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Van de redactie
OPROEP
De redactie is op zoek naar auteurs.
Gaat uw belangstelling uit naar bepaalde historische onderwerpen, Maarssen en omgeving aangaande,
en schrijft u graag en makkelijk, dan is de redactie op zoek naar u. U kunt uw teksten mailen naar de
redactie (zie colofon). Het is aan de redactie om te bepalen of en wanneer uw artikel geplaatst wordt.
U kunt ons natuurlijk ook bellen voor informatie en/ of overleg.
Het overnemen van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden.
De inhoud van de artikelen is voor de verantwoording van de auteur.
U kunt kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 31december2008.

Kringnieuws
Geschenken aan de Kring
Van de heer Bos, Nicolaas Maesstraat, kregen we een
onbekende ansichtkaart van de Timmermanslaan.
Van de heer Noltes, Plesmanlaan, ontvingen we
een schoolfoto van de (M)ULO uit 1946, met onder anderen een in militair uniform gestoken Dick
Dekker. Op deze foto komen we binnenkort terug.

Hartelijk dank aan de schenkers.
U weet het: mocht u aarzelen of iets voor de Historische Kring Maarssen interessant is, neem
dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 @ s h n : i s d f e ~ring ~1111rssen

De Maarsserbrug zeventig jaar

Afb. 1 In 1937 werd begonnen met de bouw van de nieuwe brug.
Op de afbeelding zijn pijlers en landhoofden al klaar.
Foto uit collectie van Hans van Bemmel.

In het midden van de jaren dertig
van de twintigste eeuw werden er
al plannen gemaakt om de vaarroute tussen Amsterdam en Duitsland te verbeteren. Dat betekende
dat het gedeelte van het Merwedekanaal tussen Amsterdam en
Utrecht zou worden verbreed en
dat aansluitend (vanaf Utrecht)
naar Tiel een nieuw kanaal gegraven zou worden. Dat geheel moest
leiden tot een sterk verbeterde en
aanmerkelijk kortere route van
Amsterdam naar de Rijn. De eerste fase in dat gigantische project
bestond uit het bouwen van grotere, vaste bruggen. Deze werken

Afb. 2 Foto gemaakt in de richting van de Straatweg, eind september 1938 kort vóór de officiële opening.
Foto uit collectie van Hans van Bemmel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 @ s t o r i s c l f e ~rittB ~ua:r552n

Afb. 3 Toen de brug al geopend was, werd aan de transbordeur nog gewerkt.
Foto uit collectie van Hans van Bemmel.
werden al spoedig uitgevoerd; de rest moest, na
1938 door de onzekere tijd, vervolgens door de
Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan,
nog wachten. In 1952 werd het kanaal uitein-

<lelijk geopend. Ook al in de dertiger jaren werd
er gedacht aan een aparte autostraatweg tussen
Utrecht en Amsterdam, de latere A2. De plannen
voor het kanaal en de straatweg moesten er toe
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C. E. WÖLFF Lo:

in

ook uit enkele berichtjes over meer en minder
ernstige ongelukken. Bijvoorbeeld: "Maarssen De hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en
directeur van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, prof. Dr. H.C.L.E. Berger, uit Den Haag, die
eenige weken geleden bij een autobotsing op den
Amsterdamschen straatweg alhier werd gewond
en ter verpleging in het St. Anthoniusziekenhuis
te Utrecht werd opgenomen, is thans in zooverre
hersteld van zijn kwetsuren, dat de behandelende
geneesheer Dr. Klinkenberg hem heeft toegestaan het bed te verlaten. Wij vernamen dat het
met de beide andere inzittenden der verongelukte
auto naar omstandigheden vrij goed gaat". Uit het
volgende bericht, een bijdrage uit Loenen over
een bijzonder ongeval aldaar, blijkt dat het met
de ernst van de verkeersongevallen soms gelukkig nogal meeviel. "Dinsdagochtend had op den
Rijksstraatweg alhier, nabij den oprit voor de
nieuwe brug over het Merwedekanaal, een wel
zeer bijzonder ongeval plaats. Van een groote
transport-auto, ingericht voor veevervoer, uit Oudewater, schoot een houten luik dat zich boven de
cabine bevond los. De lading van de auto bestond
uit vette varkens, die in twee verdiepingen waren
ingeladen. Uit de bovenste verdieping vielen twee
varkens van ongeveer 300 pond, via de cabine en
de motorkap, op den straatweg. Een der varkens
bleef versuft liggen, doch het andere wandelde
rustig weg en begon direct, alsof er niets gebeurd
was, gras te eten. Na eenige tijd kwam het eerstgenoemde varken bij en volgde het voorbeeld van
zijn rasgenoot. Slechts een wond aan de lippen en
eenige schrammen op het lijf waren de gevolgen
van den val. Met weinig moeite werden de beesten weer ingeladen en kon de reis naar Amsterdam vervolgd worden". Tegenwoordig ziet men
het niet vaak meer, maar vroeger hadden veel bladen een rubriek met gemeentelijke gegevens van
de burgerlijke stand. Zeker voor mensen die zich
met genealogie bezig houden een waardevolle informatiebron. In dit nummer van 'Het Nieuws' de
volgende nieuwtjes van de Burgerlijke Stand uit de
toen nog niet samengevoegde gemeenten "Maarssen - Geboren: Hendrijntje Machteltje dochter
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van A. van Dommelen en K. de Bruin. Overleden
te Zuijlen A.J. Kemp 43 j. gehuwd met E.M. Nieuwenhuizen. Ondertrouwd: C.J. Dorresteijn 29 j. te
Werkhoven en Antonia W.G. Breij 24 j.; C. Kemp
31 j. en Margaretha C.G. Breij 31 j.; G. Struve 28
j. en M.C. Heespelink 28 j." en van "Maarsseveen
- Overleden te Amersfoort: Jacob van Asselt 8 j.;
Ondertrouwd: W. Stoof 22 j. en A. Preker 24 j.;
H.B. Vos 28 j. te Ede en Adriana Pieneman 27 j.;
Getrouwd. W.Th. Snel 24 j. en Th. G. Slager 23 j.".
Vanzelfsprekend is het verleidelijk nog veel meer
te citeren, bijvoorbeeld uit het wereldnieuws
waarin de afschuwelijke Tweede Wereld Oorlog
zich in sommige koppen boven artikelen al aankondigt, maar voor de wereldgeschiedenis zijn
andere bladen dan deze periodiek meer geschikt.

Het Utrechts Archief
Mocht u echter om wat voor reden dan ook nog
meer belangstelling hebben voor kranten uit
het verleden, dan biedt het Utrechts Archief
een geweldige uitkomst. Recent is men daar namelijk begonnen via de website van het archief:
www.hetutrechtsarchief.nl alle beschikbare jaar-

gangen van het Utrechts Nieuwsblad (1893 t/m
2005) gefaseerd op het internet te plaatsen. Een
prachtig initiatief dat het mogelijk maakt thuis,
als het ware vanuit de luie stoel via een paar muisklikken, een onuitputtelijke bron van historische
gegevens te raadplegen. Wonderlijk genoeg was
de eerste hit, die ik verkreeg toen ik als zoekwoord Maarssen had ingevoerd, een bericht uit
het UN van 13-04-1893 over de heer J. de Pijper,
Wz. waarover ik schreef in het in 2005 door de
Historische Kring Maarssen uitgegeven boekje:
'Een wandeling door Maarssen in 1916'. Het volledige bericht is: "Maarssen -Aan J. Pijper, Wz. is
door B. en W. vergunning verleend om een koffiebranderij op te richten en uit te oefenen in het
huis kadastraal bekend wijk B, no. 125". Voor mij
een nieuw gegeven waar ik nu door middel van de
website van Het Utrechts Archief binnen enkele
seconden achter kon komen. Hoewel het lezen
van oude kranten zeker nostalgische gevoelens
oproept, blijkt uit de snelheid waarmee men tegenwoordig iets kan opzoeken dat onze moderne
tijd duidelijk ook vele voordelen heeft.

Koningin Juliana MULO
Deze foto van leerkrachten en leerlingen van
de Koningin Juliana MULO kregen we van oudleerling Winfried Spoelstra. Er was enige discussie over de datum van de foto . Maar omdat er
een jongen op staat die door de watersnood uit
Zeeland was geëvacueerd (nummer 97 op de foto,
zijn naam weten we niet) moet de opname uit
september 1953 dateren.
De openbare ULO was gesticht in 1925. In 1948
werd de (M)ULO-school naar koningin Juliana
genoemd, waarschijnlijk ter gelegenheid van haar
troonsbestijging. De school was gevestigd in het
schoolgebouw aan de Breedstraat. Dit gebouw is
afgebroken in de tachtiger jaren, tot grote ergernis van Dick Dekker, het vroegere hoofd van de

school. Het nieuwe appartementencomplex was
hem een doorn in het oog. Geruime tijd wilde hij
zelfs niet de route langs de Breedstraat nemen om
de schande niet te hoeven aanschouwen. Iets uit
de geschiedenis van de school kan men nalezen
in zijn artikel in onze periodiek van juni 1975,
jaargang 2, nummer 2.
Al in 1960 was de MULO, de latere Mavo, verhuisd naar de nieuwbouw aan de De Ruyterstraat.
Vervolgens stond de school aan de Bolensteinsestraat en in Pauwenkamp. Door een fusie met het
Spectrum College in Utrecht verdween de Mavo
als zelfstandige school.
Tegenwoordig is het nauwelijks voor te stellen dat
de leerlingen les kregen van in totaal vier leer
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De vier leerkrachten op de foto zijn: (A) Dick Deklm~ (B) De Boer, (C) Busman en (DJ De Vries. Van de 125
leerlingen zijn de meeste namen bekend, soms alleen een achternaam. Mocht u nog ontbrekende namen weten of
andere aanvullingen hebben, dan wij horen dat graag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 .
24.
25.
26.
27.
28 .
29.
30.
31.
32 .
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Co Hensbergen
Co Holtkamp
Hans Oskam
Bert Tellegen
Johan van Rooijen
Hans Kelderman
Bep Klarenbeek
Piet Walgering
Winfried Spoelstra
Jan de Kruyff
? (uit Breukelen)
Frans Schermers
Cees Bouma
Hans Schreiber
Jan Bronwasser
"". Nagtegaal
Cor van der Horst
"".Degen
Nellie ? Degen
Willy Auée
Janny Jongeling-·
Cor van der Ham
Ely van Doorn
Ben Tjoelker
Jan Bleijenburg
WimMichies
Dolf Cavalini
Ben Slager
Leo van Holland
Anne Dikkerboom
Henk van Dorp
Frans Walgering
Freek Eijkelhof
René Bos
Fred van Dijk
"" . Degen
Willy Holtkamp
Aty Sjollema
Janny Zijlstra
Bep Keurentjes
Hiba Vermeulen
Nelleke van Lingen

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
5 6.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74 .
75.
76.
77.
78 .
79.
80.
81 .
82 .
83.
84.

Lieselot de Kruijf
Tineke de Vries
Hetty Busman, dochter van C
Reina Snier
Joke van Gils
Nel de B oe1~ dochter van B
Letty van Os
Anneke Bleijenberg
Netty van Wijk
Riek van Zuidam
Wil Timmer
Tom Hamminga
Gerard Kolfschoten
Trudy Busman, dochter van C
Fem Lefferts
Ate Sjollema
Cor Eshof
Leo Hoppener
Piet Verkroost
Chris Janssen
Klaas Degen
Jaap van Arkel
Rini Rietman
Melia Schreiber
Greet Dikkerboom
Gerda van Breukelen

Nita van de Burg
Iet van Sandick
Janny Dik
Anny Jonker
Ely van der Lee
Ina Splinter
Gerdy Tellegen
Johanna de Graaf
Aatje van Schoonhoven
Greet Optekamp
Ank Snier
Tiny Plooij

85. Helen ? Callenbach
86. Jeanne van Dijk
87. Sonja de Kloet
88. Iet van Maurik
89. Helga de Boer
90. Annie van Doorn
9 1. MienManten
92. Nel Haverkamp
93. HannyDegen
94. Akke Schaper
95.
96. "".Jongeling
97. ? (evacué uit Zeeland)
98. Hans Starrenburg
99. Rob Spelt
100. Wim Telkamp
101. Addy Augustinus
102. Henk Dolman
103. Koos Bouwmeester
104. Steef van Zuidam
105. Jan Koelman
106. Riet van der Kleij
107. Coby de Rijk
108. Jannie van Hof
109. Tineke de Nijs
110. Hanneke van Erllel
111. Leny de Groot
112. Niek Kreugel
113. ?
114. Pim Droogenbroek
115. Chris Eikelenstam
116. "". van de Bos
117. Mari ("Packard") Buijs
118. Peter Bezier
119. Gerrit Heins
120. Wim Kraaypoel
121. Hans van den Brink
122. Wim Hoppener
123. Onna Bezier
124. Leo Heus
125. Anton Branderhorst
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de school. Of
dat een verstandige keus was
voor hem is de
vraag.
Deze
functie liet hem
namelijk minder tijd toe voor
zijn activiteiten
op bestuurlijk,
toneel- en sportgebied. Het is
dan ook niet
verbazend dat
hij enkele jaren
later leraar Nederlands werd
op wat toen de
kweekschool
heette; eerst in
De Sinterklaasvoorstelling op 7 december 1954: 'Op vacantie'.
Amsterdam, laVan links naar rechts: Elly Heinsius, Dick Dekker, Jannie van Hof en Niek Kreugel.
ter in Utrecht.
Nu had hij weer
krachten. Die gaven dan ook in meerdere vakken de mogelijkheden die hij wilde. Gezien zijn kenles. Zo gaf Dick Dekker les in geschiedenis, Ne- nis van de historie van Maarssen en zijn bestuurlijke kwaliteiten was het voorzitterschap van de
derlands en Engels.
In de periodieken van november 1996 en mei Historische Kring niet meer dan vanzelfspre2001 staat nog veel meer over de school en over de kend.
persoon van Dick Dekker. Door Marja Hatzmann
en Hans Sagel werden in 1996 diverse artikelen De schoolfoto is gemaakt op het plein achter de
gewijd aan de man, die voorzitter van de Histori- school. De allang verdwenen gashouder is nog net
te zien - boven Gerdy Tellegen - nummer 79 op
sche Kring Maarssen was van de oprichting op 11
september 1972 tot zijn overlijden in 1986. Dick de foto. Het plein was normaal gesproken het doDekker, geboren in 1916, kwam in 1943 lesgeven mein van de kinderen van de lagere school op de
begane grond. De (M)ULO-leerlingen waren geaan de latere Juliana (M)ULO. Als leraar was hij
een legendarische figuur, die de meest uiteenlo- huisvest op de eerste verdieping en in de pauzes
pende zaken op school organiseerde. De Sinter- maakten ze een wandeling op de Raadhuisstraat.
klaastoneelvoorstellingen waren onvergetelijk.
Diverse vrouwelijke oud-leerlingen hebben schrij- Met dank aan Winfried Spoelstra van wie we de
ver dezes toegefluisterd dat ze een beetje verkik- foto kregen met veel namen en aan Jannie van
kerd op hem waren. Maar er is nooit iets onverto- Hof die voor een aanvulling heeft gezorgd.
gens gebeurd, voegden ze er meteen aan toe.
In de vijftiger jaren werd Dick Dekker hoofd van Benno Visschedijk
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het zuidelijke deel van de Proostwetering op het
kanaal te schutten, het andere om het kanaal in
verbinding te brengen met de Vecht. Doch waar
men een sluis maakt om de gemeenschap te water te herstellen, heeft men wederom een brug nodig om de gemeenschap te land terug te krijgen,
welke door de sluis werd weggenomen. Dus twee
sluizen en twee bruggen. Maar heeft men hier niet
een schone gelegenheid om een flinke verbinding
tussen het kanaal en de Vecht tot stand te brengen,
zodat ook anderen dan die, welke de Proostwetering bevaren, de verbinding tussen Vecht en Merwedekanaal kunnen gebruiken? Derhalve, terwijl
de sluis aan de zuidzijde van het kanaal slechts
een doorvaartwijdte van 2,75 meter aanbiedt, aan
de sluis van de overzijde een doorvaartwijdte van
6,50 meter heeft, doch even natuurlijk is dat dan
ook, dat terwijl de ene sluis f 15.000,- zal kosten,

de andere op een halve ton gouds is te schatten .
Onder deze laatste som is wel tevens de ophaalbrug begrepen, maar daartegen is aan de westzijde
nabij het kleine sluisje nog een brug in de kanaaldijk te bouwen, welke op f 5.000.- kan gesteld
worden. Nu nog ten slotte een sluiswachterwoning
links, en een sluiswachterwoning rechts - om een
schotbalkloods niet te vergeten - en ziedaar op
eenvoudige wijze een vraagstuk opgelost, dat de
ingenieur van de waterstaat P.H.Kemper, in wiens
sektie wij zo even gekomen zijn, veel werk, mij en
de lezer veel tijd, en ons allen, ingenieur, schrijver,
lezer. .. " en zelfs niet-lezer tesamen op tweeëneenhalf ton gouds komt te staan. Ik zal de laatste zijn
om te beweren dat het kanaal niet veel geld kost,
maar het komt mij voor dat dit verwijt vooral onze
voorvaderen moet treffen, die dwars op zijne richting wegen en weteringen hebben aangelegd".

Brug over het Merwedekanaaf bij Zuilen

l.

Afb. 3 De draaibrug over het Merwedelcanaal die de verbinding tussen de Kantonnaleweg en de Straatweg moest
blijven verzorgen. Een gelijhsoortige brug maakte een verbinding van de Stationsweg naar het treinstation van
Maarssen. In het midden de ophaalbrug over de Straatweg, daarnaast het nog bestaande brugwachterhuis.
Rechts in het midden de pannenfabrieli 'Welgelegen', later de Kininefabriek.
Dagstempel van de kaart, 12 augustus 1909, collectie Museum Maarssen.
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Tot zover een stukje tekst uit 'Eigen Haard' jaargang 1890.
Op 4 augustus 1892 werd het Merwedekanaal
door de toen bijna 12-jarige koningin Wilhelmina en haar moeder koningin-regentes Emma
officieel voor de scheepvaart geopend, 20 meter
breed en 3,10 meter diep.
De planning voor de voorbereiding en uitvoering
was gesteld op vier jaar, uiteindelijk is er twaalf
jaar aan gewerkt. De totale kosten bedroegen
ruim 20 miljoen gulden terwijl er 12 miljoen gulden was begroot.

Op 21mei1952 is door koningin Juliana officieel
het Amsterdam-Rijnkanaal geopend, 60 meter
breed en 4,20 meter diep.
Op 13 oktober 1981 is door koningin Beatrix het
verbrede kanaal geopend, 100 meter breed en 6
meter diep.

Een volgend artikel voor onze periodiek zou

Hans van Bemmel

kunnen gaan over de werkomstandigheden en
de huisvesting van de personen die gewerkt hebben aan het tot stand komen van het Merwedekanaal. En dat met gegevens uit de 'Eigen Haard'
van 1890.

Speeltuinverenigingen in het midden
van de jaren '50
deel 2
Speeltu inverenig ing De Lanen
Inleiding
In deel 1 werd de begintijd beschreven van de
speeltuin in de toen nog groeiende wijk Het Schilderskwartier. De jonge speeltuinvereniging kreeg
veel steun van de stichting Jeugdappèl.

De voorgeschiedenis
De geschiedenis van de vereniging in deze al
langer bestaande buurt begon anders dan in Het
Schilderskwartier. In De Lanen was al een speeltuin voordat de vereniging werd opgericht. Mogelijk was de speeltuin er al vóór 1 januari 1949.
Toen waren Maarsseveen en Maarssen nog twee
gemeenten. De wijk De Lanen was gelegen in
Nieuw-Maarsseveen. (Het andere gedeelte van
Maarsseveen was Oud-Maarsseveen). Maarsseveen en Maarssen hadden dezelfde burgemeester.
In Maarssen kwam in 1948 aan de Kerkweg de eerste speeltuin. De kans is groot dat de speeltuin in
De Lanen uit dezelfde tijd stamt. In 1955 kon de

speeltuin tijdelijk niet gebruikt worden. Doordat
de afrastering stuk was, werden er herhaaldelijk
vernielingen aa·ngericht. Dat was een trieste situatie. In de gemeenteraadsvergadering van 5 juli
1955 sprak mr. Van Schaik zijn grote zorgen uit
over de vernielingen door jongeren in de speeltuin
De Lanen. Hij drong aan de politie in deze te instrueren en zelfs op uitbreiding van het politieapparaat, al besefte hij dat de burgemeester in deze
niets te zeggen had, omdat het hier de rijkspolitie
betrof. De burgemeester meende dat het krantenbericht over deze zaak 'gekleurd' genoemd moest
worden, omdat ten onrechte gesteld werd dat de
gemeente in gebreke was gebleven. De spreker
vond dat de verantwoordelijkheid in de eerste
plaats bij de ouders berust. Inmiddels was er overleg geweest met de gewestelijke commandant van
de rijkspolitie over uitbreiding van de politie in
Maarssen. Dat gesprek zou nog voortgezet worden. Aan de commissaris van de Koningin had de
burgemeester meegedeeld dat hij niet langer onder
deze omstandigheden de verantwoordelijkheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - i @ s t o risdfe ~ring ~1111rssen

kon en wenste te dragen. Gezien de reactie van de
burgemeester ging het om een ernstige kwestie.
Inmiddels was van de zijde van Jeugdappèl bij de
gemeente het verzoek binnen gekomen om de afscheiding tussen de speeltuin en de woning van de
heer Van Elst te herstellen. B & W hadden al besloten hiertoe een krediet te verlenen.
De oprichting van de speeltuinvereniging
Ook in de pers werd aangedrongen op meer inschakeling van de ouders. Jeugdappèl reikte de
helpende hand en stimuleerde de oprichting van
een vereniging. Tijdens een vergadering op 19 juli
1955 's avonds in bakkerij Blokhuis werd de vereniging opgericht. De vergadering stond onder
leiding van de secretaris van Jeugdappèl, de heer
C. Jonker. Tot voorzitter van de nieuwe vereniging werd de heer H. van Ham gekozen. De heer
Jonker installeerde het bestuur en zegde steun toe
van Jeugdappèl bij verdere werkzaamheden.
De heropening van de speeltuin
Pas tijdens de raadsvergadering van 7 februari
1956 kon bekendgemaakt worden dat G.S. goedkeuring hadden gegeven voor het aanbrengen van
een doelmatige afrastering van de speeltuin. De
nieuwe vereniging was voortvarend te werk gegaan, daardoor kon op 21 april 1956 de speeltuin

heropend worden. Aan de afrastering werd nog
wel gewerkt, maar deze was ver genoeg gevorderd
om de heropening te laten doorgaan. Vanaf 21
april was er zes dagen per week toezicht, 's morgens van 9.00 tot 12.00 uur en 's middags van
14.00 tot 18.00 uur. De speeltuin was goed ingericht. Er waren zes schommels, twee voetbaldoelen, twee korfbalmanden, een draaimolen, twee
grote wippen en zes babywippen en een flinke
zandbak. Een aantal leden had veel werk verricht,
vooral de heer Spelt verdiende een pluim. Hij had
het terrein geëgd, gewalst en ingezaaid. Op zijn
boerderij aan de Klokjeslaan werden de speelwerktuigen tijdelijk ondergebracht. Na de heropening van de speeltuin werden de 130 kinderen van de leden op een poppenkastvoorstelling
op de boerderij onthaald en op versnaperingen.
Er waren in die tijd 70 gezinnen lid, die 15 cent
per week betaalden, ongeacht het aantal kinderen
dat zij hadden. Het bestuur wilde de rest van de in
totaal 140 gezinnen in De Lanen ook lid maken,
door het organiseren van excursies, clubwerk,
kinderfeesten en tentoonstellingen. Deze activiteiten zullen wel te maken hebben gehad met
de samenwerking van de drie speeltuinverenigingen, waarover in de volgende bijdrage meer volgt.
Arie de Zwart

Foto: Immetje de Jong
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Uit de oude schoenendoos (nr. 36)
Openbaar middelbaar onderwijs in Maarssen ten einde

Donderdag 17 juli 2008 publiceerde het huis-aanhuisblad De VAR bij een foto van enige dames en
heren bij een schooldeur het bericht dat op dat
moment de deur van het Economisch College
Maarssen definitief gesloten werd. Mogelijk is dit
bericht in de drukke tijd vlak voor de schoolvakanties velen niet opgevallen. Maar toch is hier
sprake van een opmerkelijke, historische gebeurtenis, want met het afsluiten van die deur door directeur Hans Stollenwerck, samen met de laatste
docenten van het ECM, kwam er een einde aan
vele tientallen jaren openbaar middelbaar onderwijs in Maarssen. Een type onderwijs dat ten tijde
van bovenstaande foto, waarschijnlijk schooljaar
1948-1949, in Maarssen bijzonder populair was.
In de jaren twintig van de vorige eeuw gestart als
ULO (3-jarig) werd de school al snel een goede

4-jarige MULO, die leerlingen van alle gezindten
trok uit Maarssen en wijde omgeving. Ook nadat
het, door het succes veel te klein geworden, oude
schoolgebouw aan de Breedstraat ingeruild was
voor een geheel nieuw gebouwde school aan de
M.A. de Ruyterstraat, die vanwege zijn toentertijd revolutionaire bouwvorm en inrichting veel
belangstellende onderwijsmensen uit binnenen buitenland op bezoek kreeg, liep de inmiddels naar Koningin Juliana vernoemde openbare
MULO (later Juliana Mavo) nog als een trein.
Maar inmiddels waren er ook een katholieke en
een protestants-christelijke Muloschool in het
dorp gestart waardoor de toeloop vanzelfsprekend wat minder werd. Maar de definitieve teruggang van het openbaar middelbaar onderwijs
in Maarssen lijkt in 1972 ingezet te zijn met de
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bouw van Maarssenbroek. Vanaf dat moment
vertrok namelijk in snel tempo het middelbaar
onderwijs van alle gezindten uit Maarssen( dorp)
naar Maarssenbroek, de plaats waar toen de
meeste kinderen aanwezig waren en in de toekomst verwacht werden. De Koningin Juliana
Mavo, als laatste middelbare school uit het dorp
vertrokken, werd aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal voortgezet als Spectrum- en
Vechtstede College en laatstelijk als Economisch
College Maarssen. Ondanks het feit dat er door
het personeel door de jaren heen hard is gewerkt,
er op veel manieren telkens geprobeerd is de zaak
vlot te trekken en er voor het voortbestaan van
het openbaar middelbaar onderwijs in Maarssen vaak (vurig) gepleit is, moet thans helaas geconcludeerd worden dat met het sluiten van het
ECM het doek voor het openbaar middelbaar
onderwijs definitief is gevallen. Dat houdt in dat
er vanaf het cursusjaar 2008-2009 in de hele gemeente Maarssen geen openbaar middelbaar on-

derwijs meer beschikbaar is. Een mooie klus voor
een historicus om eens precies uit te zoeken hoe
dit zo heeft kunnen gebeuren. Op de foto zien we
de docenten en alle leerlingen van de openbare
MULO (schooljaar 1948-49), bij elkaar 117 personen, gefotografeerd voor de voorgevel van hun
school. Rechts van hen zien we nog net een klein
stukje van de zijgevel van het pand waar nu de
schoenenzaak van Telkamp in is gevestigd. Het
voert wat ver om in het kader van dit stukje de
namen van al deze personen op te sommen. Gelukkig zijn van de meeste van hen de namen wel
bekend en bij de originele foto in het archief van
de Kring opgenomen. Eén uitzondering wil ik
echter, met behulp van een kleine uitsnede van
de foto, graag maken voor de directeur en leraren.
Zo kunnen we hen zestig jaar na dato nog een
klein beetje eren voor de grote inzet die zij hadden voor het openbaar middelbaar onderwijs in
Maarssen.

Van links naar rechts de heren D. Dekke1~ T Grootenboer, G.J. Busman (directeur) en R. de Boer.

Heeft u op- of aanmerkingen naar aanleiding van
deze rubriek of misschien zelf een voor publicatie
geschikte foto, dan wordt u vriendelijk verzocht
dit schriftelijk of telefonisch door te geven aan:
J.H. Sagel, Van Lingelaan 85, 3602 PB Maarssen,
tel: 561457, e-mail: J.H.Sagel@kpnplanet.nl
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TOPHlASSI

PYGMALION BEELDENDE KUNST
Nederlandse schilderkunst en grafiek van eind 19de eeuw
& beeldhouwkunst van midden 20ste eeuw
Grote collectie Vechtschilders met werken van
PJLutgers, Nicolaas Bastert, Fred. Van Rossum du Chattel,
Willem van Leusden e.v.a.
Tevens bijzondere boeken over de Vechtstreek o.a.
S.Stopendael "De Vechtstroom, Van Utrecht tot Muiden,
verheerlijkt door honderd gezichten" (1790),
P.J Lutgers, "Gezigten aan de rivier de Vecht" (1836)
Open: tijdens tentoonstellingen vrij. t/m zo.-13 tot 17 uur & op afspraak
Langegracht44- 3601 AJ Maarssen Tel: 0346-556736 Jaap.Versteegh@Pygmalion-art.com

www.pygmalion-art.com

TWEEWIELER-SPECIALIST

IDE HMNI
VERKOOP EN REPARATIE lWEEWIELERS
·ONDERDELEN EN ACCESSOIRES.
EIGEN REPARATIE-AFDELING
OPEN MA. TIM VRU.8.00-12.30 /13.30 -18.00
.
VRUDAG AVOND 19.00/21.00
ZAlEROAG 8.00-16.30
WOENSDAG GESLOTEN.

NASSAUSTRMT 105
3601 BD MAARSSEN
0346-561615

Nassaustraat 14
3601 BG Maarssen
t 0346 - 58 50 30
f 0346 - 58 50 40
e
ritter@era.nl

www.eraritter.nl

Erwin Ri tter en Annemari e Ritter-va n Duuren

•

aankoop

•

verkoop

•

ve r huur

•

taxaties

•

hypotheken

