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Bijlage 2: Achtergrondinformatie
bij powerpointpresentatie
bij les 1

Dit zijn de vader en moeder van Jozua (Joost) van der
Poorten Schwartz, een Nederlands schrijver die in het
Engels schreef en de schuilnaam (pseudoniem) Maarten
Maartens had.
Zijn moeder is Cornelia van Vollenhoven. Haar familie was
erg rijk met name door de bierbrouwerij in Amsterdam.
Haar vader was burgemeester van Amsterdam. De vader
van Joost is Carl Schwartz. Hij kwam oorspronkelijk uit
Polen en was predikant en van Joodse afkomst. Het gezin
Schwartz bestond uit vijf kinderen. Joost werd in 1858 geboren. Toen hij zes jaar was verhuisde het hele gezin naar
Londen omdat vader Carl daar ging preken. Ze zouden er
zes jaar blijven. Toen stierf Carl en kwam het gezin weer
terug naar Nederland. Joost heeft in die zes jaar goed
Engels leren spreken en heeft de Engelse taal ook altijd
gezien als een tweede moedertaal. Daarom schreef hij
misschien ook wel in het Engels.
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Je ziet wel aan de foto’s dat ze van lang geleden zijn! Hier
zie je Joost en zijn zussen Lizzy en Mary. Joost is op deze
foto 20 jaar en student rechten in Utrecht. Hij is verkleed
voor een feest.

Op deze plaatjes zie je Anna van Vollenhoven en Joost
van der Poorten Schwartz. De naam Van der Poorten heeft
Joost later bij zijn naam Schwartz gekregen. Een familielid
was bang dat haar naam zou uitsterven. Wat valt je op
aan de achternaam van Anna? Ja, het is de zelfde naam
als die van Joost zijn moeder. Anna en Joost waren nicht
en neef van elkaar en toch gingen ze met elkaar trouwen.
Dat gebeurde toen wel vaker. Ze hadden elkaar ook al beloofd dat ze zouden trouwen toen ze al heel klein waren,
ze woonden namelijk in dezelfde straat. Het was wel jammer dat ze alle twee niet zo gezond waren. Anna had heel
vaak hoofdpijn en Joost had ook altijd allerlei kwaaltjes…
ze gingen daarom vaak naar warme landen en kuuroorden
om gezond te worden.
Toen ze gingen trouwen in 1883, was Joost advocaat.
Maar eigenlijk hoefde hij niet te werken als advocaat,
want zijn vrouw was zo rijk dat hij zich helemaal op zijn
allerliefste hobby kon storten en daar zijn beroep van kon
maken: het schrijven van boeken en het praten met allerlei
mensen van allerlei landen over politiek, wetenschap, het
leven, enzovoorts.
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Eerst schreef Joost Van der Poorten Schwartz onder zijn
eigen naam gedichten, maar toen hij boeken (romans)
ging schrijven deed hij dat onder een schuilnaam: Maarten
Maartens. Hij schreef in het Engels. De naam Maarten
Maartens vond hij wel uit te spreken voor Engels sprekende mensen, maar de naam was wel Nederlands, omdat
hij natuurlijk een Nederlander was. Op het plaatje zie je
het eerste boek geschreven onder zijn pseudoniem dat ook
echt is uitgegeven: “The sin of Joost Avelingh” …Het gaat
over een man die iets verkeerds had willen doen, maar
het niet heeft gedaan. Maar omdat hij het had willen
doen zichzelf daar toch voor strafte. Je zou kunnen zeggen een moeilijk en lastig onderwerp. Maarten Maartens
schreef niet gemakkelijk, je moest er goed over nadenken.
In Engeland en andere landen vonden ze zijn boeken wel
leuk en werden het bestsellers, maar in Nederland vonden
de mensen zijn boeken vaak niet leuk. Mensen vonden dat
Maarten Maartens niet aardig over Nederlanders schreef
en dat namen ze hem kwalijk, vooral in de kringen waar
hij zelf vandaan kwam: de rijkelui…

Er zijn veel portretten van Maarten Maartens gemaakt. Die
hangen nu allemaal in het Maarten Maartenshuis. Deze
potloodtekening is gemaakt door Thérèse Schwartze. Zij
heeft ook een mooie pasteltekening van de dochter van
Maarten Maartens en Anna gemaakt…
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Anna en Joost (Maarten Maartens) kregen in 1888 een
dochter Ada. Ze werd geboren toen Anna en Maarten
Maartens in Parijs waren op vakantie. Na de geboorte van
Ada ging Anna steeds minder mee op reis. Ze was nog
zwakker van gezondheid geworden. Daarom bleef de familie ook vaker in Nederland. In 1890 woonden ze in Nederlangbroek op Kasteel Lunenburg, daarna nog een paar jaar
in het buitenland, maar vanaf 1895 tot 1899 woonden ze
op Kasteel Zuylenstein in Leersum. Daar is deze foto ook
genomen van Ada, die hier zeven jaar is. Ook heeft de
familie nog een jaartje in Driebergen gewoond in Huize De
Bunt, toen vonden ze het welletjes en gingen ze op zoek
naar iets blijvends…en dat werd Huize “De Zonheuvel” in
Doorn. Er stond al een Zonheuvel, maar Maarten Maartens
liet een Nieuw Zonheuvel bouwen.

De hele familie en andere belangrijke mensen zie je hier bij
de ‘eerste steenlegging’ van De Zonheuvel. Je ziet rechts
wat stenen, maar waar de eerste steen nu eigenlijk gelegd
is, is hier niet te zien. Als je naar het Maarten Maartenshuis gaat moet je de ‘eerste steen…’ maar eens opzoeken.
Op de foto zie je Maarten Maartens links staan met de
stoel in zijn hand. Wat kun je zeggen van de mode in
1903? Wat is het verschil met nu?
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Dit is het Maarten Maartenshuis. Het is nog niet zo lang
geleden geschilderd door Michel Schwartz, een familielid.
Hij heeft het schilderij gemaakt in de tijd zoals het er ongeveer uitgezien moet hebben, maar ook een beetje zoals
Maarten Maartens het misschien wel had willen hebben:
een prachtig weids uitzicht. Op de trap staat Anna en in
de auto zitten Maarten Maartens en dochter Ada.

In het begin van de 20e eeuw was autorijden iets heel speciaals en nieuws. Er werden dan ook voor de lol autoritjes
gemaakt. Maarten Maartens was er dol op. Hier zie je hem
achter het stuur zitten met naast hem de eigenlijke chauffeur, die in die tijd nog palfrenier genoemd werd (zoals bij
koetsen gebruikelijk was). Achter in de auto zitten Anna en
Ada. Valt het je op dat iedereen in die tijd een hoed of pet
op had?
Op de andere foto zie je Ada en Maarten Maartens in het
‘boudoir’ (kamer/slaapkamer) van Anna. Anna lag vaak
op bed en ze wilden haar toch op de een of andere manier
gezelschap houden, vandaar dat haar kamer een halve
zitkamer werd op den duur. Wat zou Maarten Maartens
aan het doen zijn? En Ada? Zie je ook wat er links boven
aan de muur hangt?
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Op het linker plaatje zie je Maarten Maartens in een karikatuur. Weet je wat daarmee bedoeld wordt? Misschien
kun je het wel raden als je goed naar de tekening kijkt. Je
ziet een deftige man in een boerenbroek en op klompen…
maar toch ziet hij er door hoe hij staat en ook door zijn
jas, gezicht, haar en sigaret wel deftig uit. Verder is het
in Nederland, want er is een molen en meisjes in klederdracht. Onder het plaatje staat ook dat Maarten Maartens
thuis is: at home. Er wordt een beetje de spot met hem
gedreven in dit plaatje want een deftige man op klompen
en een gat in zijn broek (dat gemaakt is) is niet echt zo
deftig toch?

Toen Ada 20 jaar werd kreeg ze van haar vader een zelfgeschreven kookboek! Allemaal recepten, soms zelfs met
tekeningetjes, gemaakt door haar vader. Maarten Maartens
hield van lekker en goed eten, hij stond zelf waarschijnlijk
ook graag in de keuken…in ieder geval wist hij heel goed
hoe je allemaal lekkere gerechten klaarmaakte!

Op het tweede plaatje zie je Maarten Maartens en Willem
Kirpestein. Willem was de butler en is ook een goede
vriend geworden van Maarten Maartens. Samen gingen ze
vaak op bezoek bij vrienden in het buitenland van Maarten
Maartens. Soms ging Ada ook mee. Maarten Maartens is
zelfs bij de president van de VS op bezoek geweest. Hij
werd in het buitenland met veel eer ontvangen…in Nederland niet. Toch was Maarten Maartens ook graag in zijn
huis in Doorn. Het huis dat vol staat met spullen die hij
in de loop van de jaren om zich heen had verzameld. Het
huis past als een jas over al die spullen heen!
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Eigenlijk heeft Maarten Maartens niet eens zo heel lang
van zijn huis kunnen genieten. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak kon hij niet meer naar het buitenland toe en
zag hij dat het onmogelijk werd om zijn vrienden daar te
bezoeken of op bezoek te vragen. Dat deed hem heel erg
veel verdriet. Hij is in zijn laatste jaren ook gedichten gaan
schrijven. Vaak met een heel sombere ondertoon. Weet je
wat dat betekent? Hij koos een andere schuilnaam als hij
dichtte: Joan van den Heuvel. Maarten Maartens werd ziek
en is toen dood gegaan.
Dat is in 1915. Alle buitenlandse kranten stonden vol
met berichten en vooral met eerbetonen over Maarten
Maartens de schrijver. In Nederland bleef het bescheiden…
Hierboven zie je ook een foto van Ada. Ada heeft nog lang
voor haar moeder gezorgd op De Zonheuvel (Het Maarten
Maartenshuis). In de Eerste Wereldoorlog werden in het
huis ook Belgische vluchtelingen opgevangen en dan vooral
in het poortgebouw en de stallen.
Anna stierf in 1924. Toen is Ada het huis wat gaan veranderen…

Ada wilde graag een ontmoetingsplaats maken van het
huis voor jeugd uit alle landen. Een plek waar er gepraat
kon worden over samenwerken en samendoen. Stichting
De Zonheuvel werd opgericht. De Stichting had het volgende doel: een ‘nationale en internationale jeugdbeweging
op te zetten die streefde naar een samenleving die op een
christelijke grondslag en op vertrouwen is gebaseerd’. Ada
stelde daar het Maarten Maartenshuis graag voor open.
Er kwamen vanaf 1931 allerlei jeugdgroepen naar het huis
en ze logeerden dan in het poortgebouw en de stallen.
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Hier zie je Ada als ze al behoorlijk oud is. Op de volgende
plaatjes zie je het poortgebouw waar de slaapzalen van
de jongeren zijn. Ada’s wensen zijn uitgekomen. Denk je
ook niet? Tot aan 1974 werd er gelogeerd…dat is nog jaren
nadat Ada was overleden. Ada is namelijk in 1944, tijdens
de Tweede Wereldoorlog, overleden. Ze woonde toen al
niet meer in het Maarten Maartenshuis.

Hier zie je de bibliotheek van Maarten Maartens in het huis
zoals het nu nog steeds is. Ada wilde namelijk in het huis
zelf, vooral de benedenverdieping, niet te veel veranderen. Het moest een soort museum ter ere van haar vader
worden. De Stichting Maarten Maartens zorgt ervoor dat
dat zo blijft.
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In 1939 was er nog wel een grote reünie van de familie op
het landgoed. Zie je Ada? Wat zijn de verschillen met de
foto van de eerste steenlegging?

Vanaf 1974 is het landgoed en het Maarten Maartenshuis van het SBI. Het landgoed heet Zonheuvel, net zoals
het huis heette in de tijd van Maarten Maartens. Na de
dood van Maarten Maartens heeft Ada het huis Maarten
Maartenshuis genoemd. Samen met de familie van Ada
en andere mensen die in de Stichting Maarten Maartens
zitten, houdt het SBI de nalatenschap zo goed mogelijk
in stand. Er is wel een nieuw hotel, restaurant en lesgebouw op het terrein gekomen. Maar er is ook nog veel van
vroeger, zoals het poortgebouw, de moestuin, de parktuin
voor en natuurlijk het Maarten Maartenshuis zelf met alles
wat er in staat!
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