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Aan de lezer
Dit laatste nummer van de huidige redactie bevat maar liefst zes artikelen met zeer verschillende
onderwerpen.
In de eerste bijdrage wordt aandacht besteed aan de bijzondere aankoop door de Historische
Vereniging van ADO-speelgoed. Dit houten speelgoed werd vanaf 1934 als vorm van therapie door
de patiënten van het sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven gemaakt.
Het tweede artikel bestaat uit een interview met de voormalige Maartensdijkse slager Wim Sukkel
waarin hij vertelt hoe men vroeger slachtte en hoe de wet- en regelgeving zich ontwikkelde.
Onze dorpsgenoot Kees Pijpers e.a. schreven over het ontstaan en verdere ontwikkelingen van het
sinds 1939 bestaande vliegveld Hilversum. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw bestonden er
trouwens ook al plannen voor een vliegveld op Maartensdijks grondgebied ten noorden van Utrecht.
Deze zijn echter nooit gerealiseerd, omdat ze destijds o.a. op een door defensie verboden gebied in
het schootsveld rond de forten waren gepland.
Daarna volgt een bijdrage van Geert Boorsma waarin hij aandacht besteedt aan het werk van de
Utrechtse kunstschilder Abraham Bloemaert die van 1566-1651 leefde en o.m. in de Achterwetering
en in Achttienhoven heeft getekend.
Cor Lam schrijft over het ontstaan in 1946 van de Lagere Landbouwschool in Maartensdijk en haalt
herinneringen op aan zijn schooljaren.
Het zesde en laatste artikel van deze editie is van Maarten van Leeuwen en Arie van der Vlies. Zij
beschrijven het ontstaan en de geschiedenis van de Jeugdvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’, wellicht de oudste vereniging in ons dorp.
Tenslotte delen wij mede dat de gehele redactie van dit tijdschrift na vele jaren van prettige samenwerking geruime tijd geleden heeft besloten haar activiteiten voor dit blad per 1 januari 2015 te
beëindigen. Wij wensen de nieuwe redactie veel plezier en succes bij de samenstelling van de toekomstige uitgaven.
De redactie
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HISTORISCHE VERENIGING
KOOPT ADO-SPEELGOED
Door een spontane inzamelingsactie tijdens de
laatste Algemene Ledenvergadering konden
twee ADO-vrachtauto’s op een veiling worden
aangekocht. Ze staan nu in de Raadtkamer.

huisde vanzelfsprekend mee. In 1962 nam de sociale werkplaats in Zeist de productie over, waarbij
de afkorting ADO een nieuwe betekenis kreeg,
namelijk Apart Doelmatig Onverwoestbaar. Ook
de aard van het speelgoed veranderde: de felgekleurde autootjes, blokkendozen e.d. maakten
plaats voor blankhouten loopfietsjes, trekkarren
en kindermeubeltjes.
Door de grote internationale concurrentie moest
de Sociale Werkvoorziening in Zeist besluiten in
2006 productie en verkoop van ADO-producten
te stoppen. Maar ADO werd begin 2012 weer
opgestart! Dus een derde leven. De producten
zijn alleen voor particulieren te koop en worden
door sociale partners vervaardigd en via internet
verkocht (www.adospeelgoed.eu).
Inmiddels is het originele ADO-speelgoed een
geliefd verzamelobject geworden. De laatste
jaren zijn diverse tentoonstellingen aan dit speelgoed gewijd, o.m. in Bilthoven (2009) en in het
Coda Museum te Apeldoorn (2012/2013). Het
Coda Museum presenteert zijn collectie ook
online.
Annemarie Laker

Het eerste speelgoed werd in de periode 19221933 gemaakt door tuberculosepatiënten van
het sanatorium Berg en Bosch in Apeldoorn. Zij
vervaardigden het houten speelgoed als onderdeel van de therapie waarmee zij werden voorbereid op de terugkeer in de maatschappij. In die
tijd stond de afkorting ADO voor: Arbeid Door
Onvolwaardigen.
Het kleurrijke speelgoed werd ontworpen door
Ko Verzuu (1901-1971), die de leiding had over
de ADO-werkplaatsen. Verzuu liet zich bij het
ontwerpen van de vele houten auto’s, treinen,
blokkendozen, poppenhuismeubels en spellen
inspireren door de grote kunstenaars van zijn
tijd, w.o. Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan.
Verzuu liet zijn ontwerpen vóór productie eerst
uitproberen door zijn (elf) kinderen. Het degelijke maar dure speelgoed was voornamelijk te
koop bij grote warenhuizen als Metz & Co en De
Bijenkorf, maar ook bij chique speelgoedwinkels
als Ravenhorst in Bilthoven en Het Kinderparadijs
te Hilversum.
In 1934 werd het sanatorium verplaatst naar
Bilthoven; de productie van het speelgoed ver-

De barakken in het bos, waarin de patiënten kuurden.
Deze huisjes zijn meegenomen uit Apeldoorn en in
Bilthoven weer opgebouwd. Een eigenschap was dat
ze met de zon meegedraaid konden worden.
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HOE SLACHTTE MEN VROEGER
IN MAARTENSDIJK
Wij gaan naar de slager of de supermarkt en kopen daar een stukje vlees. Heel simpel maar we
staan er vaak niet bij stil hoe dat vlees daar gekomen is. Wie slachtte het varken, de koe of de
kip en hoe werd dat vroeger in Maartensdijk gedaan?

Ongedateerde foto van het pand aan de Dorpsweg 106-108 te Maartensdijk, waarin rechts op nummer 106
vanaf 1946 de slagerij van vader en zoon Sukkel was gevestigd.
V.l.n.r.: Jan Kant, Karel de Ridder, mevr. De Ridder, Marie (achternaam onbekend),?, Mien van Hunnik,
mevr. Van Hunnik, bakker Van Tongeren en De Rooi (knecht van slager Van Rouwendaal).

Om daar iets meer over te weten te komen, gingen we naar slager Wim Sukkel die tot voor kort
een slagerij aan de Dorpsweg in Maartensdijk
had. Zijn vader was al eigenaar van deze slagerij
en heeft, net als Wim indertijd, nog veel zelf
geslacht.

het gebruikelijk dat ook burgers thuis een varken houden voor de slacht, dat vlees voor eigen
gebruik oplevert. Wanneer het beest slachtrijp
is, moet men bij de gemeente melden, dat men
het thuis door een huisslachter wil laten slachten. Door de gemeente wordt dit bij het gemeentelijk abattoir aangemeld, die -voordat het beest
wordt geslacht - een keurmeester zendt die het
varken eerst in leven onderzoekt op dierziekten.
Wanneer de keurmeester het levende varken op
het oog gezond verklaart, komt de volgende dag
de huisslachter die het beest doodt en het slacht.

Wim vertelde ons o.a. het volgende over het
thuis slachten door de boeren en burgers.

Vlees voor eigen gebruik
Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw is
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Wanneer de huisslachter het dier heeft geslacht,
komt nogmaals de keurmeester om het geslachte
dier inwendig op eventuele dierziekten te beoordelen. Ook deze keuring vindt grotendeels plaats
op het geoefende oog van de keurmeester. Extra
aandachtspunten zijn eventueel een keep in de
nier en het longhaasje.

vlees vaak ingemaakt of geweckt. Later wordt de
diepvries gebruikt om vlees te bewaren.
Over het thuis slachten van paarden en schapen
is in onze omgeving weinig bekend.

Registratie
Ieder dier wordt vanaf zijn geboorte met het oog
op dierziekten centraal geregistreerd. Wanneer
er tijdens de slacht een oormerk van een varken
kwijtraakt, wordt het vlees automatisch afgekeurd voor menselijke consumptie.

Een varken leert nog na zijn dood
Het dier wordt gedood door hem bewusteloos
te slaan en daarna zijn keel door te steken met
een priem waardoor hij leegbloedt. Vroeger deed
men dat met een houten hamer. Het gedode
beest wordt aan zijn achterpoten met behulp van
een lier opgetakeld en aan
een ladder of leer tegen de
muur gehangen. Vandaar
het gezegde: “een varken
leert nog na zijn dood”. Het
bloed dat uit de doorgestoken keel stroomt, wordt
in een emmer opgevangen.
Het is gebruikelijk om het
gedode en leeggebloede
dier tot de volgende dag
te laten hangen om hem te
laten besterven.

Vleeskeuringswet
Voordat op 25 juli 1919 in Nederland de vlees-

Bijna alles wordt gebruikt
De volgende dag klieft de
huisslachter het gedode
dier in de lengterichting In de dertiger jaren konden de klanten het gewicht van de paasos raden
doormidden
waardoor en daarmee een rollade winnen. Rechts op de foto slager Van Rouwener twee helften ontstaan. daal die aan de Dorpsweg 170 een slagerij had.
Bijna alles wordt gebruikt.
Het vet en de nagels gaan naar het abattoir en keuringswet werd ingevoerd, was het vaak een
worden doorverkocht voor o.a. de zeepindus- hachelijke zaak om het vlees van een thuis
trie. De hammen en spek worden gezouten in gemest varken of koe te eten. Consumptie van
een pekelbak, de darmen worden met een lepel vlees is eeuwenlang een bron van ernstige ziekschoongemaakt en daarna uitgespoeld. De bin- te geweest. Sinds mensenheugenis leefde men
nenlaag van de darmen wordt gebruikt als vel samen met de landbouwhuisdieren onder één
voor de worst. De staart wordt gebruikt in de dak en werd het vee op de binnenplaats geslacht.
erwtensoep. Naast de hammen, het spek en het Pas in de Middeleeuwen kwam men erachter dat
bloed zijn balkenbrij, zure zult, rolpens en hoofd- deze nauwe samenleving met de veestapel ongekaas geliefde producten die een gemest varken zond was en probeerde de overheid voorwaaraan het huisgezin levert. Naast het bewaren van den aan het thuis slachten te verbinden.
gezouten spek en hammen op zolder wordt het Voor Maartensdijk en omgeving kwam er een
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Slagerij Sukkel aan de Dorpsweg in Maartensdijk. Wim staat achter de toonbank.

gemeentelijk abattoir aan de Amsterdamse
Straatweg in Utrecht, dat ongeveer 15 á 20 jaar
geleden is opgevolgd door één in Hilversum.
Tegenwoordig bevindt het gemeentelijk abattoir
zich in Amsterdam.

De overheid probeerde de burgers te dwingen
om hun vee op de hiervoor aangewezen plaatsen
te laten slachten, maar de openbare slachthuizen bleven schaars. Begin vorige eeuw waren er
alleen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht gemeentelijke abattoirs.

Totdat er aan het slachten van vee door de overheid regels werden verbonden, werd het slachtafval op een willekeurige plek begraven. Later
werden er bij de slachterijen kleine gemetselde
ovens gebouwd om het slachtafval te verbranden. Vaak was de stank voor de bebouwde omgeving ondragelijk.
In de grote steden lagen de grachten soms vol
met rottend slachtafval vermengd met de inhoud
van leeggegooide po’s. Tijdens een lage waterstand in de grachten was dit niet alleen te ruiken
en te zien, maar het was ook een bron voor ziekten zoals cholera en tyfus.

Opleiding tot slager
Aan de slagervakschool in Utrecht behaalde Wim
Sukkel het officiële slagersvakdiploma. Dit diploma kon hierna worden uitgebreid met een vervolgopleiding voor keurmeester, waarmee men
in- en uitwendige dierziekten leerde herkennen.
De apparatuur waarmee Wim vroeger een varken slachtte, heeft hij bewaard. Gelukkig hoeft hij
er nu niet meer mee te werken. In zijn achterhuis
zijn nog de haken te zien waar de varkens na de
slacht aan werden opgehangen.
Koos Kolenbrander

Met dank aan Wim Sukkel
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VLIEGVELD HILVERSUM 75 JAAR
In 2014 was het 75 jaar geleden dat de aanleg van het vliegveld Hilversum gereed was.
Het openingsfeest in 1939 ging wegens de mobilisatie niet door. Mogelijk dat daardoor ook een
jubileum in 1989 vergeten werd. Overigens werd in 1973 op bescheiden wijze gevierd dat het
vliegveld 25 jaar in gebruik was voor de sportvliegerij. Dit jaar is het 75-jarig bestaan met een
aantal activiteiten gevierd door de clubs en bedrijven die op vliegveld Hilversum zijn gevestigd.

Eén van de projecten in het kader van de werkverschaffing was de aanleg van het vliegveld Hilversum in
1938/39. Burgemeester J. Lambooy stak op 22 februari 1938 de eerste spade in de grond; de rest van de klus
werd geklaard door werklozen. Hun uurloon werd vastgesteld op 38 cent, maar viel uiteindelijk nog lager uit. De
met de hand afgegraven heidegrond werd afgevoerd met kipkarren, die zich over rails voortbewogen. Nadat het
45 hectare grote terrein was geëgaliseerd, werd de grond geploegd, geëgd, gerold en ingezaaid. De werkzaamheden werden in augustus 1939 afgerond.

Vliegveld in het Gooi
In de jaren dertig nam de belangstelling voor
luchtvaart enorm toe. Verschillende groeperingen kwamen met plannen voor een vliegveld.
In januari 1934 was de N.V. Sportpark en Vliegveld
’t Gooi opgericht. Aan de Loosdrechtseweg/
Raaweg zou een sportcomplex met wielerbaan,
tennisbanen, cricketkooien, motor-racebaan,
voetbalveld, polobad, twee café-restaurants,

clublokalen, servicestations, stallingen en …. een
vliegveld worden aangelegd. Dit miljoenenproject (crisistijd!) werd niet uitgevoerd.
Vanaf maart 1934 zou het Gooisch Vliegveld
Actie Comité met verschillende plannen tot aanleg van een vliegveld komen.
In het toenmalige Hof van Holland in Hilversum
vond in 1934 de Eerste Hilversumsche Luchtvaart
Tentoonstelling plaats. Een jaar later was de
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oprichting van de Stichts-Gooische Kleine
Luchtvaartclub een feit. Ook voor zweefvliegen
had men belangstelling. Van vliegen kwam nog
echter weinig terecht. Uiteindelijk vond de eerste
vlucht van die club plaats vanaf vliegveld Teuge.

van auto’s werden de vliegtuigen versleept naar
het bos- en heidegebied ten noorden van het
vliegveld. .

Meidagen 1940
De situatie was begin mei zorgelijk en bedreigend. Het landingsterrein was grotendeels versperd met betonnen rioolbuizen. Negen vliegtuigen waren gevechtsgereed en verspreid opgesteld. Munitie was opgeslagen in het bos. In de
nacht van 9 op 10 mei werd het vliegveld door
Duitse ME-109’s aangevallen. Er werd geschoten
en teruggeschoten.

Vliegveld aan de Noodweg
Inmiddels was de Stichting Vliegveld het Gooi
op 26 oktober 1937 opgericht. Eindelijk lukte
het om een geschikte locatie voor een vliegveld
in ’t Gooi te vinden. De onderhandelingen met
de instanties en tegenstanders verliepen echter
traag. Pas op 21 februari 1938 werd de huurovereenkomst met de Ned. Hervormde Kerk
te Naarden (eigenaar van de grond) gesloten.
Reeds de volgende dag trok een groot gezelschap naar de Noodweg. Daar verrichtte burgemeester Lambooy de openingshandeling. In het
kader van een ‘werkverschaffingsproject’ nam de
gemeente het egaliseren, dichten van sloten en
inzaaien van gras voor haar rekening. Er waren
verschillende tegenslagen. Zo was het nodig veel
meer sloten te dempen dan men gepland had. In
het voorjaar van 1939 was de grasmat in redelijke conditie. Een hangar en clubgebouw werden
gebouwd.

Stadhuis Hilversum gecamoufleerd tegen
luchtaanvallen.

Mobilisatie
Op 30 september 1939 zou het vliegveld feestelijk worden geopend. Dat feest ging echter door
de mobilisatie niet door. Het vliegpark werd
overgenomen door defensie.

Duitse bezetting
Na de capitulatie werd het vliegveld door de
Wehrmacht gevorderd. Er volgde een grootschalige uitbreiding. Er werd een kazerne gebouwd
(de latere Van Oudheusdenkazerne) als onderkomen voor de Duitse militairen. Om maskeringsredenen werd gekozen voor een bouwstijl zoals
in de omgeving van Loosdrecht gebruikelijk was:
boerderijstijl en smalle wegen met veel bos.

Mobilisatie-oefeningen werden gehouden. Een
onderdeel daarvan vormde het verspreid opstellen van de vliegtuigen. Met handkracht en behulp

Voor de mobiliteit was er een tunnel gegraven
van de kazerne naar het vliegveld. Ten noordwesten van het veld verschenen betonnen bunkers.
In de bosgebieden ten noordoosten van het
vliegveld werden munitiekuilen aangelegd. Deze
licht hellende kuilen konden elk een 1000 kg-bom
bevatten. Ondanks deze grootschalige uitbreiding werd het vliegveld niet door Luftwaffeeenheden gebruikt.

Het dak van de hangar werd gecamoufleerd.
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prins Bernhard de opening verrichten. De exploitatie van het vliegveld kwam aanvankelijk in handen van de Nationale Luchtvaart School.

Skylight
Ook vestigden verschillende aeroclubs en bedrijven zich op het vliegveld. Eén van de bekendste
was het luchtreclamebedrijf Skylight, dat vanaf
1955 van het vliegveld gebruik maakte. Onze
dorpsgenoot Kees Pijpers weet zich nog goed
te herinneren hoe hij met het bedrijf Skylight
in aanraking kwam en daar in het najaar van
1957 kwam te werken. Dit bedrijf heeft tot 1962
bestaan.

Feestelijke opening van het vliegveld in 1948.

Bevrijding
Tijdens de nadagen van de oorlog, probeerden
de Duitsers gebouwen en materialen onklaar te
maken. Na de bevrijding konden de geallieerden
het vliegveld evenwel toch nog gebruiken. De
betonnen bunkers zijn deels verdwenen. Er zijn
nog twee bunkers overgebleven die echter nauwelijks zichtbaar zijn.
Na de oorlog
De oppervlakte van het vliegveld werd weer
teruggebracht tot de vooroorlogse situatie.
Immers, veel gronden waren gedurende de
mobilisatie of tijdens de bezetting gevorderd.
Het opruimen van opgeblazen bouwwerken nam
ruim twee jaar in beslag. De kazerne bleef echter
staan. Canadese en Britse bevrijders verzamelden zich hier voordat ze naar hun vaderland
terugkeerden. In 1946 werd in de kazerne het
Marine Opleidingskamp gevestigd. In 1978 werd
de kazerne overgedragen aan de Koninklijke
Landmacht die daar een opleidingscentrum
van de Militair Geneeskundige Diensten vestigde en een jaar later kreeg de kazerne de naam
Korporaal Van Oudheusdenkazerne.
Zeer recent kwam de Korporaal Van
Oudheusdenkazerne in de belangstelling te staan.
Deze kazerne ligt naast het vliegveld met de
ingang aan de Noodweg. Na de ramp van vlucht
MH17 van Malaysia Airlines zijn de restanten van
de slachtoffers naar deze kazerne gebracht voor
identificatie door forensische experts.

Prins Bernhard komt met zijn eigen vliegtuig de heropening van het vliegveld Hilversum verrichten.

Kees vertelde:
“Joop Daams is samen met Albert Spaay eigenaar van het luchtreclamebedrijf op vliegveld
Hilversum. Toen het slepen met teksten begon
was het nieuw en de belangstelling van bedrijven
voor luchtreclame groot. Op het vliegveld worden palen opgezet, touwen gespannen en netten
uitgerold. Het vliegtuig komt dan laag over met
een touw achter zich aan en een haak waarmee
tussen de palen de tekst wordt opgepikt. Er is
een kantoortje aangebouwd tegen een hangar en
een magazijn waar de letters hangen. Die letters
knopen we met een houtje-touwtje systeem aan
elkaar en zo worden de reclameteksten gevormd.
Er zijn vier eigen vliegtuigen. Twee Tiger Moths,
dat zijn open dubbeldekkers, een Auster, dat
is een tweepersoons gesloten hoogdekker en
een vierpersoons gesloten Fairchild. Kort daarna
komt er ook een Harvard bij, een krachtig toestel
waarmee het luchtschrijven wordt gedaan. Dat
is een woord schrijven in witte letters tegen een
blauwe hemel.

Feestelijke opening van het vliegveld in 1948
Op 10 juli 1948 kon het vliegveld offcieel heropend worden. Met zijn eigen vliegtuig kwam
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Zelfs liefdesbetuigingen werden achter de vliegtuigen gesleept.

In de weekends doe ik rondvluchten met passagiers.
Wat ook een paar keer voorkomt is - op advies
van een arts - een hoogtevlucht met astmapatiëntjes. Het kind zit dan op schoot bij een verpleegster. We gaan zo hoog mogelijk, waar - door
de ijle lucht - het slijm loskomt. Er moet dus altijd
een flinke handdoek mee.
We vliegen boven grote evenementen als voetbalwedstrijden, bloemencorso’s, TT-races, maar
ook boven bollenvelden en stranden met reclameteksten van bedrijven en doen strooivluchten
o.m. voor politieke partijen”.

is de laatste jaren merkbaar verminderd. De
omwonenden hebben er weinig moeite mee. Zij
zijn gewend geraakt aan het geluid van vliegtuigen die overkomen en weten dat het te maken
heeft met de richting vanwaar de wind komt.
Van Schiphol hebben ze meer last dan van het
vliegveld Hilversum.

Toeristische attractie
Veel vliegscholen en zweefclubs maken gebruik
van het vliegveld. Tegenwoordig is het een druk
bezochte toeristische attractie. Vele duizenden
bezoekers komen gratis genieten van de ‘kleine
luchtvaart’ vaak in combinatie met een wandeling op de hei.
Gelukkig staat de gemeentelijke politiek pal achter het voortbestaan van het veld, want zonder
vliegveld was dit mooie groene gebied wellicht al
dichtgebouwd.

Geluidsoverlast
In de toenmalige gemeente Maartensdijk ontstaan in de jaren tachtig bezwaren tegen geluidsoverlast, parachutespringen, de bedreiging van
de uitbreiding van de capaciteit van het vliegveld
en de bebouwing van het terrein. Er ontstaat een
actiegroep die ook bang is voor verkeersoverlast
door de eventuele uitbreiding en de bouwplannen. Deze uitbreiding schijnt van de baan te zijn
en daardoor zijn de bezwaren tegen het vliegveld
minder groot geworden. Ook de geluidsoverlast

De redactie heeft dankbaar gebruik gemaakt van
artikelen van Kees van Aggelen en Kees Pijpers.
Deze artikelen zijn door de redactie ingekort en
bewerkt.
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SCHILDER ABRAHAM BLOEMAERT
WOONDE EN WERKTE IN DE
ACHTERWETERING
Abraham Bloemaert (1566-1651) “Vader van de Utrechtse schilderschool” werd enige tijd geleden met een bijzondere tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht geëerd.
Een groot aantal leerlingen (ongeveer honderd) w.o. vier zonen bezochten zijn in 1612, samen met
de schilder Paulus Moreelse, opgerichte tekenacademie in het voormalige Magdalenaklooster
aan de Nieuwegracht te Utrecht.
genoemd. In deze woning met ateliers ontving
hij in 1626 de Engelse koningsdochter Elizabeth
Stuart en een jaar later de beroemde Vlaamse
schilder Peter Paul Rubens.

Landschapstekenaar en schilder
Van de Franse impressionisten wordt gezegd
dat zij als eersten naar buiten trokken om hun
impressies op papier en doek vast te leggen.
Maar Bloemaert deed dit, als één van de eerste
kunstenaars in de Noordelijke Nederlanden,
al meer dan tweehonderd jaar eerder. De uitvalsbasis van waaruit Bloemaert op vele wandelingen het landschap en de boerderijen van
de Utrechtse heuvelrug en het veenweidegebied heeft getekend, was een eigen boerderij in
Oostveen en wel in de Achterwetering, indertijd
een gehucht met zo’n tien boerderijen, te zien op
een landkaart uit 1643-44 die in 1776 is gerestaureerd en opnieuw beschreven naar de situatie in
1694. De ontginning van dit gebied was in de loop
van de zestiende eeuw al tot aan de Hollandsche
Rading gevorderd.

Ets van Bloemaert

Bekende leerlingen zijn de Caravaggisten Gerard
van Honthorst, Hendrick ter Brugghen en Jan
van Bijlert, en de italianisant Cornelis van
Poelenburch. Hoewel hij als schilder op twee
adressen aan de Nieuwegracht heeft gewoond,
o.a. in de priesterwoning van het voormalig
Magdalenaklooster, woonde en werkte hij als
vermogend man het grootste deel van zijn leven
in een kanunnikhuis aan de Mariaplaats. Een
eeuw daarvoor woonde en werkte de schilder
Jan van Scorel ook in het kanunnikhuis aan de
Mariaplaats. De deels bewaard gebleven benedenverdieping van dit huis is te bezichtigen,
het wordt wel “het vloertje van Bloemaert”

Hoe kwam hij aan deze boerderij?
Op 25-jarige leeftijd trouwde hij met de veel
oudere 44-jarige Judith van Schonenburch die
uit een welgestelde patriciërsfamilie kwam. Toen
Judith in 1599, kinderloos, aan de pest overleed, erfde Bloemaert de boerderij met hooiberg, boomgaard en circa zes hectare land in
de Achterwetering. Binnen een jaar huwde hij
Gerarda de Roij, brouwersdochter van de welgestelde Hendrick de Roij, eigenaar van de brouwerij De Leeuw aan de Oudegracht in Utrecht
(sinds 1773 is er de Doopgezinde kerk gevestigd). Zij kregen veertien kinderen.

11

atie van 1694 hebben drie boerderijen aan
de noordzijde een boomgaard.), een verkoopcontract aan de schout van Maartensdijk van
25 maart 1648 (waarin alleen melding wordt
gemaakt van verkoop van een huis en niet van
een boomgaard of hooiberg. Het verkochte
perceel lag tussen de buren Adriaan Cornelisz.
van IJselsteyn aan de oostkant en ’de Heren
van St Catharijnen Utrecht’ aan de westkant),
de eerder genoemde landkaart van 1694 en de
huidige situatie.
Deze boerderij heeft mogelijk in de Achterwetering
of daar in de buurt gestaan.

In eerste instantie maakte Bloemaert tekeningen van boerderijen en boeren als studie voor
zijn schilderijen; maar na 1610 werden de tekeningen van boerderijen, boeren en dieren als
een speciale serie uitgegeven.

Waar heeft de ‘Bloemaert-boerderij’ gestaan?
Er zijn een aantal bronnen: een verhuurcontract
van 5 november 1621 (waarin wordt gesproken
van een huis met boomgaard en hooibergen.
Op de gerestaureerde landkaart naar de situ-

Verkoopakte uit 1648

De horizontale weg bovenaan is de provinciale weg N417 van Utrecht (rechts) naar Hilversum (links). Bij het
voormalige kippenrestaurant gaat men de Achterweteringseweg op (naar beneden). Na ca 100 meter over het
bruggetje staan links en rechts boerderijen. Rechts (gerekend vanaf de N417) staan vier boerderijen.
Boerderij 1 heeft geen boompje, boerderij heeft 2 boompjes en boerderij 3 en 4 hebben ieder 1 boompje.
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Verder geeft de Bloemaert-auteur Roethlisberger
aan dat het land zich over een afstand van ongeveer drie kilometer uitstrekte naar het noorden tot aan Hollandsche Rading. Deze afstand
komt overeen met de gegevens van 1832 uit
de kadastrale atlas, provincie Utrecht. Hieruit
leiden we af dat de boerderij aan de noordkant
van de Achterweteringseweg was gelegen.
De gerestaureerde kaart van 1776 geeft
aan dat daar aan de noordzijde van de
Achterweteringseweg vier boerderijen stonden.
Aangenomen mag worden dat er tussen 1648
(jaar van verkoop) en 1694 geen boerderijen
zijn verdwenen. ‘De Bloemaert-boerderij’ zal
dus hoogwaarschijnlijk één van deze vier boerderijen zijn geweest. Maar welke?
In het verhuur- en verkoopcontract wordt als
grootte van het perceel zeven ‘morgen’ aangegeven en aangezien een Biltse ‘morgen’ 0,92
hectare is, betekent dit een perceeloppervlak
circa 6,4 hectare (Roethlisberger noemt 5,8 hectare). Uitgaande van de drie kilometer lengte
van het perceel, komen we op een breedte
van circa 21 meter exclusief sloten. Kan dit
kloppen? Ja, heel redelijk. De lengte van de
Achterweteringseweg vanaf het bruggetje bij
het restaurant tot aan de 90-graden knik in
de weg, is circa 550 meter. Het aantal percelen op de landkaart is zeventien waarmee de
gemiddelde breedte incl. sloten op circa 32
meter komt. Maar de spreiding in breedte van
de percelen is groot waardoor de berekende
breedte van circa 21 meter excl. sloten van het
‘Bloemaert-perceel’, hoewel smal, zal kloppen.
Van op de landkaart aangeven boerderijen
komen dan alleen de boerderij één en drie,
gerekend vanaf het bruggetje, in aanmerking
want zij staan op het smalste perceel van circa
27 meter incl. sloten. Deze twee boerderijen
liggen op 100 resp. 200 meter vanaf het bruggetje gerekend. Dit zijn in de huidige situatie de

13

Achterweteringseweg 34.

percelen met huisnummer 24 resp. 34 aan de
Achterweteringseweg. Echter perceel/boerderij met huisnummer 24 valt af want de kaart
van 1694/1776 geeft voor deze boerderij geen
boomgaard aan en het is niet waarschijnlijk dat
er in 1648 wel een boomgaard was.
Daarom kan de conclusie worden getrokken
dat ‘Bloemaerts boerderij’ met landerijen (zijn
‘tweede woning’ boerderij 3 op de kaart op
pagina 12) aan de Achterweteringseweg 34
heeft gestaan, de huidige woning van de fam.
Arie Kemp.
Geert Boorsma

Geraadpleegde literatuur:
Bolton, J., Abraham Bloemaert, Leiden, 2007, dl. 1.
Helmus, L.M., en Seelig, G., Het Bloemaert-effect,
catalogus Centraal Museum Utrecht, 2011.
Historische Vereniging Maartensdijk, St Maerten
nr 34, mei 2008.
Kadastrale Atlas, Provincie Utrecht 18, RHCBreukelen, kopie van een landkaart uit 1643-1644.
Roethlisberger, M.G., 1993, ‘Bloemaert and his
Sons’, dl.1 en 2.
Volkers, G. Wandelen over de bierkaai, 2006.
Floris Wttenenge; RHC-Breukelen, Dorpsgerechten,
inv. 621, transporten Oostveen fol. 76v-77.

DE LAGERE LANDBOUWSCHOOL
MAARTENSDIJK
Het najaar van 1946 was de start van onze landbouwschool.
De “Landbouwcoöperatie Bilthoven” wilde voor de kinderen van hun aangesloten veehouders
landbouwonderwijs in Maartensdijk gaan verzorgen. Ze legden contact met de heer Van Essen
die, zoals vele onderwijzers in die jaren, al enkele jaren landbouw-wintercursussen had verzorgd
en die zich hier graag op wilde toeleggen.
Achteraf een goede keus want zijn gedrevenheid en toewijding, welke ik als leerling ook aan den
lijve heb mogen ervaren, motiveren mij nog steeds.

Lagere Landbouwschool te Maartensdijk 1960 Foto archief: Rienk Miedema

Als schoollocatie werd een loods op het rangeerterrein van station Maartensdijk in gebruik
genomen. Een speciale sfeer waaraan de leerlingen die dat hebben meegemaakt bijzondere
herinneringen hebben en daarover mooie verhalen bij zich dragen. In tegenstelling tot andere vormen van beroepsonderwijs startten alle
land- en tuinbouwscholen in die jaren met een
4-jarige opleiding.
De eerste groep leerlingen werd verdeeld, al
naargelang hun kennis, in klas 1 en 2.
Het tweede jaar waren er al drie ‘jaargangen’ en

het jaar daarna vier. Meneer Van Essen had op
maandag klas 1, op dinsdag klas 2, op woensdag
klas 3 en op donderdag klas 4. Klas 1 kwam ook
op de vrijdag en klas 2 op zaterdagmorgen, ja zo
ging dat in die jaren, iedereen werkte gewoon
op zaterdag. Zo draaide hij in z’n eentje de hele
school maar moest ook alle verschillende vakken beheersen. Voor een onderwijzer waren de
vakken van de lagere school natuurlijk goed te
doen. Via z’n behaalde landbouwakte was de
voorkennis er natuurlijk ook wel, maar hij loste
het toch maar alleen allemaal op. En ik kan zeg-
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gen: op een goede manier, met kennis van zaken
en kennis van de bedrijven in de buurt.

ook een diploma verwierven, waren een zichtbare en merkbare verbetering in de uitvoering
van het melken op de boerderijen in de omgeving.

Na enkele jaren kreeg de coöperatie de mogelijkheid om naast het gemeentehuis een nieuwe
school te bouwen met dienstwoning. Heel veel
oude makkers zullen ook aan dat plekje warme
en bijzondere herinneringen hebben en bijbehorende, nu ongelooflijk klinkende, verhalen.
De school was gegroeid en er waren ondertussen meer leraren. Leraren, die mij van begin
jaren ’60 te binnen schieten waren naast het
hoofd van de school de heer Van Essen, de heren
Te Gussinklo, Floor, Verbeek, Sikkinga, Rakers,
Voorbach, Greven, Soethout en Breunesse.

Veel meer dan nu gingen we met praktijkgroepen naar de bedrijven om daar de dingen in de
praktijk te leren. Waar nu op schooltypes die
manier als “nieuw in te voeren ideaal” wordt
aangedragen is die werkwijze er bij het landbouwonderwijs al sinds de jaren ’50.
Het vergelijken van de manieren van werken en
situaties oplossen, het ervaren hoe een speciale
manier van werken voelt en uitpakt, gaf en geeft
een brede kijk op de mogelijkheden: praktijkleren.
In de zo genoemde ‘Barak’, het lage gebouw
langs het fietspad van de Dorpsweg naar de
Industrieweg, is wat afgetimmerd en gezaagd.
Vele reparaties aan motoren zijn er verricht en
je was pas klaar als de motor weer ‘liep’.

Stalcontroleur Wijsman gaf les handmelken op school en Barend van Amerongen gaf
ons handmelken op z’n boerderij tegenover
“Eyckenstein”. In klas 4 deed ik mee met de eerste jaargang die van Johan van Ginkel machinaal
melken leerde op zijn bedrijf aan de Dorpsweg.
Juist die melkopleidingen, waarbij de meesten

Ook in deze barak werd de navolgende foto
gemaakt:

Meneer Van Essen met onze vierde klas:
Maarten Kolman, Splinter Boom, Cor Lam, Henk Timmerman, Jan Westeneng, Kees van Barneveld, Arie de Vries,
Henk Heijwegen, Maarten v.d. Beek, Bert Doornenbal, Rini Broekhuizen en Bart Gerritsen. Het handschrift op het
bord voelt zelfs nog vertrouwd.
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Excursie samen met de oude klas 4: Jan, Jacob, Evert, Rut, Henk, Joop, Arie, Bert en Dhr. Greven.

En denk je eens in hoe leerlingen het nu zouden
vinden:
Gymles in het Dorpshuis in Westbroek. Fietsen,
ook in de winter. Trof je het niet bepaald dan
had je enkele uren later een praktijkles in De
Bilt bij de fam. De Kruijf, tegenover “De Biltse
Hoek”. Weer op de fiets, ook de jongens uit
Ankeveen. Van Essen ging zelf met ons mee naar
De Kruijf om hun prachtige paarden aan ons te
tonen en ons te leren hoe daarmee om te gaan.

En hoe leer je het begrip stoppelknollen beter
dan wanneer je ze bij Cor Hoogendoorn in
Hollandsche Rading zelf met de hand uit de
grond moet trekken. Meestal met de vorst op
het blad. Na de les lagen ze dan netjes op hoopjes op de akker.
Zomaar wat van mijn herinneringen als leerling
van onze landbouwschool!
Cor Lam
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JEUGDVERENIGING ‘ONDERZOEKT
DE SCHRIFTEN’ TE MAARTENSDIJK
Is de 121 jaar oude Jeugdvereniging de oudste vereniging van Maartensdijk? Of wellicht de oudste van de gemeente De Bilt? Het is een bloeiende en enthousiaste vereniging waar van alles
gebeurt en van alles voorvalt. Dat is al meer dan een eeuw zo. In dit artikel een bloemlezing van
wat er zoal voorgevallen is in de achterliggende jaren.
Begin
De Maartensdijkse jeugdvereniging is opgericht
in 1892. De eerste naam die de vereniging droeg
was: ‘Gereformeerde Jongelingsvereniging
Onderzoekt de Schriften te Maartensdijk’. De
aanzet tot het oprichten van de vereniging
kwam van de kant van de plaatselijke gereformeerde kerk. A. van Spijkhoven, de eerste voorzitter, was uit dit kerkgenootschap afkomstig.
Een andere naam die bekend is rond het oprichten van de vereniging is G. Verschuur. Voor het
eerst kwamen jongeren bijeen op 9 december
1892, waarschijnlijk in boerderij ‘De IJzeren
Mortier’ in Maartensdijk. Er waren 14 jongeren
aanwezig en er werd een bestuur gekozen.
Begin 1893 telde de vereniging al 28 leden en in
1899 waren dat er 38. Op de avonden kwamen
al snel veel hervormde jongeren. Zij vormden
het merendeel van de aanwezigen. Mede om
deze reden is toen Jac. van Ekris tot voorzitter
benoemd.

chocolade en penningbeschuitjes rondgediend.
Vervolgens werden er gedichten en een opstel
voorgedragen. Toen was het pauze en werden
er weer chocolade en ook krentenbroodjes
uitgedeeld. De “in besloten kring feestelijke
vergadering” ging daarna nog een poosje door.
De vereniging kwam in de consistoriekamer bij
elkaar. Onbegrijpelijk hoe men het in die kleine
ruimte met zo’n veertig mensen uit heeft kunnen houden.
Dat aantal aanwezigen was er niet elke bijeenkomst. In 1909 blijkt dat sommige leden het af
en toe af laten weten, zelfs als er een bijdrage
van het lid wordt verwacht. De afwezigheid
van een jongere die die avond bijvoorbeeld
een opstel zou voordragen, verstoorde de gang
van zake dusdanig, dat het reglement aangepast werd: “Na voorlezing der ledenlijst werd
bemerkt dat er 5 leden niet aanwezig waren,
waarvan 1 verzuimde tevens de hem opgelegen
werkzaamheden te volbrengen en dien tengevolge volgens reglement beboet werd…”
De (voor zover bekend) kortste vergadering
was op 31 augustus 1908. Er waren door onverklaarbare redenen aanwezig: de voorzitter, de
secretaris, een aspirant-lid en een vriend. De
notulen: “Zoo werd met het oog op de dag van
dezen als herdenking van de geboorten onzer
Koningin gezongen Ps. 72:1 en werdt na een
korten onderlingen bespreking hieromtrent de
zoogenaamde verg. gesloten met het zingen van
Ps. 85:1 en dankgebed door de Pres.”
Op 17 december 1917 wordt het 25-jarig jubileum gevierd. Er zijn vier ‘soorten’ voorzitters die het woord voeren; de voorzitter, de
ere-voorzitter, de oud-voorzitter en de vicevoorzitter. Tevens voeren afgevaardigden uit
Lage Vuursche, Nieuw-Loosdrecht, Tienhoven,
Westbroek en Zeist het woord. Er worden maar
liefst zeven gedichten, een samenspraak (over

Tot zover iets over het ontstaan van de vereniging. Als we de geschiedenis van de vereniging
verder doornemen, komen we opmerkelijke of
bijzondere anekdotes tegen. Zo werd er tijdens
de jaarvergadering in 1895 gecollecteerd voor
de armen in de gemeente. Dit bleef niet zonder
gevolgen. Instellingen die afhankelijk waren
van giften, wisten al heel snel de vereniging te
vinden. Binnen de leden waren er ook noodlijdende leden. In 1903 bijvoorbeeld werd er op
een JV-avond voor zo’n lid gecollecteerd. Die
collecte bracht maar liefst acht gulden op.

Mijlpalen
Op 10 juni 1905 werd het 12,5 jarig bestaan herdacht. Er werden toespraken gehouden door de
voorzitter van de vereniging en de predikant, ds.
Noordink. Daarna werden er volgens de notulen
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Maarten Luther) en drie opstellen naar voren
gebracht. In totaal treden welgeteld 23 sprekers op, waarbij dan nog de samenspraak van
zes personen voor één geldt! Het geheel wordt
afgewisseld met het zingen van negen psalmen
en ook nog een pauze. Hoe laat deze avond eindigde? Om 23.30 uur. Vermoedelijk is men om
18.00 uur begonnen.

ter van de vereniging was hij diaken, ouderling,
54 jaar zondagschoolmeester, 16 jaar raadslid
voor de SGP en zoals hij in zijn levensbeschrijving aangeeft “daarnaast nog zoveel andere,
kleinere postjes.” Van Ekris stierf in 1948.

De jeugd van tegenwoordig
De jeugd van tegenwoordig… is net als vroeger.
Ze lopen niet allemaal keurig in het gelid ook in
januari 1923 niet. G. van de Berg en H. Lieftink
moesten toen ieder een gulden betalen voor het
breken van een ruit.
In 1925 werd voorgesteld om tijdens een vergadering niet meer te roken. Dit werd algemeen
goedgevonden. Eens heeft een “eenvoudige van
geest” op de jeugdvereniging z’n probleem om
een inleiding te maken opgelost door de inhoud
van een scheurkalenderblaadje voor te lezen.
Het was volgens voorzitter Van Ekris “een eenvoudig woord, maar met een goeie waarheid”.
In 1928 nam secretaris Cornelis Spelt het vijfde notulenboek in gebruik. Voorin dit boek
staat dat dit boek is “van den Grifformeerde
Jong Vereniging Onder Zoek de Schriften te
Maartensdijk.”
Noodlottig ongeval
In de periode 1892 tot en met 1926 zijn drie
leden van de vereniging overleden. In de notulen van 4 oktober 1926 staat geschreven: (…)
“Aanwezig waren 25 leden en 1 asperant lid,
Hendrik Kuus, welke 5 dagen na dezen vergadering door een noodlottig ongeval zijn leven
moest laten”. In de notulen van de week daarop
lezen we dat Hendrik door acht leden van de
jeugdvereniging naar zijn graf gedragen is.

De oude kerk aan de Dorpsweg in Maartensdijk.

Na Van Ekris werden de heren H. van Ek en
daarna E.J. Mulder voorzitter. In oktober 1939
wordt een “noodbestuur” gekozen, want een
deel van het bestuur en de leden is vanwege
de mobilisatie afwezig. Na de sluiting van de
jaarvergadering op 22 januari 1940 bedankte
sergeant Bartelson voor de gastvrijheid van de
dienstplichtige soldaten die deze avond vrije
toegang hadden.
Op 18 november 1942 spreekt ds. I. Kieviet uit
Baarn voor de vereniging. Dit gebeurde in de
kerk, die bij die gelegenheid verduisterd moest
worden. Van L. van Vulpen werd in 1944 twee
keer een brief voorgelezen, hij was in Duitsland
tewerkgesteld. De leden W.M. van Leeuwen en
G. van Zijtveld werden opgepakt bij een razzia

Het bestuur
Jac. van Ekris is in 1937 op 82-jarige leeftijd
gestopt als voorzitter. Hij heeft dan maar liefst
40 jaren de vereniging geleid. Met hart en ziel
heeft hij zich gegeven aan de jongeren van de
gemeente Maartensdijk. Zijn drijfveer was niet
alleen liefde voor de jeugd maar tevens bewogenheid, voortkomend uit Godsvreze. Van Ekris
was een bekende persoonlijkheid. Naast voorzit-
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en naar Oostenrijk vervoerd. Beiden kwamen
ongedeerd terug. Waarschijnlijk vanwege de
oorlogsomstandigheden komt men in het winterseizoen 1944/1945 niet bijeen.

kachel. In 1951 werd voor 6,25 gulden een doos
sigaren gekocht voor de voorzitter.

Jaarvergaderingen
Van de jaarvergadering op 23 januari 1950 staat
vermeld dat burgemeester Mr. H. H. Schüller een
kort woord sprak. Tijdens die avond bracht een
koor geestelijke liederen ten gehore. Zowel een
toespraak van de burgemeester als het optreden van een koor waren voor het eerst in de
geschiedenis. Toen ds. Mulder in 1951 vertrok,
werd T.J. van Ekris weer waarnemend voorzitter. Met de komst van ds. A.J. Wijnmaalen in
1952, werd de voorzittersvacature door hem
vervuld. Ds. Wijnmaalen was voorzitter tot 23
januari 1957. Hij droeg het stokje toen over
aan G. Mulder (‘Mulder de bakker’). De jaarvergaderingen waren regelmatig rond half twaalf
afgelopen. Na afloop van de jaarvergadering
moesten de melkbus en het geleende orgel nog
teruggebracht worden naar de eigenaren. Soms
haalden jongeren werkelijk alles uit het orgel
wat er in zat. Tijdens het transport per bakfiets
werd het instrument soms nóg bespeeld.

Na E.J. Mulder werd ds. J.H. Koster voorzitter. Hij werd opgevolgd door ds. W.L. Mulder.
Tussen deze twee predikantvoorzitters zien we
de namen van T. van Ekris en A.J. Oskam en T.J.
van Ekris, die als (waarnemend) voorzitters hebben gefungeerd.

Kosten jaarfeesten
Aardig te vermelden is dat er voor het jaarfeest
van 1949 bij verschillende adressen koekjes en
melk werd gekocht. Vijf pond koekjes werd voor
4 gulden gekocht bij D. de With. Kamper was
duurder, daar werd vier pond koekjes gekocht
voor 4,20 gulden. Bij Van Tongeren werd vier
pond koekjes gekocht voor 3,60 gulden. Melk
werd voor 25 cent per liter gekocht bij G.
Mulder, H. Lieftink, R. van Woudenberg en J.
van Woudenberg. Waarschijnlijk werden bij J.
Mulder voor 5 gulden kolen gekocht voor de

1951. Staand v.l.n.r. Overvest, A. van Ginkel, Willem van der Pol, Duim (Hilversum), Meindert Versteeg,
Bertus van Vulpen, Evert van Vulpen.
Zittend v.l.n.r.: Maarten van Woudenberg, Jan van Ginkel, Joop Grootendorst, Teus Van Ekris, ds. W.L. Mulder
(voorzitter), Geurt van Amerongen, Kors Versteeg.
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Uitstapjes
Vanaf 1957 gaat de jeugdvereniging elk jaar
een dagje uit. Als doelen worden genoemd
het Muiderslot, Volendam en Marken, of de
Veluwe. Na afloop was er steevast een etentje.

vergadering gecombineerd gehouden.
In 1976 wordt een zomercommissie ingesteld. Deze bestaat uit Kees Hoogendijk, Betsie
Hoogendijk, Arie van Zijtveld, Jan van Ginkel
en Betsie Kemp. De taak van de commissie is
zorg te dragen voor een reisje in de zomer,
het verzorgen van excursies, het bijwonen van
raadsvergaderingen (die werden op verenigingsavonden besproken) en het verzorgen van
een puzzelrit. Over het bijwonen van
raadsvergaderingen lezen we overigens nergens iets terug.

Jubilea
In 1962 wordt stilgestaan bij het 70-jarig bestaan
van de vereniging.

Voorzitters
In 1976 stopt G. Mulder met het
voorzitterschap. Waarnemend voorzitter wordt J.G.H. van Ginkel. De
heer S.H. Olivieira neemt in 1978 het
voorzitterschap op zich. Dat doet hij
niet lang. In 1980 wordt opnieuw
een beroep gedaan op G. Mulder.
Hij neemt de hamer weer over. Met
zijn terugkeer krijgen zaken opnieuw
een geregelde gang. Op 23 januari 1983 werd gevierd dat de heer
Mulder 25 jaar als voorzitter aan
de vereniging was verbonden. Hier
werd uitgebreid bij stilgestaan in de agrarische
school aan de Dierenriem. Mulder werd toegesproken door ouderling B.J. van der Vlies, kerkvoogd J. Kreuger, namens het schoolbestuur
(School met de Bijbel) door G. van Ettekoven,
G. van Kempen sprak namens de SGP, J.G.H.
van Ginkel sprak namens de zondagsschool
en mevrouw Du Mortier sprak namens de
Protestants Christelijke Vrouwenvereniging. Als
laatste sprak ds. Wijnmaalen. Toen was het de
beurt aan de vereniging. De leden kwamen naar
voren, waarna Wim Landwaart de voorzitter
toesprak. Mulder kreeg een groepsfoto en een
houtsnijwerk met het wapen van Maartensdijk.
Zijn vrouw kreeg een elektrische klok.

Uitnodiging 70-jarig bestaan.

Er wordt een brochure uitgegeven en er wordt
een speciale kerkdienst gehouden. Ook is er
een receptie, waar kinderen beneden de 14
jaar geen toegang hebben. De notulen van 31
maart 1965 melden onder andere dat de avond
verzorgd werd door L.A. Wijnmaalen. “Hij had
een wedstrijdje in elkaar geflanst in de vorm
van vragen. Prijzen waren chocoladerepen. P.
van Leeuwen, Joh. van Ginkel, G. Mulder en J.J.
Eskes mochten zich gelukkig heten met 1 of 2
repen chocola. Terwijl W. Boshuis als troostprijs
ook een reep kreeg, daar hij het minst aantal
punten behaalde.”
Toen de jongelingsvereniging in 1972 80 jaar
bestond en de meisjesvereniging 25 jaar, is er
een kerkdienst en een reünie gehouden.

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering van 1986 sprak de
heer C. de Koning. Hij deed dat namens Stichting
Adullam. Op aangrijpende wijze gaf hij uitleg
over het werk onder verstandelijk gehandicapten. Oud-lid G. van Zijtveld was door de inleiding

Samen
Aan de hand van de notulen is vast te stellen dat
er vanaf begin 1972 sprake is van het volledig
samen vergaderen van jongelings- en meisjesvereniging. Vanaf die tijd wordt elke wekelijkse
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In het ‘Hervormd centrum’ (achter de kerk aan de Dorpsweg) gereedgekomen in 1985, komt ook de jeugdvereniging bijeen. Foto archief: Rienk Miedema

geroerd. Toen de spreker zijn verhaal besloot,
riep Van Zijtveld vanuit de zaal “dat hij nog wat
goed te maken had, omdat van zijn kant de
collecte te weinig bedacht zou zijn.” Hij schonk
toen staande de vergadering een vaars aan
Stichting Adullam. De heer De Koning vertelde
later dat hij verstaan had een vaas te krijgen. Hij
zei na de vergadering tegen de gulle gever: “Leg
hem maar in m’n kofferbak.” Toen hij hoorde
dat het om een jonge koe ging, deed hij z’n kofferbak toch maar dicht. De vaars is overigens
voor een goede prijs verkocht, de opbrengst
ging naar Adullam.
1986 is ook het jaar waarin Mulder, na 30 jaar,
definitief wil stoppen met het voorzitterswerk.
De heer Mulder is benoemd tot ere-lid van de
vereniging. Hij wordt opgevolgd door de heer G.
Boonzaaijer.

Johan en Rudi Landwaart genoemd. Algemeen
adjunct Klaas van Vulpen sprak tijdens diezelfde
avond namens de leden “een woordje van
dank” richting de voorzitter. Secretaris G.A.
Mulder vertolkt in de notulen dat het goed gaat
met het aantal aanwezigen en leden. De teller
staat op 38 leden. De heer Boonzaaijer bedankt
na 3,5 jaar als voorzitter. Ds. H. Zweistra wordt
voorlopig de nieuwe voorzitter. De jeugdvereniging komt tweewekelijks bij elkaar, in plaats van
elke week.

Honderdjarig bestaan
En zo naderen we de datum van 9 oktober 1992. Jeugdvereniging “Onderzoekt de
Schriften” bestaat 100 jaar. Er wordt een
herdenkingsbijeenkomst gehouden in het
Hervormd Centrum. Leden, oud-leden en zelfs
oude oud-leden komen bijeen om dit jubileum
te vieren. Het was indrukwekkend om oude
oud-leden een gedicht te zien voordragen,
dat zij jaren geleden ook ten gehore brachten.
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan
van de vereniging is een boek samengesteld.
Dit boek is de bron van hetgeen hierboven
geschreven is.

Activiteiten
Al lange tijd werden elke jeugdverenigingsavond
10 vragen gemaakt. Elk jaar werd op de laatste verenigingsavond bekend gemaakt wie het
meeste aantal punten behaald heeft. Op 1 april
1987 stond Erik Landwaart bovenaan met 123,5
punten. Als tweede en derde winnaar werden
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De kortgeleden afgebroken pastorie. Foto archief: Rienk Miedema

Bestuur
Nadat ds. Zweistra vertrok naar Leerbroek, werd
B.J. van der Vlies voorzitter van de jeugdvereniging. Deze taak werd overgenomen door ds. B.
Reinders.
Sinds 2002 wordt de vereniging geleid door
Maarten Frank van Leeuwen en Arie van der
Vlies. Het bestuur wordt naast de twee leiders gevormd door Johan van Ginkel, Marleen
Landwaart, Andries van Amerongen en Rianne
Mulder. Het hoogtepunt van het seizoen is nog
steeds de jaarvergadering, of het jaarfeest zoals
we in oude notulen lezen. De jaarvergadering
wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag
van de maand januari. Nog steeds wordt de
jaarvergadering ingevuld door leden. Er wordt
een bijbelse inleiding gehouden, een gedicht
voorgedragen en het bestuur presenteert een
jaarverslag. Nog steeds is er elk jaar een spreker
die een inleiding houdt over een maatschappelijk onderwerp, een stichting, o.i.d. Er zijn
ook verschillen. De chocolademelk en krentenbroodjes zijn verwisseld voor koffie, thee en
koek. Nee, jongeren krijgen geen boete als ze er
een keer niet zijn. Vroeger, zo lazen we, meldden leden zich uit zichzelf aan om iets te doen
op de jaarvergadering. Dat is nu ook anders, het
duurt soms twee verenigingsavonden, voordat

de rollen zijn ingevuld. Een ander verschil is dat
naast de avonden er ook andere activiteiten
georganiseerd worden, zoals een strandwandeling, jongerenavonden met andere jeugdverenigingen en een weekend weg. Ook wordt er
een kindje financieel geadopteerd of een actie
gehouden voor een goed doel.
De grootste overeenkomst is, dat er al 121 jaar
jongeren bij elkaar komen. Voor de gezelligheid,
maar zeker ook om het meest gelezen boek van
de wereld, de Bijbel, te onderzoeken. Om in de
Bijbel antwoorden te vinden op vraagstukken
die jongeren bezig houden bij het functioneren
in de huidige maatschappij. Zij doen dat vanuit
hun geloof in God, de Schepper en Onderhouder
van hemel en aarde. Dat is de God, die in
de Bijbel de opdracht geeft: “Onderzoekt de
Schriften”.
Maarten Frank van Leeuwen
Arie van der Vlies

Literatuur
Van Jongelingsvereniging tot Jeugdvereniging,
100 jaar Maartensdijks verenigingsleven in
woord en beeld.
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