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St. Maertens Nieuws

A

fgelopen jaar is er hard gewerkt om een nieuwe redactie en een nieuwe voorzitter te vinden. Een wervend stukje
in de Vierklank heeft daar zeker toe bijgedragen. En we
kunnen nu zeggen dat het zijn vruchten heeft afgeworpen.
Gesprekken met een nieuw bestuurlid zijn in volle gang en
we hopen z.s.m. meer uitsluitsel te kunnen geven. Gesprekken met vier actieve leden waarvan er drie veelvuldig artikelen voor St. Maerten hebben geschreven, zijn in een vergevorderd stadium en wij hopen op korte termijn de nieuwe
redactie aan u voor te kunnen stellen.
Louise van Amstel, lid van de
programmacommissie, heeft te
kennen gegeven te stoppen met
haar werkzaamheden. Het voorjaarsprogramma was al door
haar en Hans van Looveren
voorbereid en leest u verder in
deze Nieuwsbrief. Wij zijn Louise dankbaar voor haar inzet voor het organiseren van interessante lezingen en de
excursie. Wel zijn wij nu op zoek naar een nieuw programmacommissie lid, geïnteresseerden kunnen zich melden bij
het secretariaat.
De onderzoekscommissie, bestaande uit Liesbeth du Mée
en Wil Verbeek, is uitgebreid met Frank Klok, die m.b.t. het
schrijven van artikelen al aardig zijn weg weet in het archief
in Breukelen.
Ook ander onderzoek, te lezen in deze Nieuwsbrief, heeft
tot een interessante ontdekking geleid.
In 2017 viert de Historische Kring Maartensdijk haar 30 jarig
bestaan en de Historische Kring d’Oude School De Bilt viert
haar 25 jarig jubileum en de Historische Vereniging Maartensdijk haar 30 jarig jubileum (zie verder stukje van werkgroep).

van
het bestuur

2

Historische
verenigingen
vieren hun lustrum
In 2017 bestaat de Historische Vereniging Maartensdijk 30 jaar en
de Historische Kring D’ Oude School De Bilt 25 jaar. De besturen
van beide verenigingen willen aandacht besteden aan deze jubilea
door naar buiten te treden. Daarom willen de beide verenigingen
in samenwerking activiteiten organiseren waarvan alle inwoners
van de gemeente De Bilt kunnen genieten.
Half februari is een aantal vrijwilligers ten kantore van De Vierklank bijeen geweest om “een vat te vullen met ideeën”, zoals de voorzitter van
de vergadering zei. Er werden ideeën geopperd als het vertonen van
bewegend beeldmateriaal dat bij de verenigingen aanwezig is, het betrekken van leerlingen van basisscholen bij de geschiedenis van hun
woonplaats, activiteiten op Open Monumentendag gericht op de lokale situatie, een reizende tentoonstelling, een verhalenwedstrijd, een
wandel- fietsroute met een historisch accent. Natuurlijk werden deze
ideeën nog niet gedetailleerd uitgewerkt. Maar wel maakten de leden
van de werkgroep afspraken om in hun netwerken te gaan informeren
en te praten over mogelijkheden.
Natuurlijk kwam de financiering aan de orde. Ook hier werd gedachten
uitgewisseld en afspraken gemaakt voor nadere uitwerking.
Begin maart ontmoeten de leden van de werkgroep elkaar weer om
verder te praten.
In de werkgroep hebben vooralsnog de volgende personen zitting: Rob
Bonhof, Baldine van den Bosch, Gitta van Eick, Cor Groenen, Marcel
Jansen, Henric de Jong Schouwenburg, Frank Klok en Paul Meuwese.
Deze werkgroep zal straks handen te kort komen bij de daadwerkelijke
uitwerking van de plannen. Ze hoopt dan anderen, lid of (nog) geen lid
van een van de verenigingen, te kunnen vinden die helpende handen
willen uitsteken.

3

Jaarverslag 2015
Het bestuur vergaderde 6 keer; met de verschillende werkgroepen werd 2 keer vergaderd en samen met het bestuur
van de Historische Kring D’Oude School De Bilt 2 keer.
Eind 2015 was het ledental 323 tegenover 340 leden eind
2014.
De volgende activiteiten vonden plaats:
In maart kwam een extra Nieuwsbrief uit met het voorjaarsprogramma van de Programmacommissie met daarin de
aankondiging van de lezing van het Gilde van Amersfoort
op 10 maart over de Belgische Vluchtelingen tijdens de
eerste Wereldoorlog en over
het België monument “op de
berg” bij Amersfoort.
In april kwam de Nieuwsbrief
nr. 26 uit met de agenda van
de jaarvergadering en verslagen van de secretaris en de peningmeester. In mei kwam St.
Maerten nr. 48 uit met als onderwerpen twee artikelen over
de oorlogsjaren in Hollandsche Rading en Groenekan.

van
de secretaris

9 mei werd er ter herinnering aan het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog en de viering van 70 jaar bevrijding
in de Raadtkamer lezingen verzorgd door bewoners uit de 6
oude kernen van de vroegere gemeente Maartensdijk. Tussen de lezingen door was er gelegenheid om een kleine
tentoonstelling te bezoeken over militaire en persoonlijke
voorwerpen uit de oorlogsjaren.
19 mei was de Algemene LedenVergadering gevolgd door
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een lezing van de schrijver Gregor Vincent over zijn boek
Congo, een thriller over de ontwikkeling en exploitatie hiervan door Koning Leopold van België.
12 juni vertrok de bus uit Maartendijk voor een excursie naar
Amersfoort voor een bezoek aan het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gevolgd door een rondleiding
door oud Amersfoort begeleid door het Gilde van Amersfoort. Op de terugweg bezochten wij het België Monument
“op de berg” en kregen daar een rondleiding. Het was een
bijzondere dag in een prachtig maar ook zeer warm Amersfoort en goed georganiseerd door de programmacommissie.
12 september vond weer de jaarlijkse Open Monumenten Dag plaats met als thema “Kunst en ambachten”. In de
Raadtkamer was een kleine tentoonstelling ingericht met
kunstwerken van kunstenaars uit de oude kernen.
13 oktober hield Mevrouw Marina Laméris en heel interessante lezing over “De buitenplaats en het Nederlands landschap”, waaraan zij ook aandacht besteedde aan de buitenplaatsen in onze regio.
18 oktober werd de tentoonstelling “De geschiedenis van
de Utrechtseweg” geopend in Hotel Figi te Zeist. Deze reizende tentoonstelling, georganiseerd door het Historisch
Genootschap Zeist, Historische Kring D’Oude School en de
Historische Vereniging Maartensdijk, zal ook nog in 2016 te
zien zijn in Zeist en Bilthoven.
24 november hield Ellen Drees een lezing over het ontstaan
en de geschiedenis van de bijna 900 jaar oude Utrechtseweg. In december verscheen St. Maerten nr. 49 met lezingen betreffende oorlogservaringen uit Westbroek en Maartensdijk.
Groenekan, februari 2016
Baldine van den Bosch, secretaris
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D

Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, zoals in 1634 vastgelegd door Rembrandt.

Een
onverwachte
Groenekanse
connectie
6

e recente veldslag tussen Nederland
en Frankrijk rond de aankoop van de
twee pendantstukken van Rembrandt,
voorstellende Maerten Soolmans
respectievelijk zijn echtgenote Oopjen Coppit,
blijkt een onverwachte Groenekanse connectie
op te leveren. Een oplettende lezer van het
Jaarboek van de Historische Vereniging Oud
Utrecht (uitgave 1972-1974) stuitte daar op
een artikel van de hand van Mr. J. Belonje,
getiteld ‘Over enkele bewoners van het
Huis Voordaan’. Uit dat artikel blijkt dat
Oopjen Coppit nadat haar 1e man Maerten
Soolmans was overleden is hertrouwd met de
toenmalige eigenaar van landgoed Voordaan,
Marten Daey Pieterszoon.
In het naschrift refereert de redactie ook nog
aan materiaal ter zake dat de ‘oermoeder’
van de Historische Vereniging Maartensdijk,
Els de Bouter, uit diverse archieven aan de
vergetelheid heeft ontrukt. In het meinummer
van St. Maerten zullen de resultaten van
nader onderzoek in de archieven van de
NH-gemeente Blauwkapel-Groenekan en
van de gemeente Maartensdijk naar Oopjen
Coppit c.s. in haar Groenekanse tijd worden
gepresenteerd.
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I

n deze nieuwsbrief wordt het financieel jaarverslag 2015 en de begroting 2016 gepubliceerd. Door enkele eenmalige meevallers is het
beeld nog steeds gunstig maar het blijft nog steeds belangrijk om zowel op de baten als de kosten te letten. De kosten onder Secretariaat
vielen dit jaar mee maar in 2016 willen wij allerlei stukken zoals onze
tijdschriften gaan digitaliseren en voor onze leden toegankelijk maken
en dan verwachten wij weer een stijging van deze post. Eind 2015
hebben wij 20 leden uit onze ledenlijst moeten schrappen die om allerlei reden hadden bedankt. Gedurende het lopende boekjaar zijn ook al
leden uit de ledenlijst gehaald die per direct hadden bedankt. Daartegenover hebben zich in 2015 acht nieuwe leden aangemeld. Het totaal
aantal adressen in ons ledenbestand bedraagt per 1 januari 2016: 323.
Hiervan zijn 19 adressen met een ruilabonnement waardoor het aantal
betalende leden is gedaald naar 304 en dit getal nadert een kritische
ondergrens. Als deze trend zich voortzet zal het voor de H.V.M. moeilijk
worden om haar zelfstandigheid te behouden. Wij hebben ook nog dringend behoefte aan
leden die actief willen functioneren binnen onze vereniging.
In 2016 proberen wij
weer nieuwe leden te
werven zodat het bedrag aan contributies
kan stijgen. Voor de inning van de contributies wordt dit jaar bij deze
nieuwsbrief geen acceptgirokaart meer verzonden maar hierbij wordt
u in een aparte brief verzocht om de contributie over te maken. De kosten van het laten drukken en bijschrijven van acceptgiro’s zijn er dan
niet meer. De jaarlijkse contributie bedraagt nu € 17,50 en ik vertrouw
erop dat alle leden hun betaalopdracht spoedig naar hun bankinstelling zullen sturen en wij hopen dat vele leden het contributiebedrag
naar boven zullen afronden. Aan de kant van de uitgaven hopen wij de
kosten te kunnen beperken door b.v. de nieuwsbrief in de toekomst digitaal via de elektronische post te kunnen verzenden. Daarom roepen
wij alle leden nogmaals op om hun email adres aan ons door te geven,
voor zover dit nog niet gebeurd is. Hierdoor kunnen de kosten van
het drukken en verzenden omlaag. Voor periodiek onderhoud in onze
ruimte “De Raedtkamer” in het voormalige gemeentehuis en voor ons
jubileumjaar 2017 hebben wij voorzieningen opgenomen.

van
de penningmeester

Gé Veldhuijzen.
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Van de programmacommissie
Voorjaarslezingen:
Op dinsdag 29 maart geeft de heer Johan Doornenbal een lezing over “Historische boerderijen”, hij geeft regionale typologiëen
van historische boerderijen in Nederland en speciaal in Utrecht,
zowel met betrekking tot het het exterieur als het interieur en vertelt over de Boerderijenstichting Utrecht en de verkiezing van de
boererij van het Jaar (in Utrecht). Aanvang 20.00 uur in de zaal
van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk, zaal
open vanaf 19.30 uur.
Op dinsdag 24 mei is de ALV en de lezing van de heer Rob Hufen Hzn. over de edelsmeden in Utrecht (zie bij agenda ALV, in
deze Nieuwsbrief).

Excursie vrijdag 17 juni:
De excursie gaat dit jaar naar Gorinchem en de Biesbosch, om
9.30 uur vertrekt de bus van de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk. In Gorinchem wordt na een kopje koffie een stadswandeling, verzorgd door het VVV, gemaakt van een uur. Vervolgens
vertrekt de bus naar het Biesboschmuseum waar we eerst de
lunch gebruiken, daarna volgen een vaartocht in een fluisterboor
door het natuurgebied en een bezoek aan het museum.
Kosten zijn € 39,50 p.p. Aanmelding kan uiterlijk tot 10 mei bij
penningmeester, Gé Veldhuijzen door storting van het verschuldigde bedrag op de rekening van de Historische Vereniging
Maartensdijk, op rekeningnummer IBAN-NL83INGB0004400774
onder vermelding van excursie. Tijdige storting van het geldbedrag is bepalend voor deelname.
10

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei a.s.
om 20.00 uur in de zaal bij de Ontmoetingskerk Julianalaan 26
te Maartensdijk.

Agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen van de notulen van de vorige jaarvergadering
op 19-5-2015 (deze liggen ter inzage vóór aanvang van
de vergadering).
3. Mededelingen van het bestuur, (bestuur stelt Mw. Ineke
van Bemmel voor als interim voorzitter, tegenkandidaten
kunnen tot 10 mei gemeld worden bij het secretariaat).
4. Afscheid van bestuurslid Joost de Weerd, tot 19-5-2015
voorzitter van het bestuur.
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de
penningmeester.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Na de pauze verzorgt de heer Rob Hufen Hzn. de lezing over de Utrechtse
edelsmeden Leo en Jan Hendrik Brom en hun knechten te Utrecht (1856 tot
1962). Ze schiepen in hun werkplaatsen aan de Springweg en de Drift 15,
kostbare kunstwerken voor maatschappij en Kerk. Van de gouden Muze aan de
Utrechtse stadsschouwburg tot de kroonluchters in het paleis op de Dam. Ook
vele kerkelijke voorwerpen, zoals altaren, kelken, reliekhouders en preekstoelen.In 1962 werd het bedrijf gesloten. Publicist en stadsgids Rob Hufen Hzn.
presenteerde over deze edelsmeden eind 2014 een biografie (450 pagina’s).
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Bestuur
Historische Vereniging Maartensdijk
Joost de Weerd
p/a Vijverlaan 10
3737 RH Groenekan
0346-212576
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Vijverlaan 28
3737 RJ Groenekan
0346 – 212685

Gé Veldhuijzen
penningmeester
Dr.J.J.F.Steijlingweg 27
3738 DA Maartensdijk
0346 – 211195
Ineke van Bemmel
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3738 VE Maartensdijk

Gert Veenendaal
Merellaan 43
3738 ED Maartensdijk
Redactie “St. Maerten” vacant
Programmacommissie
Hans van Looveren
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1213 TX Hilversum
Website
www.historischeverenigingmaartensdijk.nl
info@historischeverenigingmaartensdijk.nl
Webmaster
Jan Maat
Gironummer
IBAN - NL83INGB0004400774
t.n.v. Historische Vereniging Maartensdijk te Maartensdijk

