Straatweg. Het 'onderste' was door een sloot 
gescheiden van 's pastories moestuin en een 
groot gedeelte van de zijtuin . Tot schrik van boer 
Beukhof hebben de kinderen Van der Kooij zich, 
via een lange plank over de sloot, meermalen 
toegang tot zijn weiland verschaft ... Van de situ
atie van toen is weinig of niets meer te zien; ook 
op deze weilanden heeft de woningbouw, zoals 
ik constateerde, toegeslagen. Dit alles werd bij 
mij losgemaakt door de inhoud van het, altijd 
weer interessante, periodiek van de Historische 
Kring Maarssen. Ik hoop, dat ik u met het voren
staande niet al te zeer 'verveeld ' heb." 
Naar het idee van bestuur en redactie heeft de 
heer Van der Kooij ons zeer zeker niet verveeld. 
Nee, in tegendeel , hij heeft ons juist met zijn 
schrijven een groot plezier gedaan en wij hopen 
van ganser harte dat hij nog heel wat jaren van 
ons aller periodiek zal kunnen blijven genieten. 

Hans Sage/ 

Noten: 

1. Keuvel of imkerskap, hoofdbedekking van lin
nen en gaas, wordt door imkers gedragen om 
bijensteken te vermijden. 

2. De boerderij van Piet Beukhof lag niet in 
Maarssenbroek maar in de Hoogematen, aan 
de oostzijde van het Merwedekanaal, ten 
noorden van de oostelijke oprit van de Hoge
brug naar Maarssenbroek. Ten behoeve van 
een kanaalverbreding is de boerderij ge
sloopt. Overigens was Beukhof niet de eige
naar van het weiland. Hij en later de familie 
Reijerse van boerderij het Bergje, pachtte het 
van de familie Rooyaards van Goudestein. 

3. De heer Van der Kooij zet ons hier een beetje 
op het verkeerde been. De bedoelde tuin was 
geen achter- maar een overtuin van het aan 
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de Binnenweg gelegen huis Hazenburg. In die 
tijd eigendom van Leendert A.B. Scheuer, 
cargadoor-expediteur te Amsterdam. Waar
schijnlijk pas na de verkoop van Hazenburg 
aan A.J. van Rossum (1941) wordt op het ter
rein de (bloem)kwekerij van Bonhof geves
tigd. 

4. Hoewel de schrijver zich hier maar één nieuw-

bouwhuis herinnert zijn het er in werkelijkheid 
twee. Het andere pand werd o.a. bewoond 
door de familie Twijnstra en zuster Ten Gate 
met haar moeder. 

5. Eolusharp = muziekinstrument, bestaande uit 
resonantieruimte, bespannen met snaren die 
door de wind in trilling worden gebracht. Eo
lus of Aolus, grieks, god van de wind. 

Uit de oude schoenendoos no. 6 

Een zeppelin boven Maarssen 

Doordat de heer J.N. Servaas, voor zijn pensione
ring eerste ambtenaar bij de gemeente Maarssen 
en voormalig redactielid van dit periodiek, de His
torische Kring Maarssen bij zijn overlijden wat 
plaatjes, foto 's en andere zaken naliet, is het mo
gelijk ook ditmaal weer een opmerkelijk histori
sche foto in deze serie te publiceren. Gelukkig 
schreef Servaas, een zeer nauwkeurig man, in 
1967 op de achterzijde van het origineel ook eni
ge verklarende gegevens waardoor we nu, vele 
jaren na het maken, toch nog enigszins weten wat 
deze foto ons toont. De twee heren staan, vol
gens Servaas, op de Maarsseveensevaart en kij
ken op 13 oktober 1929, des voormiddags ca. 12 
uur, naar het overvliegen van een zeppelin. Ver
der noteerde hij nog: "Een der geïnteresseerden 
is veldwachter J. de Wit, [de man rechts, midden 
op de weg JHS], toen nog in dienst van de ge
meente Maarsseveen, thans 1967 overleden". 
Jammer genoeg wordt dus niet vermeld wie de 
tweede persoon is, waar de beide heren precies 
staan en welke zeppelin Maarssen passeert. Vorig jaar werd in Duitsland veel aandacht besteed aan 
het feit, o.a. met de uitgifte van een speciale herdenkingspostzegel, dat honderd jaar eerder op 2 juli 
1900 het eerste zeppelin luchtschip, Luftschiff Zeppelin 1 (ZL 1 ), een geslaagde vlucht over de Bo
densee maakte. Met het op 7 mei 1937 in brand raken en vervolgens neerstorten van de LZ 129, de 
"Hindenburg", in Lakehurst (Amerika) kwam er een einde aan een periode van veertig jaar waarin het 
gebruik van luchtschepen in de burgerluchtvaart tot grote bloei leek te gaan komen. Bij het veronge
lukken van de 245 meter lange "Hindenburg" kwamen 35 personen om het leven. Wie ooit het drama
tische radioverslag heeft gehoord van de Amerikaanse radioverslaggever, die op het moment van de 
ramp ter plaatse was, vergeet het nooit van zijn leven meer. Van een ander luchtschip de "Graf Zep
pelin" (LZ 127), vernoemd naar de bevlogen uitvinder, is bekend dat het in 1929 een zeer succesvolle 
wereldtour maakte. Gezien het op de foto vermelde jaartal , ook 1929, zou het luchtschip op onze foto 
dus best de "Graf Zeppelin" kunnen zijn. Hiermee zou een van de drie in dit stukje gestelde vragen al 
beantwoord zijn. Met het vinden van het antwoord op de andere vragen kunt u wellicht behulpzaam 
zijn . 

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

27e jaargang 2000 
Auteurs blz. 
C.W.P. Bloemendaal 
Bij de voorplaat 2 
De Langegracht te Maarssen, deel 4 8 
deel5 31 
deel 6 79 
Van school tot garage 33 
Oud-Zuilen rond 1900, korte impressie 70 

M.G. Hatzmann-Scheltema 
Kanaalverhaaltjes 9 
Het jaar 1980 in Maarssen 13 
Bericht uit Zuid-Afrika, Gerrit Augustijnszoon Vermaack, onze Maarssense stamvader 
(vertaald uit het Zuidafrikaans) 25 
Het dagelijks leven in Maarssen rond 1900, naar het boek van de heer P.G.F. Reith 
(bewerkt voor 2000) 46 

A.H. Hogenhout-Hofman 
De schoolstrijd door de eeuwen heen in Tienhoven/Oud Maarsseveen 82 
Hoe Huydecoper aan zijn naam kwam 92 

H. Pouderoyen 
Burgelijke stand rond 1900 67 

J.H. Sagel 
Uit de oude schoenendoos 1 19 
3 40 
4 75 
5 100 
Verantwoording 45 
Een verzoekschrift aan Koningin Emma 65 

B.J . Visschedijk 
Kringnieuws 

J.H. Witte 
Ludovicus van Renesse 
De kerk de Oud-Zuilen 
Cornelis de Bruin 

A. Wolters-Dekkers 
Een nieuwe penningmeester 

A. de Zwart 
Jean Rousset de Missy in Maarssen 
Varia 

1, 21,41, 77. 

4 
37 
90 

23 

93 
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Bibliotheek: nieuwe aanwinsten 
Convocatie 
Inhoudsopgave 26e jaargang 1999 
Kringkroniek 
Nieuwjaarswens 
Aktueel: Maarsserbrug locatie foto's 

44 
7 

20 
3,43, 78 

17 
18 

In het derde nummer van de 27ste jaargang werd veel aandacht besteed aan het Maarssen van om
streeks 1900. Ook deze prentbriefkaart van de 'Bollenstijnsche dijk', nu officieel de Bolensteinsestraat, 
had in dat nummer opgenomen kunnen zijn. De kaart werd omstreeks 1900 uitgebracht door de toen
tertijd zeer bekende ansichtkaarten uitgeverij Nauta Velsen. Vanuit een zomerse, nog erg dorpse Bo
lensteinsestraat kijken we richting Breedstraat. Met deze foto in de hand kan de lezer ter plaatse con
stateren dat gelukkig niet alle oude panden honderd jaar later uit Maarssen zijn verdwenen. Achter de 
kleine jongen met zijn opa vereeuwigd, geheel rechts op de foto, een van de houten palen van de eer
ste Maarssense elektriciteitsvoorziening. 
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TOPHlASSI TOPHlASSI 

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



VOLOP GE.NIETEN AAN VE. VECHT 

E.ethuys Ten T uck is gelegen op één van 
de mooiste plekjes oan de Vecht. 

Ve ideale omgeving om met relaties. 
collega's. vrienden of familie te genieten 

van uw lunch of van een heerlijk diner. 
én 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. 

E.ethuys Ten T uck. Om het hele jaar door te genieten. 
Van diners. lunches, recepties, borrels. biljarlen 

en of zomaar een kopje koffie. 

Heeft u andere wensen vraag het ons. 

Schoutenstraat 5. '3607 BK Maarssen 
Telefoon 03'16-567'390. faK 0'3'16-561980. 
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