De founding mother van de lokale geschiedenis van Groenekan ,

Els de Bouter (1935 - 2021)

Els wordt als Elze Maria de Bouter geboren
op 5 februari 1935 in De Bilt (aan de
Waterweg) als nakomertje, het vierde en
laatste kind. Het leeftijdsverschil tussen Els
en haar twee broers en haar zuster (het
oudste kind) is tamelijk groot. Met haar
oudste zuster, Francisca, waarmee ze zich
altijd zeer verbonden heeft gevoeld, scheelt
ze 15 jaar, met haar jongste broer is het
verschil toch altijd nog 10 jaar.

Els de Bouter

Idealistische achtergrond
Zowel langs de kant van de familie van haar moeder als via de familie van haar vader, is het gezin de Bouter
beïnvloed door de Quakerbeweging. Zij zijn overtuigde vegetariërs en geheelonthouders, met een vrijzinnige
pacifistische en agnostische visie op het leven. Zij staan via de broer van haar vader in contact met een
vrijzinnige vegetarische beweging in Soest waarbij onder meer Felix Ortt betrokken was. Die beweging staat
onder meer ook sympathiek tegenover natuurgeneeswijze en homeopathie. Eén van hun motto’s is: de weg tot
de kuisheid voert door de nuchterheid. Streng puritanisme viert hoogtij.
De vader van Els werd ook (bestuur)lid van de Wereldfederalisten en van de PSP. Beide ouders waren
daarnaast lid van de vegetariersbond en het Humanistisch Verbond. Moeder de Bouter sloot zich verder aan
bij de Vereniging van Huisvrouwen in de Bilt.
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Els oudste zuster, Francisca ( in huiselijke kring Muis
genoemd), was fel tegen vivisectie en bracht de nodige
tijdschriften over dit onderwerp en over dierenbescherming
in huis. Els is helemaal in deze sfeer en met die
overtuigingen grootgebracht en, ofschoon zij zich nu niet
meer in al die overtuigingen kan vinden, zou ze zich geen
andere opvoeding wensen.
Haar vader is instrumentmaker van beroep en werkt onder
meer een klein jaar bij Inventum in Bilthoven. Daarna vindt
hij 40 jaar lang, tot aan zijn pensioen, een werkkring als
instrumentmaker op het Rijksbotanisch laboratorium van de
Universiteit van Utrecht. Hij is onder meer bekend
geworden door de ontwikkeling van een verbeterde
clinostaat. Met een clinostaat wordt de invloed van de
zwaartekracht "opgeheven" en kan het effect van
gewichtloosheid op de groei van planten worden
onderzocht.
Een clinostaat

Enkele jaren na haar geboorte, op 22 november
1938, verhuist het gezin vanuit De Bilt naar,
Repos Ailleurs aan de Groenekanseweg 218. Een
vrijstaand huurhuis met een grote diepe
achtertuin (deels sier-, deels moestuin en
fruitbomen), vanuit Groenekan gezien net over
het spoor Utrecht-Amersfoort richting De Bilt.

De Werkplaats Kindergemeenschap
- Kees Boeke
Gezien de levenshouding van het gezin de
Bouter ligt een schoolkeuze voor de in 1926
opgerichte en door het gedachtegoed van onder
meer de Quakers, Montesorri en Jena
geïnspireerde De Werkplaats van Kees Boeke in
Bilthoven voor de hand. Muis was daar vanaf
september 1928 op school en van 1939 tot 1952
is Els werker op De Werkplaats. Haar
lievelingsvakken zijn daar: Nederlands,
schilderen, muziek en biologie.
Repos Ailleurs (tekening Els de Bouter)

De ligging van Repos Ailleurs aan de rand van Groenekan en de schoolkeuze voor De Werkplaats in
Bilthoven, en misschien ook het feit dat Groenekan in die tijd, met uitzondering van enkele gegoede families ,
toch overwegend nog een agrarische bevolking kent, verklaren dat het gezin minder op Groenekan en meer op
De Bilt/Bilthoven is georiënteerd.
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Els speelt af en toe met de kinderen van
melkboer Floor, drie meisjes en een kleine
jongen. De familie Floor woont in de
portierswoning van landgoed Beukenburg,
aan het begin van de Beukenburgerlaan net
over de spoorwegovergang, op een steenworp
van het ouderlijk huis van Els.
Als familie van de Grift van boerderij
Larenstein uit de Bilt in het weiland naast
Repos Ailleurs komt melken en hooien
brengen ze hun jongste dochter Fientje mee
om met Elsje te spelen.
Boerderij Larenstein

Tegenover het geboortehuis liggen de fraaie bossen van de landgoederen Beukenburg en De Leijen. Als klein
kind werd die route naar school niet veilig geacht en moest ze door De Bilt.Pas als volwassene werd dit haar
favoriete route naar De Werkplaats. Het huis is verder omringd door weilanden en Els groeit dus op in een
welhaast arcadische omgeving. Ze denkt terug – althans tot aan de tweede wereldoorlog – aan een gelukkig
kinderleven.

De Tweede Wereldoorlog van familie de Bouter
De oorlog brengt veranderingen in dat onbezorgde leven. Het begint aan het begin van de oorlog, met een
evacuatie (voor één dag !), achter op de fiets over landgoed Beukenburg naar Maartensdijk. In de loop van de
oorlog worden er een keer of vier Duitse militairen ingekwartierd bij de familie de Bouter. De laatste lichting
helpt zelfs bij de bevrijding (7 mei 1945) de Nederlandse vlag uit te steken!
De oudste broer van Els wordt opgepakt voor de Arbeitseinsatz, maar weet te ontkomen en duikt onder bij een
tuinderij langs de Klopvaart, vlakbij de Vecht. De laatste anderhalf jaar van de oorlog, vanaf januari 1943, is
De Werkplaats van Boeke door de Duitsers gevorderd. Els krijgt dan nog een tijd les op allerhande plekken in
Bilthoven (Villa’s, andere schoolgebouwen, hotel de Leijen en zelfs een gevorderde bovenverdieping van
Tuingereedschap firma Heybroek). Uiteindelijk wordt Bilthoven zelf ook te gevaarlijk door de
bombardementen van de geallieerden op vliegveld Soesterberg en op het hoofdkwartier van wehrmachtgeneraal Reinhart (nabij de Bilderdijklaan) en mag Els van haar ouders de tocht naar school niet meer
ondernemen. Daardoor volgt Els anderhalf jaar, tot na de zomer van 1945, geen lessen.
Er volgen tegen het eind van de oorlog ook zeer frequent bombardementen op de nabijgelegen spoorlijn. ‘Het
werd al bijna routine dat de geallieerden, bij goed weer, vanaf een uur of vier zouden komen bombarderen’. Er
moeten ook in Groenekan aan het eind van de oorlog clandestien boompjes gekapt worden op de landgoederen
om in de broodnodige warmte te voorzien. Dat clandestien moet met een korreltje zout worden genomen want
de bewoners van Groenekan (het bomendorp bij uitstek door de langjarige verbinding met de
boomkwekerfamilie Copijn) hadden onderling een bomencommissie gevormd die de kap van bomen in
verantwoorde banen leidde en zorgde dat de beeldbepalende en monumentale exemplaren behouden bleven.
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Els kijkt op tegen de gegoede families, zoals in Groenekan de familie Copijn, boomkwekers en tuinarchitecten.
In het laatste oorlogsjaar, Els is dan 10 jaar, wordt zij uitgenodigd door mevrouw Verloop-Copijn om
regelmatig tussen de middag mee te komen eten op Huize Welgelegen. Dat was in dat laatste oorlogsjaar wel
meer gebruik, dat gegoede families hongerige kinderen mee lieten eten om wat aan te sterken. En Els maar
bang dat zij, als vegetariër, toch per ongeluk vlees naar binnen zou krijgen; daar werd ze namelijk echt ziek
van, dacht ze! Haar zus, Francisca, heeft op hongertocht wél eens vlees geprobeerd en die werd daar inderdaad
een etmaal doodziek van. Els is er van overtuigd dat deze bijvoedingactie en de melk die ze dagelijks kreeg
van mevrouw Lutterveld (van Huize de Bongerd langs de Groenekanse weg verder richting De Bilt) haar
gezondheid in die moeilijke oorlogstijd hebben gered. Eind april 1945, aan het einde van de oorlog, is Els
kijkend vanuit een bovenraam van Huize Welgelegen in de richting van Utrecht getuige van het droppen van
grote voedselpakketten aan parachutes.
Net na de oorlog - er is nog steeds schaarste - steelt de hond van de Bouters, Tuuntje, een ei op de boerderij
van Oudhof (nu boerderij van Spelt), net over het spoor. Een scheldende boer erachteraan natuurlijk want een
ei was in die tijd van schaarste een kostbaar goed. De Bouters hebben het ei (onbeschadigd afgeleverd door
Tuuntje!) uiteraard betaald en alsnog gebakken en ervan gesmuld (Tuuntje kreeg natuurlijk ook wat).
Na de oorlog pakt Els de draad van het half individuele onderwijs op de basisschool van De Werkplaats weer
vrij soepel op. Op de middelbare school was intussen het klassikale onderwijs ingevoerd omdat men niet in
aanmerking kwam voor broodnodige overheidssubsidie. Na anderhalf jaar tevergeefs proberen het klassikaal
geworden middelbaar onderwijs bij te benen verlaat Els uiteindelijk zomer 1952 zonder diploma de school.
Els heeft van jongs af een onverklaarbare fascinatie voor oud metselwerk en die fascinatie mondt geleidelijk
uit in een grote belangstelling voor - de geschiedenis van – kastelen en landgoederen, en dan met name voor de
buitenkant. Al jong fietst ze met familie naar de Langbroeker Wetering om de grote ronde toren (donjon) van
kasteel Sterkenburg boven de bomen op te zien doemen. Als ze in 1969 begint met het vastleggen van de oral
history van oude en oudere Groenekanners heeft ze al heel wat kastelen bezocht.

Een tekentalent in dienst van Kees Boeke en De Werkplaats
Els blijkt aanleg te hebben voor tekenen en volgt, op advies van haar mentor op De Werkplaats, van 1952 tot
1956 een tekenopleiding aan de Kunst Nijverheidsschool (IVKNO) in Amsterdam. Eén voorbereidend jaar en
drie jaar illustratieklas. In de vakanties werkt ze in opdracht van De Werkplaats aan tekenopdrachten in het
kader van de ontwikkeling van leermiddelen. In 1956 krijgt ze ook enkele illustratieopdrachten voor het
tijdschrift Actuele Onderwerpen van de Stichting IVIO (Instituut Voor Individuele Ontwikkeling). In 1957
voltooit Els haar tekenopleiding in Amsterdam en vindt parttime tekenwerk bij haar oude school, De
Werkplaats in Bilthoven. Die staat dan niet meer onder leiding van de oprichter, Kees Boeke; die heeft, al in
1955, afscheid van de school genomen en daarna geprobeerd om ook in Libanon een multicultureel
schoolexperiment op te zetten, dat helaas jammerlijk mislukte.
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In 1957 tekent ze een maand of drie voor Kees Boeke
persoonlijk, in Abcoude bij Kees en Bettie Boeke thuis.
Het tekenwerk was bestemd voor zijn wetenschappelijke
boek ‘Cosmic View’. De tekeningen verschijnen in 1957
eerst in de Unescokoerier, in New York en later, in 1959,
in een Nederlandse uitgave (uitgave Jan Muusses Purmerend). In 1959 werkt Els nog een keer mee aan
een volgend boek van Kees Boeke. Helaas gooit ziekte
van Kees Boeke roet in het eten en komt dat boek niet
meer tot een afronding.
Ook in 1957 krijgt ze een vaste afspraak met De
Werkplaats voor parttime tekenwerk. ‘Dat werd een heel
op-en-neergesleep met materialen tussen Amsterdam en
Groenekan’. Pas in 1966 heeft De Werkplaats een
werkruimte voor Els op het schoolterrein. En vanaf die
tijd bezet ze tien jaar lang een leuke werkplek grenzend
aan het handenarbeidlokaal van de
kleuterleidsteropleiding.

Tekening van Els voor het boek van Kees Boeke

Van 1978 tot 1983 is Els schilderjuf voor kinderen van 6–13 jaar en in 1983 gaat ze in de mediatheek van de
basisschool werken. Tot 1997 vervult ze fulltime de functie van bibliothecaresse en richt daarnaast diverse
tentoonstellingen in. Kinderen leenden haar daarvoor hun knuffels en ideeën en ze hielpen haar bij de
inrichting. Els maakt prentenboeken, met foto’s en tekeningen, volgeschreven met verklarende teksten en
anekdotes. In de zomer van 1997 gaat ze met een mooi afscheidsfeest in de VUT, 62 jaar oud. Daarna heeft ze
voor een medewerkster van De Werkplaats gedurende twee jaar nog theaterlessen voor basisschoolkinderen
geïllustreerd. Toen voelde ze zich pas echt illustratrice!
Els realiseert zich in 1959 dat ze weliswaar werkt voor kinderen maar dat ze die feitelijk nooit ontmoet. Om
zich beter in te kunnen leven gaat ze ook meewerken aan het Amsterdamse kindercircus Elleboog van tante Ied
Last (de vrouw van schrijver Jeff Last). Ze maakt onder meer een tentoonstelling over een circusoptocht in het
clubhuis van het circus (een galerij van het voormalige Paleis voor Volksvlijt) en gaat mee op kamp. Tante Ied
en Els zijn nog lang goede vrienden gebleven.
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De eerste paar jaar van haar studie aan de Kunst
Nijverheidsschool reist Els nog op en neer met bus en
trein. Vanaf 1954 woont ze door de week in Amsterdam,
op kamers, en in de weekends in Groenekan, op
Berkenlaan 20. Haar ouders en de twee dochters zijn
inmiddels daar naartoe verhuisd nadat hen de huur van het
paradijs in 1954 was opgezegd.
In 1973 wordt Repos Ailleurs gesloopt en verrijst op die
plek een nieuwe woning. Het hek met de naam van het
oude huis is daarbij gespaard en siert nog steeds de oprit
van Groenekanseweg 218.
In de zomer van 1959, aan het eind van haar Circus
Elleboogperiode keert Els haar kamer in Amsterdam
definitief de rug toe en vestigt zich weer permanent in
Groenekan.
Hek van Repos Ailleurs

Een hobby die Els als kind al heeft gegrepen en haar nooit verlaten heeft, en zelfs haar fascinatie voor de
geschiedenis van Groenekan heeft overleefd, is het zelf maken van poppen. Inmiddels staat haar huis tjokvol
met vitrinekasten met de meest uiteenlopende poppen en het ruimtegebrek dat daarvan het gevolg was heeft
haar uiteindelijk gedwongen afscheid te nemen van haar historisch archief.
Els speelt ook niet onverdienstelijk piano. Ze heeft als kind 13 jaar les gehad en ze speelt nog wekelijks. Onder
meer Bach, Händel, Mozart, Haydn, Schumann en Schubert worden nog regelmatig op de piano (uit 1925, nog
uit het ouderlijk huis) gezet.

Belangstelling voor de geschiedenis van Groenekan
Tijdens het woon-werkverkeer tussen Groenekan en Amsterdam, die eerste paar jaar op de
Kunstnijverheidsschool, ontmoet Els op weg naar en van de bus regelmatig Frans Copijn.
Frans Copijn was, in tegenstelling tot veel van zijn familieleden, geen boomkweker maar kunstschilder. Els
kende hem van een schilderlezing die hij begin vijftiger jaren voor de schilderkinderen van De Werkplaats had
gegeven, bij hem thuis, in Groenekan. (Ook de kinderen van Frans Copijn zaten trouwens op de school van
Kees Boeke).
Tijdens hun ontmoetingen spreken Frans en Els onder meer over de geschiedenis van huize Voordaan en het
buitenverblijf dat het Witte vrouwenklooster uit Utrecht in Groenekan gehad zou hebben en over een
geheimzinnige onderaardse gang die beide plekken zou verbinden.. Frans vertrouwt Els ook toe dat zijn
moeder, mevrouw Copijn-de Feyfer, de geschiedenis van de landgoederen in Groenekan heeft bestudeerd en
dat ze van plan is die informatie later in boekvorm te publiceren. Frans Copijn weet met zijn verhalen de kiem
te leggen van Els belangstelling voor het verleden van Groenekan.
De oudste zus van Els, Francisca, werkt eerst in de Katholieke Openbare Bibliotheek en na de fusie in de
Algemene Openbare Bibliotheek in Utrecht. Francisca is het ook die, vanuit die bibliotheekfunctie, Els altijd
voorziet van fotoboeken over kastelen en buitenplaatsen. Op enig moment raakt Francisca in het bezit van een
rijbewijs waarmee de actieradius van de twee zussen aanzienlijk wordt vergroot. Hun ontdekkingsreizen naar
landgoederen en kastelen krijgen daarmee ook een bovenregionaal karakter.
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Francisca krijgt op een gegeven moment opdracht om de collectie Oud-Utrecht samen te stellen. Zij moet de
beschikbare informatie over de geschiedenis van de provincie Utrecht bij elkaar brengen en eventueel
noodzakelijke aankopen doen. In die zoektocht komen op zeker moment ook boekjes van de heer Gewin over
De Bilt en - recenter – een boekje van de hand van de heer Mr. P.H. Damsté getiteld ‘De Bilt in 1795’ boven
water. Francisca leent Els de boekjes en die raakt met name geïntrigeerd door de lijst met beroepen en
familienamen in het onderzoek van Damsté. Els bewondert namelijk haar voorouders waarvan er velen
ambachten uitoefenden en die zich in de praktijk daarvan opwerkten, vaak al vanaf hun 12e jaar.
Overgrootvader de Bouter is stempelsmid, grootvader de Bouter is overdag smid bij de gemeente en s’avonds
stempelsmid bij Rijksmunt, overgrootvader Hensbroek (moederskant) is tegelbakker, grootvader Hensbroek is
tegelschilder, beiden bij de firma Westraven. De door Frans Copijn geplante kiem van Els’ belangstelling voor
lokale geschiedenis schiet met deze boekjes wortel.
De heer Damsté (1902-1985), intussen, blijkt naast Bilts gemeentesecretaris ook historicus en de lokale
geschiedenis van De Bilt en omstreken zeer toegedaan. Els trekt de stoute schoenen aan en zoekt contact met
hem met de vraag: ´hoe moet ik het aanpakken om de geschiedenis van Groenekan bloot te leggen´. Damsté
reageert vriendelijk en uitnodigend op Els’ verzoek en dat eerste onzekere contact groeit uit tot een
vriendschap voor het leven tussen het echtpaar Damsté en Els.
Eenzelfde vriendschap ontstond met de heer J.W.H. Meijer en echtgenote. De heer Meijer werkt 40 jaar bij de
gemeente De Bilt, eerst als civieltechnisch ambtenaar en later als gemeentearchivaris. Hij vormt, waar het de
lokale geschiedenis betreft, een twee-eenheid met de heer Damsté en Els’ vraagbaak bij haar archiefonderzoek.
In 1969 probeert Els zelfs haar onderzoeksterrein te schouwen vanuit de lucht. Met haar zuster maakt ze een
helikoptervlucht boven het gebied. Helaas is ze de hele vlucht luchtziek en begrijpt dat haar (onderzoek)plaats
toch op aarde is.
Vanaf haar 4e jaar ontmoet Els af en toe oudere Groenekanners (onder meer Jacob en Johan Melissen,
timmerman respectievelijk metselaar, en de postbode Hoenderdaal) en ze raakt geïnteresseerd in hun verhalen
over vroeger. In 1969 begint Els de herinneringen van oudere Groenekanners gestructureerd vast te leggen. Ze
voelt zich nog steeds wat geïntimideerd door de ‘gegoeden’ in Groenekan en dat verklaard waarom die pas
later in haar oral history-ontdekkingstocht aan de orde komen. Onder die laatste categorie valt mevrouw
Verloop-Copijn. Volgens de verhalen van Frans Copijn (haar verteld tijdens haar woon-werkverkeer A’damG’kan begin vijftiger jaren) had die immers een dik schrift met aantekeningen over de geschiedenis van
Groenekan. Inmiddels is de hun moeder (Copijn-de Feyfer) overleden maar Els mag het schrift met onder meer
een prachtige verzameling krantenknipsels en ansichten, kopiëren.

De Archieven in
Doordat het werk voor De Werkplaats tot 1977 parttime is en Els die werkzaamheden voor een groot deel thuis
uitvoert kan ze haar werktijden eenvoudig zelf indelen. Daardoor, doordat ze nog bij haar ouders en oudere
zuster thuis woont, de lange en vele schoolvakanties én haar vrijgezellenbestaan, bieden haar gelegenheid flink
wat tijd in archiefonderzoek en later ook in het interviewen van oude en oudere Groenekanners te investeren.
De maandagochtenden en de woensdagmiddagen besteed ze aan archieven in de buurt; in de vakanties komen
collecties en verzamelingen aan de beurt die verder weg liggen.
Wat Damsté al over Groenekan (én Blauwkapel, want daar blijkt de geschiedenis van Groenekan nauw mee
verweven) had verzameld mocht Els kopiëren. Daarmee kan zij direct zeer gericht informatie in de diverse
archieven terugvinden. Helaas waren zowel het Rijksarchief van de Provincie Utrecht als het gemeentearchief
van de stad Utrecht wegens verhuizing langdurig gesloten. Dus begint Els haar ontdekkingsreis
noodgedwongen met de notulen van de raadsvergaderingen van de gemeente Maartensdijk (waaronder
Groenekan en Blauwkapel toen vielen) in Maartensdijk. Ze breidt haar onderzoek al snel uit naar de
Topografische dienst in Delft en het kadaster in de stad Utrecht.
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Toespraak Paleografieleraar, door Els omgezet in oud
schrift.

Inmiddels komt dan uiteindelijk toch ook het
Rijksarchief in Utrecht weer beschikbaar en Els werpt
zich op aanwijzing van de heer Damsté op oude
transportaktes. Ze bemerkt al snel dat ze veel van de
oude aktes niet kan lezen. Mijnheer van Vuuren, de
toenmalige zaalambtenaar, is haar zeer ter wille, maar
raadt haar aan, na de zoveelste leesassistentie, om toch
maar een Paleografiecursus te volgen. Twee winters
lang buigt Els zich over de oude schrifturen waarna een
nieuwe oude wereld zich voor haar opent. Ze wordt in
de loop der tijd ook dikke vrienden met het
gemeentearchief.

Dankzij de fiches van de heer Damsté kan ze alle voor Groenekan relevante transportaktes snel opsporen en
(laten) fotokopiëren, ook die over de Groenekanse beurtschipper, over de vijf verdwenen buitenplaatsen
(Schadeshoeve, Beuk en Bosch, Bosch en Hoven, Beukenburg, Voordaan) en over de eigenaars, de families
Martens van Sevenhoven, Quarles van Uffort, Calkoen en Grothe.
De topografische dienst in Delft levert haar
informatie op over de ontwikkeling van
infrastructuur en bebouwing in Groenekan.
Dankzij haar tekenvaardigheid slaagt Els erin veel
kaartmateriaal en afbeeldingen op
transparantpapier over te nemen en in te kleuren.
Zo ontstaan juweeltje van kaarten. De heer
Fortuyn van de topografische dienst heeft zoveel
vertrouwen in de tekenvaardigheid van Els dat hij
haar met teken- en kleurpotloden naast de hem
toevertrouwde kaarten laat werken. Els prijst zich
trouwens gelukkig dat ten tijde van haar
onderzoek de computer nog niet of nauwelijks
was opgerukt in archiefland en zij daardoor nog
de originele manuscripten, kaarten en boeken in
handen heeft gehad. In haar woorden: ‘ik leefde
nog net in die gouden tijd dat ik de oude
handschriftboeken zelf mocht dragen, openen,
sluiten. Als enige mocht ik ook oude kaarten
overtrekken, maar niet dan nadat ik hem had
getoond hoe licht ik mijn potlood over dik
transparantpapier bewoog zonder een kerfspoor
op het origineel te maken! Zoals ik houd van oude
ruige bakstenen met korstmossen begroeid houd
ik ook van zeer oude boeken en kaarten.
Geweldig’.

Els’ vreugde over het werken met authentiek materiaal
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Waar het Rijksarchief ophoudt gaat het kadaster verder en
dus wordt ook dat in Utrecht door Els regelmatig bezocht.
Op de kaarten ziet ze landgoederen, huizen en schuren
verschijnen en sommige ook weer verdwijnen. Voor Els
zeer informatief en een ‘bron van vreugde’ zijn de
hulpkaartjes bij de grote kadasterkaarten waarop in
detailplattegrondjes de ontwikkeling van landgoed Bosch
en Hoven te volgen is. Bij hoge uitzondering mag ze ook
daar kaartjes overtrekken. De kleuren noteert ze ter plekke
en later thuis kleurt ze die zo goed mogelijk in.
Aan echte opgravingen komt Els weliswaar niet toe, maar
ze komt toch aardig in de buurt. Op open
monumentendagen ziet ze de opgravingen in Utrecht van
de Jacobikerk, op het Domplein, van het Duitsche Huis en
van het Romeinse schip in De Meern.
Door Els nagetekend van een oude kaart

Dichter bij huis, toont de heer de Bruin, van het Stadsblad, en een omwonende van de mogelijke locatie van
het landgoed Bosch en Hoven - tussen Veldlaan en Vijverlaan, ter hoogte van het voormalige koetshuis van
landgoed Voordaan - haar oud keukengerei (o.m. een gedeelte van een aardewerken vergiet) dat hij uit de
vijver bij het koetshuis heeft opgedolven. Achteraf concludeert Els dat het evengoed overblijfselen van een
oude puinstort in die vijver kunnen zijn geweest.
Toen het archief van de familie Grothe (na de familie Calkoen
eigenaar van landgoed Voordaan) in het gemeentelijk archief van
Utrecht werd gesignaleerd heeft Els dat vanzelfsprekend, vanuit
haar grote interesse voor landgoederen, intensief bestudeerd.
Daarbij heeft ze veel hulp gekregen van de archivaris van het
Utrechtse stadsarchief - de in historische kringen welbekende
heer Struick - tevens secretaris van de Vereniging Oud Utrecht.

Familiewapen van Calkoen

Els doet ook regelmatig interessante bijvangsten tijdens haar vele
dagen studie in de leeszalen van de archieven. Ze maakt daar
kennis met andere onderzoekers die eveneens langdurige studies
in de diverse archieven maken. Die onderzoekers stuitten wel
eens op gegevens over elkaars onderwerpen en wisselen die
collegiaal uit.

Els ontvangt zodoende van Gibo Smilda (volkomen toevallig een vriend van haar vader) kleine notitieblaadjes
over Groenekan, over een periode van enkele eeuwen uit jaargangen.van de ‘Utrechtsche Krant’. Onder andere
krijgt ze zo de beschikking over een advertentie waarin de afbraak van landhuis Bosch en Hoven wordt
aangeboden. Het is Els nog steeds een doorn in het oog dat ze niet de hand heeft kunnen leggen op een
afbeelding van dat huis, temeer omdat de Berkenlaan waar ze later woonde op de landerijen van Bosch en
Hoven (tussen Veldlaan en Vijverlaan) stond.
Els stuit tijdens haar onderzoek van de oudste kadasterkaart, waarop de Groenekanseweg staat afgebeeld, op
het landgoed Schadeshoeve in Groenekan, ongeveer op de plaats waar nu de boerderij en schuren van
Groenekanseweg nummer 51 zijn gevestigd. De postbode in Groenekan, de heer Hoenderdaal, heeft Els zelfs
een keer de put van Schadeshoeve laten zien en zíjn woning, nu een schuur achter de huidige woning, zou nog
een voormalige dienstwoning van dat landgoed zijn geweest. Volgens zeggen zou er een serviesbord in het
Centraal Museum in Utrecht bestaan waarop Schadeshoeve staat afgebeeld, maar haar naspeuringen naar dat
bord hebben helaas niets opgeleverd.
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Landgoed Beukenburg had natuurlijk al vroeg haar
belangstelling omdat de landerijen tegenover haar
huis lagen en de familie Bouter daar haast
vanzelfsprekend veel heeft gewandeld. Schuin
tegenover het huis loopt een pad langs de boerderij
van Dirk Bos, deTwisslaan, (nu woont daar de
familie van Os) via een oversteekplaats van de
spoorlijn naar Amersfoort naar de bossen van het
landgoed. De oversteek van de spoorlijn is in de
2002 – tot verdriet van veel wandelaars - helaas door
Railinfrabeheer afgesloten en het pad loopt nu bij de
boerderij dood op het spoor.
Het witte huisje hersteld!

In Els’ kindertijd kon ze alleen maar om de
rietmatten van de eendenkooi van het landgoed
heenlopen, ze kon er niets van zien.
Later is die gewoon voor wandelaars toegankelijk en wordt het rondje om de eendenkooi een favoriete
wandeling van de zusters de Bouter. Els heeft ook lang gehoopt dat het witte huisje op de T-splitsing van
Beukenburgerlaan en het Leijenspad in oude glorie zou worden hersteld. Haar wens werd vervuld: nieuwe
bewoners hebben het in 2007, mooi en met gevoel voor de geschiedenis van het huisje, verbouwd en de oude
aanblik hersteld.
Niet alle vernieuwingen in Beukenburg lopen zo goed
af. Met lede ogen ziet Els aan hoe er een hypermodern
huis wordt gebouwd. Het lijkt een geval van nieuw voor
oud want op die plaats lag vroeger een ommuurde
moestuin met een tuinmanshuis, later vervangen door
een manege. Hoewel oud en nieuw ook heel harmonisch
met elkaar kunnen verkeren vindt Els - en Els niet
alleen – dat dít in Beukenburg niet had mogen
gebeuren.

Het nieuwe huis in Beukenburg

Ze trof tijdens haar interviews van oude(re) Groenekanners er diverse die in hun jonge jaren nog op het
landgoed hadden gewerkt. Mijnheer van Pothoven (aan de Groenekanseweg, vlakbij Naast de Buren) zou zelfs
nog betrokken zijn geweest bij de sloop van het landhuis Beukenburg. Langs die oral history-weg en uit twee
tijdschriften (Onze Tuinen en Buiten) die ze via haar oudere zuster Franscisca toegespeeld kreeg, verzamelde
Els diverse afbeeldingen en foto’s van het verdwenen landhuis, van de tuinen, van het houten jachthuis, dat in
1934 halverwege de Beukenburgerlaan werd opgetrokken, en van het nog bestaande Koetshuis en de boerderij
langs de Nieuwe Weteringseweg.
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Landhuis Beukenburg

Els trekt opnieuw de stoute schoenen aan en zoekt voor haar onderzoek schriftelijk contact met de familie
Quarles van Ufford, de laatste bewoners en eigenaren van het landgoed. Een jaar later (!) krijgt ze antwoord
van de oudste zoon, jonker John, woonachtig in Bilthoven. Die vertelt haar over het leven op het landgoed,
over de eendenkooi en het gebruik van het jachthuis, en hij laat haar ook het afscheidsboek zien dat zijn vader,
burgemeester van Maartensdijk, als afscheidscadeau kreeg aangeboden. In dat boek staan ook afbeeldingen en
foto’s van het gesloopte landhuis Beukenburg. Els zet haar tekentalent weer in, en kopieert de tekening van het
huis in potlood en zet die thuis weer in inkt. Dat stelde Els later in staat Douwe Koen (archiefambtenaar van
het Utrechts archief en beheerder van de topografische atlas) te corrigeren, toen die ten onrechte een tekening
van het huis als het huis van landgoed Perseijn aanduidde. Op een handgeschreven archiefstuk uit het archief
Martens vindt Els ook een notitie over een koepeltje op het landgoed dat ooit op het eiland in de vijver van de
eendenkooi heeft gestaan. Of het hier een theekoepel dan wel een grafkoepel betreft heeft Els nooit helder
kunnen krijgen.
Els’ vegetarische levenswijze verdraagt zich slecht met het jachtinstinct van de jonker van Quarles van Ufford
en ze heeft dus veel van de (jacht)verhalen die ze daar opdeed verdrongen. Veel later schonk de familie
Quarles van Ufford haar nog een luchtfoto van het landhuis. Rein Nokkert (die toen woonde in het huis naast
het hondenpension op Beukenburg), één van Els’ informanten, vertelde haar dat in het bos achter de
eendenkooi een boerderij heeft gestaan. Zijn vader had daarvan ooit nog een paar bakstenen gevonden.
Dat die bezoeken in het buitengebied niet altijd zonder gevaar zijn blijkt als de zus van Els, Francisca, een
forse beet oploopt van de grote Rottweiler van de buurman van Rein Nokkert. Nog altijd benadert Els die plek
met de nodige omzichtigheid.
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Ook voor wat Beukenburg betreft is de
Topografische Atlas, de kaartenverzameling
van het Rijksarchief in Utrecht, een rijke
visgrond. Wederom door het vertrouwen dat
de heer Van Vuren haar (terecht) schenkt
slaagt Els erin diverse delen van
plattegronden van het landgoed met potlood
te kopiëren. Op een hele grote prékadastrale
kaart met alle percelen van landgoed
Beukenburg ontdekt Els de boerderij,
aangewezen door Rein Nokkert, precies op de
plaats die door zijn vader werd aangewezen!

Detail van prékadastrale kaart Beukenburg

Els achterhaalt (via Louis van den Brink, die
inmiddels een zeer gewaardeerde speurgenoot
van Els in de lokale Groenekanse
geschiedenis is geworden) dat het jachthuis
van Beukenburg als bouwpakket in 1934 uit
Noorwegen naar Groenekan is gehaald.

Het jachthuis is vanaf ca. 1950 in gebruik genomen als pension en in de zestiger jaren formeel als
verpleeghuis. Het is in de loop der jaren verder uitgebouwd met diverse barakken. Nogal wat oudere inwoners
van Groenekan hebben daar uiteindelijk ‘gelogeerd’. Achter het verpleeghuis lag in die tijd een prachtige tuin.
In 1996 verhuisde het verpleeghuis naar Maarssen, naar Snavelenburg. Inclusief een tuinvaas die bij het oude
buiten heeft gehoord en op diverse ansichtkaarten zichtbaar is. Onder protest van de Groenekanners worden
het jachthuis en de barakken vervolgens in gebruik genomen als asielzoekerscentrum. Misschien dat dingen
toch kunnen verkeren want er doen verhalen de ronde dat, toen het asielzoekerscentrum weer moest sluiten (in
2003), Groenekan het eigenlijk niet meer kwijt wilde (het omgekeerde van onbekend maakt onbemind of zou
verlies aan omzet bij middenstand en voordelige hulp/kapper een rol gespeeld hebben?).

Jachthuis Beukenburg
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Portierswoning landgoed Beukenburg

Ook over de portierswoning op landgoed
Beukenburg, uit de 17e eeuw (?), krijgt
Els het nodige boven tafel. Mevrouw de
Vries van de kruidenierswinkel aan de
Groenekanseweg (zelf een dochter van
Verkroost) vertelt haar dat vroeger haar
ouders in die woning een pension
runden. Eén van de pensiongasten was
de vader van mevrouw Ida Brouwers,
die daar, voor zijn huwelijk in 1908 met
Mimi Copijn, in de kost verbleef. Eén
van de pensiongasten maakte een fraaie
tekening van het huis waarvan Els een
kopie veilig heeft kunnen stellen. Als
eerder vermeld woont na de familie
Verkroost melkboer Floor met zijn gezin
(3 dochters en een zoon) in het huis.

Zoon Dirk Oudhof verhuist, na het overlijden van zijn ouders, met zijn vrouw Geurtje Oudhof-Craats van
Berkenlaan 22 in Groenekan naar de portierswoning op Beukenburgerlaan 2.
Met instemming begroet Els de komst in 2003 van het Utrechts Landschap, als beheerder van landgoed
Beukenburg. Daarmee lijkt het behoud van tenminste de natuur op het landgoed voor langere tijd veilig
gesteld.
Via de fiches met onder meer archiefverwijzingen van de heer Damsté is Els uiteindelijk ook de oudste
vermelding van Groenekan op het spoor gekomen. Die valt samen met de geschiedenis van de herberg op het
punt waar nu de Groenekanseweg aansluit op de Koningin Wilhelminaweg. De gevelsteen van die herberg - de
Groene Kan - heeft de historische gemoederen in het dorp lang bezig gehouden. Een populair verhaal wil dat
het dorp haar naam ontleent aan de groene kan die in de gevelsteen van de herberg was afgebeeld. Els verricht
ook hiernaar de nodige naspeuringen. Ze zoekt in 1970 contact met burgemeester Schuller van Maartensdijk,
die hoogst persoonlijk de gevelsteen - die uit de sloop om verkeerstechnische redenen van het voorste deel van
de herberg was gered – voor haar uit een kast op het stadhuis haalt, zodat ze die op foto vast kan leggen. De
huidige groene kan in de gevel van het huis op de hoek van de Groenekanseweg en de Koningin
Wilhelminaweg is een kopie. Vrees voor vandalisme heeft de gemeente er bij de verkleining van het pand toe
gebracht het origineel van de groene kan veilig op het gemeentehuis op te bergen. Waar zou het origineel zich
nu, na de fusie met gemeente de Bilt, bevinden?
Foto gevelsteen (of gravure uit oude catalogus van Copijn?)
Er bestaat nog steeds gerede twijfel of het populaire verhaal over de naamgeving via die gevelsteen wel klopt.
Eerder nog zou je het omgekeerde verwachten, de herberg ontleent haar naam aan de naam van de plaats. Een
goed ingevoerde lokale amateur-historicus, Wim Hoebink, waagt zich aan een heel andere theorie: Groenekan
kende in de tijd van de ontginning langs haar dijk veel opschietende struweel en men heeft vanuit Utrecht
gezien wellicht gesproken over de groene kant als men naar de dijk die nu de Groenekanseweg heet wilde
verwijzen.
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Medio 1979 verhuist Els van de Berkenlaan 20 in Groenekan naar nieuwbouw in de nieuwe wijk De Leijen in
Bilthoven. In ruimtelijk opzicht een enorme vooruitgang; in plaats van één kleine slaap/werkkamer krijgt ze nu
een hele tweekamerflat mét tuin! De locatie ligt ook een stuk gunstiger t.o.v. haar werk, De Werkplaats. Daar
werkt ze inmiddels fulltime, wel met dezelfde collega’s maar wel heel ander werk dan ze gewend was. Ze
begint ook weer te schilderen en piano te spelen en er moet getuinierd worden. Het begint Els aan tijd te
ontbreken voor Groenekanse geschiedenis. Daarnaast rukt ook de computer op in de archieven en Els is helaas
onmachtig om op haar leeftijd de PC nog onder controle te brengen. Én om in het donker van die archieven
naar haar nieuwe woonplek te fietsen trekt haar ook bepaald niet aan. Kortom Els zet een punt achter haar
naspeuringen naar de geschiedenis van Groenekan.
Even een terzijde: Els heeft overigens ook nog een blauwe maandag geprobeerd archiefambtenaar te worden.
Maar de heer Ketelaar van de archiefschool liet haar niet toe omdat ze niet de juiste vooropleiding had en
vanwege haar artistieke neigingen! Hier wreekte zich misschien ook dat De Werkplaats van Kees Boeke geen
vaderlandse geschiedenis onderwees. In de opvatting van Boeke moesten leerlingen worden opgevoed tot
wereldburgers en dus kregen de leerlingen wereldgeschiedenis. In Els laatste schooljaar (1951/1952) stelde De
Werkplaats haar opvattingen op dat vlak wat bij waardoor Els nog net een stukje Gouden eeuw heeft
meegepikt. Ze heeft zelf dat gemis aan kennis later nooit meer bijgespijkerd en achteraf beklaagt ze zich dat ze
door dat gebrek aan opleiding wel een prima verzamelaar is geweest en dat ook haar taalgevoel een ruime
voldoende scoort maar dat haar vermogen om keuzes te maken en zich te beperken helaas tekort schiet.

Werkgroep Historie Groenekan
Er blijven wel regelmatig mensen – vaak studenten een beroep doen op haar collectie. Daarvoor maakt ze
dan specifieke selecties uit haar materiaal en zo
ontstonden o.a. de groene verzamelboekjes
Beukenburg en Voordaan. Dat Els in de loop der jaren
in betrekkelijke eenzaamheid en afzondering zo’n
unieke, boeiende en uitgebreide verzameling
informatie over de geschiedenis van Groenekan heeft
verzameld, blijft ook niet onopgemerkt in het dorp.
Een kleine vijf jaar nadat Els is gestopt met actief
geschiedenisonderzoek besluiten eind 1983 een aantal
Groenekanners, die ook geïnteresseerd zijn geraakt in
de geschiedenis van het dorp, een werkgroep Historie
Groenekan op te richten. De groep zou opereren als
werkgroep onder de vleugels van de al langer
bestaande Stichting Het Groenekans Landschap. Ook
Els wordt nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen
aan dit clubje lokale amateurhistorici. Naast Els zijn
leden van het eerste uur: mevrouw Hella van Schaik
en de heren Wim Hoebink, Hans Schuller (oudburgemeester van Maartensdijk), Ger van Driel, Henk
Woudstra, en later ook Teus van Rooyen.

Tactvolle afwijzing van de archiefschool

De werkgroep kan met de verzameling van Els een vliegende start maken en al op 21 november 1984
organiseert men voor het dorp een diavertoning met beelden van Oud Groenekan. En marge daarvan bouwt
men een historische tentoonstelling op met veel materiaal uit de omvangrijke verzameling van Els. Als locatie
wordt gekozen voor dorpshuis De Groene Daan, en er komen meer dan 150 dorpsgenoten op die avond af.
Door plaatsgebrek moeten er zelfs mensen onverrichter zake terug naar huis. De dorpsgenoten reageren
enthousiast en leveren veel tips en ontbrekende informatie aan. Een verrassende maar niet onbelangrijke
bijvangst van de bijeenkomst blijkt de discussie die op gang komt tussen oude en jonge, tussen kerkelijke en
onkerkelijke dorpsgenoten. Lokale geschiedenis blijkt ook positief uit te werken op de sociale samenhang in
een dorp!
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Foto bijeenkomst in Groene Daan? Voorzitter?

Els bewaart aan die eerste ‘coming out’ en
aan de daaropvolgende samenwerking met
deze geestverwante pioniers in Groenekan
mooie en warme herinneringen.

Historische Vereniging Maartensdijk
Op aandringen van burgemeester Panis van Maartensdijk verruimt de werkgroep haar onderzoeksterrein tot
alle vier de dorpskernen van Maartensdijk. Onder meer komt dan ook Lous de Raadt uit Westbroek als extra
stuwende kracht en voorzitter van de later opgerichte Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) aan boord.
Om het draagvlak onder de bevolking te peilen organiseert men in 1987 een tentoonstelling in het
gemeentehuis van Maartensdijk. Ook daar blijkt het Groenekanse materiaal van Els van grote waarde en veel
van haar materiaal, waaronder haar fraaie tekeningen en kaarten, vinden daar - met voortvarende hulp van
tentoonstellingbouwer Martin Verholt – een plaats. Al deze positieve aandacht voor haar materiaal is voor Els
weer een aansporing om dat opnieuw ter hand te nemen en een inventaris te maken. En als dan het archief van
de familie Calkoen (de stichters van het landgoed Voordaan) ineens beschikbaar komt stort ze zich toch nog
een keer in de archieven en spit ook dát nog eens helemaal door.
Ook haar andere passies - de uitgebreide poppenverzameling en romancollectie – beginnen te concurreren om
de ruimte in haar appartementje en ze dreigt daar uit te groeien. In 2009, Els is de laatste nog levende van de
familieleden van haar generatie, helpen neven en nichten en Els’ pleegkleinzoon het appartement op te
knappen, ze richten de ruimte efficiënt in met Ikeakasten voor haar poppenverzameling en – helaas - blijkt nu
dat voor Els’ archief geen plaats meer is. Inmiddels ruim 70 jaar, voelt ze zichzelf ook niet meer in staat haar
unieke materiaal tot historische publicaties om te werken. Met pijn in het hart neemt Els afscheid van haar
materiaal. Gelukkig is Wim Hoebink, één van de founding fathers van de historische vereniging, bereid zich
over haar archief te ontfermen. Hij neemt de taak op zich daarvoor een veilig onderkomen te vinden. Een
onderkomen waarin het materiaal ook als basis kan dienen voor verder onderzoek en publicaties. Hij vindt
uiteindelijk het regionaal archief in Breukelen bereid om Els’ archief integraal in hun collectie op te nemen en
te ontsluiten.
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In indruk van de totale omvang van het archiefwerk van Els de Bouter

Aankomst van het materiaal van Els bij het Regionaal Archief
in Breukelen

16

