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Voorwoord

D

it project sluit aan bij een aantal vensters uit het boek ‘Over Heerweg
en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse

Heuvelrug.’ Dit boek, met bijbehorend werkboek, hebben alle scholen van
de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2008 in meervoud ontvangen.
U heeft er voor gekozen om met uw leerlingen kennis te maken met het
project rond de vensters 5: ‘Van boeren, burgers en buitenlui’ en 6:
‘Toeristen en patiënten...’

Het Canonproject is aanvankelijk tot
stand gekomen in een samenwerkingsverband van Kunst Centraal, Landschap
Erfgoed Utrecht en Annet Werkhoven
van De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’.
In 2013 heeft het project een doorstart
gemaakt. Annet Werkhoven heeft samen
met Maja van Eijndthoven (cultuurcoach
en verbonden aan de bibliotheken van
Z-O-U-T) de ontwikkeling, organisatie en
uitvoering van het project voor hun rekening genomen. De vormgeving van het
materiaal ligt in handen van Bert Koning,
van De Hoop & Koning.

Doelgroep

Dit project is voor groep (6) 7 en 8 van
het primair onderwijs. Leerlingen uit de
groepen (6) 7 en 8 hebben vele technieken
en vaardigheden opgedaan in hun schoolloopbaan. Nieuw is dat zij op deze leeftijd
kunnen denken, kijken en luisteren vanuit
verschillende perspectieven.

Doelstelling

De leerlingen maken kennis met erfgoed
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
kunnen zich inleven in een andere tijd en

kunnen opgedane kennis toepassen door
middel van werkopdrachten. Daarnaast
zijn ze in staat om de resultaten vorm te
geven en te presenteren.
Daarmee voldoet het Canonproject aan
de kerndoelen 54, 55 en 56 van het
primair onderwijs. Te weten:
54: De leerlingen leren beelden, taal,
muziek en beweging te gebruiken om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55: De leerlingen leren om eigen werk en
dat van anderen te reflecteren.
56: De leerlingen verwerven enige kennis
over en krijgen waardering voor aspecten
van cultureel erfgoed.

Inhoud

Om de leerlingen voor te bereiden op
het bezoek aan de locatie krijgen ze
uitleg over het onderwerp en maken
opdrachten. Door in de voorbereidende
les aandacht aan het thema te besteden,
gaan de leerlingen voorbereid naar de
locatie. Ze zijn al verwonderd en geprikkeld en zullen ter plekke meer begrijpen
en opnemen van wat ze zien. Na afloop
volgt een creatieve verwerking, waardoor
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het project een mooi rond geheel vormt.
Ieder project bestaat uit drie lessen. Les 1
wordt in de klas gegeven, les 2 betreft een
bezoek op locatie, les 3 wordt weer in de

klas gegeven. De lessen in deze handleiding zijn beschreven aan de hand van een
vaste structuur: inleiding-kern-afsluiting.

Lessenoverzicht
Les
Les 1

Voorbereiding in de klas door de
leerkracht

Les 2

Bezoek op locatie o.l.v. gastdocenten, o.a. Annet Werkhoven

Les 3

Verwerking in de klas door de
leerkracht

Korte inhoud van de les

Nodig

Naar aanleiding van een ansichtkaart
start de les met voorbereidende informatie over ‘Boeren, burgers en buitenlui’ en over ‘Toeristen en patiënten’ in
de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Ansichtkaart, bijlagen, ppt.

U brengt een bezoek aan het Maarten
Maartenshuis/Landgoed Zonheuvel te
Doorn

Passende kleding en vervoer

Een Limerick maken en voordragen

papier, pen, evt. kleurpotloden

Organisatie

Bij dit project is de lokale culturele omgeving van uw gemeente betrokken. De
leerlingen brengen een bezoek aan het
Maarten Maartenshuis/Landgoed Zonheuvel. Maja van Eijndthoven en Annet
Werkhoven zorgen voor afspraken met
de locatie en maken de roosters voor het
bezoek.

Kwaliteit

We vragen u nadrukkelijk na afloop van
het project uw bevindingen met ons te
delen via een evaluatieformulier, dat u
kunt downloaden van de website:
www.dewerkhoven.nl
Uw reactie/beoordeling is voor ons
stimulerend en richtinggevend bij de
kwaliteitsverbetering van onze diensten.

De visie, zoals verwoord op de achterkant van het boek ‘Over Heerweg en
Schapendriften. Geschiedeniscanon van
de gemeente Utrechtse Heuvelrug’, is de
grondslag van dit project. Namelijk dat
de lokale geschiedenis een positieve bijdrage levert aan het gevoel van binding
met de omgeving, de eigen buurt, het
dorp of de stad. Daarnaast is het voor
schoolgaande jeugd van groot belang
om kennis te nemen van het historische
en culturele erfgoed van de eigen omgeving. Het bevordert het historisch besef
en de belangstelling voor de schatten
van de eigen omgeving. Hieraan werkt
dit project op een educatief, interactieve
en bijzondere (in de vorm van dramaacts) manier mee.
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Inleiding
Wat is een canon?

H

et woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is het
hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschie-

denis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven.
Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke canon www.entoen.nu,
bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de hoogtepunten tonen van de
geschiedenis en cultuur van Nederland.

Het doel ervan is dat iedereen een gezamenlijk beeld heeft van wat Nederland
heeft gevormd en gemaakt tot het land
dat het nu is.
Naar aanleiding van de landelijke canon
zijn er overal regionale en lokale canons
gemaakt. Door deze lokale canon komt
de geschiedenis voor leerlingen dichterbij en wordt ze tastbaar. Maar ook leerkrachten kunnen op deze wijze de eigen
omgeving actief bij de les betrekken.
Met dit Canonproject leren de leerlingen
over een thema uit hun eigen omgeving,
en ze gaan vervolgens kijken op locatie
om te ervaren hoe het vroeger was en
nu nog is.

Aansluiting bij de canon en
tijdvakken
De onderwerpen in deze lessen sluiten
(gedeeltelijk) aan bij de landelijke
canonvensters over de Grachtengordel,
Michiel de Ruijter en Buitenhuizen 17e
en 18e eeuw). Daarnaast sluit het aan
bij de regionale canon Utrecht Zuidoost:
vensters over de 17e -19e eeuw:
Stichtse Lustwarande.

Aansluiting bij methodes
GS: De tijd van burgers en stoommachines (1800-1900).
Ned.: Schrijvers van de 19e en 20e eeuw.
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Les1: Voorbereiding in de klas
Activiteit: 	Klassengesprek aan de hand van powerpointpresentatie (ppt) en individuele opdrachten.
Vak:
Geschiedenis.
Doel: 	Leerlingen weten wie Maarten Maartens is en kunnen hem plaatsen in zijn
tijd. Ze weten ook wat zijn dochter Ada heeft gedaan om het Maarten
Maartenshuis en haar vaders gedachtengoed en bibliotheek te behouden.
Duur:
Maximaal 60 minuten.
Lespakket:
- Docentenhandleiding
	- Ansichtkaart
- Ppt + bijlage met notities en werkblad.
Voorbereiding:
- Lezen p. 45-46 van venster 5 en pagia 56-59 bovenaan van venster 6
van het boek van Annet Werkhoven: Over Heerweg en Schapendriften.
Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
- Stuur de Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)
- De ppt. met notities (bijlage 2) kunt u downloaden van de website:		
www.dewerkhoven.nl
- Leerlingenwerkblad kopiëren (bijlage 3)
Aansluiting Canons:
- Nationale Canon: Vensters over de Grachtengordel, Michiel de Ruijter en
Buitenhuizen 17e en 18e eeuw;
- Regionale Canon Utrecht Zuidoost: Vensters over de 17e -19e eeuw:
Stichtse Lustwarande
Aansluiting methode: 	GS: De tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) en De tijd van
wereldoorlogen en crises (1900-1950).
Meer informatie: 	www.maartenmaartens.nl ; www.landgoedzonheuvel.nl

Inleiding
Ansichtkaart (5 min.)

De klas heeft een kaart ontvangen.
U laat de kaart aan de klas zien en laat
een leerling aan de anderen vertellen
wat op de voorkant staat (Het Maarten
Maartens huis). U of een leerling leest
voor wat op de achterkant van de kaart
staat (bijlage 1)
U gaat graag in op de uitnodiging en zegt
zoiets als: ‘Wat een mooie kans om zo’n
bijzonder landgoed te bezoeken. Laten
we ons dan maar eens voorbereiden op
dit bezoek’. (Dit ter introductie op de rest
van de les) ‘Wie zijn Maarten Maartens
en Ada van der Poorten Schwartz eigen-

lijk en waarom zou Ada ons uitnodigen?
Daarvoor moeten we vast terug in de
geschiedenis’.

Voorkennis leerlingen (5 min.)
U bespreekt met de lln. wat ze weten
van het Maarten Maartens huis en of ze
daar al eens eerder zijn geweest. Wie is
Maarten Maarten en wie is Ada? Weten
jullie iets van hun familie te vertellen?
En wat zouden de mensen in Doorn en
Maarn vinden van de mensen op het
landgoed. Zouden ze blij zijn met zulke
voorname buren, of zouden ze er ook
last van hebben?
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Opdrachten (10 min.)

Kern (10 min.)

U start de ppt. over Maarten Maartens
(10 min.) en vertelt daarbij. In bijlage 2
van deze handleiding vindt u de ppt
pagina’s met notities waarin u kunt lezen
over Maarten Maartens zijn leven, zijn
tijd en wat hij heeft nagelaten. Hierdoor
heeft u per dia informatie voor uw les.

Opgedane kennis leerlingen
(10 min.)
U bespreekt met de leerlingen wat zij nu
weten over Maarten Maartens.
- Wie was Maarten Maartens, wat deed
hij en wanneer leefde hij.
- Hoe komt het dat wij niet zo veel van
hem weten? In welke taal schreef hij?
Wat is zijn eigenlijke naam?
- Waar woonden zijn vrienden? Waar
heeft Maarten Maartens allemaal
gewoond?
- Hoe is het nu gesteld met de bezittingen? Wat heeft Ada met het huis van
haar vader gedaan? Is dat goed gelukt?

U laat de lln. Het leerlingenwerkblad
(bijlage 3) maken.

Afsluiting (10 min.)

U bespreekt de antwoorden van het
werkblad en u inventariseert met de
leerlingen wat zij Ada en haar personeel
kunnen vragen over het Maarten
Maartenshuis en over Maarten Maartens.
In de volgende les brengt u met de leerlingen een bezoek aan het Landgoed
Zonheuvel: het Maarten Maartenshuis.

Tips
www.maartenmaartens.nl
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Les 2: Bezoek op locatie
Korte inhoud van de les

De lln. bezoeken het Maarten Maartenshuis/Landgoed Zonheuvel.

Doel: 	De lln. krijgen informatie over het wonen en werken van Maarten Maartens en
Ada van der Poorten Schwartz op Landgoed Zonheuvel/Maarten Maartens huis.
Tijd:
60 minuten.
Nodig:
Bij de weersomstandigheden passende kleding.
Voorbereiding: 	Regel zelf vervoer voor de lln. naar het Maarten Maartenshuis.
Misschien is het leuk om een fototoestel mee te nemen.
Locatie:
Maarten Maartenshuis en tuin (zie bijlage 5).
Verloop van
de activiteit:	De lln. met begeleiders worden welkom geheten door Ada van der Poorten
Schwartz

Inleiding

Ada neemt de lln. mee naar binnen en
vertelt wat er aan de hand is vandaag.

Kern

Afsluiting

De lln. laten aan elkaar zien wat ze gedaan hebben en vertellen erover.
Ada sluit het bezoek af met een verzoek
aan de lln.

De lln. gaan in twee groepen uiteen. Een
groep met Ada en een groep met een
dienstbode.
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Les 3: Verwerking in de klas
Korte inhoud van de les

De lln. schrijven naar aanleiding van hun bezoek aan het Landgoed en de (moes)tuin
een Limerick over Maarten Maartens of Ada.

Doel: 	De lln. verwoorden op hun eigen manier wat ze interessant aan het Maarten
Maartens huis, Maarten Maartens en Ada hebben gevonden.
Tijd:
60 minuten.
Nodig:
digibord/computers, evt. papier en kleurpotloden.
Voorbereiding: Neem bijlage 4a en 4b door: hoe schrijf ik een Limerick.
Locatie:
Eigen klaslokaal of computerlokaal.

Inleiding

Herinner de leerlingen aan de vraag van
Ada (bijlage 4a) en laat een lln. voorlezen (of lees zelf voor). Toon voorbeelden van limericks op het digibord.
Waar moet een goede Limerick aan voldoen? Voorbeelden.

Kern

De lln. schrijven een Limerick en houden
rekening met de regels daarvoor.

Afsluiting

De leerlingen dragen hun Limericks voor
aan de andere leerlingen (in de kring
of voor de klas) en sturen de Limericks
naar: info@dewerkhoven.nl met de titel:
Limerick voor Ada.
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Bijlage 1: Ansichtkaart
Bij les 1

De ansichtkaart van het Maarten Maartenshuis
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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 wijds 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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Bijlage 3: Leerlingenwerkblad

1.	Deze drie plaatjes hebben met elkaar te maken…Vertel in je eigen woorden
wat:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

2. Wie is dit?
...............................................................................
Waarom wordt hij zo afgebeeld denk jij?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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3.	Dit is: .......................................................................................................
Wat kun je over haar vertellen? ................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

4.	Hierboven zie je de handtekening van Maarten Maartens.
Wat was de echte naam van Maarten Maartens?
..................................................................................................................
en….hij had nog een pseudoniem (schuilnaam) weet je die ook?
..................................................................................................................

5.

Wanneer stierf Maarten Maartens? ...........................................................
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6.

Wat gebeurde er met zijn huis?
..................................................................................................................
..................................................................................................................

7.	Dit is de ingang van het Maarten Maartenshuis. Hoe heette het huis eigenlijk? Je kunt
het eigenlijk wel zien boven de deur.
....................................................................
....................................................................

8.	Op de foto voor de eerste steenlegging van het Maarten Maartenshuis…
een heel andere tijd dan nu…waar zie je dat aan? Wat is er nu anders?
Noem drie voorbeelden:
1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
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Antwoorden leerlingenwerkblad
1. 	De Nederlandse schrijver Maarten Maartens. Hij schreef zijn boeken in het
Engels. Dit is zijn eerste gedrukte boek. Het Maarten Maartenshuis van vroeger,
maar niet zo lang geleden geschilderd door een familielid.
2. 	Maarten Maartens wordt hier afgebeeld als een heel nette man op klompen en
een boerenpofbroek aan in een Nederlands landschap. Er wordt met hem gespot. Het is een karikatuur.
3.	Ada van der Poorten Schwartz met haar honden op Zuylenstein. En Ada met
haar hond als ze oud is. Ada is de enige dochter van Anna van Vollenhove en
Joost van der Poorten Schwartz. Ze wil graag het levenswerk van haar vader
voortzetten (o.a. dat mensen uit alle landen met elkaar samenkomen en geen
oorlog meer voeren) en ze wil het huis bewaren zoals haar vader het heeft
achtergelaten.
4.	Joost van der Poorten Schwarts en zijn tweede pseudoniem was Joan van den
Heuvel (als hij gedichten schreef).
5.

Hij stierf in 1915.

6.	In het begin niet zo veel. Er is ook veel bewaard van vroeger. De benedenverdieping van het huis is nog steeds bijna net zo als toen MM er leefde. Ada heeft in
de oorlogen wel onderdak verleend: in de WO I aan Belgische vluchtelingen en
in WO II is het een Rode Kruispost geweest. Verder heeft Ada veel jeugd uit alle
landen uitgenodigd en werd het koetshuis ingericht als jeugdhotel. In 1974 is
het landgoed verkocht. Samen met familie en SBI wordt het huis onderhouden.
7.

De Zonheuvel.

8.	Onder andere: 1. De kleding is heel anders: hoeden en lange jurken. Deftig.
2. Zwart wit foto. 3. Is dit een feest? Tegenwoordig zie je meer blije gezichten en
ballonnen enz.
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Bijlage 4a: Een Limerick
Wat is een limerick?

Een Limerick is een dichtvorm met een vrij strak metrum. In de eerste regel wordt
meestal een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam. De regels 1, 2 en 5
rijmen op elkaar en de kortere regels 3 en 4 rijmen op elkaar (rijmschema: a a b b a);
Regel 1, 2 en 5 bevatten 9 lettergrepen, regel 3 en 4 bevatten 5 lettergrepen. Je hoeft
daar niet zo heel strak mee om te gaan overigens.
Een Limerick heeft vaak een wat dubbelzinnige inhoud, soms kan het ook wel grof zijn.
Veel limericks beginnen met ‘er was eens een (persoon/dier) uit (plaatsnaam)’. De laatste regel is een soort pointe of uitsmijter. Een Limerick heeft ook altijd een titel. Die is
kort en is soms zelfs een dubbelzinnig grapje.

Geschiedenis

Waar de naam vandaan komt is niet duidelijk. In Wikipedia staat dat het vermoedelijk
terug te voeren is op het Ierse plaatsje Limerick en wel in een gedicht van de Maigue
dichters. Die maakten een onzin-vers met als refrein “Will [or won’t] you come (up) to
Limerick?".
De naam "Limerick" werd voor het eerst gebruikt als type-naam voor dit soort gedichten in een krant (The New Brunswick) uit 1880.
Het is in 2011 precies honderd jaar geleden dat de Limerick in Nederland werd geïntroduceerd door Ko Doncker.

Voorbeeld van een Limerick:
Over Maarten Maartens

Een beroemd schrijver uit Doorn
Blies in Nederland nooit hoog van de toren
Maar na 100 jaar
Echt, heus en waar
Is hij bekender dan ooit te voren
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Bijlage 4b:
Maak zelf een Limerick!
Maarten Maartens (Joost van der
Poorten Schwartz) was een bekende
schrijver aan het begin van de 20e eeuw.
Hij schreef niet alleen boeken, maar ook
gedichten. Als hij dichtte nam hij wel het
pseudoniem Joan van den Heuvel aan.
Grappig he? Doet een beetje denken aan
de plaats waar hij toen woonde vind je
niet?
Maarten Maartens was een schrijver die
geen blad voor de mond nam. Hij was
‘maatschappijkritisch’ zoals we dat nu
noemen. Daarom is het misschien wel
leuk om over deze schrijver een Limerick
te schrijven, met in je achterhoofd wat
voor schrijver Maarten Maartens was. Een
Limerick is ook vaak kritisch en spottend.
Deze opdracht doe je alleen. Als iedereen
klaar is worden de limericks voor de klas
voorgedragen. Een tekening over of bij de
Limerick is extra leuk natuurlijk!
Ada vindt het vast leuk om de limericks te
krijgen. Dat kan! Stuur ze in een mail naar
info@dewerkhoven.nl en schrijf erbij dat
het ‘Voor Ada’ is.
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Bijlage 5:	Informatie over de
docent en de locatie
Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en geschiedenisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring in het
basis-speciaal-en voortgezet onderwijs. Zij maakt
projecten voor alle leeftijdsgroepen en voert ze ook
(mede) uit. Dit doet ze vanuit het in 2007 opgerichte bedrijf De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’.
Annet’s grote passie is de lokale geschiedenis, de
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij iedereen,
jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt zich
graag tot doel dit te bereiken.
Zie voor overige activiteiten:
www.dewerkhoven.nl
info@dewerkhoven.nl
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
Maarten Maartenshuis
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn
0343 47 35 00
www.landgoedzonheuvel.nl/maarten-maartenshuis
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