
Handelskwekerij 'De Morgenzon' 
te Vreeland, 1906-1963 

Huibert van Mastrigt 

op zoek naar nieuwe 

planten voor uitbreiding 

van zijn assortiment. 

Advertentie in Floralia 

van 18 december 1908. 

De agrarische sector is altijd van groot 
belang geweest. Dit betekent dat een deel 
van de Nederlanders boeren, tuinders of 
bloemisten als voorouders heeft gehad. 
Om de beroepen van voorouders te achter
halen kan men de burgerlijke stand- en 
bevolkingsregisters raadplegen, maar deze 
bronnen leveren geen verdere achtergrond
informatie op. Wil men over het bedrijf van 
zijn of haar voorouder(s) meer te weten 
komen en is er geen ander archiefmateriaal 
voorhanden, dan is men aangewezen op 
mondelinge overlevering of op informatie 
uit dagbladen en vaktijdschriften. Ook de 
kleinere bedrijven adverteerden in zowel 
kranten als tijdschriften om hun handels
waren aan te prijzen. Dergelijke bronnen 
kunnen onverwachte informatie opleveren, 

»„Jeirpion" 
il. • MASTRIGT, Vreeland, 

Vraagt monsïerzenchng met 
prijsopgaaf per 100 en per 
1000 in pot of potkluit. 

Levering à contant. 
Kephroiepis Whitlmanni, 

„ cordata, 
„ magnifies, 

Adianth. scutum coneatoua. 
Marantha Kerkhovlana, 
Asparagus Sprenneri. 
Begonia Louisa Clowson» 
Phimosus nanus. 
Sclagtnelk Wattsonï. 

» dir.oena. 1379S 
Pteris Gouthen. 
Cyrthonium Rochfordi. 
Ad. far. Roem v. Moordrecht. 
Blegnum Spikant. 

„ Brasiliè'asis. 
Ook van jong goed om op 

** potten Tan iiverse soorten. 

zoals bijvoorbeeld de naam van het bedrijf 
(niet te vinden in het bevolkingsregister!) en 
welke producten of goederen men te koop 
aanbood. Voor dit artikel is uitgegaan van 
een dergelijke advertentie in een land- en 
tuinbouw/tijdschrift en is in andere publica
ties gezocht naar aanvullende informatie 
over handelskwekerij 'De Morgenzon' te 
Vreeland. Het bevolkingsregister is geraad
pleegd voor meer biografische informatie 
over de eigenaren en hun personeel. 

Rond 1900 bevonden zich in de gemeente 
Vreeland diverse kwekerijen, zoals fruit-
kwekerij 'De Vechtstreek'1' en de (handels) 
kwekerij 'Flora et Pomona'.21 Als voorbeeld 
voor dit artikel heb ik 'De Morgenzon' 
gekozen, omdat deze handelskwekerij 
vele tientallen jaren heeft bestaan. De jaar
verslagen van het gemeentebestuur van 
Vreeland geven nauwelijks enige informatie 
over de tuinbouwsector. In het verslag over 
1914 wordt wel vermeld dat als gevolg van 
de mobilisatie (vele mannen moesten na 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
in militaire dienst opkomen) de situatie in 
de tuinbouw achteruit ging: met de 
bloemisterij was het ongunstig en met de 
tuinderij middelmatig gesteld. In de jaren 
1915-1917 ging het weer wat beter, waar
schijnlijk omdat ons land niet bij de oorlog 
betrokken werd. De jaarverslagen vermel
den, dat het met de beide sectoren druk
kend, maar niet ongunstig was gesteld. 
Het bevolkingsregister van Vreeland voor 
de periode vanaf 1900 vermeldt een komen 
en gaan van bloemisten, die over het 
algemeen slechts voor een korte periode 
hier verbleven. Daaronder bevonden zich 
vele mannen, die korte tijd in loondienst 
werkten bij de Vreelandse tuinderijen. 

Oprichting van 'De Morgenzon' 
Voordat Huibert van Mastrigt (geboren 
1873 in Zeist, sinds 1880 met zijn ouders 
wonend in Vreeland)3' kwekerij 'De Mor-
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Een gezelschap bij hotel 

'De Nederlanden' in 1911. 

Dit zou een deel van 

de leden van de 

Utrechtse Bloemisten 

Patroon vereniging kunnen 

zijn, die op 22 augustus 

van dat jaar een bezoek 

bracht aan kwekerij 

'De Morgenzon'. 

Coll. W. Mooij. 

genzon' oprichtte, was hij al actief als 
bloemenkweker in Vreeland, getuige een 
advertentie in het vaktijdschrift Floralia van 
31 mei 1901, waarin hij - tegen concurre
rende prijzen - vaste afnemers zocht voor 
witte waterlelies. Op 18 januari 1906 kocht 
hij van Theodorus Johannes Schipperijn, 
grondeigenaar te Maarsseveen en Jan 
Plomp, grondeigenaar te Maarssen41 voor 
de prijs van 4.120 gulden het huis met erf 
en tuin kadastraal sectie A nummer 1036 
ter grootte van 25 are en 30 centiare. 
Het adres van dit perceel was in latere jaren 
Oostelijke Vechtdijk 151 (1942) en Boslaan 
7 (1954). In de koopakte van 1906 was al 
sprake van bloemenkassen. Op grond van 
een mededeling van Huibert van Mastrigt 
in 1908 aan een journalist van het tijdschrift 
Onze Tuinen moet op het desbetreffende 
perceel voor 1906 al zo'n twintig jaar een 
kwekerij hebben bestaan, zij het op kleine
re schaal dan zijn bedrijf 'De Morgenzon'. 
Op de oude kwekerij werd voldaan aan 
de plaatselijke vraag naar potplanten voor 
tuin- en kamerversiering. Niet bekend is 
wie zijn voorganger is geweest, mogelijk 
was dat zijn vader Willem. Het kan ook 
zijn dat zijn vader daar in loondienst heeft 
gewerkt. Vermoedelijk is de aankoop van 
het perceel in 1906 en de uitbreiding van 

de kwekerij in 1912, voorafgaande aan de 
omzetting in een naamloze vennootschap, 
gefinancierd via hypotheken. 

Excursie in 1908 
Rond november 1908 bracht de Vereeni-
ging van Oud-Leerlingen derTuinbouw-
Cursussen uit Amsterdam een bezoek 
aan het bedrijf. Men had al eerder kennis 
gemaakt met de producten van de 
Vreelandse snijgroenkwekerij en ook het 
verslag gelezen van een bezoek van de 
Amsterdamse Patroonsvereniging aan 
'De Morgenzon'. De kwekerij begon naam 
te maken en was inmiddels blijkbaar ook 
een geliefde bestemming voor excursies. 
Zo was de vereniging op het idee gekomen 
om daar eind 1908 een bezoek te gaan 
brengen. Op dat moment beschikte het 
bedrijf over elf kassen, die redelijk dicht bij 
elkaar stonden. Enkele kassen waren voor
zien van ijzeren kappen. In de meeste was 
hout verwerkt. Van Mastrigt was namelijk 
voorstander van houten sponningen en lijs
ten, omdat deze warmer waren en minder 
zweetten. In de kassen waren halverwege 
tussen de grond en het dak verwarmings-
pijpen opgehangen. Pijpen en ketels waren 
aangelegd en geleverd door de firma Pfarm 
uit Amsterdam. Bovendien bevonden zich 
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Pieter Severrien op zoek 

naar een nieuwe baan 

vanwege het faillissement 

van de kwekerij. 

Advertentie in Floralia 

van 10 oktober 1913. 

naast de kassen nog een tweehonderdtal 
grote ramen platglas met bloemen en plan
ten als asparagus, primula's en varens voor 
de verkoop als potplanten en snijgroen. 

Excursie in 1911 
Op 22 augustus 1911 maakten 32 leden 
van de Utrechtse Bloemisten Patroonver
eniging een excursie door de Vechtstreek. 
Ook hierbij werd een bezoek gebracht aan 
de 'De Morgenzon. Na een versnapering te 
hebben gebruikt in het Vreelandse hotel 
'De Nederlanden', wandelde men met Van 
Mastrigt naar diens 'kolossale inrichting'. 
Volgens de auteur van het verslag van de 
excursie in het vaktijdschrift Onze Tuinen 
hadden de bezoekers hoge verwachtingen, 
maar na alles gezien te hebben, werden 
die "nog verre overtroffen". Of men echt 
zo enthousiast was? Na enkele kassen 
met onder meer asparagus en adiantum 
te hebben doorgelopen, bleven de meeste 
heren buiten staan praten: "er werd dan 
gezegd al weer een kas met asparagus...". 
Het verslag maakt melding van grote aan
tallen planten: er werden cijfers genoemd 
van meer dan 100.000 adiantums, 34.000 
asparagus plumosus nanus etc. 
Over het geheel genomen was men tevre
den: de kwekerij zag er goed onderhouden 
uit, al vond men het geheel meer lijken op 
een tuinbouwfabriek dan op een kwekerij. 

Oprichting van een 
naamloze vennootschap 
Op 4 augustus 1912 werd voor de Amster
damse notaris Auke Bonga de juridische 
status van de kwekerij omgezet in een 

I asterkn.-Rweeker. 
Door onvoorziene omstan-

ügheden biedt zïch aan 
Iemand 5 jaar als zoodanig 
»erkzaam geweest zijnde op 
ie handelskweekerij „de Mor
genzon" te Vreeland. 

Br. fr. P. SEVERIEN, Vree
land. 12404 

naamloze vennootschap met twee eigena
ren.51 Bij de voorafgaande uitbreiding van 
het bedrijf was bloemist/kweker Van 
Mastrigt gaan samenwerken met koopman 
Sible Ypma. Beiden brachten in de ven
nootschap het huis met erf en tuingrond in, 
waarvoor zij twintig volgestorte aandelen 
van 500 gulden kregen, waarmee zij een 
bedrijfskapitaal van 10.000 gulden bijeen
brachten. Vóór de transactie betaalde 
Ypma aan Van Mastrigt 4.000 gulden als 
goodwill en 10.000 gulden als aandeel, 
onder de afspraak dat Van Mastrigt de 
lopende schulden van de kwekerij zou 
betalen. Op het onroerend goed bleven 
nog twee hypotheken gevestigd ter grootte 
van 4.100 en 2.428 gulden. De in contanten 
te storten som voor volstorting van de aan
delen ten behoeve van het bijeenbrengen 
van een bedrijfskapitaal van 10.000 gulden 
was volgens hen niet nodig geweest, aan
gezien de waarde van het onroerend goed 
minus de beide hypotheken nog circa 
20.000 gulden bedroeg. Het inbrengen van 
datzelfde onroerend goed zou volgens de 
vennoten voldoende geweest moeten zijn 
als onderpand voor de geldleningen, maar 
duidelijk is wel dat er toch niet voldoende 
bedrijfskapitaal meer beschikbaar was! 
Dat zou zich op korte termijn gaan wreken. 
Van Mastrigt en Ypma hadden echter grote 
plannen. Zij lieten onmiddellijk nog twee 
nieuwe kassen bijbouwen. De vrij hoge 
bouwkosten werden gedekt met de 
vestiging van een derde hypotheek. 
Saillant detail is dat die derde hypotheek 
was afgesloten zonder dat een meerder
heid van de commissarissen hiertoe had 
besloten. Over de vraag of deze hypotheek 
dan ook wel rechtsgeldig was, bestonden 
twijfels. Overigens heeft in 1913 in het ge
heel geen vergadering van de commissa
rissen plaatsgevonden. Sommigen hadden 
zich ook al teruggetrokken. Had men het 
vertrouwen in de zaak verloren? 

Faillissement 
De schuldenlast van de kwekerij was in 
1913 zo hoog opgelopen, dat de Nationale 
Hypotheekbank te Amsterdam het faillisse
ment moest aanvragen. Het bedrijf werd 
failliet verklaard. Men besloot tot een 
verkoop van de inboedel op 6 september 
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Bloemisterij -Vreeland. 
Op 30 October a.s.» 

wordt publiek verkocht ; 
lene tot + half Sept. j,I. als 
Handelskweekerij geè'xpioi-
leeide lii276 

Bloemisterij, 
lestaande uit gunstig bij de 
finer de Vecht en het dorp 
Vreeland liggeod terrein, groot 
25,30 Are met W c 
nieuwe steenen Schuur, 13 
iteenen S te ssen (de 
grootste, + 250 Ma, m 1912 
nieuw gesticht), 4 sectie-
tetels en stookpïaatsen» 
groot net verwarmingsbul-
ten, (koper en ijzer). 

Dadelijk te aanvaarden ; be
taling vóór of op 1 Dec. 

TUINGROND (± J/â H .A. 
» te huur, 
_Bij betrekkelijk gering ka-

jpitaal voor degelijk, vakman 
een flink bestaan. 

Dagelijks te zien; aanwij-
ïing u i t s l u i t e n d Dinsd., 
Woensd, en Dooderd., i 2 ~ a 

Veihngsbiljeiten met schets-
kaart m m k , bij No-

se n SC H ELT EM A BE-
DUIN en v. BEVERWIJK te 

Notaris G. FIKKERT te Loe 
ne o a. & Vecht. 

om zo verdere uitgaven aan personeel 
en wellicht stookkosten te voorkomen. 
De boedel bestond naast onder meer 
een vrachtwagen, hand- en kruiwagens, 
gereedschappen, grote partijen broeiramen 
en bloempotten uit een grote collectie 
gekweekte planten, appels en peren aan 
de bomen en vruchtbomen. Bij de planten 
ging het om chrysanten, primula's, struik
en stamrozen, cyclamen, snijgroen, varens, 
begonia's etc. Het personeel bestond uit 
drie werknemers, Pieter Severrien61 met 
een weekloon van 13 gulden en 25 cent, 

Hendrik Visser7' met een weekloon van 
10 gulden met vrije woning en de loop-
knecht F. Baar81 met een weekloon van 
8 gulden. Severrien adverteerde op 
10 oktober 1913 in Floralia, dat hij als 
meesterknecht-kweker vanwege onvoor
ziene omstandigheden op zoek was naar 
een nieuwe baan. Hij deelde mee vijfjaar 
op 'De Morgenzon' te hebben gewerkt. 

Bij de aankondiging van de veiling van 
het onroerend goed werd bekendgemaakt, 
dat het bedrijf 'bij betrekkelijk gering 
kapitaal voor een degelijk vakman een 
flink bestaan' zou kunnen bieden. 
Het perceel was 25.30 are groot, terwijl 
de aangrenzende tuingrond ter grootte van 
circa 0,5 hectare erbij gehuurd kon worden. 
Naast een woonhuis en een nieuwe stenen 
schuur waren er 13 stenen stookkassen 
(waarvan de grootste, gebouwd in 1912, 
een omvang van circa 250m2 had) met 
vier sectieketels en stookpïaatsen en een 
verwarmingsbuizennet van koper en ijzer. 
Tussen 1906 en 1913 moeten de oorspron
kelijke bloemenkassen zijn vervangen of 
uitgebreid, maar over de bouw van nieuwe 
of de verbouw van de bestaande kassen 
zijn in de serie bouwvergunningen van de 
gemeente geen gegevens aangetroffen. 

De veiling van het onroerend goed vond 
plaats op 30 oktober 1913. Uit de uitde-
lingslijst, die in 1913 door de curator werd 
opgemaakt, blijkt na verkoop van de 
kwekerij en de inboedel en de uitbetaling 
aan de preferente schuldeisers nog een 
bedrag van ruim 11.107 gulden aan 
schulden open te staan. 
Voor de concurrente schuldeisers bleef 
dus nog 5.439 gulden over, oftewel zo'n 
50% uitkering per openstaande schuld. 
Een van die schuldeisers was de tuin
bouwer Conrad Jan Hacke van Mynden 
uit Nieuw-Loosdrecht, die op 28 oktober 
1912 precies 1.574 stamrozen ( à 40 cent 
per stuk) voor ruim 629 gulden en 190 
halfstamrozen voor 57 gulden had geleverd 
en waarvan slechts 20 gulden was betaald. 
Ook de enige nog overgeleven commissa
ris E. Sterneberg uit Baarn had nog 
1.000 gulden te goed vanwege een 
verstrekte lening. 

Aankondiging van de 

openbare verkoop van 

de kwekerij. Advertentie 

in Floralia van 

30 oktober 1913. 



Van Mastrigt vraagt nog 
steeds om planten, terwijl 

de kwekerij al failliet is. 
Advertentie in Floralia van 

21 november 1913 

6 à 700 .Spiraea Atlilboides 
florîlmrulu, voor poiciiltuur, 
/.wate pollen fnei ^ocik bloei 
neuzen IM7JH) 

Prijs en monsters ou Ie zenden 
aan H, v. MAS'i'KI il", 1 lundi 11 
kweckcr, Vreeland, 

De Loosdrechtse loodgieter Johan Carel 
Bennink werd voor 8.700 gulden de 
nieuwe eigenaar van het perceel. 
Deze heeft vermoedelijk de voormalige 
meesterknecht Severrien weer in dienst 
genomen of het bedrijf aan hem verhuurd. 
Voor het laatste pleit de advertentie in het 
Handelsblad voor den Tuinbouw d.d. 
17 maart 1933, waarin de publieke verkoop 
van de bloemisterij, die op 23 maart zou 
plaatsvinden, bekend gemaakt werd (en 
waarin ook de naam van Severrien voor
kwam): te koop werd aangeboden een 
woonhuis, schuur en negen stenen 
kassen, tuin, erven en werf ter grootte 
van 25.30 are. De verkoop vond plaats 
wegens een sterfgeval. Vermeldenswaard 
is nog dat Bennink in 1919 de opdrachtge
ver was voor een grootscheepse verbou
wing van het kassencomplex. 
Na het faillissement en de verkoop van 
de handelskwekerij in het najaar van 1913 
verschijnt er in het tijdschrift Floralia op 
21 november 1913 toch nog een adverten

tie van 'De Morgenzon' op naam van 
H. van Mastrigt! Hoe dit mogelijk is, is 
niet duidelijk. De redactie moet geweten 
hebben dat het bedrijf in grote (financiële) 
problemen verkeerde en in feite al failliet 
verklaard was. In de advertentie vroeg 
Van Mastrigt om een monsterzending van 
pootgoed en planten met prijsopgave per 
100 en per 1.000 in pot of potkluit. 
Zijn belangstelling ging onder meer uit 
naar jong goed om op te potten. 
Had Van Mastrigt soms plannen om elders 
opnieuw te starten met een bedrijf? 

Voortzetting nà 1913 
De nieuwe eigenaar J. C. Bennink heeft het 
bedrijf in 1913 verhuurd aan of de leiding in 
handen gegeven van de eerder vermelde 
meesterknecht Pieter Severrien. Het dos
sier over de kwekerij in het handelsregister 
van de Utrechtse Kamer van Koophandel 
vangt weliswaar per 4 juni 1942 aan, maar 
het vermeldt daarbij dat het om de voort
zetting van een bestaand bedrijf gaat. 
De eerste opgave in het dossier dateert van 
1 september 1943 en vermeldt de firma 
R Severrien & Zonen, bestaande uit een 
kwekerij en grossierderij in sierplanten en 
dus niet meer een bloemverkopersbedrijf! 
Op dat moment waren Pieters weduwe 
M.C. van Aken en de zonen Franciscus 
Gerardus en Pieter Severrien vennoten in 
het bedrijf. De weduwe trad per 1 septem
ber 1945 uit de vennootschap. Deze werd 

Twee plattegronden van 

de kwekerij in 1915, 

afkomstig uit de 

bouwvergunning. 

De ene betreft de 

bestaande en de andere 

de voorgestelde nieuwe 

situatie. Bron: Archief 

gemeente Vreeland, 

inv. nr. 769/6. 
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ontbonden om direct te worden voortgezet 
door de resterende twee vennoten onder 
V.O.F. Pieter stapte op 9 juli 1951 uit de 
vennootschap en verkocht zijn aandeel 
in 1952 aan zijn broer. De V.O.F, werd 
ontbonden. Franciscus Gerardus Severrien 
besloot het bedrijf onder eigen naam en 
voor eigen rekening en risico voort te 
zetten. Per 31 december 1963 werd de 
onderneming opgeheven. 
Kwekerij 'De Morgenzon' heeft 57 jaar 
bestaan, waarna het perceel weer is toe
gevoegd aan de buitenplaats 'Slotzicht'. 

Aan- en verkopen op een rij 
Ruim twee weken na de aankoop, op 15 
november 1913, verkocht J. O Bennink de 
helft van de kwekerij aan de te Amsterdam 
wonende aannemers Martinus Alberts en 
Barend Cornells Alberts voor een bedrag 
van 5.000 gulden. Op 15 september 1922 
kocht Bennink dit perceel voor hetzelfde 
bedrag weer terug. Bennink overleed op 
13 april 1932 in zijn woonplaats Heemste
de. Op 23 maart 1933 vond de verkoop 
van het perceel plaats: Pieter Severien 
werd voor 9.030 gulden de nieuwe eige
naar. Severien overleed op 4 juli 1943, 
waarna zijn weduwe en zoons de bloemis
terij voortzetten. In 1945 verkocht de 
weduwe haar aandeel aan de zoons F. G. 
en R Severien. Pieter verkocht in 1952 
zijn aandeel aan zijn broer. Deze laatste 

verkocht tenslotte in 1963 het geheel, met 
uitzondering van de woonhuizen, aan 
Hendrik Boekschoten. Deze verkocht het 
onroerend goed vervolgens door aan 
Daniël Constant van Leeuwen Boomkamp, 
eigenaar van Slotzicht, waarna de kassen 
werden afgebroken.91 

Ron van Maanen, 
Geldermalsen 

NOTEN: 

1. Kwekerij 'De Vechtstreek' kwam in 1905 in handen 
van Dirk Jacobus van Amerongen (geb. Wijk bij 
Duurstede 3-4-1880), (boom)kweker van beroep. 
Hij kocht het bedrijf van de tuinierster Lijsbeth 
Groot (geb. Andijk 25-8-1841), weduwe van Jacob 
Pik senior. Haar zonen Klaas (geb. 7-11-1864), Dirk 
(26-7-1875) en Jacob Pik (7-11 -1878) waren ook 
tuinders, maar deze namen het bedrijf niet over. 
Van Amerongen woonde de eerste tijd afwisselend 
in Vreeland en Utrecht. Op 30 juni 1905 kwam hij 
vanuit Wijk bij Duurstede naar Vreeland, op 7 okto
ber 1908 verhuisde hij naar Utrecht. Op 7 juni 
1909(?) keerde hij terug naar Vreeland om op 24 juni 
1909 weer naar Utrecht te vertrekken. Tussen 25 
mei 1910 en 4 oktober 1911, alsmede tussen 31 
mei 1912 en 1 november 1913 verbleef hij weer te 
Vreeiand en in de periode daartussen en enkele 
maanden na 1 november 1913 was Utrecht weer 
zijn woonplaats. Op 23 april 1914 kwam Van 
Amerongen terug in Vreeland en op 6 januari 1917 
vestigde hij zich in Amersfoort. 
In het vaktijdschrift Floralia van 17 junil 905 maakte 
hij reclame voor een andere firma door daarin mee 
te delen dat het door hem van N.J. Lankhorst & 
Zoon te Sneek aangekocht Malakka Boomband uit
stekend voldeed: 'Ik beschouw het als een groote 
aanwinst'. Op 27 november 1908 bood hij zware, 
tweejarige zwarte en rode bessenstruiken van de 
rassen Goliath en Boskoop Giant te koop aan. 
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Op 8 mei 1914 kondigde Van Amerongen aan dat 
de kwekerij begin juni publiek verkocht zou worden. 
Volgens de Loenense notaris Fikkert ging het om 
'de bekende, oordeelkundig aangelegde, uitstekend 
onderhouden, grootendeels in volle opbrengst zijn
de, rendabele' fruitkwekerij, direct aan de Vecht ge
legen en circa drie hectare groot, kadastraal sectie 
A nummers 839, 843 en 844. Op de percelen stond 
een eenvoudige, ruime woning, een houten schuur 
en een kas op stenen voet van 25 x 3m2. Naast 
teelland was er ook een bessentuin. De nieuwe ei
genaar werd Bertus Moleveld, koopman uit 
Vreeland, die het bedrijf voor ƒ 13.700 kocht. 

2. Kwekerij 'Flora et Pomona' was in 1914 eigendom 
van Hendrik George Vöge (geb. Amsterdam 1-6-
1873, ov. Vreeland 13-3-1942), gehuwd met 
Rensina Charlotta Weber (geb. Amsterdam 16-11-
1877). Hij vestigde zich op 22 april 1914, komende 
vanuit Amsterdam, in Vreeland. 
Op 18 juli 1914 adverteerde Vöge in het vaktijd
schrift Onze Tuinen voor een flinke leerling, die 
echter niet intern in zijn gezin geplaatst kon worden. 
Het bedrijf had in 1930 een grootte van twee hecta
re eigen grond, waarop kassen stonden met 
1.600m2 verwarmd staand glas. 

3. Oprichter van kwekerij 'De Morgenzon' was Huibert 
van Mastrigt (geb. Zeist 10-4-1873), gehuwd te 
Vreeland op 29 november 1901 met Catharina 
Adriana Donk (geb. Vreeland 26-4-1877). Hij was 
een zoon van de tuinman/bloemist Willem (geb. 
Zeist 19-11-1838) en Willemina Schipper (geb. 
Heemskerk 13-11 -1839, overl. Zeist 8-7-1874). 
Zijn vader hertrouwde te Zeist op 6-11 -1879 met 
Maria Gerharda Antoinetta Hirdes (geb. Haarlem 
19-12-1839). Op 3-5-1880 vertrok vader Willem van 
Mastrigt met zijn gezin naar Vreeland, naar alle 
waarschijnlijkheid om er als tuinman/bloemist in 
loondienst werkzaam te zijn. Het gezin gaat wonen 
in het huis, dat nummer 215 had (straatnamen wer
den pas na de Tweede Wereldoorlog gegeven). 
Het gezin komt na 19 april 1898 niet meer voor in 
Vreeland, zodat ze naar elders verhuisd zullen zijn. 
Zoon Huibert, de oprichter van 'De Morgenzon', 
blijft achter en heeft - uitgaande van het bevolkings
register - op verschillende adressen in Vreeland 
gewoond. Op 17 mei 1905 keert hij terug in het huis, 
waar hij met zijn ouders (nummer215) heeft 
gewoond en van hieruit vertrok hij met zijn gezin op 
20 oktober 1914 naar Amsterdam. Maar toen was 
zijn bedrijf failliet verklaard. 

4. Op 15 januari 1906 kochten Schipperijn en Plomp 
de buitenplaats 'Slotzicht' van het echtpaar mr. 
Willem Karel Frederik Pieter Graaf van Bylandt en 
jonkvrouwe Anna Louiza Agataha van Loon en hun 
(schoon)zus Agnes Henriette Constance van Loon, 
de laatste wonende te Zeist. Was zij wellicht bekend 
met de eveneens uit Zeist afkomstige Willem van 
Mastrigt en zijn gezin? De nieuwe eigenaren split
sten de buitenplaats en verkochten enkele gedeel
ten door. Aagje/Agatha Griffioen, weduwe van 
Jacobus de Bruin, kocht boerderij "Ruimzicht" in
clusief landerijen en voormalige tuinmanswoning, 
Huibert van Mastrigt nam de kwekerij over. 

5. Voor de gang van zaken is gebruik gemaakt van een 
rapport op 10 oktober 1913 opgesteld door de cu
rator in het faillissement. 

6. Pieter Severrien (geb. Bedum 13-7-1882), bloemist, 
vestigde zich op 15-2-1909 komende vanuit 
Zutphen in Vreeland op huisnummer 215a (tijdelijk 
189). Was gehuwd met Maria Catrina van Aken 
(geb. Amersfoort 15-9-1875), Franciscus Gerardus 
Severrien (geb. Zutphen 21-1-1908, ovl. Hilversum 
1-8-1986) en Pieter Severrien (geb. Vreeland 19-2-

1916, ovl. Vreeland 30-7-1993). Op hetzelfde adres 
woonde eerder bloemist Jacob Goudriaan (geb. 
Woubrugge 3-11-1876), gehuwd met Margo 
Verhoeff (geb. Aarlanderveen 11 -7-1877), op 28-1 -
1907 gekomen vanuit Dordrecht, om op 23-9-1908 
naar 's-Gravenhage te vertrekken. Tussen 
Goudriaan en Severrien woonde tuinman Marinus 
Johannes Kooiman (geb. Gouda 3-3-1884) hier met 
zijn vrouw Hendrikavan Haften (geb. Gameren 14-
11-1886), gekomen op 19-12-1907 vanuit Rijswijk 
en vertrokken op 12-3-1909 naar Gouda. Het is 
goed mogelijk dat zowel Goudriaan als Kooiman in 
dienst zijn geweest bij Huibert van Mastrigt. De 
landbouwtelling van 1930 vermeldde de kweker P. 
Severrien met 1 hectare eigen grond en 2.500m2 
verwarmd staand glas. Op 17 maart 1933 bleek dat 
hij het bedrijf in huur had tot 1 mei 1934 voor jaar
lijks 1.000 gulden met een optie voor nog eens zes 
jaar. 

7. Hendrik Visser (geb. Rozenburg 5-9-1886), gehuwd 
met Jannetje Polhuis (Kralingen geb. 7-1-1790, ves
tigde zich op 16-9-1912 in Vreeland komende uit 
Rotterdam. Bloemist(knecht). 

8. Gaat het om bloemist Franciscus Baar (geb. 
Loosdrecht 5-2-1889), gehuwd met Janna 
Wilhelmina Johanna van Vlijmen (geb. Amsterdam 
11 -12-1892)? Deze bloemist vestigde zich op 24-1-
1920 komende vanuit Amsterdam in Vreeland en 
moet dan al eerder in Vreeland werkzaam zijn ge
weest. 

9. Deze gegevens zijn verstrekt door J. Boerstra te 
Vreeland. 
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