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12. Boerderij '' HET GROTE GRAS" 

Boerderij Het Grote Gras ten tijde van de familie De Koning (1934 - 1949) met rechts aan de sloot het washok. 

Deze zeer oude boerderij, ook wel genoemd De Croesen, is gelegen aan de Zogweteringlaan 4 
te Maarssen. Vroeger heette de Zogweteringlaan ook wel 't Gras en later de Plankjeslaan. In 
1646 verkocht J ohan van Someren een boerderij 't Gras aan Bartha van V een, weduwe van 
Willem van Steenbergen. In de akte d. d. 11 juni werd gesproken van ' ... eene nieuwe ende 
groote schoone huysinge met een huysmanswoninge, bergen, schuur en 21 morgen ... '. 
Dankzij deze transactie weten we dus van wanneer de huidige boerderij Het Grote Gras 
dateert. Het fraaie metselwerk, te zien op oude afbeeldingen, is bij een noodzakelijke 
restauratie door een pleisterlaag aan twee zijden aan bet oog onttrokken. Het is een 
T -boerderij, welke karakteristiek zijn in bet Utrechtse rivierengebied. Ze hebben een kelder 
met daarboven de opkamer. 
Op 1 mei 1707 wordt Arie Janssen Schuylenburg pachter voor jaarlijks 300 gulden gedurende 
vier jaar. Het bouwhuis bestond naast twee bergen uit hooi-, wei- en hennepland. 
Op 8 januari 1731 verhuurde Hendrik Son aan de ongehuwde Aaltje Cornelis van der Kaa een 
bruikweer land groot 27 morgen en bet achterste gedeelte van de huizinge, bestaande uit de 
huismanswoning met berg en schuur voor jaarlijks 570 gulden gedurende drie jaar. Als 
bijzondere voorwaarde werd bepaald dat Aaltje jaarlijks twee pramen mest ten behoeve van 
de boomgaard moest leveren. Hendrik Son behield zelf bet voorste gedeelte van de boerderij 
aangeduid als de heerschapswoning met bijbehorende tuin en boomgaard als tweede woning. 
In 1732 en 1741 wordt de boerderij aangeduid met de naam 'Grasvliet' van ouds genaamd 
Het Groote Gras. In 1795 behoorden zowel Het Grote Gras als Het Kleine Gras aan Jan Elias 
Huijdecoper van Maarsseveen. 
In 1829 woont bier Jacobus van der Manden. Jacobus is RK gedoopt 16 mei 1751 te 
Maarssen en overleden op 30 juli 1833 te Maarsseveen (akte 26 I 82 jr). Hij was landman en 
is een zoon van Johannes (Jan) van der Manden en Gerritje van Leusden (Leersum). 
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Jacobus huwt met Willemijntje van den Berg, geboren in 1753/4 en overleden op 14 april 
1832 te Maarsseveen (akte 12 16/4 78 jr). Zij is een dochter van Hendrik van den Berg en 
Cornelia Boetselaar. Waarschijnlijk zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. 

Ant(h)onie van Ginkel wordt in 1850 als bewoner genoemd. Anthonie is geboren op 25 maart 
1811 te Breukelen-St. Pieters en overleden op 25 augustus 1869 te Tienhoven Ut. ( akte 9 26/8 
58 jr). Hij was NH en landbouwer/veehouder en is een zoon van Jan van Ginkel en Hendrika 
van Woudenberg. Anthonie huwt (1) op 18 mei 1832 te Rijsenburg (akte 2) met Arisje 
(Errisje/ Arrisje) van Zelm (Selm), geboren in 1809 te Rijsenburg en overleden op 3 juni 1854 
te Maarsseveen (akte 9 6/6 45 jr). Zij is een dochter van Jan van Zelm (Selm) en Grietje 
Speekhoven. Uit het huwelijk van Anthonie en Arisje zijn de volgende kinderen geboren: 
Hendrika (1832), Jan (1834), Heintje (1835), Grietje (1837), Christiaan Jan (1839), Joost 
(1842), Gijsje (1844), Arie (1845), Gijsje (1849) en Errisje (1851). 
Anthonie huwt (2) op 26 oktober 1855 te Maarsseveen (akte 6) met Hendrika Bekker, 
geboren op 18 april 1815 te Tienhoven Ut. (akte 24) en aldaar overleden op 18 november 
1878 (akte 15 19/11 63 jr). Zij is een dochter van Frederik Bekker en Gerritje de Jager. Uit het 
huwelijk van Anthonie en Hendrika zijn nog twee kinderen geboren t.w. Ernestus (1855) en 
Gerritje Frederica (1857). 
Een zoon van bovengenoemde Ernestus, Chris van Ginkel, vertelde dat zijn grootvader 
(Anthonie) opdracht kreeg van Huijdecoper (pachtheer en burgemeester van Maarssen) om 
zijn ruim twintig koeien af te maken i.v.m. het uitbreken van de veepest bij zijn koeien. Zijn 
grootvader weigerde dit en ondanks dat er maar een koe overleed moest zijn grootvader 
De Croesen verlaten (1868). Wei mocht een zoon het boerenbedrijf voortzetten op deze 
boerderij . Bij loting was Joost van Ginkel de gelukkige. Anthonie en de rest van de kinderen 
verhuisden naar Blijendael aan de Machinekade. 

Joost van Ginkel is geboren op 27 december 1842 te Maarsseveen (akte 37 28/12) en aldaar 
overleden op 1 april 1907 (akte 8 2/4 64 jr). Hij huwt (1) op 1 november 1866 te Driebergen 
(akte 11) met Francina Dorrest(e)ijn, geboren op 18 november 1844 te Zeist (akte 121 19111) 
en overleden op 19 juli 1882 te Maarsseveen (akte 20 20/7 37 jr). Zij is een dochter van Jan 
Dorrest(e)ijn en (Anna) Francina de Rooij. Uit het huwelijk van Joost en Francina zijn de 
volgende kinderen geboren: levenloos kind (1867), Errisje (Ernstje-1868), Anna Francina 
(1869), Antonie (1870), Francina Maria (1871), Hendrika Margaretha Gijsberta (1872), Jan 
(1873), Maria (1875), Jan Christiaan (1877), Hendrika Margaretha Gijsberta (1878) en 
Jannetje (1881). 
Joost huwt (2) op 23 april 1884 te Werkhoven (akte 2) met IJda Hendrika de Kruijf, geboren 
op 16 november 1851 te Werkhoven ( akte 22 17/11) en overleden op 24 mei 1929 te 
Maarsseveen (akte 14 I 77 jr). Zij is een dochter van Dirk de Kruijf en Geerke Adriana 
Kennedij. Uit het huwelijk van Joost en IJda zijn de volgende kinderen geboren: Geerke 
Adriana (1885), Arie Gijsbertus (1886), IJda Hendrika (1887), Dirk Jacobus (1889), Dirk 
Jacobus (1890), Reijertje Cornelia (1892), Willem (1892), Gijsbertus (1894) en Cornelia 
Adriana Hendrika (1897). IJda Hendrika van Ginkel-de Kruijfvertrekt met haar kinderen IJda 
Hendrika, Dirk Jacobus en Cornelia Adriana Hendrika op 1 mei 1914 naar 't Gras 166 (de 
boswachterswoning). 

Na de familie Van Ginkel komt op 22 april 1914 Sijmen van de Geer uit Nieuwer-Amstel op 
deze boerderij. Sijmen is geboren op 25 januari 1874 te Zeist (akte 11 2611) en overleden op 
2 augustus 1950 te Zevenhoven. Hij was NH en veehouder en is een zoon van Willem 
Hendrikus van de Geer (veehouder) en Willemijntje Sophia Cazant. Sijmen huwt op 28 april 
1909 te Nieuwer-Amstel (akte 12) met Elisabeth Kerkhoven, geboren op 30 mei 1884 te 
Ouder-Amstel. Zij is een dochter van Abram Kerkhoven (veehouder) en Geertrui Smink. 
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Uit het huwelijk van Sijmen en Elisabeth worden o.a. de volgende kinderen geboren: Willem 
Hendrik (1910), Geertrui (1914), levenloos kind (1916), Abraham (1916), Abraham (1917), 
Jan (1917), Willemijntje Sophia (1918), Jan (1919), Jan Teunis (1920) en Reijer (1920). Het 
gezin Van de Geer gaat op 29 april1924 weer terug naar Nieuwer-Amstel. 

Op 7 mei 1924 wordt Nicolaas van den Broek, komende uit Westbroek, de volgende bewoner 
van de boerderij. Nicolaas is geboren op 25 j uli 1882 te Westbroek ( akte 23 ). Hij was 
veehouder en is een zoon van Melgert van den Broek en Adriana Berkelaar. Nicolaas huwt op 
18 augustus 1906 te Westbroek (akte 5) met Jannetje van 't Veld, geboren op 2 oktober 1885 
te Westbroek (akte 26 5110). Zij is een dochter van Willem van 't Veld en Jannetje Hol. Uit 
dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren: Adriana Jannetje (1907), Melgert (1908), Jannetje 
(1909), Wilhelmina (1912113), Wilhelmina (1915), Nicolaas (Niek-1917) en Neeltje (1919). 
Nicolaas vertrekt met zijn gezin op 7 mei 1927 naar Bethunepolder 172a (boerderij Melk voor 
Visch Landweg 1). 

Vanaf januari 1921 woont de familie Voomeveld in het voorhuis. Adrianus Voomeveld is 
geboren op 16 april 1892 te Vinkeveen (akte 52) en overleden op 19 december 1968 in het 
ziekenhuis te Utrecht. Hij was NH en vervener en is een zoon van Gerrit Voomeveld 
(veehouder) en Wilhelmina van den Bos. Adrianus huwt op 22 januari 1920 te Kortenhoef 
(akte 1) met Cornelia de Graaf, geboren op 24 februari 1899 te Utrecht (akte 504) en 
overleden op 22 februari 1991 in Maria Dommer te Maarssen. Zij is een dochter van Comelis 
de Graaf (tramconducteur) en Teunisje Valkenburg. Uit het huwelijk van Adrianus en 
Cornelia zijn de volgende kinderen geboren: Gerrit (Gert-1920), Comelis (Kees-1922), 
Wilhelmina Teunisje (Willy-1924), Teuntje (Tonny-1925), Adrianus (Aart-1926), Willem 
(Wim-1927), Hendrik (Henk-1931), Cor (1934), Anna Janna Brandina (Annie-1936) en 
Margaretha (Greet-1938). 

Op 29 aprill927 komt Willem Verkerk uit Westbroek hier wonen met vrouw en drie van zijn 
kinderen (Johannes, Willemijntje en Gerrit). Willem is geboren op 26 september 1870 te 
Westbroek (akte 29 27/9) en overleden op 17 juni 1934 te Maarsseveen (akte 11 19/6 63 jr). 
Hij was gereformeerd en veehouder en is een zoon van Johannes Verkerk en Neeltje van den 
Berg. Willem huwt op 19 april 1895 te Achttienhoven (akte 1) met Willemijntje van Doom, 
geboren op 5 april 1875 te Achttienhoven (akte 2) en aldaar overleden op 21 februari 1938 
(akte 3 22/2 62 jr). Zij is een dochter van Geurt van Doom en Clasina van Vulpen. Uit het 
huwelijk van Willem en Willemijntje zijn de volgende kinderen geboren: levenloos kind 
(1896), Neeltje Gerritje (1896), Clasina (1898), levenloos kind (1900), Johannes (1901), 
Willemijntje (1903), Gerrit (1905) en Andrijntje Anna (1915). De weduwe van Willem 
V erkerk vertrekt op 18 december 1934 naar W estbroek. 
Ook Jan Huibert Blijleven woont er dan. Jan is geboren op 17 maart 1907 te Waverveen en 
overleden op 11 februari 1995 te Donderen. Hij huwt op 19 januari 1934 te Maarsseveen met 
Willemijntje Verkerk, geboren op 7 augustus 1903 en overleden op 6 september 1979. Zij is 
een dochter van bovengenoemde Willem Verkerk en Willemijntje van Doom. Uit het 
huwelijk van Jan Huibert en Willemijntje is daar in 1934 een levenloos kindje geboren. Jan en 
Willemijntje vertrekken op 14 december 1934 naar Ouder-Amstel. 

De volgende eigenaar/bewoner is Reijer Pieter Jacobus de Koning. Reijer is geboren op 
25 november 1864 te Oudenrij n ( akte 18) en overleden op 12 december 1949 te Maarssen 
(akte 21 13/12 85 jr). Hij is een zoon van Pieter de Koning en Teuntje van Dijk. Reijer huwt 
op 30 mei 1902 te Westbroek (akte 6) met Reijertje van Reenen, geboren op 14 mei 1881 te 
Westbroek (akte 22 16/5) en overleden op 23 januari 1963 te Maarssen. Zij is een dochter van 
Reijer van Reenen en Aaltje Cornelissen. 
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Uit het huwelijk van Reijer en Reijertje zijn de volgende kinderen geboren: Teuntje (1902), 
Alida (1904), Margaretha (1907), Reijer (1909), Alida (1911), Pietje (1914) en Jacoba (1917) . 
Reijer was een kleine boer met een stuk of twaalf koeien mefjongvee. Ook had hij varkens. 
Er was een boomgaard en een moestuin. 
Dochter Pietje de Koning, geboren op 3 maart 1914 te Maarssen en overleden op 16 mei 1999 
te Holten Ov., huwt op 28 mei 1937 te Maarssen met RoelofSnier en woont rond 1939 in het 
voorhuis en vader en moeder gaan naar het achterhuis. Roelof is geboren op 25 november 
1909 te Oude Pekela (akte 221 27/11) en overleden op 6 december 1974 te Utrecht. Hij was 
metaalbewerker bij Bammens en is een zoon van Harm Snier en Annechien Nijenhuis. Uit het 
huwelijk van Roelof en Pietje zijn vijf kinderen geboren: Annechien (Anke-1938), Reijertje 
Teuntje (Reijna-1940), Harm Roelof (Harrie-1943), Reier Pieter Jacobus (Reier-1944) en 
Roelof Pieter (Roelof-1952). Na het overlijden van Reijer Pieter Jacobus de Koning in 1949 
vertrokken de families De Koning en Snier naar elders in Maarssen en Utrecht. 

Tussen 1949 en 1958 woont hier Jacob (Jaap) Karbet met zijn gezin. Jaap kwam uit 
Amsterdam, waar hij een melkzaak had en melk bezorgde. J aap Karbet is geboren op 19 mei 
1905 te Diemen en overleden op 3 februari 1980 te Heerenveen. Hij is een zoon van Teunis 
Karbet (veehouder) en Johanna Molenaar. Jaap huwt op 21 maart 1928 te Amsterdam met 
Anna Janna Jacoba Lunsingh, geboren op 20 oktober 1907 te Leeuwarden en overleden op 
8 september 1972 te Heerenveen. Zij is een dochter van Hendricus Benedictus Lunsingh 
(stoombootdienst-ondememer) en Thijske Poletiek. Uit het huwelijk van Jacob en Anna zijn 
de volgende kinderen geboren: Jopie, Truus, Annie, Teun, Coby en Henk. Jaap Karbet hield 
koeien, varkens en kippen. Na 1958 wordt er niet meer op deze boerderij geboerd. 

Vanaf 1962/63 tot heden woont de familie Schokking op deze boerderij. De heer Schokking 
vertelde mij dat hij bij het egaliseren van het pad links van de boerderij fundamenten 
tegenkwam, waaruit bleek dat het voorhuis vroeger groter is geweest of dat er een aanbouw 
tegenaan heeft gestaan. Hierbij werden ook oude plavuizen aangetroffen. Deze werden door 
de heer Schokking weer gebruikt in de hal bij de deur aan de linkerzijde van de boerderij. 

Gegevens van: W.H. van de Geer (Mijdrecht), R.P.J. Snier (Utrecht), T.J. Karbet (Baam), 
T. van Zuidam-Voomeveld, Artikel Ron van Maanen in periodiek HKM, RHC Vecht en 
Venen (Breukelen) en WieWasWie.nl. 
Foto's van: W.H. van de Geer (Mijdrecht), Mw. N. Oprel-Harmsen (Nieuw-Beijerland), 
A. Voomeveld (Maarssen), J. Spelt (Maarssen), R.P.J. Snier (Utrecht), A. Middelink-Snier 
(Holten) en T.J. Karbet (Baam). 
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Sijmen van de Geer Elisabeth van de Geer-Kerkhoven 
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Sijmen van de Geer en zijn vrouw Elisabeth van de Geer-Kerkhoven met hun kinderen Willem Hendrikus (bij 
moeder) en Geertruida (bij vader op de schoot). Tijdens de mobilisatie in 1914 bij de boerderij . Sijmen en zijn 
gezin woonden hier van 1914 tot 1924. 

Willem Verkerk en Willemijntje Verkerk-van Doorn 
woonden van 1927 tot 1934 op deze boerderij . 
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De familie Voorneveld, die rond 1925 op deze boerderij heeft gewoond in het voorhuis. Achterste rij v.l.n.r. 
Willem van Zuidam, Willem Voorneveld, Aart Voorneveld, Gerda (vrouw van Aart), Henk Voorneveld, Greet 
Voorneveld, Cor Voorneveld, loop Wisch (man van Wit), Annie Voorneveld en Cornelis (Cees) Voorneveld. 
Voor v.l.n.r. Tonny Voorneveld (vrouw van Willem van Zuidam), Gerrit Voorneveld, moeder Voorneveld-de 
Graaf, vader Aart Voorneveld, Wit Voorneveld en Hendrikje (Riek) Verhoef. 

Vervoer van turf door de scheisloot in een schouw met Arie en Henk Voorneveld in 1943. Achter de scheisloot 
een berg zand van Defensie op hetland van Reijer de Koning (Het Grote Gras I De Croesen). 
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Het gezin van Reijer Pieter Jacobus de Koning en Reijertje de Koning-van Reenen. Achter v. l.n.r. de kinderen 
Reijer, Pietje, Margaretha, Jacoba, Alida en Teuntje. Zittend voor vader Reijer en moeder Reijertje. 

Waarschijnlijk kinderen van De Koning genieten van de zon bij de boerderij met de fruitbomen vol bloesem. 
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De familie Snier woonde in bet voorhuis van 1939 tot 1949. V.l.n.r. Annechien, vader Roelof Snier, Reier Pieter 
Jacobus, Harm Roelof, moeder Pietj e Snier-de Koning, Reijertje Teuntje en RoelofPieter op schoot bij moeder. 

De drie oudste dochter van de familie Karbet liggen in bet gras voor de boerderij rond 1956. 
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