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H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 

opgericht 4 september 1978. 

Voorwoord. 
 

Toen we op 4 september j.l. besloten om de Historische Kring 
Nieuwegein officieel als vereniging in het leven te roepen, is 
onder meer gesproken over regelmatige contacten met leden en 
donateurs. Een van de mogelijkheden, die werd genoemd had betrekking 
op het regelmatig uitgeven van een verenigingsorgaan. Als nieuw 
gekozen bestuursleden -nog zonder duidelijke functie- zijn we op 12 
september bij elkaar geweest. In die vergadering zijn een aantal 
besluiten genomen, die we middels dit boekje graag aan onze leden 
bekend maken. 
Ook vermelden we de agenda met toelichting voor de volgende 
vergadering van onze vereniging. 
 
Overigens is het niet de bedoeling om met dit boekje al direct de 
vorm te hebben gegeven voor een periodiek, dat we zullen gaan 
uitgeven. De vorm daarvan laten we graag aan de te vormen 
werkgroep over. 
 
Eigenlijk willen wij ons als bestuur met dit boekje alvast presenteren; 
we willen U ook door deze vorm van verslaglegging en uitnodiging voor 
vergadering laten merken, dat U lid bent geworden van een vereniging, 
die zich steeds moet blijven presenteren om te kunnen groeien. 
 
Wij wensen U veel leesgenot met de inhoud toe en we hopen dat U met 
ons de Historische Kring Nieuwegein zult willen uitbouwen. 

Nieuwegein, 13 september 1978. Het bestuur. 

graag tot 2 oktober .- zie blz. 8!!!!
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Hoe het begon! 
Eigenlijk zijn we al zo'n jaar of vijf bezig; niet als vereniging of 
andersoortige organisatie. Neen, heel gewoon als een zevental 
individuele personen, die alleen maar ergens iets in het achterhoofd 
hadden. Dat iets was eerst gericht alleen maar op het verzamelen 
van foto's en dergelijke. Later kwam daar de wens bij om een 
echt boek te gaan schrijven over de geschiedenis van Jutphaas. 
En nog weer later kwam de idee naar voren om in het Jutphaas' 
gedeelte van de gemeente een historische vereniging op te richten. 
Zoals U gemerkt hebt zijn daarop weer volgende fasen gevolgd. 
Eerst het richten van het verzamelen van gegevens op geheel 
Nieuwegein en nu zijn we zover, dat er een historische vereniging is, 
met een zeer ruime doelstelling. 
In de oprichtingsvergadering hebben we termen gebruikt (ja, zeker 
met het doel om ze waar te maken!) als archiefonderzoek, archeologie, 
exposities, lezingen met foto's en dia's en het uitgeven van publicaties. 
En daarmee zijn we dan aangeland bij de dag van vandaag! 

Hiernaast een beeld van het 
overleg tijdens de eerste 
ledenvergadering van de 
Historische Kring 
Nieuwegein. 
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Functies in het bestuur. 
Zoals de ontwerp-statuten vermelden heeft het 
gekozen bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering na de 
verkiezing de diverse taken verdeeld. 
 
Een rooster van aftreden, zoals zou worden opgesteld volgens de 
richtlijnen van de ledenvergadering van 4 september j.l., is er 
nog niet. 
 
Voorzitter: Piet Daalhuizen, 

Hazelaarstraat 17, 3434 
TA NIEUWEGEIN. 
telefoon 39641. 

 
Secretaris: Jan Schut, Stormerdijkstraat 

12, 3431 CS 
NIEUWEGEIN. telefoon 
31129. 

 
Penningmeesteresse: Joke Verbaan, 

Sluiterslaan 409, 
3431 BJ NIEUWEGEIN. 

.11 
Vice-voorzitter, 
tevens Coördinator 
Fotografische Zaken: H.J. ter Maat, 

Kasteeldrift 21, 
3436 TL NIEUWEGEIN. 
telefoon 40238 

 
Coordinator Gra 
fische Documenten: W.B. Heins, 

Reigersbek 58, 
3434 XL NIEUWEGEIN. 
telefoon 32037 
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Coordinator Activiteitenplan
en Bewaring Eigendommen
Historische Kring: A.C. Velder, 

Van Doesburglaan 8, 
3431 GB NIEUWEGEIN. 
telefoon 32313 

Straatnamencommissie en 
ambulante taken: A.M. de Reuver, 

Verl. Hoogravensweg 
222, 3523 KH 
UTRECHT. telefoon 
(030) 882804 

 
--------------------------------------------------- 

Uit: Utrechtsche Courant van 31 juli 1923. door 
W. Grapendaal. 

 
Afscheid aan mi,jn ouden vriend. 
 
Beste vriend ik heb gelezen, 
Dat je ons verlaten gaat. 
Is dit nu voor al jouw goeddoen?  
Zet men jou nu zóó op straat?  
Wat een buien, wat een stormen  
Heb jij op deez aard doorstaan, 
 En door de moderne toekomst,  
Is je werk nu afgedaan. 
Ouderwetsche, kalme menschen 
Blijven je tot 't laatst getrouw  
Halfstok waait Neerlands driekleur  
Als bewijs van diepe rouw.  
Menig keuvelend vrijend paartje, 
Menig Moeder met haar kind  
Zaten rustig in de kamer  
Van hun ouderwetschen vrind. 
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'k Breng U dank van vele menschen!  
Met wie gij gingt en ook weer kwam.  
Wij wenschen U een zalig einde, 
Jutphaassche oude trouwe Tram. 

----------------------------------------------------- 

ONS EERSTE PROJECT! 

Gezien de actualiteit heeft het bestuur besloten om te starten 
met een eerste fotografisch project. 
Het betreft een serie kleurendia's en zwart-wit foto's over het 
onderwerp "bruggen in Nieuwegein - heden en verleden". 
 
Deze week wordt de nieuwe Geinbrug in gebruik genomen; 
over enkele maanden volgt de nieuwe Doorslagbrug en dan 
ligt de nieuwe Rijnhuizerbrug al in het verschiet. Historische 
bruggen, nauw verbonden met de historie van het 
grondgebied van de gemeente zullen dan gaan verdwijnen. 
NU echter is er nog tijd om de toch wel karakteristieke 
bruggen op de gevoelige plaat vast te leggen. 
En dan deze keer niet zomaar wat plaatjes schieten van die 
bruggen; het moet een goed opgezet project worden. 
Het verleden en het heden moeten goed overzichtelijk worden 
weergegeven, zodat een interessante en levendige serie van 
dia's en foto's ontstaat. 
Behalve het fotograferen van het heden, zullen oude 
afbeeldingen van wel of niet meer bestaande bruggen worden 
overgenomen. 
Mocht U dus over oude afbeeldingen van bruggen beschikken, 
wilt U zich dan in verbinding stellen met de coordinator H.J. 
ter Maat. 
We hebben alvast een slordige inventarisatie gemaakt van het 
aantal bruggen in deze gemeente, die "vereeuwigd" zouden 
moeten worden. 
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 We noemen: Rijnhuizerbrug, Doorslagbrug, Geinbrug, 
Schipbrug Vreeswijk, Bovenbrug, Bruggen rondom 
Oudesluis, Bruggen over het Amsterdam-
Rijnkanaal, Fortbruggen Jutphaas en Vreeswijk, Bij 
de Wipwatermolen, Bij Oudegein en Rijnhuizen, 
Langs het Nedereind, Lekbrug, Stenen brug bij 't 
Gein, nieuwe en in aanbouw zijnde bruggen, 
Noordersluis en Zuidersluis, Tweede Veld, Langs 
het Overeind, Galecop, Rijnesteinsesteeg. 

Graag zien we dit lijstje aangevuld met andere bruggen, die 
U kent. Graag ook weer opgeven aan H.J. ter Maat. 

Het is de bedoeling, dat met een budget van f 150,00 
in totaal zo'n 100 á.130 dia's worden gemaakt en een aantal 
foto's. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o 
Bi,j de omslagpagina! 
Gezien de relatie Het Geyn- Nieuwegein leek het ons 
een goede vondst om als afdruk op de omslag een afbeel-
ding van de zegel te gebruiken van de Stad Geyn, welke aan 
de officiële oorkonde heeft gehangen waarin het kerspel tot 
Stad wordt verklaard. 
Dat gebeurde in 1294. 
De oorspronkelijke zegel bevindt zich in het Rijksarchief te 
Utrecht. 

De afbeelding is overgenomen uit het Tijdschrift Voor 
Geschiedenis, Statistieken en oudheden, enz. van het jaar 
1843 

                -------------------------------------------------------- 
                        4 sep 1978 - een"historische" kringdag!  

                  --------------------------------------------------------- 
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Werkgroepen. 
Mede door de opgave van de leden tijdens de vergadering van 4 
september j.l. van hun interesses, heeft het bestuur gemeend om 
voorlopig zes werkgroepen in het leven te roepen. 
Het ligt in de bedoeling, dat enkele bestuursleden de komende tijd 
de verschillende werkgroepen bijeen zullen proberen te krijgen. 
Er wordt dus contact met U opgenomen. 
 
We zijn gekomen tot de volgende indeling van werkgroepen: o 

Archeologie. 

2. Archiefonderzoek. 

3. Inventarisatie. 
Dit betreft onder meer het beschrijven en 
rubriceren van foto's en prenten en het 
vastleggen van gegevens omtrent de privé-
collecties van leden. 

4. Technische Werkgroep. 
Dit omvat het uitvoeren van of organiseren van 
werkzaamheden voor exposities, presentaties en 
excursies. 

5. Publicaties. 

Deze werkgroep gaat zich bezig houden met de 
uitgave van een verenigingsorgaan en andere 
geschriften of boekwerken. 

6. Geschiedkundig Onderzoek. 
Opsporen en bestuderen van gegevens over de 
historie in het algemeen, alsmede het verzorgen 
van aanvullende informatie voor de werkgroep 
Inventarisatie. 
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LEDENVERGADERING! 

Wij nodigen U graag uit voor de volgende ledenvergadering. 
Deze wordt gehouden op MAANDAG, 2 OKTOBER 

1978, om 20.00 uur. 

in "DE LANTAERN" 

We gaan BESPREKEN: 
 
1. Opening. 
2. Verslag vergadering 4 september j.l. 

3. Discussie over verdeling bestuurstaken. 4. 

Voorstel contributievaststelling. 
Leden:                       f 20,00 per jaar.  
Jeugdleden tot 18j.:  f 12,50 per jaar. 
 65+-sers:                   f 10,00 per jaar. 
donateurs: minimaal  f 20,00 per jaar. 
jeugdigen                    f 10,00 per jaar. 

5. Voorstel werkgroepen. 

zie blz. 7 van dit blad. 

6. Verslag activiteitenmarkt De Baten  

7. Pauze. 

8.   Excursie naar het gemeentehuis en archiefruimten. De 

verzorging is door de heer A.C. Velder.  

WIJ REKENEN OP UW KWIST! 

Dus, graag tot 2 oktober. 

 
    Het Bestuur. 
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Verslag van de dia-avond voor de Vreeswijkse bejaarden. 

Op maandagavond, 11 september waren we in gebouw Sint 
Jan. En daar ontmoetten we bijna 100 mensen, die waren 
gekomen om de diapresentatie over oud-Vreeswijk te zien. 
Het was een serie van 80 dia's, grotendeels gemaakt 
van foto's uit het vroegere weekblad "Woord en Beeld". Dat blad 
toonde in de jaren 1925-1931 een zeer uitvoerige serie foto's van de 
dorpen Jutphaas en Vreeswijk. De dia's zijn gemaakt door H.J. 
ter Maat en die verzorgde maandagavond ook het commentaar. 
Het is zeer geslaagde avond geworden met mensen, die 
enthousiast verhalen gingen opdissen over die jaren twintig. Maar 
vooral ook omdat zoveel oude bekenden op de plaatjes werden 
ontdekt. 
Voor de Historische Kring-leden was het daarom een 
verrukkelijke avond. 
Maar daarnaast hebben veel bezoekers van die avond ons hun adres 
gegeven en onze vereniging mag de historische foto's en prenten 
dan op de gevoelige plaat vastleggen. Ik, en zeker ook de andere 
leden van de Historische Kring, kwamen van die avond zeer 
voldaan thuis. 

Jan Schut. 

Toekomstige activiteiten. 

Het bestuur is van mening, dat de ledenbijeenkomsten steeds 
moeten bestaan uit een echt vergadergedeelte en een stuk 
bijeenkomst, waarin het doel van de vereniging tot uiting komt. 
In het komende seizoen kunnen we U daaromtrent al heel wat 
bieden. 
Ná de bestuursvergadering van 12 september jl.. zijn 
daarover de principeafspraken gemaakt. 
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De komende winter wil het bestuur elke maand een bijeenkomst 
voor de leden organiseren. Onze donateurs zijn daarbij 
uiteraard ook welkom. Telkens dus eerst even echt 
vergaderen over de lopende zaken en de actuele problemen 
van de vereniging. Daarna dan -zoals al genoemd op pagina 
10- het "prettige" van de vergadering. 

Wij stellen U in het vooruitzicht: 

1. Vergadering en rondleiding door het Pijpenmuseum en 
Koffie- en Theekabinet van Douwe Egberts in Utrecht. 

2. Rondleiding langs de kunstschatten en expositie van 
schilderijen en prenten in de R.K. Kerk en Pastorie te 
Jutphaas. 

3. Bijeenkomst en rondleiding door het kasteel 
Rijnhuizen. 

En deze avond, 2 oktober, WANT DAN BENT U ER TOCH? 
vergadert U eerst in het gebouw, waarvan hieronder 

 
de aanbesteding wordt aangekondigd 
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WIST U DAT? 

In IJsselstein wordt het gerestaureerde oude raadhuis 
met veel festiviteiten weer in gebruik gesteld. Er is een leuk 
boekwerkje verschenen van de hand van J. Boon met de titel "Van 
Octrooi tot Restauratie". Dat boekje kost nu nog maar f 5,00. 
Wees er snel bij! 

- Het  Prot. Chr. Kleuteronderwijs in Nieuwegein is eigenlijk in 
oktober van dit jaar precies een eeuw oud! De vereniging 
Sealthiël stichtte in 1878 in Vreeswijk de eerste 
kleuterschool. 

  - Het Cultureel Centrum "De Baten" eigenlijk een heel 
verkeerde naam heeft. De naam is gekozen vanwege de historie. De 
gronden van "De Baten" lagen en liggen precies aan de andere 
kant van de Nedereindseweg; waar het cultureel centrum is 
gebouwd heet het -en vraag het maar aan elke Jutphase boer- 
gewoon "polder Lage Weide". Omdat het daar zo laag ligt 
"vochten" ze in Jutphaas in de middeleeuwen zo vaak over de-
waterstand in de wetering langs de Nedereindseweg. 

- De voorzitter van de "Historische Kring Nieuwegein" is 
een apeluier 
sekretaris en penningmeesteresse zijn echte molenkruiers. 
Vreeswijkse zandhazen ontbreken dus. De voorzitter is 
daarom verhuisd en één van zijn kinderen is echt in 
Vreeswijk geboren. 

 
 
Tenslotte. 

Het op 4 september 1978 gekozen bestuur van de nieuwe 
vereniging "Historische Kring Nieuwegein" heeft in zeer 
korter tijd veel zaken moeten verzorgen. Het resultaat van die 
activiteiten is in dit blaadje te lezen. Bouwt U onze vereniging 
verder mee op . 
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