
Jacob Melissen: 
beurtschipper 

Eis de Bouter verzamelde als eerste gege
vens over de geschiedenis van Groenekan. 
Tussen 1969 en 1975 kamde zij terzake het 
gemeentelijk archief uit. Het was monni
kenwerk, want het archief was toen nog 
ongeordend.1) In de genoemde jaren 
voerde zij daarenboven gesprekken met 
een groot aantal ingezetenen. Van deze 
gesprekken werden korte notities 
gemaakt. Door omstandigheden kwam 
het niet tot verwerking van het aldus ver
zamelde materiaal. Wel kon veel ervan 
worden gebruikt bij de historische ten
toonstelling in mei 1987 in het gemeente
huis.2) 

Bronnen 
Eerder werd melding gemaakt van een 
beurtschipper in Groenekan.3) Zijn naam 
is hier nog steeds bekend: Jacob Melissen, 
ook dat hij in het leven van alledag 'Ome 
Job' werd genoemd. Meer viel aan de 
overlevering anno 1991 niet te ontlenen. 
Maar Els de Bouter had nog materiaal 
over hem in haar bestand. Zij stelde dit 
gaarne ter beschikking. Het bleken korte 
notities te zijn van al in 1971 gevoerde 

De Groenkanseweg 
met de 
Bisschopswetering. 
Bij het "driehoekje" 
rechls in de weg was 
het aanlegsteigertje. 
Het pad links is van 
de tuinderij, het is 
geenjaagpad 

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

Jacob Melissen, 
1871-1942 



Rechts het café van 
de oude Dirk Bijlo. 

Links een boom
gaard. Op die plaats 

is het huidige café, 
van de kleinzoon. In 
het midden zicht op 

de Groenekanse-
weg. Onder deze 

brug door duwde de 
beurtschipper zijn 
praam, van de Bis

schopswetering naar 
de Grote Vaart (of 
omgekeerd). Hoe 
mooi is de entree 

van Groenekan in 
die dagen. 

Het Zwarte Water 
omstreeks 1930 

vanaf het noorden 
gezien. Rechts 

afbraak in verband 
met de ontwikkeling 

van het project 
Tuindorp. Links het 

oude Jaagpad 
(Fotodienst 
Utrecht, 7c) 

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

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



De kruidenierswin
kel van Dirk 
Ravestein. Rechts 
van de fiets 12 kin
deren: het kroost uit 
zijn (eerste) huwe-
lijk 

. , 

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

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

De bodedienst van Kuus 
De in- en export van Groenekan stag
neerde overigens niet na 1920. H. van de 



Bart Kuus (links) 
en zijn beide broers. 
De bestelauto is een 

T-Ford van 1927 

Linden uit Maartensdijk vervoerde goe
deren met paard en wagen tussen 1920 en 
1925. Dat eenmansbedrijf was dus niet 
zo'n lang leven beschoren. Dat was wel 
het geval met de bodedienst van Kuus uit 
De Bilt. Tot 1927 was het "de gebroeders", 

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

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

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

Voetnoten 
') Een zgn. inventarisatie van het gemeen
telijk archiefmateriaal tot 1926 kwam 
gereed in 1988. De inventarisatie werd 
verricht door drs. F. Brouwer. 
2) De tentoonstelling ging vooraf aan de 
oprichting van de Historische Vereniging. 
3) Zie "St. Maarten", december 1990, nr. 5, 
p.17. 
4) Deze informatie is mogelijk ontleend 
aan een krant van december 1896. 
5) Op 166 woonde Gert Koops, op 164 Piet 
Verhoef, op 162 Ome Job en op 160 De 
Vries. De laatste begon in 1932 een krui
denierswinkel. 

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


