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Ten geleide
Voor onze vereniging en dit blad bestonden, waren er in deze gemeente natuurlijk al lang
mensen zo geïnteresseerd in de plaatselijke historie, dat ze veel energie staken in onderzoek teneinde meer inzicht in die geschiedenis te krijgen. We moeten hier vooral noemen Els de Bouter uit de Groenekan. Het materiaal dat zij zo'n twintig jaar geleden
ordende en verzamelde, blijkt nu een bron te zijn voor een aardig artikel over een kleurrijk persoon met een welhaast verdwenen beroep: Jacob Melissen, beurtschipper. Wim
Hoebink heeft in zijn artikel over deze Groenekanner dankbaar gebruik gemaakt van
het voorwerk van Els de Bouter.
Dr. A. Doedens, in zijn artikel over onze gemeente op oude kaarten, neemt bijna letterlijk de namen van bestaande en verdwenen landhuizen, villa's en boerderijen onder de
loupe.
Nie. Adema, in zijn artikeltje over de klokken van de gemeente, stuit ook een paar maal
op deze landhuizen en villa's en ontdekt er zelfs een klok van het Utrechtse domcarillon.
Echter, in het artikel van Koos Kolenbrander, over de tuinbouw in en om onze
gemeente, komt de grote rol van de landhuizen voor de tuinbouw, één van de bestaansmogelijkheden voor onze ingezetenen vroeger en nu wel zeer duidelijk aan de orde. Het
artikel toont dat onze huidige kwekerijen "wortels" hebben in de aristocratie van de
gemeente.
Koos Kolenbrander is bij velen bekend als auteur van een aantal publikaties in de
Stichtse Post. De redactie is blij met dit artikel enerzijds, omdat het een belangrijk economisch aspect van onze gemeente belicht, anderzijds omdat het een soort samenvatting
is van die publikaties in de Stichtse Post.
In de vorige nummers is een soort inhoudsopgave telkens achterwege gebleven. Daarom
zult u in dit nummer een lijst vinden van onze publikaties in dit en de vorige nummers. In
volgende uitgaven zal telkens de inhoud apart vermeld worden.
Redactie
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Jacob Melissen:
beurtschipper
De Groenkanseweg
met de
Bisschopswetering.
Bij het "driehoekje"
rechls in de weg was
het aanlegsteigertje.
Het pad links is van
de tuinderij, het is
geenjaagpad

Eis de Bouter verzamelde als eerste gegevens over de geschiedenis van Groenekan.
Tussen 1969 en 1975 kamde zij terzake het
gemeentelijk archief uit. Het was monnikenwerk, want het archief was toen nog
ongeordend.1) In de genoemde jaren
voerde zij daarenboven gesprekken met
een groot aantal ingezetenen. Van deze
gesprekken werden korte notities
gemaakt. Door omstandigheden kwam
het niet tot verwerking van het aldus verzamelde materiaal. Wel kon veel ervan
worden gebruikt bij de historische tentoonstelling in mei 1987 in het gemeentehuis.2)
Bronnen
Eerder werd melding gemaakt van een
beurtschipper in Groenekan.3) Zijn naam
is hier nog steeds bekend: Jacob Melissen,
ook dat hij in het leven van alledag 'Ome
Job' werd genoemd. Meer viel aan de
overlevering anno 1991 niet te ontlenen.
Maar Els de Bouter had nog materiaal
over hem in haar bestand. Zij stelde dit
gaarne ter beschikking. Het bleken korte
notities te zijn van al in 1971 gevoerde

gesprekken over de beurtschipper hier ter
plaatse. Op een aantal punten zorgde Co
Evertse voor nog wat aanvulling. Uit het
gemeentelijk archief van Utrecht werd
ook nog een enkel relevant gegeven opgediept. Met dit materiaal was het mogelijk
een eerste schets te maken van het leven
en werk van de schipper in kwestie.
Jacob Melissen,
1871-1942

Rechts het café van
de oude Dirk Bijlo.
Links een boomgaard. Op die plaats
is het huidige café,
van de kleinzoon. In
het midden zicht op
de Groenekanseweg. Onder deze
brug door duwde de
beurtschipper zijn
praam, van de Bisschopswetering naar
de Grote Vaart (of
omgekeerd). Hoe
mooi is de entree
van Groenekan in
die dagen.

Het Zwarte Water
omstreeks 1930
vanaf het noorden
gezien. Rechts
afbraak in verband
met de ontwikkeling
van het project
Tuindorp. Links het
oude Jaagpad
(Fotodienst
Utrecht, 7c)

Ome Job
Op 18 december 1896 kreeg ene Jacob
"Meelsen" uit Groenekan, beurtschipper
op Utrecht, vergunning vaste ligplaats te
kiezen in de Oude Gracht bij de Viebrug.4)
In 1898, op 27-jarige leeftijd, trouwde hij
met Maria Johanna Kramer, een Groenekanse. Het echtpaar kwam te wonen 'achter in de Groenekan'. Zijn huis was er een
van een blokje van vier.5) Dat blokje was
gelegen op de plaats waar nu garage
Beerschoten is gevestigd. Ervoor, in de
Bisschopswetering, was een schoeiing met
een steigertje. Aan dat steigertje legde hij
zijn praam. Het was een schuit van zo'n
tien meter met op de voorplecht een roefje. In de ruimte eronder kon de schipper
bij slecht weer schuilen, zij het niet rechtopstaand. Doorgaans voer hij twee keer
per week naar de stad, op dinsdag en
zaterdag. De avond ervoor werden er al
diverse bestelbriefjes gebracht. Op vrijdagavond brachten boeren daarenboven
eieren en kaas voor afnemers in Utrecht.
Ome Job vertrok altijd voor dag en dauw.
Aan de wallekant lopend duwde hij zijn
praam met een boom door de Bisschopswetering. Tegenover de boerderij van
Voskuil was toen nog een schutje. Dat
werd door hem opengedraaid en na doorvaart weer gesloten. Vervolgens ging hij
onder de brug van de straatweg door en
kwam op de Maartensdijkse Vaart. Aan
het jaagpad werd de beurtschipper nogal

eens aangeroepen en kreeg dan nog een
enkele bestelling. In de fortgracht aangekomen zag hij soms Ruth de Graaf, de
Groenekanse palingvisser. Die bleef
's nachts wel eens op zijn bootje. Tenslotte
werd via het Zwarte Water, Singel en
Oude Gracht de Viebrug bereikt. Daar
had, zoals vermeld, de schipper zijn vaste
ligplaats. Met een gehuurde handkar
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bracht hij de vervoerde waren rond.
Vervolgens ging hij met die kar de uit
Groenekan meegekregen bestellingen
halen bij de leveranciers. Daarna werd
ingeladen. De fijne kruidenierswaren
werden in de roef opgeborgen. In het ruim
gingen o.a. zakken zout en suiker, balen
koffie maar ook turven en steenkolen. Die
zagen er inderdaad als brokken steen uit.
Om als brandstof te kunnen gebruiken

De kruidenierswinkel van Dirk
Ravestein. Rechts
van de fiets 12 kinderen: het kroost uit
zijn (eerste) huwelijk

.

dienden die brokken eerst stuk geslagen
te worden.6) Zo tegen vieren begon de
terugtocht. Opnieuw werd nu de praam
onder een aanzienlijk aantal vaste bruggen doorgeduwd.
De terugvaart duurde langer want onderweg moest er steeds worden gelost. Tegen
zevenen werd de ligplaats in Groenekan
weer bereikt. Bij Dirk Ravestein, de kruidenier, moesten dan vaak nog balen suiker, zout en koffie worden afgeleverd.
Soms was er iets van gewicht meegenomen voor Oudhof of Bos.7) In dat geval
werd doorgevaren tot de Beukenburgerlaan onder de zgn. Ballenbrug door.
Soms ging het louter om kruidenierswaren voor genoemde families. Die werden
dan in een grote hengselmand gebracht
door Marie, de oudste dochter van de
schipper.
Het huwelijk van Jacob Melissen werd
gezegend met vier kinderen: Jos, Marie.
Job en Lien. Toen ze wat ouder waren
hielpen ze hun vader een handje. De oudste dochter Marie kwam hem soms tegemoet in de Blauwkapel. De schipper had
dan al een lange vermoeiende dag achter
de rug. Marie was een stevige tante.
Tussen Blauwkapel en het eindpunt nam
zij een deel van het duw- en trekwerk voor
haar rekening. Na de schooljaren gingen
de broers wel mee naar Utrecht. Ab
Verhoef, de buurjongen, wist nog dat hij

,

voor Ome Job kruiken jenever droeg naar
een adres op de Beukenburgerlaan. Dat
zou naar het huis op de hoek van de laan
geweest kunnen zijn. Daar woonde
Verkroost. Die had in die tijd een pension.8)
Verder dan de spoorwegovergang-Oost
kwam de beurtschipper niet met zijn
praam. Het is mogelijk, dat achter het
spoor de Bisschopswetering te ondiep
werd om in te varen. Naar De Bilt toe
loopt het land immers omhoog. Als in de
winter wetering en vaart waren dichtgevroren ging Melissen wel met een handkar
heen en weer naar Utrecht. Dat kon ook
gebeuren bij laag water in de Grote Vaart.
Het varen op Utrecht en de voorbereiding
ervan was met elkaar geen dagwerk.
Buiten de vaardagen werkte de schipper
voor Copijn o.a. in park Haarzuilens en
het van Boetzelaerpark in De Bilt. Na
1920 was het gedaan met de beurtschipperij. Ome Job had intussen Abraham
gezien. Hij bleef nog jarenlang werkzaam
bij Copijn en was meestal te vinden op de
kweek bij de spoorlijn. Die kweek werd in
de wandel ook wel "Melissen kweek"
genoemd.9) Op 5 januari 1942 stierf Jacob
Melissen op 71 -jarige leeftijd in Bilthoven.
De bodedienst van Kuus
De in- en export van Groenekan stagneerde overigens niet na 1920. H. van de

Linden uit Maartensdijk vervoerde goederen met paard en wagen tussen 1920 en
1925. Dat eenmansbedrijf was dus niet
zo'n lang leven beschoren. Dat was wel
het geval met de bodedienst van Kuus uit
De Bilt. Tot 1927 was het "de gebroeders",
Bart Kuus (links)
en zijn beide broers.
De bestelauto is een
T-Ford van 1927

Groenekanseweg kortstondig te onderbreken. Beerschoten van het café
"werkte" eveneens met een krant. Bart
ging met de tijden mee. Hij reed eerst op
een transportfiets, bediende zich van
paard en wagen en schafte vervolgens in
1927 een bestelwagen aan, een zgn. TFord. In 1978, na een halve eeuw. hield hij
op met zijn bedrijf.
Aanvullend speurwerk

daarna alleen nog Bart. De vrachtrijder
had bij de fietsenmakerij van Job van de
Brink in Groenekan een reclamebord. Op
dat adres konden de mensen hier te verzenden goederen afgeven. Als er door
Bart wat meegenomen moest worden
stond er bij de fietsenmaker een krant achter de voorruit. Dat was het afgesproken
signaal voor de bode om zijn route over de

In het voorgaande was nagenoeg uitsluitend de overlevering "aan het woord".
Archiefgegevens ontbreken vooralsnog.
Misschien dat dergelijke gegevens nog wel
te vinden zijn. Bijvoorbeeld zou daartoe
het plaatselijke nieuws in de regionale
pers van die jaren nagelopen kunnen worden. Het gemeentelijk archief van Utrecht
bevat bovendien nog administratieve
bescheiden van de Weerdsluis. Die sluis
werd telkenmale na betaling gepasseerd
door de schipper. Verder valt misschien
nog de tekst van de ligvergunning te achterhalen. Mogelijk meldt zich een verenigingslid dat dit en dergelijk aanvullend
speurwerk wil verrichten. Uiteraard zouden ontdekte archiefgegevens kunnen leiden tot correctie van dit verhaal van de
overlevering.
W. Hoebink

Voetnoten

') Een zgn. inventarisatie van het gemeentelijk archiefmateriaal tot 1926 kwam
gereed in 1988. De inventarisatie werd
verricht door drs. F. Brouwer.
2

) De tentoonstelling ging vooraf aan de
oprichting van de Historische Vereniging.
3
) Zie "St. Maarten", december 1990, nr. 5,
p.17.
4
) Deze informatie is mogelijk ontleend
aan een krant van december 1896.
5
) Op 166 woonde Gert Koops, op 164 Piet
Verhoef, op 162 Ome Job en op 160 De
Vries. De laatste begon in 1932 een kruidenierswinkel.

b

) De brokken gingen in een kolenbak.
Later kwamen anthraciet en eierkolen in
de handel. Die gleden uit een kolenkit.
7
) Dat waren de boeren aan weerszijden
van de Groenekanseweg bij de spoorwegovergang-Oost. De boerderijen heten
respectievelijk "de Lugtenburg" en
"Landlust".
x
) Hij woonde in het huis waarin na hem
Joost Floor woonde en nu D(irk) Oudhof.
9
) Tegenwoordig de kwekerij van tuinarchitect Loek Copijn.

Tuinbouw in de gemeente
Maartensdijk
Tot en met de 18e eeuw was de graanbouw
ontoereikend in Nederland om de bevolking op het platteland - ongeacht de steden - te voeden. Door verbeteringen in de
scheepsbouw was het mogelijk grote hoeveelheden graan uit de Oostzeelanden te
importeren.
Voor de industrie (voornamelijk de textielnijverheid) waren allerlei grondstoffen
nodig: vlas. wol. verfstoffen als meekrab,
wouw en wede, gerst en hop en hennep. In
de westelijke provincies gingen de boeren
in de 18e eeuw i.p.v. graan allerlei handelsgewassen voor de industrie telen. Deze
omschakeling ging zelfs zover, dat de boeren de geïmporteerde granen ook moesten gaan kopen.
Bevolkingsgroei
De toename van de bevolking heeft ook
geleid tot het tot bloei komen van de tuinbouw en de fruitteelt. Vroeger betrok
iedere stedeling zijn groente uit de
opbrengsten van de tuinen in de stad of
onmiddellijk buiten de stadsmuur. Door
de dichtere bebouwing in de stad ontstonden er buiten de stadsmuren kwekerijen
die bestonden van de levering van groente
aan mensen in de stad. De tuinbouw is dus
eigenlijk door de verstedelijking tot bloei
gekomen. Zowel de tuinbouw als de
kweek van handelsgewassen zijn zeer
arbeidsintensief. In het begin waren kwekerijen klein. Een kleine oppervlakte
grond kon aan veel mensen een bestaan
bieden.
Siergewassen
Binnen de zich verzelfstandigende tuinbouw kwam een tweede verdeling tot
stand: het kweken van voedingsprodukten en van siergewassen. Begin 1900
waren er in ons land maar vijf kwekerijen
gericht op de teelt van vaste planten voor
de siertuin.
Kunstmest
In het begin van de 18e eeuw wordt er in
Engeland melding gemaakt van kunstmest. Men had een vervangend middel
voor dierlijke meststoffen uitgevonden.

Het zou het zaad vermeerderen, de planten sterker maken, onkruid, wormen en
mossen vernietigen, vliegende insekten,
slangen en slakken doden en bovendien
was het makkelijk te vervoeren.
De samenstelling van dit "wondermiddel"
was: 12 pond keukenzout, 1 pond salpeter'
en 20 pond fijn gezeefde kolen- of houtas.
Het bleef een voorbarige poging.
Het zijn vooral Franse en Duitse (Von
Liebig) scheikundigen geweest die in de
19e eeuw resultaten met kunstmest wisten
te bereiken.
Een eerste vereiste was een grondige kennis van de plantenfysiologie. Rond 1880
wordt voor het eerst in Nederland melding
gemaakt van het gebruik van kunstmest.
Chilisalpeter, Superfosfaat en Thomasslakkenmeel waren de eerste toepassingen.
Maartensdijk
Dan zijn we rond de laatste eeuwwisseling
in Maartensdijk aangeland. Aan het eind
van de vorige eeuw concentreert zich de
tuinbouw in deze streek nog hoofdzakelijk rond de grote buitenplaatsen in de vier
kernen:
In Groenekan, Huize Voordaan. in De
Nieuwe Wetering, Beukenburg, in De
Achter Wetering, Persijn, in Maartensdijk, Eijckestein, Rustenhoven en Rovèrestein, in Hollandsche Rading, De Hoorneboeg, (fam. De Pester, eigenlijk valt dit
buiten de gemeentegrens, maar ingezetenen van Maartensdijk en Holl. Rading
waren ook hier in de tuinen werkzaam).
Op de genoemde buitens kwamen
groente- en sierteelt beide voor. Sommige
van de buitens waren "self-supporting".
Ook was er vaak een boerderij op het terrein aanwezig.
Tuinarchitectuur
Aan de tuinen bij de buitens lag meestal
een ontwerp ten grondslag. De tuinarchitectuur, d.i. de kunst van het ontwerpen en
aanleggen van tuinen, parken, ontspanningsgebieden en openbare beplantingen,
gaat terug tot de 17e eeuw. Rond 1600
werden de hoofdlijnen vastgelegd van wat

zich later zou ontwikkelen tot de tuin in
"de klassieke stijl". De bronnen van inspiratie daartoe zijn in Italië ontstaan.
Belangrijke aspecten hierbij waren de
symmetrie en de maatvoering. De verhoudingen tussen de lengte en de breedte van
het huis met de gehele tuin staat als 4:3.
Deze proportie stamt uit de harmonieleer
van Pythagoras. Via de Italiaanse tuinarchitect Leone Battista Alberti is de idee
van de klassieke tuin in Nederland gekomen. In 1770 wordt de Nederlandse tuinaanleg beïnvloed door Engelse ontwerpen
en raakt de landschappelijke tuin in de
mode. De 17e eeuwse klassieke tuin met
rechte en diagonale lijnen maakt plaats
voor een ontwerp van kronkelende weggetjes, beekjes, boomgrocpen en zelfs
akkertjes.
Tegen het eind van de 19e eeuw komt er
weer een nieuwe stijl, de gemengde of
neo-stijl. Hierbij worden de architectonische lijnen van het huis in de tuin voortgezet, terwijl de verder gelegen delen van de
tuin een overgang naar een natuurlijk
landschap suggereren.
Buitens
Wanneer we, voor zover nog mogelijk, de
tuinen van de genoemde buitens vergelijken met deze drie stijlen, dan zien we dat
de neo-stijl het meest voorkomt. Het ontwerp van de tuin rondom Eijckestein in
Maartensdijk is een ontwerp van Leonard
Springer. Springer wordt in de literatuur
genoemd als een ontwerper die sterk historisch werd geïnspireerd en vanuit de
neo-stijl werkte.
De tuinen bij Beukenburg en Rustenhoven zijn door Copijn uit Groenekan
ontworpen en aangelegd. In welke stijl is
moeilijk te zeggen. Aan het ontwerp van
de tuin bij Pcrsijn is een speciale wens van
een van de vorige eigenaren verbonden.
Hij wilde vanuit zijn raam een vrije doorkijk hebben op de Domtoren van Utrecht.
Het onderhoud van de tuinen
Het onderhoud van de tuinen en de bossen bij de buitens was een arbeidsintensieve aangelegenheid. Bij de meeste buitens werkte een groot aantal, in losse en
vaste dienst, tuinlieden. Onder het tuinpersoneel viel een duidelijke hiërarchische structuur waar te nemen. Aan het
hoofd stond een tuinbaas met onder hem
een aantal tuinlieden. Vaak had ieder van

hen een gespecialiseerde taak m.b.t. de
sier- of moestuin of het onderhoud van de
bossen.
Bekende tuinbazen waren: (Voordaan) Kouterik, (Persijn) - Diks, (Rustenhove) Drieënhuizen, (Eijckestein) - Gebhard.
Als we de vele taakaspecten in de functie
van een tuinbaas in aanmerking nemen,
zouden wij tegenwoordig spreken over
een manager. Van de eigenaar van het buiten kreeg hij de richtlijnen met betrekking
tot de wensen t.a.v. de siertuin en de moestuin. Uit verhalen van ooggetuigen kwamen bij de contacten tussen de tuinbaas en
het huis bepaalde gebruiken in de
omgangsvormen voor. Op Eijckestein
bracht de tuinbaas, de heer Gebhard,
dagelijks "de geschilde aardappelen" naar
de keuken. Hij droeg voor deze routineklus speciale klompen.
De tuinbaas oefende ook sociale taken uit
naar het onder hem ressorterende personeel en dorpsbewoners. Gebhard was de
mede-oprichter van de school met den
Bijbel aan de Molenweg. Van hem is
bekend dat hij de oogst van een bepaalde
appelboom in de boomgaard van het buiten gereserveerd had voor de behoeftigen
in het dorp. Dit feit raakte bekend, toen
hij tijdens een oogstperiode een langere
tijd afwezig was. De eigenaar kreeg een
soort appel uit zijn boomgaard te eten die
hij aan de smaak niet herkende.
Opleiding tuinpersoneel
Het tuinpersoneel van de buitens was
vaak van vader op zoon werkzaam. Na de
lagere school was het gebruikelijk, dat
zoonlief met pa meeging naar de tuin om
het vak te leren.
Men werd in de praktijk geschoold, maar
slechts wanneer de werkzaamheden gepaard gingen met liefde voor het vak,
werd de basis voor vakmanschap gelegd.
De functie van tuinbaas werd meestal vervuld door een wat oudere tuinman die de
geschetste scholingsweg had voltooid en
zich op theoretisch gebied autodidactisch
had ontwikkeld. De arbeidsomstandigheden verschilden op de buitens niet veel.
De lonen lagen meestal gelijk en men was,
voordat de AOW in Nederland werd ingevoerd, genoodzaakt tot op hoge leeftijd te
blijven werken. Het volgende verhaal
moge dit illustreren: Op een zeker
moment werd als voorloper van de AOW
de ouderdomsrente ingevoerd. Iedere

werknemer van 65 jaar of ouder kreeg er
ƒ3,- van de Staat bij. De 65-plussers voelden zich met die ƒ 3 - per week extra
ineens rijk. Het weekloon bedroeg in die
tijd ƒ14.-. Toch kwam het voor. dat een
van de heren zijn werknemers met ƒ 3 - op
hun weekloon kortte en ƒ11,- uitbetaalde.
Als reden hiervoor gaf hij: "Jullie hebben
het altijd met ƒ14,- per week kunnen redden".
De zelfstandig werkende kwekerijen
De kwekerijen rond de eeuwwisseling
binnen de Maartensdijkse gemeentegrenzen zijn in twee categorieën te verdelen:
A. bedrijven die tot het bezit van iemand
behoren, maar waarvan de eigenaar niet
zelf op de kwekerij meewerkte en leiding
gaf.
B. bedrijven waarvan de eigenaar de leiding had en meewerkte bij de produktie.
Naast de bovengenoemde indeling is nog
een verdeling te maken t.a.v. de aard van
de produktie.
1. kwekerijen die zowel sierteelt als voedingsgewassen produceerden.
2. kwekerijen die zich alleen toelegden op
sierteelt.
3. kwekerijen die zich alleen toelegden op
voedingsgewassen.
4. bedrijven die siergewassen teelden en
daarnaast tuinen ontwierpen, aanlegden
en onderhielden.
Uit een eigen inventarisatie is mij gebleken dat er gedurende deze eeuw een 25-tal
kwekerijen binnen de Maartensdijkse
gemeentegrenzen geweest zijn. waarvan
sommige nog bestaan. In dit tijdvak, 1900
tot heden, valt ook de periode waarin het
grondgebied
waarop
Tuindorp
is
gebouwd nog bij Maartensdijk hoorde.
Kwekerijen die zowel sierteelt als voedingsgewassen produceren, komen in de
periode 1900-1950 het meeste voor. Na
1950 valt het accent bij de meeste bedrijven op het telen van siergewassen.
De arbeidsintensieve werkwijze van de
kwekerijen op de buitenplaatsen geldt
ook voor de andere kwekerijen.
Veel medewerkers op de kwekerijen aan
het begin van deze eeuw hebben hun praktische scholing op een van de buitenplaatsen verworven. Dit geldt ook voor sommige medewerkende eigenaren. Ook de
arbeidsomstandigheden op de kwekerijen
zijn vergelijkbaar met die op de buitens.
In de periode tussen de beide wereldoor-

logen is er een aantal mensen geweest, die
mede door de crisisomstandigheden
geprobeerd hebben een eigen kwekerij te
beginnen. Dit waren, tegenwoordig zou
men ze starters noemen, mensen met een
opleiding die niet aansloot op hetgeen zij
probeerden te verwezenlijken.
Opleiding personeel van de kwekerijen
Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een verandering t.a.v. de scholing
van het personeel op de kwekerijen. Eén
van de eerste opleidingsmogelijkneden in
Maartensdijk t.b.v. de medewerkers van
kwekerijen
was
de
Landbouw
Winteravond school. Daarna komen er in
Hilversum en Bilthoven opleidingsmogelijkheden in de avonduren voor bloemschikken, bruidsboeketten maken en een
meer theoretische opleiding t.b.v. de tuinbouw.
Grondbewerking en bemesting
Voordat rond 1950 de door een benzinemotor aangedreven tuinfreesmachine in
gebruik werd genomen, moesten die delen
van de kwekerij die met een ploeg niet
bereikbaar waren, met de hand omgespit
worden. Het goed en gelijkmatig spitten
was een kunst op zich. Een goede grondbewerking is een van de hoofdvoorwaarden voor een succesvolle teelt. Het spitten
is een zeer arbeidsintensief karwei. Het
kwam nogal eens voor. dat er 's nachts bij
het licht van een stormlantaarn in de kassen moest worden gespit.
De bemesting van de grond geschiedde
voor de komst van kunstmest met dierlijke
meststoffen en bladaarde. De bladaarde,
voornamelijk beukenblad, werd betrokken van de buitens. Een vast begrip was,
dat een kweker op een buiten een "bladsloot" kwam leeghalen. Nadat de bladeren op de kwekerij op een hoop waren
gelegd, moest deze met vaste tussenpozen
drie- tot viermaal worden omgewerkt,
voordat hij voldoende was verteerd om
ondergewerkt te kunnen worden. De klei
voor de teelt van anjers, cyclamen en soms
perziken werd met schuiten uit Bunnik
aangevoerd. De eerste kunstmest, Kali,
werd door Hooghiemstra uit Utrecht (bij
de oude gasfabriek) geleverd.
De bestrijding van onkruid en ongedierte
Buiten het feit dat de grond vroeger niet
zo intensief werd gebruikt als thans (daar-

door kreeg zij meer rust en kon zich na een
teelt op een natuurlijke wijze herstellen),
kwamen er wel insekten en ziekten voor
die een teelt konden bedreigen.
In de periode voordat de chemische
bestrijdingsmiddelen op de markt kwamen, geschiedde de bestrijding van insekten hoofdzakelijk met de hand.
Methoden hierbij waren:
Tegen veenmollen: diepe glazen potten in
de grond waar de beesten invielen en er
door de gladheid van het glas niet meer uit
konden.
Tegen insekten in de kas: 's Avonds een
vochtige hoop stro in de kas op de grond
neerleggen. De insekten verzamelden
zich onder het vochtige en warme stro.
's Morgens werden de hopen stro opgetild
en de verzamelde insekten met een brander vernietigd.
Tegen luis: tabaksstelen werden in een teil
water geweekt, waarna het water over de
planten werd gesproeid. Onder koolplanten werden kragen van asfalt gelegd, die
de opklimmende insekten tegenhielden.
De onkruidbestrijding deed men ook met
de hand: hakken, schoffelen en wieden.
Een goed vakman kon aan de hand van
verschillende soorten onkruid de bemestingstoestand van de grond aflezen.
Het voorkomen van veel kweekgras en
Kwekerij H.L.
Copijn & Zn gefotografeerd vanuit het
pand Oranjelaan 7
in Noord-oostelijke
richting (begin huidige Copijnlaan)
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hanekam tussen het onkruid duidde op
een zure en verarmde grond. Het voorkomen van Muur betekende een rijke organische samenstelling van de grond. Als er
veel brandnetels stonden, dan was het er
stikstofrijk enz.
Broeikassen
In 1872 werd de eerste verwarmde broeikas in Aalsmeer in gebruik genomen.
Rechts naast het koetshuis op de foto van
het ontwerp van de tuin bij Eijckestein
door Leonard Springer staat een oranjerie
ingetekend. In de 16e eeuw werden in
Italië de eerste oranjerieën gebouwd. De
oranjerie is bedoeld als opbergplaats in de
winter van subtropische planten. De
noordzijde van het gebouw is geheel van
steen opgetrokken met aan de zuidzijde
grote ramen.
In het begin van de 17e eeuw kreeg de hortus in Leiden een oranjerie ter bescherming van de exotische plantencollectie.
Begin 18e eeuw werd er bij de meeste buitenplaatsen ook zo'n oranjerie gebouwd.
Die bij Eijckestein is omstreeks 1885 afgebroken. Ook op Beukenburg in De
Nieuwe Wetering heeft er volgens de verhalen een gestaan. Zij beschermden de
planten tegen lichte vorst, bij matige aanhoudende vorst diende er gestookt te wor-

Kwekerij H.L.
Copijn & Zn gefotografeerd vanuit het
pand Oranjelaan 7
in Zuid-oostelijke
richting (nu tenniscentrum)
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den. Gedurende de zomermaanden werden zij gebruikt voor feesten en ontvangsten. De oranjerieën waren voorlopers
van de broeikassen.
De eerste broeikassen in Maartensdijk
zijn in het begin van deze eeuw gebouwd.
De plaatselijke aannemer verzorgde de
bouw van de fundering, de plantentafels
en het houten skelet. Als houtsoort werd
vaak Amerikaans grenen toegepast.
Binnen de gemeente zijn er ook nog
andere houtsoorten gebruikt. Er waren
ook zware broeiramen van teakhout met
vier roeden.
Het verwarmingssysteem werd door een
bedrijf uit Tilburg geïnstalleerd. Belgische
glaszetters waren bedreven in de beglazing van de broeikassen.
De afzet van de produkten
De produkten die door de kweker werden
geteeld waren bestemd voor diverse klanten! Er werd geteeld voor:
1. eigen gebruik;
2. directe levering aan huis;
3. venten langs de deur;
4. leveringen aan instellingen;
5. export naar het buitenland;
6. levering bij de aanleg van een tuin;
7. de veiling.
Maar hoe werkte dat dan? Een paar voorbeelden.

We zagen reeds dat de tuinderijen bij de
buitenplaatsen produceerden voor "het
huis".
Geteelde groenten, fruit, bloemen en
planten bereikten via de meest directe
weg de consument. De tuinbaas stelde
jaarlijks in overleg met of namens de eigenaar van het huis een teeltplan op.
Dat de behoeftigen in het dorp wel eens
wat toegestopt kregen van teveel geproduceerde produkten, is ook bekend.
Ook kon men in het dorp bij een tuinbaas
vaak groenteplanten kopen.
Er waren ook groentekwekerijen die vaak
een vast verkooppunt aan huis hadden. Na
de Tweede Wereldoorlog is de verkoop
van sierplanten op de kwekerij toegenomen. Hetgeen later uitmondde in de nu
bekende tuincentra.
Aan één groentekwekerij in Maartensdijk
was een zogenaamde klein-handelsvergunning verleend. De kweker ging op een
vaste dag in de week met een boekje zijn
klanten langs om bestellingen op te
nemen, die dan later werden bezorgd. Van
een andere kweker is bekend, dat hij rond
de kerstdagen met een bakfiets vol eigen
gemaakte kerststukjes langs de deur ging.
Toen het sanatorium Berg en Bosch vanuit Apeldoorn in Bilthoven was gevestigd,
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heeft een Maartensdijkse groentekweker
hier jarenlang aan geleverd. Op koninginnedag, 31 augustus, werden er bloemen,
voornamelijk dahlia's, door een Maartensdijkse bloemist voor praalwagens
geleverd. Een andere bloemenkweker
leverde bloemen aan bloemencorso's in
Zundert en Leersum.
Maartensdijkse bloemen- en vaste plantenkwekers hebben ook aan het buitenland geleverd. De meestal vaste planten
werden in rieten manden met een soort
tentstokken waar omheen papier ter
bescherming ging, verpakt. Dit werd via
Rotterdam verscheept naar klanten in
Engeland.
De kwekerijen die naast het kweken van
planten ook tuinen ontwierpen en aanlegden, leverden direct uit eigen teelt. De
Groenekanse kwekerij Copijn & Zn is
hier een van de bekendste voorbeelden
van. Voorvaderen van dit bekende kwekersgeslacht ontwierpen reeds aan het
begin van de vorige eeuw tuinen.
In alle vier de kernen van de gemeente en
daarbuiten bestaan nog veel tuinen die
door hen ontworpen en aangelegd zijn:
Voordaan, Beukenburg, Persijn, de tuin
van de dokterswoning in Maartensdijk,
kasteel De Haar te Haarzuilens enz.
Bij de uitvoering van de tuin van kasteel
De Haar zijn er zelfs volwassen bomen
geleverd en aangeplant.
Tenslotte zijn er een aantal Maartensdijkse kwekers die hun produkten in
de loop der jaren hebben gestuurd naar
groente-, bloemen- en plantenveilingen.
De Amsterdamse veiling De Jong &
Koene in de buurt van de Westertoren was
zo'n veiling. De kwekers vervoerden hun
produkten met de trein vanaf station
Maartensdijk daar naar toe. Ook de
Hilversumse groenteveiling aan de
Berense weg en de Utrechtse bloemen- en
plantenveiling, die in de loop der tijd op
verschillende plaatsen in de stad gehuisvest was, zoals: Croeselaan, Vreeburg, het
oude Handelsgebouw op de Mariaplaats,
Paardenveld en thans in Vleuten, waren
vaste afnemers van produkten uit onze
gemeenten.
Eén van de kwekers uit Maartensdijk, de
heer J.J. Bate Sprey (zijn kwekerij was
gevestigd op het Haverland, het grondgebied waar na de annexatie met Utrecht de
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wijk Tuindorp is gebouwd) is als bestuurslid van de Bloemen- en plantenveiling
Utrecht en Omstreken betrokken geweest
bij de oprichting van deze veiling.
Orchideeën
Mr. W.C. baron van Boetzelaar kweekte
tussen de beide wereldoorlog bij wijze van
hobby orchideeën. Bekend is, dat hij daar
nogal succes mee oogstte. Inzendingen
van zijn kweekprodukten naar België zijn
bekroond met prijzen. De bloemen werden vermoedelijk ingezonden naar de
Gentse Floraliën. Deze bloemententoonstelling wordt eens in de vijf jaar in Gent
gehouden, en is nog steeds de grootste
bloemententoonstelling in de wereld.
In de huisbibliotheek van Eijckestein zijn
nog boeken over het kweken van orchideeën aanwezig, waaruit destijds de kennis is opgedaan. Er bevindt zich daar o.a.
een uitgave uit 1892 geschreven door jhr.
L.J. Quarles van Ufford, getiteld
"Handleiding tot de kennis en het kweken
van Orchideeën". Ook "Les Orchidées
Exotiques et leur Culture en Europe",
geschreven door Lucien Linden, in 1894
uitgegeven bij Paris Octave, bevindt zich
daar.
Het was in die jaren een gebruikelijke
interesse bij de gegoeden. In Loosdrecht
op Eikenrode beoefende de heer J.E.
Hacke van Mijnden deze hobby. De tuinbazen van beide buitens, de heer BJ.
Gebhard van Eijckestein en de heer
Feenstra van Eikenrode hebben over het
kweken van de orchideeën regelmatig
contact gehad.
De familie Feenstra is in latere jaren
beroepsmatig verder gegaan met het kweken van orchideeën. De tegenwoordige
orchideeënkweker uit Hollandsche Rading, de heer Wubbe. vertelde dat hij nog
steeds contact heeft met de familie
Feenstra.
Koos Kolenbrander
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Klokken van Maartensdijk
Als Goethe in zijn "Faust" de paasklokken laat luiden, dan herinneren die de
hoofdpersoon aan de jeugd en zij verdrijven de gedachte aan zelfmoord: Faust
wordt door 't gelui tot bezinning gebracht.
"
die milde toon;...
aan dit geluid van kind af aan gewoon,
roept hij nu mij terug in 't leven..." ')
Dat terugbrengen in 't leven, het tot bezinning brengen, dat is o.a. de functie van
klokgelui. Als de normale gang des levens
wordt verstoord door dood, rampen, rouw
of feest,dan roepen de klokken ons letterlijk terug tot de orde. Ze roepen op tot
actie om 't gevaar te keren, tot rust na
zware arbeid, tot persoonlijke bezinning
op gezette tijden, tot uiting van emoties bij
sterfgevallen en feesten. Daardoor dragen
de klokken bij tot de instandhouding en
leefbaarheid van 't leven. Is niet het aangeven van de tijd een middel om greep te
krijgen op 't bestaan van alledag? Hoe laat
is het? M.a.w. wat moet er gebeuren:
opstaan, eten, feesten, begraven, slapen
gaan?
Klokken horen bij het leven, bij de sfeer
van stad of dorp. Hun gelui bepaalt de
"klankkleur" van een gemeenschap.
Daardoor weet 'n gemeenschap hoe laat 't
is, wat er aan de hand is. Als vervolg op
mijn artikeltje over de klokken van Westbroek wil ik graag ook iets schrijven over
de andere klokken van onze gemeente.
Als u mij verdere informatie kunt verstrekken, dan houd ik mij graag aanbevolen.
Ik zal de klokken van onze gemeente per
kern bespreken. Ik vermeld zoveel mogelijk gegevens: toon, gewicht, ophanging,
luidtradities, anekdotes, enz. Ook het
nummer van de oorlogsregistratie wordt
genoemd.
De drie klokken van de Hervormde kerk
in Maartensdijk
In de toren van de Hervormde kerk aan de
dorpsweg hangt een klok met een doorsnee van 95.5 cm, een gewicht van 595 kg,
slagtoon gis 1. Het gietjaar is 1949. De gieter is de firma Van Bergen in Heiligerlee.
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De klok is d.m.v. een "flens" (een platte
kroon) aan de luidbalk bevestigd. Dit is
typisch voor klokken van de firma Van
Bergen. Zij hangt in een krukas. De klok
draagt de volgende twee teksten: "VAN
BERGEN HEILIGERLEE" en "IN 1949
WERD DEZE KLOK GEGOTEN TER
VERVANGING VAN DE IN 1943
DOOR
DE
BEZETTER
ONTVREEMDE KLOK". 2 )
De klok wordt elke zondag voor de diensten geluid.
Deze klok is dus een vervanging van een
klok die op 3 maart 1943 uit de toren
gehaald is. Het oorlogsnummer daarvan
was 9-CP-42. Het was een klok gegoten in

het jaar 1684 waarschijnlijk door Claude
Fremy uit Amsterdam. De doorsnee was
98 cm. Zij had een gewicht van 585 kg. Op
de flank stond: " + CONSULE VANDER
DOES ME FECIT FREMIUS ANNO
VIRGINIS A PARTU, QUI TIBI SCRIPTUS ADEST 1684".3) Er bestaat nog een
gipsafgietsel van de belettering van deze
klok in de domtoren.

Ook de versiering van deze klok was interessant. Zij bestond uit een rand van
engeltjes. Exact dezelfde versiering komt
voor op een klok in Loenen van 1676,
gegoten door Pierre Hemony. C. Fremy
was een van de opvolgers van deze
Hemony, bovendien waren beide klokkengieters aan elkaar verwant. Het kwam
heel veel voor dat men letters en versieringen van elkaar overnam.
De vertaling van de tekst zou kunnen zijn:
"+ Onder kerkvoogd Vander Does heeft
Fremius mij gemaakt In het jaar der
Maagd en Moeder Gods, dat voor u hierbij geschreven is als 1684." Dit is een heel
vreemde datering, daar men normaliter
spreekt van "het jaar des Heren" en niet
van "het jaar van de Maagd". Maartensdijk behoorde in 1684 al niet meer tot de
Roomse Kerk. Het is dus niet waarschijnlijk dat deze klok voor de kerk aan de
dorpsweg gegoten is. Ook kon ik in het
archief te Utrecht de naam Van de Does
niet vinden. Misschien kunnen anderen
mij daar meer informatie over verschaf-
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fen. Mede door de vreemde datering is dit
een heel intrigerende klok.
Er bestaat een tekening van Adrie Pieck,
een kunstenares, die in Hollandsche
Rading gewoond en gewerkt heeft, waarop de klok van de Hervormde Kerk aan de
Dorpsweg staat afgebeeld naast de ingang. De klok staat naast de deur als een
vuilniszak. Deze tekening is boven water
gekomen naar aanleiding van het artikel
over de klokken van Westbroek in het
vorige nummer. De kunstenares heeft de
klok wat "vertekend" en ook in het jaartal
heeft ze zich vergist. 1648 zet ze erop, terwijl het 1684 moet zijn. Het onderschrift
luidt: "Maartensdijk 3 maart 1949. Toen
de klokkestem moest zwijgen voor 't oorlogsgeweld... Adr. Pieck" Een unieke
tekening, waard om voor de gemeente
behouden te blijven.
Een Limburgse klok in Maartensdijk!
Toen de toren op 3 maart 1943 deze oude
klok kwijt was geraakt, kwam er een kleinere klok voor terug. Er moest namelijk
alarm geslagen kunnen worden, wanneer
de stroom voor de sirenes onverhoopt
mocht uitvallen. Daartoe werd dus op 12
mei 1943 een klokje opgehangen, dat de
bezetter op 17 november 1942 uit het
torentje van het St.-Anthoniusgesticht te
Horst in Limburg had gehaald. Het was
een klein klokje met een doorsnee van 45
cm en een gewicht van 53 kg. Het was
geregistreerd onder het oorlogsnummer:
5 107C.4).
De directie van het bejaardencentrum
"Berkeleheem" te Horst (L.) was graag
bereid mij het dak op te laten klimmen om
dat klokje te bekijken en te fotograferen.
Het opschrift is als volgt: "+ O Maria
Mutter von der immerwährenden Hilfe
bitte für uns Horst October 1932." Er zijn
een tweetal sierribbels en er zit ook een
vierkant onleesbaar (gieters?)merk op.
Op de flank is een reliëf voorstellende de
Maagd Maria met het kind Jezus op de
arm. De voeten van Maria staan op een
maansikkel. Het klokje heeft geen kroon
en wordt nog met de hand geluid.
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Waarschijnlijk is het door een Duitse gieter geleverd in 1934 aan de Zusters van het
Anthoniusziekenhuis. Een Duitse gieter
lijkt waarschijnlijk, omdat de zusters van
een Duitse orde waren (Zusters van het
Kostbaar Bloed). Ook de Duitse tekst
wijst in die richting.
Dit klokje heeft tot 20 maart 1946 (dus
bijna drie jaar!) in de toren van
Maartensdijk gehangen. Of het hier ook
als luidklok gediend heeft is me niet
bekend. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Als op vijf mei 1945 de bevrijding is
gevierd met klokgelui, dan is het in elk
geval dit klokje geweest, dat ons de vrijheid en de vreugde daarover heeft verkondigd.
Op 10 april 1946 is het door het St.Anthoniusgesticht weer opgehaald. Momenteel hangt het weer in Horst in het
bejaardencentrum "Berkeleheem". Het
luidt daar nog steeds voor de diensten vier
maal per week.
De andere klokken van Maartensdijk
De Katholieke Kerk van St.-Martinus
bezit een klok met een doorsnee van 88,2
cm en een gewicht van 418 kg. Zij hangt in
een krukas. De tekst op de klok is:

"RUDOLPH ME DEDIT". Van versieringen is me niets bekend, want de klok
hangt onbereikbaar in de klokkestoel
naast de kerk. De klok werd gegoten in
1966, het stichtingsjaar van de kerk, door
de firma Eijsbouts te Asten. Het gietnummer is 6364.5).
De tekst betekent: "Rudolph heeft mij
geschonken". Wie die Rudolph is, heb ik
niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk
moet hij gezocht worden in de kennissenkring van de eerste Pastor van de kerk,
Mgr. Van Stralen. De slagtoon van de klok
is Ais. Zondags voor de diensten (en ook
door de week) luidt de klok. Opvallend is
dat deze klok prachtig accordeert met de
klok van de Hervormde Kerk. Dat is
bewust zo gedaan! Helaas, (voor klokkenliefhebbers) worden ze zelden tegelijk
geluid.
De Gereformeerde Kerk heeft een klok
met een doorsnee van 58 cm en een
gewicht van 120 kg. De twee opschriften
luiden: "JOS VAN DE KERKHOF,
AARLE RIXTEL ME FECIT" en
"GESCHONKEN DOOR: JEUGDACTIE NIEUWE KERK MAARTENSDIJK MEI 1967". De slagtoon van de klok
is F2. Elke zondag voor de diensten wordt
deze klok geluid.6)
Eyckenstein
Op het huis Eyckenstein hangen ook nog
twee klokjes: een in het koepeltje en een
andere iets meer naar achter op het
dak.Deze klokjes zijn in de oorlog niet
weg geweest. Hebben de Duitse soldaten,
die op het huis ingekwartierd waren, deze
klokken niet ingeleverd, omdat ze geen
zin hadden in "toestanden"? In elk geval
zijn deze klokken, blijkens het archief van
de gemeente Maartensdijk, niet geregistreerd voor de vordering van 1943.
In het koepeltje hingen destijds twee klokken. De grootste hangt er nog en werd
gebruikt voor de uurslag van een uurwerk,
waarvan de gewichten, volgens verhalen,
tot in de benedenverdieping van het huis
hingen. Het uurwerk is al vóór de oorlog
verdwenen. De hamer voor de uurslag is
nog in het koepeltje aanwezig. De klok
heeft een doorsnede van 36 cm en weegt
ongeveer 30 kg. Zij hangt aan een rechte
metalen luidas. Via een luidstok aan die as
kon ze ook met de hand geluid worden.
Misschien heeft er ook een contragewicht
aan de as gezeten (om het gewicht van het
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signalen voor het (tuin)personeel van het
landgoed? Aan de luidas zit ook een contragewicht. De kroon van de klok is hetzelfde als die van de andere. Ook de sierribbels lijken op die van de andere klok.
D e klepel is echter anders. Het is waarschijnlijk dat het klokje uit het begin van
de 19e eeuw stamt.
Ongetwijfeld zullen er op meerdere landhuizen in de gemeente klokken hebben
gehangen. In tijden dat er geen telefoon
was, kon zo'n klokje natuurlijk mooi
dienst doen om signalen aan personeel te
geven. Bovendien pasten klok en torentje
vaak in architectuur en status van een
huis!
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touw te compenseren). Op de klok bevinden zich, behalve sierribbels, geen
opschriften of decoraties. De kroon heeft
de vorm van een kroon voor een carillonklok. De klepel kan achttiende eeuws zijn
en het is waarschijnlijk dat het klokje ook
uit die eeuw stamt.
In het torentje heeft nog een kleiner klokje gehangen, dat diende voor de halfuurslag van het uurwerk. Dit klokje is in of net
na de oorlog verdwenen. Het hing vast en
was dus niet met de hand luidbaar. De
hamer van dit klokje is nog ter plaatse.
D e tweede klok hangt in een smeedijzeren
armatuur op het dak. Zij heeft een doorsnee van 38 cm en weegt ongeveer 35 kg.
Ze is wat drukker versierd dan de klok in
de koepel, en heeft een andere klepel. Met
een touw door het dak kon er beneden in
de hal geluid worden. De heer R.W. Baron
van Boetzelaer, de huidige eigenaar/bewoner, vertelde dat zijn grootouders de
klok gebruikten om de koetsier het teken
te geven, dat hij met het rijtuig kon voorrijden.
De armatuur is van gesmeed ijzer in neogotische stijl, waarschijnlijk uit de vorige
eeuw. De luidas is doorgeknikt (een
omgekeerde krukas), waardoor de klok
een grotere zwaai maakt en dus langzamer
klinkt. Had dat een functie in verband met

Het klokje van Hollandsen e Rading
Aan de gevel van de Adventskapel op de
Tolakkerweg te Hollandsche Rading
hangt, duidelijk zichtbaar, een klein
klokje dat binnen in de kapel nog met de
hand geluid wordt. Het heeft een doorsnee van 41 cm en het weegt ongeveer 50
kg. Het hangt aan een krukas. D e
opschriften luiden: "A.D. 1961" en: "IK
VERKONDIG
GROTE
BLIJDS C H A P " . Ook de naam van de gieter en
het nummer staan erop: "PETIT E T
FRITSEN M E F U N D E R U N T 3977".

.

i

?

:

:

«

!

ï

l

;

?

V

V

;

^

.

.

'

-

.

.

¥

i

P

]

V

6

W

-

P

v

'

^

-

y

[

[

•

''• '

'

:

'

:

:

:

'

:

:

:

:

-

•

:

'

;

:

|

ï

W

1

;

:

ï

S

M

&

^

M

^

-

'

V

^

^

m

W

17

Als versiering is er een rand van engeltjes
op de klok aangebracht, een typische
"Fritsendecoratie".
De tekst: "Ik verkondig grote blijdschap"
heeft duidelijk iets te maken met de naam
van de kapel: "Adventskapel". Dit klokje
wordt nog elke zondag geluid voor de
dienst.2)
Groenekan
Op de Hervormde Kerk te Groenekan
hangt een klok met een doorsnee van 76

cm en een gewicht van ongeveer 275 kg.
Zij hangt in een krukas en de kroonvorm
is een "flens" (zie ook de klok van de
N.H.-Kerk te Maartensdijk). De gieter is
dus de firma Van Bergen te Heiligerlee.
Het gietjaar is 1953. De opschriften zijn:
"VAN BERGEN HEILIGERLEE" en
"HERVORMDE GEMEENTE GROENER ANNO 1953". De naam Groenekan
staat er niet volledig op. De "A" en de "N"
zijn slechts vaag te lezen. Kennelijk is er
bij het gieten iets mis gegaan. De slagtoon
is C2. De klok wordt gebruikt voor de uurslag en de diensten.2).
Het volgende klokje in Groenekan hangt
op het verpleeghuis Beukenburg aan de
18

Beukenburgerlaan. Het gaat hier om een
klokje zonder opschriften en versiering,
waardoor gieter en gietjaar onbekend zijn.
De doorsnee is 31,9 cm en het gewicht is
ongeveer 20 kg. De klok is afkomstig van
het klooster "De Voorzienigheid" te
Steenwijkerwold. In 1984 is zij naar
Groenekan gekomen7).
Het klokje wordt zondags voor de diensten met de hand geluid door de heer Gijs
Rasconi, bewoner van Beukenburg.
De metalen klokkestoel waar het klokje in

hangt, komt ook uit Steenwijkerwold. In
diezelfde klokkestoel hing het klokje aan
de gevel van het klooster aldaar. De stoel
is gewoon van de gevel gezaagd en bij
Beukenburg herplaatst.
Het archief
In de gemeente Maartensdijk is een aardig
archief rond de klokkenvordering in 1943
bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat ook
particulieren hun klokken moesten inleveren. In Groenekan werden twee klokjes
aangemeld.
De firma Copijn en zoon te Groenekan
schrijft aan de burgemeester op 9 juli 1943,
dat er op een loods op de "boomkweeke-

rij" een klok hangt met een doorsnede van
28 cm en een gewicht van 19 kg. Deze klok
werd waarschijnlijk gebruikt als signaal
voor de werkers in de kwekerij. Hij is aan
de Duitsers geleverd. Waar de klok gebleven is, is niet bekend. Bij navraag bleek
niemand zich iets van dit klokje te herinneren. Waarschijnlijk heeft het nog wel
een rol gespeeld bij de evacuatie van burgers in mei 1940 (zie ook nr. 4 van St.Maarten).
Een riomklok in de gemeente?
Verrassender was de aangifte op 9 juli
1943 door mevrouw M.E. Kaars Sijpesteyn-Cnoop Koopmans.8) De burgemeester verzoekt op 16 augustus 1943 aan
de commissaris van de provincie Utrecht
om de klok ongemoeid te laten aangezien
de klok: " ...afkomstig is van het carillon
van den Dom te Utrecht. Bovendien is
deze klok in Groenekan de enig bruikbare
klok om in geval van nood, b.v. wanneer
de sirene onverhoopt niet zou functionereeren, als alarmklok aan te wenden".9)
Kennelijk honoreerde de bezetter dit verzoek, want toen ik in augustus 1990 op het
adres ging kijken, bleek die klok daar nog
te hangen.
In de oorlog was het domcarillon gevrijwaard van vordering, omdat dat een werkstuk van de beroemde klokkengietersfamilie Hemony is. Het klokje dat in Groenekan hangt, is echter geen Hemony-klok,
maar een hergieting uit 1888 van de
Belgische gieter S. van Aerschodt.
Voor de duidelijkheid moeten we hier iets
vertellen over het domcarillon. In 1664
leverden de gebroeders (Pierre en
François) Hemony, woonachtig te
Amsterdam, een klokkenspel van 35 klokken aan Utrecht, dat in de lantaarn van de
domtoren werd opgehangen. In 1695 werd
dit spel al uitgebreid met 7 kleine klokken
van een Antwerpse beiaardklokkengieter
Melchior De Haze. Dit spel van 42 klokken bleef tot aan 1888 ongewijzigd
bestaan. In dat jaar werd er een blijkbaar
niet te repareren scheur ontdekt in een der
Hemonyklokken. De Leuvense klokkengieterij "Fonderie Severin van Aerschodt" heeft een vervanger voor dat
kapotte klokje gegoten.
Het klokje dat door de firma Van
Aerschodt geleverd werd - en dat nu dus
in de Groenekan hangt - heeft een doorsnee van 38,6 cm en weegt bijna 40 kg. De

slagtoon is Cis 3. Het opschrift luidt:
"SEVERIN VAN AERSCHODT LOUVAIN BELGIQUE FK = JW 1888". De
afkortingen zijn misschien namen. FK is
onbekend, maar JW betekent waarschijnlijk Johan Wagenaar, die in die tijd de beiaardier van de Domtoren was.
In 1929 vond er weer een restauratie van
het domcarillon plaats. Het bovengenoemde van Aerschodtklokje en het
kleinste klokje van De Haze werden toen
door exemplaren van de Engelse firma
Taylor vervangen. De klok van Van
Aerschodt ging toen naar de Groenekan,
waarschijnlijk omdat de toenmalige eigenaar van het pand waar het nu hangt, de
heer Kaars Sijpesteyn, bemoeienis heeft
gehad met de restauratie van het domcarillon. Aardige bijkomstigheid is dat het
huis, waar het klokje nu hangt, gebouwd is
in 1929.
Het Taylorklokje, dat de van Aerschodtklok in de Dom moest vervangen in 1929,
werd (weer) opgedragen aan een Johan
Wagenaar. de zoon en opvolger van de
Wagenaar uit 1888. Deze zogenaamde
"Wagenaarklok" hangt nog steeds-zij het
werkloos - in de beiaard van de Dom.
Het feit, dat het een klokje van de dombeiaard was is misschien zijn redding in de
oorlog geweest. Of was het gewoon,
omdat Groenekan een alarmklok nodig
had? Hoe het ook zij, in elk geval hangt er
aan de Kastanjelaan in de Groenekan een
aardig verhaal, aan de hand waarvan een
groot stuk geschiedenis van de klokken en
klokkengieterij verteld kan worden. Met
de vondst van dit klokje zijn nu alle klokken van het oude Domcarillon, op één na,
gelocaliseerd. De Hemonyklok die nog
niet teruggevonden, is juist de voorganger
van de Groenekanse van Aerschodtklok.
Als, echter, in 1888 aan de firma Van
Aerschodt dat kapotte Hemonyklokje
gegeven is om te verwerken in de nieuw te
gieten klok, die nu te Groenekan hangt,
dan bestaat de vondst aan de Kastanjelaan
uit twee klokken, waarmee dan de verblijfplaats van alle oude dombeiaardklokken bekendis.
Het klokje hangt sinds 1929 in een klokkestoeltje op het dak van het huis aan de
Kastanjelaan no. 2 in Groenekan. Het
wordt eigenlijk nooit meer geluid. Het is
mogelijk, dat dit klokje bij de evacuatie in
mei 1940 nog een rol heeft gespeeld, maar
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dat is niet zeker. Wie kan ons daarover
inlichtingen verschaffen?

ME
FECIT
ASTEN
B L A U W K A P E L 1962".2)

Blauwkapel
Al hoort het niet meer tot onze gemeente,
toch meen ik er goed aan te doen ook de
klokken van Blauwkapel te noemen.
Voor maart 1943 hing er in de toren van
Blauwkapel een klok met een doorsnee
van 54 cm en een gewicht van 108 kg. De
gieter was de firma Van Bergen te
Midwolda (Fr.). Het gietjaar was 1828.
Het opschrift luidde: "A.H. VAN BERG E N ME FECIT T E M I D W O L D E
A N N O 1828" Voor het opschrift was een
soort veertje of een boomblaadje als decoratie aangebracht. Het oorlogsnummer
was 9-47-AP. De klok is niet teruggekomen na de oorlog!
Na de oorlog werd er in 1962 door de firma
Eijsbouts te Asten een nieuwe klok gegoten met het gietnummer 4128. De doorsnee is 51,5 cm en het gewicht is 84 kg, de
slagtoon is G2 en zij hangt aan een krukas.
Het opschrift luidt: "EIJSBOUTS N.V

En nu?
Misschien zou het goed zijn om op 3 maart
1993,50 jaar na de klokkenvordering door
de Duitsers in onze gemeente, alle klokken te luiden als alarm, als teken dat zoiets
nooit meer zal moeten gebeuren, want de
klok, onze stem, is van onszelf. Zo'n
kleine gemeente... zoveel klokken te
beschrijven. Ik had niet verwacht, toen ik
aan dit artikeltje begon, dat er zoveel los
zou komen. Vooral de ontdekking van de
domklok in de Groenekan, mag spectaculair worden genoemd. Misschien zijn er
nog interessante gegevens over luidtradities, verdwenen klokken op villa's, of
gewoon smakelijke anekdotes. Wellicht is
er veel aan te vullen op de gegevens die ik
hier bijeen gebracht heb. Graag zou de
redactie zien, dat een en ander doorgegeven wordt, aan de redactie of schrijver
dezes.

') Goethe's Faust le deel (vert. C S .
Adama van Scheltema), Wereldbibl., Mij
voor goede en goedkope lectuur, A d a m .
2
) U.K.G., Opname J. v. den Hurk-F Rung
3
) U.K.G., Gegevens monumentenzorg
1943
4
) Archief gem. Maartensdijk, 881, klokkenvordering, no. 13
Bij het ter
perse gaan
van dit nummer is er nog
een klokje
ontdekt op
een villa in
Hollandsche
Rading. Er
zijn nog geen
nadere gegevens bekend.
Mocht dat
spectaculair
blijken te zijn,
dan bericht ik
u daarover
een volgende
keer.
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LEBUINUS

) U.K.G., Bron: Eysbouts, Asten
) U.K.G., Bron: v.d. Kerkhof, AarleRixtel
7
) U.K.G., Opname J. van den Hurk-F.
Rung, Bron: J. Kuipers, Steenwijkerwold
s
) Archief gem. Maartensdijk 881, klokkenvordering, no. 9
') ibidem noot 8. no. 12
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De dorpen van Maartensdijk
op oude kaarten
In 1987 zagen vele honderden dorps- en
gemeentegenoten de schitterende kaarten
die, met hulp van het Utrechtse Rijksarchief en de heer Douwe Koen, in ons
gemeentehuis werden geëxposeerd.
Velen reageerden verrast op wat die kaarten zoal leerden over het verleden van
onze dorpen. Hun opmerkingen zetten me
aan het denken, en ik besloot eens voor
mezelf na te gaan, wat er nog meer aan
makkelijk te bekijken kaartmateriaal was,
waarop onze gemeente voorkwam. Ik
maakte nadien de volgende (nog lang niet
volledige) inventarisatie. In feite leidde
die inventarisatie tot een reeks vragen:
over veel oude namen ligt nog de sluier
van de onbekendheid.
In 1985 zag het prachtige plaatwerk van
Marijke Donkersloot-de Vrij het licht: 'De
Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap'. Op zeer veel
afgedrukte kaarten staan Maartensdijk,
Westbroek en Hollandsche Rading afgebeeld. Die kaarten maken duidelijk dat
onze gemeente zonder twijfel niet alleen
beschouwd kan worden als overgang tussen het gebied van de Kromme Rijn en de
Vecht, maar ook als 'aangrenzend gebied
van Gooi en Vecht'.
Fraai is 'de ronde kaart van het Gooi' uit
1524 of 1526: men ziet de halve cirkel die
de Vecht en de weg van Utrecht naar
Amersfoort vormen. Op deze kaart ziet
men tussen Loosdrecht. Westbroek en
Maartensdijk turfstapels. De vervening is
volop aan de gang. Het doorbladeren van
deze 'atlas' levert voor de in Maartensdijks verleden geïnteresseerden echter
meer dan nieuwe feiten of een bevestiging
van bestaande zekerheden op. De vraagtekens overheersen. Vraagtekens omtrent
de historie van de namen van objecten en
de geschiedenis van die objecten zelfbij de
Hollands-Utrechtse grens.
Op een kaart van Cornelis Anthonisz.
Hornhovius van omstreeks 1599 ziet men
vlak voorbij de uiterste noord-oosthoek
van de gemeente, op de grens van Holland
en Utrecht. 'Warners Hofstede' afgebeeld, zo te zien niet al te ver van de
'Hoefstede van Elten' die op een kaart van

1472 voorkomt. Meer staat er niet aan
gebouwen. (Volgens mevrouw Donkersloot is 'Warners hofstee' het latere
Drakestein). Op Hornhovius' kaart leest
men verder bij de Hollands-Utrechtse
grens: 'den steen by den eykeboom' en
'Beecken boom': kennelijk gaat het hier
om grensbepalingen. Op een kaart van
Lucas Jansen Sinck van 1619 ziet men bij
dezelfde Hollands-Utrechtse grens het
begrip 'Goyse schans'. Verder komen er
weer aparte aanduidingen van bomen
voor, grensaanduidingen zoals gezegd.
Een kaart van B.E van Berckenrode van
1621 laat weer Warners Hofstede en de
Gooierschans zien, maar op een uitgave
van 1651 staat in plaats van Warners
Hofstede nu 'Drakenstein'. Vlak erbij
staat 'Vrouwen klooster'. Dezelfde aanduiding ziet men op een exemplaar van
omstreeks 1673.
Het gaat hier om topografische en historische kwesties die niet alleen de Lage
Vuurse maar ook Hollandsche Rading en
Maartensdijk betreffen en die in de geschiedenis van deze plaatsen de eeuwenoude rivaliteit tussen Holland en Utrecht
accentueren. De wens hier meer over te
weten te komen dan dat wat ik al naar
voren bracht is dan ook in meer dan een
opzicht een gewettigde.
In het boek van mevrouw Donkersloot
wordt hierna de nieuwsgierigheid gewekt
bij zuidelijker lokaties binnen onze
gemeente. Op een kaart van Nicolaas
Visscher van kort na 1677 staat bij de
Maartensdijkse dorpsweg, tegenover de
Molenweg, een grote buitenplaats aangeduid: 'Aquila'. Bij de Achterwetering, ter
hoogte van Persijn, worden twee buitenplaatsen
getoond: 'Nellesteyn' en
'Benthem'. Ter hoogte van de praktijk van
dokter Smitt ziet men de naam: 'Collel
Weerde'. Een Franse kaart van 1748 levert
even ten oosten van Westbroek de namen
'Oud Rosendael' en 'Middelwyck' op.
Kaarten van 1781 en 1820 laten op de
plaats van het hierboven genoemde
'Benthem' nu 'Beukesteyn' zien. van
'Nellesteyn' is geen sprake meer.
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Nieuwsgierig geworden naar wat oude
kaarten zoal kunnen opleveren, nam ik
zelf de proef op de som met een paar
andere, niet door mevr. Donkersloot opgenomen kaarten. Een daarvan hebben
we kunnen bewonderen tijdens de expositie die aan de oprichting van onze
Historische Vereniging vooraf ging: de
'Nieuwe Caerte van de Provincie van
Utrecht' van Bernard de Roy uit 1696
(Rijksarchief Utrecht, topografische atlas
no. 51-2). Daarop zag ik langs de
'Bisschops Weteringh' 'Vispoorts Schade'
en 'Amerongen'. In het land tussen deze
oude wetering en de Nieuwe Wetering ziet
men de namen 'De Bos', 'Bogaertsburgh'
en 'Bonkenburgh'. In het daar benoorden
van liggende gebied tot aan
de
Maartensdijkse dorpsweg onderscheidt
men 't 'Ridderbos' en ten noorden daar
weer van ziet men langs de dorpsweg
'Overall', 'Ewijck', 'Toutenburch' en
'Gerobulus' (op de grens met De Bilt).
Een tweede proef nam ik met blad 31 en
32 van de 'Topografische en Militaire
Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden' (1855). Met een loep ontwaardde ik
aan het eind van het Vinkenlaantje in
Maartensdijk 'Hidderhorst', op de hoek
van de Dorpsweg en de Bantamlaan zag ik
de namen 'Dollaart' en 'Berkenstein'. Iets
ten zuidoosten daarvan, aan de overzijde
van de langs Eikenstein lopende 'Oude
Praamgracht' ziet men: 'De Morgen' en

22

'De Avond', ten zuiden van deze aanduidingen ziet men op Bilts grondgebied het
logische complement: 'de Middag'. Boerderijen? Buitens? Onderzoek zal hier licht
op moeten werpen, hoewel van Berkenstein wel zoveel bekend is, dat het hier om
een buitenplaats gaat.
Nog dit jaar leerde ik echter, hoe voorzichtig we met oude kaarten om moeten gaan.
In het najaar van 1990 verscheen de
'Grote Historische Atlas van Nederland'
(West Nederland 1839-1859) (WoltersNoordhoff). Op blad 32 van 1847 komt
ook onze gemeente voor, uitgebreid. Van
alle hiervoor genoemde namen komen
alleen voor: de Avond en de Morgen.
Misschien heeft deze beknoptheid te
maken met het zuiver militaire doel dat
deze kaart had, hoewel dat ook gold voor
de al eerder genoemde 'Topografische en
Militaire Kaart'. Dat militaire karakter
maakt overigens, dat op beide kaarten fortificaties, waterwegen en waterwerken
helder staan afgebeeld.
Ik hoop, dat deze korte bijdrage de leden
van de Historische Vereniging aan het
werk zet. Er is nog veel te leren over ons
gemeentelijke verleden, en vooral over de
vele buitens die hier waren. Een verleden
dat de eigen aard van dit stuk toekomstig
Noorderpark alleen maar benadrukt en zo
een hele aardige, actuele functie heeft.
Dr. A. Doedens

Historische Vereniging Maartensdijk
De Historische Vereniging Maartensdijk is opgericht tijdens de oprichtingsvergadering die werd
gehouden op 7 oktober 1987 in het Dorpshuis "De Groene Daan" in Groenekan.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het
onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken. De vereniging streeft dit doel
na zonder winstoogmerk.
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