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C R 0 N Y C K D E G E Y N

januari 1983 5e jaargang, nr. 1. 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HIST. KRING NIEUWEGEIN. 

BIJ HET INGAAN VAN EEN LUSTRUMJAAR! 
door Piet Daalhuizen. 
 
In september van dit nieuwe jaar viert de Historische Kring 
Nieuwegein het eerste lustrum. Bij mij komt nu de neiging op om vol 
trots terug te zien op de achterliggende jaren, en maar te zwijgen over 
waar de vereniging heeft gefaald. Juist echter in dit falen ligt de 
opdracht voor de toekomst; het zal in deze tijd van bezuinigingenalom 
steeds meer inspanning vergen om overheden ervan te overtuigen, dat 
historische zaken als een kostbaar goed moeten worden gezien - als een 
culterele erfenis, die waard is om vertroeteld te worden. 
Bij wat in de achterliggende vijf jaren is bereikt kunnen vele namen 
worden ingevuld van mensen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. In onze Historische Kring Nieuwegein zijn dat er velen en 
ongetwijfeld zal ik echte actievelingen vergeten bij het noemen van 
namen. Daarom wil ik geen enkele naam noemen en slechts hopen, dat 
het noemen van feiten de betrokkenen zal aansporen door te gaan met 
hun werk dat bijzonder wordt gewaardeerd. Overigens kunnen ook de 
feiten niet onuitputtelijk in dit korte stukje worden meegenomen. 
Graag begrip daarvoor. 
In vijf luttele jaren groeide de vereniging van 
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behoud van diverse monumenten. 
De Historische Kring Nieuwegein is in haar pleidooien 
op dat gebied niet succesvol geweest. Eigenlijk hebben 
we alleen maar verloren! Het is een heel rijtje van 
verdwenen historische gebouwen en dingen, die ernstig 
bedreigd worden: 

hekwachterswoning De Wiers. 
Anna van Rijnhuisjes. 

Rijnhuizerbrug. 
Hofstede De Blokhoeve. 

Oude pastorie Kerkveld. 
molenaarswoning. 

De Geinbrug (weg-roestend ). 
Kinderboerderij. 

Moge het de komende vijf jaren beter gaan! 
 
Dia-avonden, tentoonstellingen, excursies. 
Zowel in eigen beheer als in samenwerking of op 
verzoek van anderen -vooral verenigingen- is de 
Historische Kring vijf jaren flink actief geweest: 

18 dia-avonden. 
6  foto-exposit ies .  

3 archeologische exposities. 
4 gecombineerde exposities. 

1 filmavond. 
5 lezingen. 

6 excursies.  
3 keer culturele dag-deelname. 

7 keer gemeentelijke voorlichtingsavonden. 
De bezoekersaantallen zijn niet bijgehouden. De indruk 
bestaat, dat dia-avonden gemiddeld door 60-80 mensen 
werden bezocht. 
De andere activiteiten telden zeer sterk wisselende 
bezoekersaantallen. Exposities soms 300 tot 400 
bezoekers en een filmavond in Vreeswijk trok in 1981 ruim 
600 mensen (we moesten drie keer "draaien"). 
 
Tenslotte. 

Historisch overzicht is beknopt, onvolledig en 
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De groep archief en documentatie heeft een 
enorme hoeveelheid krantenknipsels in bijna 
50 ordners op een rij staan, keurig gerubriceerd! Die groep 
verzorgd ook de registratie en beschrijving van alle foto's en 
dia's, alsmede archiefmateriaal, waarover de kring beschikt. 
Enkele getallen: 3.600 foto's en dia's; een inmiddels 
imposante collectie historische prenten; het Teljer-archief. 
 
Galerij van bestuursleden. 

P. Daalhuizen 
J. Schut 
J. Verbaan 

1978 - eerste bestuur: 

H.J. ter Maat 
W.B. Heins 

A.C. Velder 
A. de Reuver 

- voorzitter 
secretaris 
penningmr. 
vice-voorz. 

grafische 
codrdinatie 
archiefbeh. 

algemeen. 

In de loop van de jaren zijn diverse bestuursleden 
afgetreden onder meer in verband met of 
verhuizing wegens drukke werkzaamheden.  
Het zijn J. Schut, W.B. Heins, A.C. Velder  en 
A. de Reuver. 
Ook de heer H. Klösters was bestuurslid, maar hij trad 
na één zittingsperiode van drie jaar af, 
wegens verhuizing. 
Bij het eerste lustrum ziet het bestuur er volgt 

- algemeen. 

P. 
E. 
J. 
G. 

Daalhuizen 
Hanselaar 
Verbaan 
de Waard

uit: 

H.J. ter Maat 

voorzitter. 
secretaris .  

penningmeesteresse. 
tweede secretaris. 

vice voorzitter. 
        H. van Drogenbroek    algemeen 
In dit bestuur is de vacature Klösters nog niet vervuld. 
Monumenten. 
In dit blad is herhaalde malen gepleit voor het 
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maar wèl beschikt de Historische Kring op dit  gebied 
nu over eer: stuk fotografische documentatie. 
 
Veelzijdige onderzoeke r s .  
We hebber: ze binnen de kring en we kunnen ze niet 
allemaal noemer_. 
Maar tegenkomen doet u heel vaak Jan Schut en Gerard 
de Waard. Ze leverden het leeuwendeel in het historisch 
onderzoek voor het boek "Van Ridderhofstad 
tot Buitenplaats" en schreven met allerhande artikelen 
van goed gehalte dit Cronyck naar een lezenswaardig 
niveau. 
Enkele voorbeelden: Gerard de Waard met zijn artike-
len over de historie van de windmolens en het geslacht 
De Geer. 
Jan Schut met artikelen over Vreeswijkse Pinnemaeckers 
het kasteel Vronestein, het stadje Geyne en Mgr. Van 
Heukelum. 
Voorbeelden dus, meer niet! 
Ook op archeologisch gebied is de kring gegroeid. 
In de eerste jaren van de vereniging zijn uitvoerige 
verslagen gepubliceerd van toch niet zo succesvol 
verlopen archeologische onderzoeksprojecten. De 
laatste twee jaar is de groep meer succesvol en de groep 
bestaat thans uit een vaste kern van vooral  jeugdigen, 
die een goede opleiding krijgen. De laatste aanwinst van 
de groep is een "schaftkeet" die bij objecten dienst doet 
als opslagruimte van materiaal en schuilhut. Het is een 
oude keet, die door v o l l ed i g is opgeknapt en er nu 
puik uitziet. 
Van de  archeologie  i s  r e g e l matig in ons blad te lezen. 
Minder opvallend, maar zeker zo nodig is het werk 
van  werkgroepen historisch onderzoek en archief en 
documentatie. 
De eerstgenoemde levert de stof voor ons blad en 
doet groep publicaties het werk voor de uitte geven 
boeken. 
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moest worden opgericht met een brede doelstelling op 
het gebied van de historie en niet  al leen gericht op 
Jutphaas maar op geheel Nieuwegein. Na een behoorlijke 
voorbereidingstijd werd op 4 september 1978 de 
oprichtingsvergadering gehouden en daarin werden de 
statuten van de vereniging goedgekeurd. 
Enkele dagen later, op 9 september 1978 passeerde de 
acte bij Notaris W.J.G. Omloo. 
Op dat moment telde de "Historische Kring Nieuwegein" 
33 leden, en donateurs. 
Het verloop, zoals weergegeven in diverse uitgaven van ons
blad is a l s  vo lgt :  
nr.: bij: af: t o t a a l :  
1ste jrg.  1979 18 51. 
april 1979 39 90. 
juli 1979 19 109. 
oktober 1979 22 131. 
oktober 1980 104 3 232. 
De mutaties zijn nadien niet meer opgenomen; uitsluitend 
in de jaarverslagen staan de gegevens. Thans, september 
1983 is het leden- en donateursaantal gesteden tot nabij 
de 350! 
 
Ons eerste project. 
Het eerste project, waartoe in september 1978 het 
kersverse bestuur besloot staat vermeld in het 
mededelingenblad van september 1978. We lezen: 
"Gezien de actualiteit heeft het bestuur besloten om te 
starten met een fotografisch project. Het betreft  een 
kleurendia-serie en zwart-wit foto's over het onderwerp 
'Bruggen in Nieuwegein' - heden en verleden". 
De serie is volledig gerealiseerd door de heer H.J. ter 
Maat; er zijn ruim 140 afbeeldingen van circa 60 
bruggen en bruggetjes overal in Jutphaas en Vreeswijk. 
De serie is niet of weinig gebruikt voor vertoning, 
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GREPEN UIT HET EERSTE LUSTRUM
(ciaten uit vijf jaargangen "Cronyck de Geyn") 

door Piet Daalhuizen. 
 
Inleiding.  
Deze Cronyck is het laatste nummer van de vijfde 
jaargang van ons verenigingsorgaan. 
Maar er is nog één blad van de Kring verschenen, 
direct na de openbare ledenvergadering van 4 
september 1978, waar tot de oprichting van de 
Historische Kring werd besloten, gaf het nieuwe 
bestuur een mededelingenblad uit. 
Sindsdien is er elk kwartaal een verenigingsorgaan van 
de Historische Kring Nieuwegein verschenen. De 
achterliggende vijf jaren is de redactie van ons "Cronyck 
de Geyn" niet veel veranderd en niet vaak. Bij het eerste 
lustrum willen wij dan toch een keer zelf zeggen, dat we 
er trots op zijn, dat het steeds is  gelukt om een blad uit te 
geven op het geplande t i jdstip.  
Van de redactie maken deel uit P. Daalhuizen, 
W. Feilbaren, H.J. ter Maat, 0. Pijpker, N. PijpkerOckeloen 
en H. van Wiggen. (nieuw is W. Feirabend; J. Schut en G. de 
Waard kozen andere bezigheden in onze vereniging). 
De redactie is uiterst dankbaar voor alle bijdragen aan 
ons blad, ook die vanuit andere werkgroepen. Dank is er 
ook voor al die bezorgers, die regelmatig op pad zijn. 
 
Leden en donateurs. 
Enkele jaren vóór 1978 al werd er gewerkt aan het 
vastleggen van een stukje historie van Jutphaas. Die mensen 
van het eerste uur, onder andere Alb. R. van Dort A. de Reuver, 
H. Slooff, J. Schut en H.J.ter Maat hadden het oog nog 
gericht op uitsluitend het  uitgeven van een boek over 
Jutphaas. 
Dat  ideaal _ wordt dan ten tijde van het eerste lustrum toch 
gerealiseerd. 
Maar al snel groeide het besef,  dat een vereniging 
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Na de tweede wereldoorlog heeft de heer De 
Kruif 23 jaar gewerkt bij de Firma Landzaat in 
Utrecht. Als uitvoerder had hij hier een functie met 
veel zelfstandigheid. Toen dit bedrijf ophield heeft hij 
de laatste twee jaar voor zijn pensioen gewerkt bij het 
Aannemersbedrijf Den Boer in Jutphaas. 

 
In 1978 maakte de heer De Kruif kennis met de 
Historische Kring Nieuwegein tijdens een presentatie 
van de Kring in het Bejaardenverzorgingstehuis 
Zuilenstein. Enkele maanden geleden werd hij door de 
Kring gevraagd om commentaar te leveren bij een 
gedeelte van de film over Jutphaas, die ter 
gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de 
Historische Kring wordt gemaakt. Hij stemde hierin 
spontaan toe. 
Door middel van deze film wil ook hij een boodschap 
uitdragen. Hij vindt een te geromantiseerd beeld van 
het verleden een onjuiste weergave. Achter de leuke 
dingen uit  die t ijd schuilt  een harde real i te i t .  Het  
is dan ook niet erg om het  oude achter  je  te  la ten .  

 
M. de Kruif, een tevreden mens, die kijkt naar heden en 
toekomst en niet treurend terugblikt. Een man met 
vertrouwen in jeugd en toekomst. Iemand met veel  
optimisme, die het best naar zijn zin heeft  in deze 
wereld en in het verzorgingstehuis Zuilenstein in het 
bijzonder. 

 
Wij gunnen hem dan ook graag nog vele jaren, terwijl 
hij  bezig is met zijn geliefde sport, het  bi l jarten.  

======================================== 
Braderie Jutphaas. 

Onze Kring heeft met een kraam gestaan op de braderie 
in de Jutphase Herenstraat op 19 en 20 augustus 1983. 
Het weer was prachtig, de belangstelling enorm en wij 
noteerden 21 nieuwe leden en verkochten bij 
vóorinschrijving  162 boeken! 
 



 133
 

Na de lagere school kwam hij terecht in het bedrijf van 
zijn vader. "Tegen mijn zin", aldus De Kruif, "want ik 
wilde liever timmerman worden, ik wilde de bouw in". 
Zelfs Dr. Idenburg, de plaatselijke huisarts,  heeft 
geprobeerd vader De Kruif over te halen om zijn zoon 
naar een school te sturen, waar hij opgeleid zou worden 
tot timmerman. 
Dr. Idenburg bood aan alle kosten te betalen, maar 
vader De Kruif hield voet bij stuk en zo werd zijn zoon 
ook praamschipper. 
In de twintiger jaren ging het redelijk goed met de 
praamschippers. Maar met de komst van de economische 
cris is  in het begin van de jaren dertig en de komst van 
de auto (De T-Ford, die toen f 2.600,00 kostte) ging het 
bergafwaarts met deze bedrijfstak. In het midden van de 
dertiger jaren belandde hij t i jdel i jk in de steun. Maar 
stilzitten is niets  voor hem en zo werd hij "manusje van 
alles". 
 
Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg hij, in het kader 
van de arbeidsinzet, een oproep om in Duitsland te gaan 
werken. Hij voelde daar niets voor. Hij besloot niet te 
gaan en represaillemaatregelen dreigden,  o.a. het 
stopzetten van de steun en het  lidmaatschap van een 
vakbond verbieden. Later bleek echter dat gezinshoofden 
met meer dan vier kinderen niet in Duitsland hoefden 
te werken. Wel werd hij door de Duitsers tewerkgesteld 
in Nederland. Zo heeft hij als betonwerker in het 
Duitse hospitaal op de Mariaplaats in Utrecht gewerkt. 
Ook moest hij in de Nedereindse buurt een tankval 
maken. Er was echter meer sprake van sabotage; de 
geconstrueerde tankval bestond uit 75 palen die te 
kort werden afgezaagd en slechts een klein stuk in de 
grond gingen. 
De rest var, het hout werd meegenomen en gebruikt 
als brandhout. 
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De 76 jarige heer M. de Kruif, de verteller in de 

film "Jutphaas".  
………………………………………………………………..  

Uit ons gesprek komt telkens weer zijn sociale be-
wogenheid naar voren. Zo was hij reeds vanaf het begin 
lid van de vakvereniging "De Christelijke Fabrieks- en 
Transportarbeidersbond". 
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GESPREK MET DE HEER M. DE KRUIF. 
zijn kijk op Jutphaas en zijn rol in de film. 

interviewers Otto Pijpker en Henk van Wiggen. 

Mathijs de Kruif werd geboren op 21 augustus 1907 op 
het Kerkveld. Het Kerkveld vormde een hechte leef-
gemeenschap, bestaande uit ongeveer 70 gezinnen. 

De heer De Kruif vertelt, vlot pratend, over de grote 
moeilijkheden in die tijd. Zo woonde het gezin De 
Kruif, negen meisjes en twee jongens, in een klein huis. 
Zijn moeder stierf toen hij elf jaar was. De sociale 
omstandigheden waren in die tijd slecht. Met de hygiëne 
werd het niet zo nauw genomen. Ondanks alle ellende, 
ondanks het opgroeien "tussen de riolen", denkt hij niet 
alleen met verbittering terug aan zijn jeugd. Het was 
natuurlijk toch ook een tijd van veel plezier met 
eenvoudige dingen. 
 
"Mijn vader was praamschipper", zo vertelt hij verder. De 
praamschippers hielden zich bezig met het grote vervoer 
binnen de dijken. Er werden weliswaar lange dagen 
gemaakt, maar dit betekende wel dat er een voor die tijd 
redelijk loon werd binnengebracht. 
 
De Kruif, van huis uit Nederlands Hervormd, herinnert 
zich nog goed dat hij naar de openbare lagere school 
aan de Schoolstraat ging. In die tijd was er maar één 
lagere school in Jutphaas. Deze school werd bezocht door 
kinderen van diverse gezindten. Volgens de heer De Kruif 
was er echter geen sprake van verdeeldheid onder de 
kinderen. Dit veranderde echter toen er in 1918 een 
katholieke lagere school werd geopend. Vanaf dat moment 
ontstond er een steeds groter wordende kloof tussen 
katholieken en protestanten. Maar ach, de klompenmaker 
had er baat bij omdat tijdens de ruzies "De klompen op de 
koppen kapot werden geslagen". 
Toch gaat het hem aan het hart deze verdeeldheid. 



Aan het begin van deze eeuw kende Jutphaas een internationaal vermaarde kwekerij van knolbegonia's. De kwekerij, 
eigendom van J.T. van den Berg was gelegen achter de Heerenstraat enerzijds en Het Sluisje anderzijds (thans Van 
Heukelumstraat).  



  
Een bekende afbeelding van de Jutphase Dorpstraat. Het is hier omstreeks 1910. In het midden de 
Heerboerderij van Smoorenburg (thans boekhandel Manschot). De huisjes links op de foto droegen 
de naam "De Drie Linden".           Col nr ANS0041 
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Bijschrift bij de afbeelding van bladzijde 127. 
De Franse legers, die in 1672 ons land onder de 
voet liepen legden op strategische punten verde-
digingswerken aan; de schansen. In Jutphaas lag een 
schans van waaruit zowel het scheepvaartverkeer over 
IJssel en Vaartserijn als het wegverkeer tussen Utrecht en 
IJsselstein/Vreeswijk in de gaten kon worden gehouden. De 
schans lag waar nu Henkel is. 

Je zou bovenstaande afbeelding een prent uit de 
"Molenhoek" van Jutphaas kunnen noemen. Immers, op 
korte afstand van elkaar stonden langs de Hollandse IJssel 
de Wipwatermolen Oudegein, de Stelling-oliemolen van 
Verloop (hierboven) en de korenmolen De Hoop. 



 



  
Een vertrouwd beeld in het Vreeswijk van weleer; vrachtboten van velerlei omvang en soort (er liggen 

zeilboten en stoomboten) liggen afgemeerd in de Vaartserijn. Het is omstreeks 1925 langs het jaagpad. 
Op de achtergrond de Schippersschool.  
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Hierboven de zogenaamde buitenkolk van de Oude Sluis. 
Bij de restauratie, die van 1978 tot 1981 heeft geduurd 
en die bijna 13 miljoen gulden heeft gekost, is de sluis 
afgedamd. De prent is gemaakt omstreeks 1935. 
 
Hiernaast op bladzijde 125 ziet u een afbeelding van de 
Rijkspeilschaal, die in de volksmond "De Peperbus" werd 
genoemd om zijn eigenaardige vorm. 
De peilschaal is gebouwd in 1874. Ze diende om de 
waterstand in de Lek te meten. In het gebouw was een 
kokervormige put, die in verbinding stond met het 
rivierwater. Met behulp van een drijver waaraan in een 
lange schacht een schaalverdeling was aangebracht, 
werden de waterstanden op een zelfregistrerend mechaniek 
bijgehouden. De peilschaal verloor zijn functie na de bouw 
van de Beatrixsluizen. In 1956 is ze gesloopt. 

 



   

Gezicht op de Lek vanuit het oosten. In het midden is op de achtergrond de Schipbrug te zien, die 
van 1840 tot 1947 heeft dienst gedaan. 
Rechts op de foto de Stoomsteenfabriek "De Lek", die kalkzandstenen produceerde. Die productie 
liep op tot 30.000.000 stenen per jaar. De fabriek is door de gemeente overgenomen en gesloten; op 
die plaats staan thans de waterrandwoningen van de Ankermonde.  
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Als op 8 september 1983 voor genodigden en een week 
later voor leden en donateurs de fi lm in premiere 
gaat is daarmee een spannende, leuke tijd 
afgesloten. 

Wij, de werkgroep en de filmer, hopen dat u van deze 
eerste film zult  genieten.  

ONS WERKGEBIED IN FOTO'S! 

De Historische Kring is voor haar veelzijdige werk-
zaamheden actief in geheel Nieuwegein. Bij ons eerste 
lustrum willen wij middels een hierna volgende 
fotorubriek een beeld geven van het historische in 
Nieuwegein. 
Wellicht zijn enkele afbeeldingen u bekend; wij vin-
den ze niettemin de moeite waard om nog eens te: 
bekijken. 

 
Op bladzijde 122 ziet u een fraai beeld van een 
rivierenlandschap uit 1930. 
De uiterwaarden zijn ondergelopen. De foto is ge-
nomen ter hoogte van het huidige Frederiksoord. 
Links ziet u de aanlegsteiger van de Reederij op de 
Lek, die passagiersdiensten verzorgde tussen 
Culemborg en Schoonhoven. 
Bij Vreeswijk was een aanlegsteiger en tijdens de 
wachttijd konden de passagiers dan een kop koffie 
gaan gebruiken in de gelegenheid op het Raadhuis-
p le in .  

 
Indien deze afbeelding rechthoekig zou zijn geweest, 
dan zou u rechtsonder op de foto ongetwijfeld een 
stukje hebben kunnen zien van de Rijkspeilschaal, 
die tot 23 april 1956 aan de buitenglooiing stond 
van de Lekdijk. 
Van deze "Peperbus" ziet u een afbeelding op blad-
zijde 125. 

 
Veel genoegen met het bekijken van de prenten! 
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sequentie 6:     Lintbebouwing en Doorslagbrug, als- 

mede de Vaartserijn. 
sequentie 7:    De IJsselstreek en zijn historie; de 

wipwatermolen - landbouw en veeteelt. 
sequentie 8:   Nering en andere activiteiten in het 

 Jutphase. 
sequentie 9:     Een nieuw Jutphaas op en nabij 

het Kerkveld; teksten van de heer 
M. de Kruif. 

sequentie 10: Het kerkelijk leven. 
sequentie 11: De roemruchte tol. 
sequentie 12: De Rijnhuizerbrug, het Sluisje, pol- 

ders en boerderijen. teksten van de 
heer M. de Kruif. 

 
sequentie 13:  Het nieuwe Jutphaas. 
sequentie 14:  Van Jutphaas naar Nieuwegein met 

beelden van bestemmingsgebieden, die 
in het Jutphase zijn gerealiseerd 
(Stadscentrum, Wijkersloot, Merwe-
stein, Blokhoeve, Zuilenstein, Batau 
noord/Zuid, Rijnenburg). 

 
Opnieuw wordt dan de film bekeken en er wordt 
stevig gediscussieerd over secondes beeld- en 
tekstcombinaties, maar in goede harmonie 
worden filmer en werkgroep het eens. 
 
De eindafwerking. 
De vele uren filmen zijn het werk van Martin Ter-
lingen, maar ook heeft hij de volle leiding van het 
filmproject door zijn ervaring en zijn inventiviteit. 
Zijn brede ontwikkeling leidt er verder toe, dat 
ook het geluid -tekst en muziek- onder de leiding 
van Martin Terlingen gebeuren. De filmer weet een 
professionele medewerking te krijgen voor het 
spreken van de teksten bij het historische ge-
dee l te .  
En dan begint de montage; uren lang plakken 
en meten en tenslotte het geluidsspoor erop. 
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In die tijd zijn leden van de werkgroep bezig met het 
schrijven van de teksten. Teksten, die overigens 
uitsluitend het historische commentaar betreffen, 
want de heer De Kruif vertelt in de film zijn eigen 
verhalen. 
Ook daarvoor gaat Martin Terlingen op stap; er is 
dan al gefilmd op de betreffende punten, maar de 
vertelsels moeten nog op de gevoelige band worden 
vastgelegd. 
 
Als de filmopnamen van de ontwikkelcentrale terug 
zijn, worden de beelden -nog onversneden- door de 
werkgroep bekeken. 
Een overmatige hoeveelheid aan natuuropnamen ont-
rolt zich dan voor de ogen van de werkgroepleden. 
Prachtige opnamen, die echter niet allemaal in de 
film verwerkt kunnen worden. 
Er wordt gewikt en gewogen; er worden afspraken 
gemaakt over historische aspecten, die alsnog in de 
film een plaatsje moeten krijgen en er wordt aange-
geven wat de werkgroep het liefst anders zou willen. 
De sfeer is opperbest en het  besef  groei t ,  dat  er  
fijne film aan zit te komen. 
 
Het  script .  
In juni heeft Martin Terlingen aan de hand van het 
script een eerste voorlopige versie van de f i lm 
k laar .  
Globaal ziet dat er als volgt uit (er is later weinig 
meer aan veranderd): 
sequentie 1: Teksten over het historisch landschap 

met beelden van zo'n soort landschap. 
sequentie 2: Beelden en tekst van de eerste neder 

zetting op het Kerkveld. 
sequentie 3: De oudste geschiedenis in beeld (prenten 

in "overflow") en met een vertell i n g .  
sequentie 4:  Lintbebouwing langs de Hollandse 

IJssel, het stadje Geyne.  
sequentie 5:   De Geynse dam. 
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die eerste globale ideeën uitwerken.  
 
Op pad. 
Nadat de keuze voor de film "Jutphaas" is gemaakt 
gaan de leden van de werkgroep publicaties op pad. 
Oude gemeentekaartjes komen voor de dag en zo wordt 
vastgesteld langs welke grenzen het grondgebied van 
oud Jutphaas zich heeft uitgestrekt. Dat gebied is 
drie tot vier keer volledig doorkruist; 
grotendeels met de auto, maar ook stukken per 
fiets en zelfs te voet.  Na de speurtochten kon de 
werkgroep publicaties beschikken over een toch wat 
slordig in elkaar gezette inventarislijst van alles 
wat aan ouds rest in het Jutphase. 
Met die inventarislijst is de eerste route voor 
het filmen in elkaar gezet. 
 
Filmen, schrijven en een spreker zoeken. 
Het grote werk voor Martin Terlingen is begonnen als 
hij voor de eerste keer gewapend met camera, 
belichtingsapparatuur en statief door Nieuwegein 
trekt. Door het grondgebied van het vroegere Jut-
phaas, dat loopt van Utrecht tot IJsselstein in 
zuidelijke richting; van oost naar west tussen 
Houten en De Meern en met een "uitloper" in zuid-
oostelijke richting, daar waar Jutphaas nabij het 
Klaphek aan de Lek grenst. 
 
Het is over die periode, in het voorjaar van 1983, dat 
Martin Terlingen zegt in feite hopeloos verliefd te 
zijn geraakt op het vele natuurschoon in de 
verschillende gebieden. 
In totaal is hij of alleen of samen met de heer M. 
de Kruif circa 84 uren op stap en in die tijd 
worden 28 filmrollen vol opnamen gemaakt. 
Genoeg voor een film van vele uren, maar bestemd om 
een documentaire te maken van nog geen half uur. 
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die ook u prachtig zult  vinden. 
 
In dit portret van de filmer Martin Terlingen is  
uitvoerig geschrijf over de film "Jutphaas" buiten 
beschouwing gelaten; over die film leest u in het 
volgende artikel. 

 
.................................................................................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE FILM "JUTPHAAS": van idee tot film in 15 maanden 

een impressie vanuit de werkgroep  
door piet daalhuizen. 

 
De leek verkijkt zich! 
 
Ja, de leek verkijkt zich heel gemakkelijk. Want toen in 
de lente van 1982 de werkgroep publicaties aan het 
bestuur verzocht om in de begroting ruimte te 
reserveren voor enkele documentaire films, werd nogal 
gemakkelijk over het plan gedacht. Zo in de trant van: 
"Ach, even wat historische plekjes opzoeken, filmen, wat 
commentaar inspreken en  de  f i lm i s  k laar .  

 
Hoe anders. 
 
Al bij de eerste contacten met Martin Terlingen bleek, dat 
de werkgroep veel te simpel had geredeneerd. 
Martin vertelde, dat er een eerste plan moest komen. 
Dat zou bestaan uit een globale idee over de vorm van 
de film; de soorten van afbeeldingen, de tijd, die voor elk 
onderdeel of hoofdstuk in de film zou worden gebruikt; 
het commentaar, enzovoorts.  
Volgende werkzaamheden zouden zijn het maken van een 
voorlopig script, uitstippelen van het 
plan voor de te filmen beelden uit heden en verleden en 
het leggen van de nodige contacten om te mogen filmen 
op particuliere terreinen. 
In die aanvangsfase zijn we niet verder gegaan, dan 
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seweg; alsof de tijd hier eeuwen heeft stilgestaan." 
 
Een andere documentaire-film maakte de nieuwegeinse 
filmer tijdens een zeiltocht van twee weken op de 
Noordzee over het trotse zeilschip "De Eendracht". Dat 
was in opdracht van de Stichting "Het zeilend 
Zeeschip". 
 
Met zijn documentaires valt Martin in binnen en 
buitenland niet alleen in de prijzen, maar tevens 
wordt hij wel eens uitgenodigd voor jureren van 
festivals.  Dit onder meer in Brussel en Parijs.  De 
film over "De Eendracht" is door hem als 
uitgenodigde gastfilmer gedraaid op een festival in 
het Tsjecho-Slowaakse Praag. 
 
Voor zijn documentaire-keuze heeft Martin een 
eenvoudige verklaring: Het is gewoon veel boeiender 
dan speelfilms! Daarbij doelt Martin op de 
achtergronden, die in een documentaire de aandacht 
kunnen krijgen en waaraan in een speelfilm nauwelijks 
aandacht wordt geschonken. Een ander aspect zijn de 
financiën. Voor een goede speelfilm is erg dure, 
geavanceerde apparatuur nodig en die spullen heeft 
hij niet. De praktijk leert verder ook, dat -zou er 
ooit  nog eens iets komen van beroepsmatig filmen- 
er met het maken van documentaires nog wat valt te 
verdienen. Plannen in die richting heeft Martin 
Terlingen overigens niet. 
Voorlopig dus nog een amateur, die zijn films van A 
tot Z volledig zelf verzorgd. Dat wil zeggen de 
opnamen, de montage, het geluid en de muziek. Voor 
dat laatste beschikt hij over een geweldige 
verzameling grammofoonplaten en cassettes, en ..............  
hij heeft een fijn gevoel voor muziek en sfeer. 
 
Martin Terlingen, een filmer in hart en nieren; een 
Nieuwegeinse filmer ook, die naar wij vast menen 
een aantal films over onze gemeente heeft 
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door zijn leeftijd heel wat moet hebben meegemaakt en 
die zogezegd lezen en schrijven kan! 
Martin loopt met de camera langs de rivier en schiet 
zijn films vol; romantische plaatjes ter hoogte van het 
Frederiksoord en meer naar het oosten, waar het 
uitzicht het fraaiste stukje Hollands landschap aan 
de ogen voorspiegelt dat men zich denken kan. Maar 
dan wordt Martin getroffen door de machtige bouwsels 
van de Beatrixsluizen en staande op de brug bij de 
noordelijke sluisdeur ziet hij hoe de machtige sluiskolk 
zich vult en met welk een kracht het water door de 
ruimten in de forse deuren dringt.  En dat gebeuren 
wordt het onderwerp van zijn film "De Sluis". 
Met deze dinamische film haalt Martin Terlingen de 
huiskamers in Nederland. 
 
Voorkeur voor documentaires. 
Het is duidelijk, dat de voorkeur van de filmer uitgaat 
naar documentaires. Zo maakte hij naast de 
hiervoor genoemde film "De Sluis" een film over de 
Maarseveens Plassen. Daarmee behaalde hij de eerste 
prijs in een filmfestival van Veronica. Bijna een jaar 
werkt Martin thans aan de film over Jutphaas en 
tegelijk is hij bezig met een film, die de titel krijgt: 
"Nieuwegein, een groene stad." Met die f i lm gaat 
Martin weer naar het f i lmfestival van de TROS "In 
de kijkerd". Het is dus een vijf-minutenfilmpje. 
Niettemin valt er in die vijf minuten heel wat te zien 
van het natuurschoon in deze groeigemeente, maar 
bijvoorbeeld ook van het Frederiksoord, de Oude 
Sluis, de sneltram, de nieuwbouw en de markt bij het 
gemeentehuis. Over dat laatste zegt Martin Terlingen: 
"Op zo 'n drukke markt kun je met wat beelden zo 
goed duidelijk maken, dat Nieuwegein een stad is 
waar al meer dan 55.000 mensen wonen. Het is 
overigens frappant hoe enorm veel landelijke rust en 
natuur in Nieuwegein, een stad toch, te vinden is. Het 
mooiste plekje vind ik wel het Achterdijkje bij de 
Nedereind- 
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t e  r e a l i s e r e n .  
Het lijkt mij juist om u, lezer, kennis te laten maken 
met Martin Terlingen voordat u leest over de f i lm 
ze l f .  
 
Martin; een laatbloeier in fi lmland! 
Op 17 maart 1944 is Martin Terlingen geboren in 
het dorp Zuilen, dat een onderdeel vormt van de 
stad Utrecht.  
Na de lagere school bezoekt Martin de Mulo en met 
het B-diploma op zak wordt hij naar de Grafische 
School aan de Jutphaseweg in Utrecht gestuurd. 
Op de afdeling Fotografie worden hem de beginselen 
van het fotograferen bijgebracht en de noodzakelijke 
kennis op het gebied van de vormgeving. Na 
voltooiing van zijn opleiding wordt Martin Terlingen 
fotograaf. Eerst werkt hij bij PHotogravure; 5 jaar 
in Utrecht en dan 13 jaar in Amsterdam. De 
achterliggende vijf jaren werkt Martin als fotograaf 
bij Douwe Egberts in Utrecht. 
 
Hij  is al getrouwd met zijn Isabella en dochter 
Wanda is al geboren als bij hem de idee post vat 
om te gaan filmen. Dat is zo omstreeks 1975. 
En Martin heeft succes met zijn films; hij gaat van 
meet af aan zijn filmpjes opsturen naar diverse 
f i lm-festivals voor amateurs en valt al spoedig in 
de prijzen. 
De eerste film, waarmee hij een prijs wint is een 
impressie over Parijs. 
Een film, waaraan Martin met plezier terugdenkt is 
een film over het Formule-1 racen op het circuit van 
Zandvoort. 
In 1976 maakt hij zijn film "De Sluis". De historie 
van dit filmpje is op zichzelf al een  verhaal .  
Martin brengt op zekere dag zijn vrouw naar de 
kapper in het oude Vreeswijk. Het is loei-heet en hij  
zoekt l iever de koelte van de rivier-oever.  En 
natuurlijk ....................de filmcamera gaat mee vanuit 
de kofferruimte van de auto, een opel-kadett die 
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DE FILMER MARTIN TERLINGEN 
een portret door piet daalhuizen. 

In le id ing .  
Voor de documentaire films is de Historische Kring 
in contact gekomen met de Nieuwegeinse amateur-fil-
mer Martin Terlingen, die onder meer met een film 

 

Martin Terlingen in zijn montage-studio. 

over de Vreeswijkse Beatrixsluizen in de prijzen viel van het 
TROS-filmprogramma "In de kijkerd". Met deze Zuilenaar of 
zo u wilt nieuwe nieuwegeiner is in korte tijd een goede 
samenwerking gegroeid, waarbij het mogelijk bleek een 
onzes inziens fijne film 
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De winkelprijs is vastgesteld op circa f 17,50 (het 
kan een paar dubbeltjes meer of minder worden!) 
 
Bij de keuze voor het documentaire-film gebeuren is 
eigenlijk dezelfde weg gevolgd als bij de boeken. Wat 
is er en waar moeten we naar toe? 
Welnu van het dorp Vreeswijk bestaat veel film-mate-
r iaal ,  ook bij de te levis ie .  
Er is een uitstekende documentaire gemaakt in kleur 
door een inwoner van het dorp. Helaas is het erg 
moeilijk om deze film voor vertoning beschikbaar te 
krijgen. 
Maar de film is er en daar gaat het om! 
Ook hier is van Jutphaas niets fatsoenlijks beschik-
baar! 
Daarom is onze eerste documentaire-film, gemaakt 
door Martin Terlingen, over het dorp Jutphaas. 
In de herfst van dit jaar wordt het "start-schot" 
gegeven voor de documentaire over Vreeswijk. 
Wellicht komt daarna een soort samenvatting over 
Nieuwegein in zijn geheel. 
De film over Jutphaas gaat bijna 25 minuten duren. 
U leest er elders in dit blad meer over .  
 
De werkgroep hoopt, dat u de keuze-volgorde kunt 
billijken. 
 
Leden en donateurs. 
We groeien gestaag! Bij de braderie van 19 en 20 
augustus in Jutphaas meldden zich 21 nieuwe leden en 
donateurs. We gaan nu naar de 350! Het bestuur 
hoopt, dat er behalve veel leden ook veel nieuwe 
werkers in de diverse werkgroepen bijkomen; 
daaraan is een grote behoefte! 
Teveel moet worden gedaan door te weinig mensen op 
het gebied van archeologie,  publicaties,  historisch 
en archiefonderzoek. 
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Films en boeken: verantwoording voor een keuze. 
 
De werkgroep Publicaties heeft het initiatief geno-
men om te komen tot de uitgifte van enkele boeken en 
een drietal f i lms.  
Daartoe is al enkele jaren geleden besloten; eigen-
lijk is de historie van onze vereniging begonnen met 
plannen om een boek te schrijven. Toen de werkgroep 
de plannen verder ging uitwerken is direct het keuze-
vraagstuk om de hoek komen kijken: wordt er 
geschreven over Nieuwegein, over Vreeswijk of over 
Jutphaas? 
Gezien de jonge geschiedenis van Nieuwegein is de 
keuze voor de eerste uitgave niet daarop gevallen. 
Voor de uiteindelijke keuze is gedaan is op een rij 
gezet of en zo ja welke publicaties er van de oude 
dorpen Jutphaas en Vreeswijk zijn en of die nog in de 
handel verkrijgbaar zijn. 
Welnu, er blijkt over beide dorpen erg veel geschre-
ven te zijn, maar verkrijgbaar bleken alleen nog de 
boeken "Vreeswijk Voorheen" en later nog de herdruk 
van het boekje "Vreeswijk aan de Lek". Beide fijne 
boekjes in haar soort. 
Van Juthpaas blijkt niets meer te krijgen. 
 
De eerste keus van de werkgroep is geweest het 
boek "Van Ridderhofstad tot Buitenplaats", waarin 
de historie is beschreven van alle bekende kastelen en 
huizen in Jutphaas en Vreeswijk. En daarna krijgt de 
historie van het dorp Jutphaas de aandacht. Daarmee 
kan dan elke inwoner van de gemeente en 
belangstellenden van daarbuiten beschikken over 
boeken waarin de historie van het gehele Nieuwegeinse 
gebied is beschreven. Als u het boek "Vreeswijk 
Voorheen",of "Vreeswijk aan de Lek" al heeft en er 
omstreeks november 1983 nog bijkoopt het boek 
"JUTPHAAS VERLEDEN TIJD" dan bent u historisch 
goed geïnformeerd. U leest het inderdaad goed: in 
november a.s. zal het tweede boek van onze vereniging 
wellicht in de winkels liggen! De oplage is bepaald op 
1.500. 
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Het BAROK KOFFIECONCERT zal worden gegeven in de 
ALEXANDERZAAL VAN KASTEEL RIJNHUIZEN op 
ZONDAG, 30 OKTOBER 1983, aanvang 12.00 uur. 
Het concert wordt verzorgd door het Nieuwegeins 
Barokensemble "bagatelle". U krijgt ook nog een 
kopje koffie aangeboden. 
De plaatsruimte is beperkt! 

KAARTEN EN EEN PROGRAMMA zijn af te halen bij 
de secretaris, Nedereindseweg 2. De kosten zijn f 2,00 
per persoon. 
Het ensemble heeft de volgende bezetting: 

W. Broess blokfluit 

G.J.  van Mill blokfluit  

W. Hijnen dwarsfluit 

G. Verbeek cello 

R. Bouman klavecimbel 

Het programm zal werken bevatten van diverse 
barok-komponisten zoals Scarlatti, Vivaldi en Haydn. 

Rectificatie. 
In het vorige nummer is een foutje geslopen. 
Bij de foto op bladzijde 88 staat de oude R.K. Pastorie 
afgebeeld, die heeft gestaan aan de Utrechtsestraatweg. 
De sloopdatum 1939 is juist. De oude pastorie aan de 
Nedereindseweg is namelijk later gesloopt; dat gebeurde 
grotendeels in 1983 met het uit 1407 daterende gebouw! 
 
Bibliotheek 
Voor de bibliotheek is het afgelopen kwartaal aan-
geschaft het boek "De oude Nederlandse maten en 
gewichten.", geschreven door J.M. Verhoeff. 
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C R 0 N Y C K D E G E Y N 

oktober 1983. 5e jaargang nr. 4. 
 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HIST. KRING 
NIEUWEGEIN  

 
 Jaarprogramma 1983-1984. 
*In tegenstelling tot hetgeen op het u toegezonden 

jaarprogramma is vermeld, moet in verband met de 
subsidieverordening voor bepaalde evenementen toch een 
bijdrage worden gevraagd. In verband hiermede is de 
entree-prijs voor diavoorstellingen bepaald op f 1,00 per 
persoon. De bijdrage voor de excursie per touringcar naar 
Gouda (12 mei 1984) bedraagt -zoals gebruikelijkf 10,00. 

*De redactie herinnert u graag nog even aan de datum van 
de premiere van de film "Jutphaas". Op donderdag, 15 
september 1983 bent u om 20.00 uur welkom in "De 
Lantaern". 
Laat u nog even weten of u komt? Als er teveel aanmeldingen 
binnenkomen moeten we een extra avond reserveren. Het is 
goed als we dat tijdig weten. Dus even een van de bijgaande 
antwoord-formulieren opzenden naar Verdistraat 2. 

*Naar het WATERLEIDINGMUSEUM, aan de Lauwerhof 
(bij het Predikheerenkerkhof) in Utrecht gaan we op 
donderdag, 24 november 1983. We worden om 20.00 uur 
verwacht in de Watertoren. 
Ieder gaat op eigen gelegenheid! U krijgt er een kopje 
koffie en de toegang wordt betaald door de Historische 
Kring. Voor het aantal rondleiders 
en voor de koffie is het nodig, dat we weten hoeveel mensen 
er komen. 

STUURT U EVEN EEN ANTWOORDFORMULIERTJE IN! 

*EXTRA                              EXTRA             EXTRA 

Als extraatje voor de viering van ons eerste lustrum kunnen 
we u een BAROK KOFFIECONCERT aanbieden. 
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Wist u dat 
-wij nog steeds geen geloof hechten aan de berichten over de 
sloop van de historische kinderboerderij? 

-wij er toch niet zo gerust op zijn, nu is gebleken dat er op het 
gemeentehuis fouten zijn gemaakt waardoor een restauratie op 
weinig subsidies hoeft te rekenen? 

-men is vergeten om de kinderboerderij "aan te melden" voor 
restauratie bij Monumentenzorg? 
-datzelfde: al eerder is voorgekomen met de hek-
wachterswoning, de Anna van Rijnhuisjes, het Regthuys en 
dat deze vervolgens zijn gesloopt, soms "per vergissing"? 

-zoiets toch wel een soort "beleid" lijkt te zijn om van oude dingen af 
te komen? 

-bijvoorbeeld ook de bebouwing van het Raadhuisplein niet op 
de monumentenlijst is geplaatst en niet is aangemeld voor 
restauratie? 
-wij door het maar voortgaan van voor monumenten ver-
velende gebeurtenissen toch twijfelen aan het voorkomen in de 
gemeentelijke instructieboeken van het woord 
Monumentenbeleid". 

-wij kennis hebben genomen van een idee om de 
kinderboerderij mede te laten restaureren in het kader, van een 
project voor jeugdige werklozen? 

-wij zoiets op de televisie hebben gezien toen het over een molen 
ging te en dat het best de moeite ook eens waard is om dat hier 

 uit te proberen? 

 
-wij het woord "vernieuwbouw" ook als slopen bestempelen en 

dat bij dat woord nog steeds moeten denken aan wat dat inhield 
voor de molenaarswoning? 

-het MOTTO IS: DE KINDERBOERDERIJ SLOPEN :.... DAT 
NOOIT!". 

-wij al een motto hebben bedacht voor, een ongetwijfelt  te voeren 
actie als er en tóch sloopplan nen komen?  
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RUBRIEK.-FOTO 
De keuze van de foto's is deze keer niet toevallig; het gaat 
om twee historische plekjes waar iets mee aan de hand is! 
Op de eerste prent staat de gracht van het Fort Jutphaas 
afgebeeld. De foto is gemaakt omstreeks 1910. Het Fort 
is gebouwd op de plek waar in het verleden het prachtige 
kasteel Plettenburg heeft gestaan. Nadat in 1806 de 
laatste bewoner was overleden raakte het kasteel in 
verval. De Staat der Nederlanden kocht het en liet het 
afbreken, zodat in 1840 op die plaats het fort kon worden 
gebouwd. 
De Dienst der Domijnen heeft een aantal jaren geleden het fort 
aan de gemeente-Nieuwegein verkocht. Volgens de plannen 
moet het worden opgenomen in een wandel- en recreatieroute. 
De bezuinigingen houden dat -hopelijk niet voor altijd- tegen. 
Onlangs is wel de ruim 140 jaar oude brug grondig 
opgeknapt, maar helaas.. . .enkele weken later alweer in 
elkaar gereden! 
We hopen nu maar, dat er snel opnieuw een reparatie 
komt! 

De boerderij aan de oostzijde van de Hollandse IJssel is het 
onderwerp van onze tweede prent. Ze staat op de plek, waar 
de gracht van kasteel Oudegein uitkomt in de Hollandse 
IJssel. De geschiedenis van de boerderij, die thans kin-
derboerderij is, gaat meerdere honderden jaren terug. Diverse 
bouwstijlen zijn te herkennen. Maar helaas...de toestand 
van dit enige monument langs de Hollandse IJssel is erg 
slecht. We hopen maar, en we zullen er voor "knokken" als 
dat nodig is, dat de kinderboerderij,; als monument 
behouden blijft en deze uitstekende functie als 
kinderboerderij kan blijven vervullen. 
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A.R. van Dort : De Lantaern van Jutphaas. 
Geschrift uitgegeven ter gelegenheid 
van heropening van 'De Lantaern', 
voorheen St. Franciscusgesticht. 

G.W. van Heukelum : Van Sunte Christoffels Beelden. 
Utrecht 1866. 

G.W. van Heukelum : De St. Nicolaaskerk van Jutfaas. Utrecht 
1906. Deze uitgave verscheen in twee 
uitvoeringen: één voor  gemeentenaren 
en één voor meer geïnteresseerdèn in 
kunstvoorwerpen. 

A.E. Rientjes/ : Het kerspel Jutfaas 1947. 
J.G. Böcker 
--Het Catharijneconvert - monument met toekomst.  
--Het Catharijneconvent - uitgave 1983. 

(de beide laatste werken zijn een uitgave van 
het Museum het Catharijneconvent). 

De afgedrukte foto's zijn afkomstig uit de verzameling van J. 
Schut met uitzondering van de foto van de gedenkpenning die 
afkomstig is van het A.B.M. 
Tenslotte ben ik nog dank verschuldigd aan de heer A.R. van 
Dort die mij nog van een aantal losse aantekeningen voorzag. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

DE REDAKTIE 
WENST U 

EEN PRETTIGE 

                                  VAKANTIE!!! 
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1

zelf opgezocht op zolders en kerkgewelven, gij hebt 
geijverd voor den herleving van den Liturgische zong en 
deze hervormd tot een, die waardig klinken in Gods 
huis. Daarom hebt ge op de eerste plaats uw 
ambtsbroeders in den H. Dienst des Herein aan U 
verplicht. Maar Uw heerlijk streven is NIET ALLEEN 
gewaardeerd door geloofsgenoten. Ge hebt de kunst in 
het algemeen bevorderd, ge hebt er aan gewerkt dat 
kunst en heven weer één zou worden. Ge hebt kunst en 
nijverheid weer tot elkaar gebracht. Door het stichten 
van het Aartsbisschoppeli,jk Museum hebt ge mannen van 
allen stand aan U verplicht '.1) 

Uw arbeid staat en straalt, voor 
Leder oog, in werken en in 
menschen. 
De menschen beloven U de ontwikkeling, de 
werken het blijvende. 1) 

Dr. Andreas Jansen. 
1. Kath. illustratie 1910. 

gedicht staat afgedrukt in de Utr. Courant van 5 juli 
1910. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lijst van geraadpleegde literatuur en bronnen. 

De kloosterkroniek van het St. Franciscusgesticht te Jutphaas. 
Archief St. Nicolaasparochie. Dagboek van Mgr. Van 
Heukelum sinds zijn benoeming tot pastoor te Jutphaas. 
Archief St. Nicolaasparochie. 
berichten uit de Utrechtsche Courant van 1890-
1910. 
Jaar-verslagen St. Bernulphus-Gilde van 1900 1900-
1912. 
Utrechtsch Jaarboekje 1911. 
Katholieke Illustratie 1910. 
A.R. van Dort : St. Nicolaaskerk van Jutfaas. Cronyck 

de Geyn, jrg. 1983. 
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in 1918 uitgeleend aan de R.K.. Openbare Leeszaal. Een 
aantal jaren later is dat aantal teruggebracht tot 20 à 25, 
omdat de Katholieke Universiteit van Nijmegen haar 
poorten had geopend en kenbaar had gemaakt dat zij 
graag zou willen beschikken over een aantal boeken uit de 
bibliotheek van Van Heukelum. 
Het museumbestuur gaat er vervolgens mee akkoord dat 
ongeveer- 500 boeken naar Nijmegen verhuizen .... waar 
ze tijdens een bombardement in 1944 door brand 
verloren zij r. gegaan. Eerder oorlogsgeweld had de 
verzameling handschriften - eveneens door Van 
Heukelum verzameld er: aar_ het Aartsbisschoppelijk 
Museum geschonken reeds gehalveerd. Tijdens het 
bombardement van Rotterdam in mei 1940 was de 
handschriftencollectie in die stad ondergebracht bij iemand 
die ze voor studie nodig had en wiens huis door de Duit-
sers werd vernield. 

Dit artikel over Van Heukelum wordt beëindigd met de 
constatering dat heel veel zaken met betrekking tot Van  
Heukelum's persoonlijkheid, zijn bezigheden en invloeden, 
vanwege ruimtegebrek niet voldoende uit de 'verf' zijn 
gekomen. Laten voor diegenen die deze constatering 
onderschrijven de woorden van Mgr. Andreas Jansen een 
aanvulling zijn op die plaatsen waar dit artikel zelf tekort 
schiet: 

'Het wa  50 jaar geleden treurig gesteld met de ke kelijke 
er, Liturgische kunst. De ch elijke symboliek was 
verdwenen. Gij zijt opge aan. Me  ech  weinig anderen 
waart Gij toen Uw t ,jdge noo en ver vooruit, omdat Gij de 
kuns  vers ond, achter U te zien het heerlijke 

alende Licht, dot lichtte uit de 'duistere' 
middeleeuwen. G j hebt U er in verdiept en schatten 

ve z me d, G j hebt U er toe gezet, uw krachten te wijden 
aan de christelijke kunst. Ge hebt de schot en 
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Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig 

priesterschap aangeboden aan G.W. van Heukelum 

in het jaar 1909. 
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De gedenkpenning toont aan de voorzijde Mgr. Van 
Heukelum ' en profil, met aan de keerzijde de diens 
familiewapen-een klimmende ram op een zwart veld 
met daarboven de Monseigneurshoed, waaraan zich 
dre kwasten bevinden. 
Het gedenkboek bevat 21 pagina's met de handteke-
ningen van de aanwezigen. 
Men kon toen nog niet weten dat men binnen een jaar 
opnieuw bijeen zou komen voor Mgr. Van 
Heukelum. Nu niet om feest te vieren maar juist het 
tegenovergestelde: de laatste eer bewijzen. Namelijk in 
het voorjaar van 1910 verergerde de 
gezondheidstoestand van Mgr. Van Heukelum zich 
dermate dat voor zijn leven werd gevreesd. 
Verbetering bleef uit en duidelijk was dat het einde 
nabij was. Nadat hij in juni de laatste II. Sacramenten 
had ontvangen overleed hij op 
30 juni 1910, nadat hij een aantal dagen daarvoor buiten 
bewustzijn was geraakt. Zijn begrafenis vond plaats op 
5,juli en deze moest op uitdrukkelijk verzoek van de 
overleden pastoor een sober karakter dragen. Ook 
mocht er geen lijkrede worden gehouden. Na de Ii. Mis, 
die om 10 uur begon, werd Van Heukelum bijgezet in het 
Priestergraf op de R.K.. begraafplaats achter de St. 
Nicolaaskerk te Jutphaas. 
Tenslotte nog een enkel woord over Van Heukelum's 
testament. 
Uit het testament blijkt dat zijn bezittingen deels 
moesten worden gelegateerd aan het Aartsbisschoppelijk 
Museum te Utrecht en deels aan dc Seminaris van 
Rijzenburg en Culemborg. 
Het Aartsbisschoppelijk Museum verwierf daardoor 
de bibliotheek van Van Heukelum die een aantal unieke 
boekwerken omvatte. 
Volgens een bewaard gebleven lijst zouden dat ongeveer 600 
boeken zijn geweest. het Aartsbisschoppelijk Museum heeft 
ongeveer 100 van deze boeken 
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grote betekenis is geweest voor de neo-gotiek, voor de 
oudheidkunde, voor de kunst in het algemeen en de 
kerkelijke kunst in het bijzonder. Tijdens deze grootse 
huldiging werd Van Heukelum een som geld aangeboden, 
die hij vervolgens bestemde voor het Aartsbisschoppelijk 
Museum. Ter gelegenheid van zijn jubileum werden ook een 
aantal gedenkpenningen geslagen en een gedenkboek 
vervaardigd, welke laatste aan Van Heukelum werd 
aangeboden. 

 

  

Hier een afbeelding 

van de voor- en keer-

zijde de van de 

gedenkpenning van Van 

Heukelum geslagen in 

1909 ter gelegenheid 

van zijn 50-jarig 

Priesterschap. 

(foto ABM, nr. 1775.) 



 Onder de hooge geestelijken, die th ns te g t waren,
we d ook Z.D.H. de Aartsbisschop van U ech  
opgemerkt ...' 1  
 
Niet alleen op plaatselijk niveau werd Van Heukelum 
gehuldigd. Intussen hadden een aantal directeuren en 
conservatoren van musea in samenwerking met een aantal 
geestelijken en het bestuur van het St. Bernulphus-Gilde 
plannen ontwikkeld om het 50-jarig priesterfeest van Van 
Heukelum aan te pakken om de jubilaris een grote hulde te 
brengen. 
Deze feestelijkheden vonden een week na het feest in Jutphaas plaats 
in Utrecht. We zullen hier niet de volledige lijst van aanwezigen 
weergeven doch slechts volstaan met de volgende namen: Mr. 
P.C.J. Boelens, conservator van het Fries Mu-seurn te 
Leeuwarden. 
Dr. P.J.Th. Cuypers, architect van het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 
Jos Cuypers, voorzitter der Kath. Kunstkring "De 
Violier". 
Prof. Holwerda, directeur van het Rijks Museum van 
Oudheden te Leiden. 
Mej. M.G.A. de Man, conservatrice van het Zeeuws Museum te 
Middelburg. 
Jhr. B.W.F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van het Rijks 
Museum te Amsterdam en nog vele anderen uit de wereld der 
kunsten en wetenschappen. Uiteraard ontbraken ook de 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders niet en lieten de St. 
Gregorius vereeniging en het St. Bernulphus-Gilde niet verstek 
gaan. De lijst van aanwezigen omvat alleen al meer dan dertig 
namen van prominente Nederlanders zowel op kerkelijk als op 
kunst en wetenschap-gebied. 
Ze is er het overduidelijke bewijs van dat Van Heukelum's 
invloed, werkkracht en drijfveer van 
1. Utr. Courant 1909 - 12 augustus 
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onder toez ch  van Mgr. ansen, Kanunnik en Pa oor 
e Bunn k, eenvoudig doch smaakvol ver ie d. Van 

heinde en ve re waren ve e belangstellenden opgekomen, 
e  bijwoning van den H. Mis, die door den 75-jar gen 

pastoor zel  zou worden opgedragen. Tegen 10 uur 
beierden de zelfs n he buitenland beroemde klokken en 
verkond gden, do  de H~Dienst een aanvang zou nemen  
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Voora gegaan door 4 koorknapen en hooge geestelijken,
in volornaat, rad de jub la , in paarsche man e  gehuld  
onde  p ech g koorgezang het kerkgebouw binnen. 
Zichtbaar aangedaan droeg Z. Eerw. de H. Mis op, 
b ges aan doo de Ee w. Heeren Poppe, rector e 
Denekamp; Mgr. Jansen en pa er Friedeman, alsmede de 
Eerw. Heeren Konings, kapelaan te Groningen en de Ee w. 
Pa e  der Franc sca-nen, Kruytwagen te Woerden. 
Na af oop van de H. M s werd de feestcantate uit-
gevoerd, door Ju aasche koorzangers. Een woord van
hof komt allen daarvoor toe, voorah de beide o ozange s, 
de heeren K. Heyman en A. van Zels . Het geheet, maakt

tf  
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een diepen indruk op den aanwezigen. Het welslagen der 
uitvoering was voor een goed deel te danken aan het 
heerlijk orgelspel van den heer A.J. van Bentum, organist 
der kerk. Na afloop kwamen Kerk-en Armbestuur namens 
de gemeen e den jubilaris gelukwensen. Daarna vo gde 
he  onthaal der kinderen van de Zus e s cholen. Ook doo  
was Z. Eerw. bli,jkbaar verrast door het aanb eden van 
bouquetten en 't zingen van toepa eli,jke ee iede en. 
De Pastoor had ook de ouden van dagen, de weduwen en 
de armen niet vergeten. R ,jke i jk werd hun een g  in 
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In den avond we d door '  Fanfarecorps, directeur den 
heer C.H. van Meurs, een we geslaagde ui voering 
gegeven in den tuin van de Pastorie, die door de goede 
zorgen van den koster der kerk, den heer Hei,jligenbe g,  r
prachtig was ver ch . li t

t l
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nulphus-Gilde. In 1908 is zijn oude kwaal terug
en moet hij zelfs afzien van een reis naar Gouda. In 
september 1908 houdt hij een tentoonstelling van zijn 
privé-collectie van ruim 30 schilderijen in de pastorie 
van Jutphaas. Deze tentoonstelling was overigens alleen 
toegankelijk voor enkele vrienden en genodigden. Deze zijn 
zo onder de indruk van deze verzameling dat zij bij hem 
aandringen om zijn verzameling ook in Utrecht tentoon 
te stellen, hetgeen daarna gebeurt. Ook de parochiale 
bezigheden hebben te lijden onder de ziekte van Van 
Heukelum. Men is dan ook blij verrast en dankbaar dat 
Van Heukelum in 1909 zijn 50-jarig Priesterfeest mag 
herdenken. liet is vanzelfsprekend dat dit jubileum niet 
beperkt kon en mocht blijven tot de parochie Jutphaas, 
maar dat ook van andere zijde aandacht aan dit 
jubileum zou worden geschonken. 
Op 10 augustus 1909 werd het jubileum kerkelijk 
gevierd in de St. Nicolaaskerk te Jutphaas, gevolgd 
door een receptie. 

JUTPHAAS.-- Kerknieuws. 
HET GOUDEN PRIESTERFEEST TE JUTFAAS. 
'Mgr. G.W. van Heukelum, Eere-Komerheer van 
Z.H  den Paus, Ridder in de Orde van den Nede .andsch. rl e 
Leeuw, oprichter en directeur van het Aar sb sschoppe k 
Museum te Utrecht en Pa oor te Jutfaas, vierde zijn 
Gouden Priesterfeest. Reed  vroeg in den morgen 
wapperden tal van v ag gen, zowel van de woningen van 
Ka ho eken a s Protestanten, hetgeen ons zoo schoon 
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ge egen dorp, een feestelijk aanzien schonk. Tegen negen 
uur trokken honderden kinderen, in hun Zondagspakje 
naar den Openba e Schoo , en werden door voor reken n
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van den Pastoor rijkelijk onthaald op krentenbrood, 
chocolade, koek enz. He  zeldzaam schoone kerkgebouw, 
ook eene s ich ing van Zijn Eerw. was voor deze 
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gelegenheid
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afb. 19 Gerard Willem van Heukelum 

oprichter van het Aartsbisschoppelijk Museum, 
 opname rond 1909 
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Van Heukelum beoogde doelstellingen bereikt. Naast de 
bouwaktiviteiten voornoemd, heeft Van Heukelum ook de 
bouw van het St. Elisabeth's-hof aan het Kerkveld 
gerealiseerd. Ook die bouw is mogelijk geworden door de 
financiële steun van mevrouw Heytink. Uit erkentelijkheid 
met deze milde geefster werd het hofje naar haar 
genoemd. Aanvankelijk waren deze 8 woningen bedoeld 
als huisvesting voor alleenstaande arme vrouwen. 
Later zijn in die woningen ook echtparen gehuisvest 
geweest. Momenteel zijn ze, na een grondige restauratie 
in particuliere handen overgegaan, nadat ze eerst met 
sloop van gemeentewege werden bedreigd .  
De bouw van de woningen in 1908 is tevens één van
Van Heukelum's laatste openbare werkzaamheden ge-
weest. 
Omstreeks 1904 openbaarden zich een aantal ziek-
teverschijnseler, die Van Heukelum noopten tot het 
staken van eer, groot aantal activiteiten. Geenszins 
een man van groot postuur, had hij zich over het 
algemeen in een vrij goede gezondheid mogen 
verheugen. Aan het begin van de twintigste eeuw 
gaat echtei, zijn leeftijd een rol meespeler. 
Bezoeker, aan kuuroorden in Duitsland brengen ook niet 
de zo zeer gewenste verbetering, zodat Van Heukelum 
zijn werkzaamheden voor het Aartsbisschoppelijke 
Museum, het St. Bernulphus-Gilde en enige andere 
kunst- en oudheidkundige instellingen grotendeels 
moet staken. Vergaderingen en bijeenkomsten kunnen 
door hem niet meer worden bijgewoond. De jaarlijkse 
kunstreizen in binnen en buitenland kunnen door hem, 
zij het met de grootste lichamelijke inspanning, nog 
juist worden meegemaakt. 
Omstreeks 1907 is er in zijn lichamelijke toestand 
eer,  t i jdel i jke verbeter ing opgetreden en bezocht hij 
weer een aantal bijeenkomsten van het St. Ber- 
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Op 6 mei 1895 trekken de eerste zusters Franciscanessen 
in het overigens nog niet voltooide gebouw. Deze zusters 
waren afkomstig uit het Limburgse Heythuizen. De 
meubilering en de verdere inventaris was grotendeels 
afkomstig van een in Kralingen opgeheven klooster. 
De eerste bezetting bestond uit een 6-tal zusters; te weten: 
zr. Albertina Terstegen, overste 
zr. Antonia Linders, voor het handwerk 
zr. Reginalda Birnbaum, voor de nieuwe school zr. 
Jacoba Berger, voor de bewaarschool 
zr. Ildephonsa Kosterink, voor de tuin en de was  
zr. Amata Teunissen, voor de keuken 

'... Daar he  inwendige van de bouw nog n et voltooid wa , 
ontmoetten w n de gangen en vertrekken werklieden, die de 
nieuwgekomen zu e  met de g oo e ve bazing be chouwden, 
want ij hadden nog geen Franciscuskinderen in de b uin  pij 

st rs r tst r s
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gezien; hun ged a  wa  e hte  ui e st eerbiedig...'1) r g s c r t r
 
De eerste nacht in het Jutphase klooster verliep voor de 
zusters vrij rustig alleen hadden ze vergeten de achterdeur, 
af te sluiten, zodat ze de volgende morgen nog vóór vijf uur 
werden gewekt door voetstappen. Aanvankelijk dachten ze te 
doen te hebben met inbrekers; achteraf bleek het één van de 
werklieden te zijn die zijn werk wilde beginnen en daar de 
voordeur op slot was, maar via de niet op slot zijnde 
achterdeur was binnengekomen  
De opening van de Bewaarschool vindt plaats op 
13 mei 1895. Een week later volgde de naaischool met 24 
kinderen. De plechtige wijding van het gebouw had plaats op 
28 mei 1895. Hierbij was ook mevrouw Heytink-Baesjou van 
Vronestein aanwezig. Nadat op 23 september 1895 ook de 
school voor het gewoon lager onderwijs was geopend waren 
de door 
1. Overgenomen uit de Kroniek Franciscusgesticht. 
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 vorderde, ontwikkelde Van Heukelum nieuwe aktivi-
teiten binnen zijn parochie. 
In 1889 heeft hij letterlijk de "2e pastorie" aan het 
Kerkveld teruggekocht van de Protestanten. Deze 
woning was in 1407 gebouwd als onderkomen voor de 
tweede plaatselijke pastoor, die hier benoemd was. Na 
de Hervorming moesten de katholieken ook deze 
woning afstaan aan de hervormingsgezinden. Vier 
eeuwen later werd één van deze pastorieën - de ander 
was rond 1820 afgebroken tegelijk met de kerk aan 
het Kerkveld - weer katholiek eigendom. 
Daarnaast koesterde Van Heukelum reeds lang plannen 
om in Jutphaas een katholieke school te stichten. 
Daar de benodigde gelden ontbraken, moest dat 
plan voorlopig op de lange baan worden geschoven 
omstreeks 1894 komt er een gunstige wending. 
Tijdens een van de ontmoetingen met mevrouw 
Elisabeth Heytink -Baesjou van Vronestein te 
Voorburg vertelde Van Heukelum van zijn plannen, 
die tot dan toe onuitvoerbaar bleken. Mevrouw 
Heytink stelde zich daarop bereid de benodigde 
financiën te verstrekken tot een bedrag van 1. 
25.000. 
De daarbij door haar gestelde voorwaarden vormen 
voor Van Heukelum geen onoverkomelijke bezwaren. 
Een van die voorwaarden was dat het onderwijs aan de 
nieuw gestichte school gegeven moest worden door 
zusters van de Orde der Franciscanessen. Ook moest 
het gebouw de naam "St. Franciscus'-gesticht" genoemd 
worden, naar het overleden zoontje van mevrouw 
Heytink. 
Op 29 maart 1894 heeft Van Heukelum de plannen 
voor de bouw zo ver rond dat de aanbesteding kar: 
plaats vinden. 
hoogste inschrijver is de firma P. Barneveld uit 
Utrecht voor  f. 33.400. Laagste was aannemer N. 
Willemse uit Vreeswijk voor f. 22.840. Kort daarop 
wordt met de bouw begonnen. 
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digd. Hij maakte overigens ook gebruik van door `Mgr. van 
Heukelum aangetrokken meubelstukken c.q kunstvoorwerpen 
uit andere kerken. 
De orgelkast is afkomstig uit Amsterdam. De stijl ervan wijst 
op vervaardiging in die stad en het geldt als één van de mooiste 
orgelkasten uit de gotische periode. 
Naast de orgelkast herbergt de kerk ook nog een ander 
vermeldenswaardig kunstwerk. Dat betreft het altaarstuk, 
voorstellend de Veertien Noodhelpers. Dit stuk is vervaardigd 
door Michael Wohlgemuth uit Neurenberg. Oorspronkelijk was 
het aangebracht in de kerk te Neunkirchen. Nadat deze in 1619 
was verwoest ging het altaarstuk over in particuliere harden. 
Erfgenamen van deze verzamelaar verkochten het later aan een 
andere kunstverzamelaar. 
Van Heukelum kende de laatste eigenaar en wist deze ertoe te 
bewegen het altaarstuk aan hem te verkopen. De Jutphase 
pastoor was tot de aankoop van het altaarstuk in staat gesteld door 
een gift var.. Jacobus Versteeg. 
Bouw en meubilering van de kerk hebben, zeker gedurende de 
eerste jaren, de meeste tijd van Van Heukelum gevergd. 
Hoewel het op zich de moeite meer dan waard is, is het hier 
niet de plaats een uitgebreidere beschrijving te geven van alle 
in de kerk aanwezig zijnde kunstvoorwerpen en 
voorstellingen. 
We constateren ten slotte dat Van Heukelum er bijzonder goed in 
is geslaagd een kerk te bouwen die vanwege haar stijl en interieur 
aansluit bij de neogotische stijl. Een kerk die vanwege haar zui-
vere stijl, tot ver over de landsgrenzen bekendheid genoot en 
geniet. 
Met recht kan worden gezegd dat Van Heukelum voor Jutphaas 
gold als de "bouwpastoor". Dat blijkt ook uit zijn verdere 
werkzaamheden in Jutphaas. Nadat de kerk was gebouwd en ook 
de inrichting 
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Het geheel is opgetrokken uit rode baksteen en maakt 
aan de buitenzijde een eenvoudige doch degelijke indruk. 
Zoals gezegd, de kerk was nog niet geheel voltooid. De 
talrijke muur-gewelf- en kolomversieringen zijn 
uiteraard dan nog niet aangebracht. Ook het huidige 
meubilair is nog niet aanwezig. 
Eerst in de loop van de daarop volgende 30 jaar is het 
interieur, zoals we het nu nog kennen, aangebracht en 
aangekocht. 
De bouw en zeker ook de versieringen sluiten geheel aan 
op het middeleeuwse gotiek. Mgr. van Heukelum en de 
door hem aangetrokken kunstenaars hebben er echter voor 
gewaakt dat de kerk ontaarden zou in een star conservatief 
gebouw De eerste versieringen zijn in het jaar 1876 aan-
gebracht, nadat gebleken was dat de muren voldoende 
waren uitgewerkt en men bovendien de zekerheid had dat 
de aan te brengen beschildering niet zou worden aangetast 
door zuurwerking en dergelijke van het metselwerk. 
De laatste versieringen werden juist bij het overlijden van 
Van Heukelum in 1910 aangebracht. in 1884 werd in de 
kerk een fraai koorvenster aangebracht, voorstellende Het 
Laatste Avondmaal. Dit koorvenster werd aan Van 
Heukelum geschonken ter gelegenheid van zijn 25-jarig 
priesterjubileum. De parochianen van Jutphaas schonken 
hem daarbij een fraaie monstrans. 
Bij het 40-jarig jubileum van Van Fleukelum werden in de 
doopkapel twee vensters aangebracht waarop de Zeven 
Sacramenten zijn afgebeeld. 
Alle versieringen en voorstellingen zijn ontworpen door 
Willem Mengelberg. Met een uitgelezen groep 
kunstenaars is van Heukelum c.s. er in geslaagd zowel 
versiering als kerkmeubilering tot een harmonisch 
geheel samen te voegen. 
Preekstoel, communiebank en biechtstoelen zijn eveneens 
door Mengelberg ontworpen en/of vervaar- 
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Oude pa orie van de R.K.. Ke k aan de Nede e nd eweg  Gesloop  rond 1939 en 
vervangen door de hu d ge. 

st  r r i s . t  
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Nadat aannemer Peters nog een aantal bijkomende 
werkzaamheden had verricht en ook huize Zwanenburg enige 
wijzigingen had ondergaan, was eind april 1875 alles in 
zoverre gereed dat de pastorie op het Overeind kon worden 
verlaten en intrek worden genomen in huize Zwanenburg, 
die als nieuwe pastorie zou dienstdoen. De verhuizing vond 
plaats 
op 26 april 1875. 
Op zondag 9 mei 1875 werden de laatste kerkdiensten in de 

schuilkerk op het Overeind gehouden. Twee dagen later werd 
de nieuwe kerk ingewijd. De bouw van deze neogotische-
overigens nog niet geheel voltooide-kerk had precies één jaar 
geduurd. 
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bepaald niet te grote som aan de katholieken over te doen. 
Aanvankelijk stond Van Heukelum aarzelend tegenover het 
door Cornelis Van Bennekom geopperde voorstel. Hij 
meende dat de bevolking bezwaar zou maken tegen het plan 
omdat een deel van het bos zou moeten werden gekapt voor 
de plaatsing van de kerk. De financiële voordelen aan het 
plan verbonden doen hem besluiten advies van de 
Aartsbisschop te vragen. Deze is van mening dat het gedane voor-
stel dermate aantrekkelijk is dat hij adviseert op het aanbod in te 
gaan. 
Dan ook blijken de bezwaren van de plaatselijke 
bevolking geweldig mee te vallen. 
Nadat de bouwcommissie op 14 januari 1874 eveneens akkoord 
was gegaan met het voorstel af te zien van de bouw op het land 
nabij de Schoolstraat werd besloten het aanbod van baron De 
Geer te accepteren. De volgende dag reeds is de koop voor 
Zwanenburg met de erbij behorende tuin en het bos beklonken. 
Op 2 maart werd de koopakte getekend ten huize van mevrouw 
Robert, de eigenaresse van Zwanenburg. Een week daarvoor 
had de aanbesteding van de bouw van de kerk reeds plaats 
gehad. 
De laagste inschrijver was N.H. Peters voor de som van 
f.61.500. De architect was A. Tepe. In maart werd reeds 
begonnen met de grondwerkzaamheden en op 11 mei 1874 
werd de eerste steen gelegd door de Aartsbisschop Van 
Utrecht. Naast een aantal prominente kerkelijke 
hoogwaardheidsbekleders was ook mevrouw De Geer van Jut-
phaas bij deze plechtigheid aanwezig. De bouw van de St. 
Nicolaaskerk verliep voorspoedig. In augustus was het muur-
en metselwerk voltooid; twee maanden later, de kap 
aangebracht en de leien op het dak gelegd. 
Nog voor het invallen van de winterperiode waren de 
kruisbogen aangebracht en de binnenmuren bepleisterd. 
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bijeen te brengen. 
Op Nieuwjaarsdag 1874 werd aan de parochianen 
medegedeeld dat nog in dat jaar zou worden begonnen 
met de bouw van de nieuwe kerk. De bouwcommissie, onder 
Van Heukelum's bezielende leiding, niet stilzittend, had reeds 
bouwtekeningen laten maken terwijl er sinds een aantal 
jaren ook al een geschikt bouwterrein beschikbaar- was. De 
nieuwe kerk zou verrijzen in een weiland, in de directe 
omgeving van de huidige Schoolstraat, langs de Vaartse 
Rijn. Dat weiland behoorde toe aan huize 'Nieuwenstein.'. 
tegenwoordig is in die patriciërswoning de boekhandel en 
drukkerij van de heren Manschot gevestigd. 
Toch gaat de bouw van de kerk op die plaats niet door. 
Evenals bij j de benoeming van Van Heukelum tot pastoor 
te Jutphaas, speelt ook bij de bepaling der definitieve 
bouwplaats van de kerk, toeval een grote rol. Misschien is 
het in dit geval beter  te  spreken van 'voorzienigheid'  in 
plaats  toeval. 
Op de dag dat Van Heukelum  aan de parochie meedeelde dat 
de plannen zo ver waren gevorderd dat binnen afzienbare 
tijd begonnen zou kunnen worden met de bouw van de kerk, 
bracht Cornelis van Bennekom een bezoek aan de pastoor om 
hem de Nieuwj aar swensen over te brengen. 
In het daarop volgende gesprek gaf hij j Van Heukelum 
in overweging af te zien van de bouw van de kerk op het 
grondgebied van Nieuwenstein. Het landgoed Zwanenburg zou 
binnenkort onderhands worden verkocht en baron De Geer van 
Jutphaas, wonend op het "Huis de Geer" was van plan dit 
landgoed aan te kopen. Alhoewel geen katholiek zijnde, was 
hij genegen, als het Kerkbestuur dat op prijs zou stellen, 
het huis Zwanenburg zelf met de erbij behorende tuin 
er, het bos, voor een 
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Ter verduidelijking staat met een Letter K aangegeven de 

plaats waar in het verleden het schuilkerkje stond. 

 



 De eigenlijke kerk aan het Kerkveld was hen na de 
Hervorming van 1566 ontnomen. 
Kort nadat Van Heukelum zijn intrede in Jutphaas 
had gedaan bracht hij een aantal kennismakings-
bezoeken aan zijn parochianen. Daarbij bleek dat van 
Van Heukelum werd verwacht dat hij zich zou 
beijveren voor het stichten van een eigen kerkgebouw. 
Voor de jonge Van Heukelum, hij j is dan nog geen 40 
jaar oud is dat niet alleen een hele opgave het is 
tegelijkertijd ook een enorme uitdaging. Deze uitdaging 
pakt hij overigens met beide handen aan. 
Van Heukelum kunnen bepaalde talenten zeker, niet 
ontzegd worden. Als verzamelaar van kunstvoorwerpen 
had hij geleerd hoe hij bepaalde zaken moest 
aanpakken en ook hoe hij mensen moest 'bespelen'. Die 
ervaringen zouden hem in Jutphaas zeer goed van pas 
komen. 
Van Heukelum gaat voortvarend te werk. 
Nauwelijks vier maarden na zijn intrede wordt door 
hem een bouwcommissie ingesteld die zich moet bezig 
houden met de plannen van Van Heukelum om in 
Jutphaas een kerk in de neo-gotische bouwstijl te 
bouwen. De daarvoor benodigde financiën moesten 
worden opgebracht door de plaatselijke parochie, die 
daarvoor door pastoor Van Heukelum zou worden 
bezocht. 
Op 17 september 1873 bracht Van Heukelum zijn 
eerste bezoek aan Jacobus Versteeg,!... deze stelde 
mijne verwachting niet teleur... ") 
Het tweede bezoek gold de Gebrs. Kunneman en het derde 
Jan van wijk. Ook deze gaven een zodanig bedrag dat 
de pastoor de moed kreeg om verder te gaan met 
inzamelen. Mede door zijn 'bedeltalenten' ziet Van 
Heukelum kans om nog voor het einde van het jaar een 
bedrag van meer dan f.40.000 
1. Citaten overgenomen uit het dagboek var. Van 

Heukelum 
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De Aartsbisschop vond de sollicitatie van pastoor Van der 
Grindt aanleiding om Van Heukelum opnieuw bij zich te 
roepen en gaf hem te kennen dat er voor de vrijgekomen 
plaats in Benschop nog een gegadigde was en vroeg 
vervolgens aan Van Heukelum of de parochie Jutphaas niet 
te verkiezen zou zijn boven die van Benschop. 
'....Op mijn antwoord dat ik Jutphaas dan toch wel liever zou 
willen hebben, omdat ik er een kapelaan kon houden en het 
vlak bij de stad Lag ...' l),,  
werd Van Heukelum officieus te Jutphaas benoemd in de 
plaats van pastoor Van der Grindt die van ' Jutphaas naar 
Benschop zou gaan. Enkele dagen later zijn beide 
benoemingen bekend gemaakt. 
Van Heukelum zegt daarvan' ... Ik wist niet dat ik in 
Utrecht nog zovelen vrienden had, die- mij met 
geschenken vereerden...' 1) 

Van Mgr. Schaepman kreeg hij bij zijn vertrek op 
donderdag 20 maart 1873 een dozijn zilveren lepels en 
vorken; van vrienden en bekenden eveneens allerlei 
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Bij zijn aankomst in 
Jutphaas werd hij verwelkomd door kapelaan G. Wolff, 
door Maria Smit, Jan Serta en door zijn Jutphase 
huishoudster Jansje Eling. '...Alles was er bijna geregeld. I n 
de kamers brandden kachels. De tuinkamer was in orde; het 
was als of ik er reeds weken in gewoond had...'1) De 
plaatselijke kerk en pastorie stonden toen nog niet op de 
plaats of in de nabijheid van de huidige kerk, maai, was 
gelegen in tiet overeind van Jutphaas, op de plaats waar nu 
het Amsterdam-Rijnkanaal ligt. (De tegenwoordige 
Structuurbaan gaat overigens nog door een deel van de 
begraafplaats van deze kerk in het Overeind). 
De rooms katholieke gemeenschap van Jutphaas hield in dit 
eenvoudige schuilkerkje, sinds enkele honderden jaren, haar 
kerkdiensten. 

1. De aangehaalde citaten zijn overgenomen uit het dagboek 
van G.W. van Heukelum. 
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at
t

kingen tegen de verhuisplannen van Van Heukelum, 
doch deze zette zijn plannen door.  
'...was mijn verblijf te Utrecht in 't Laatste halfjaar om 
verschillende redenen minder plezier geworden, tegen 
het begin van het jaar 1873 was ik zóó gestemd, dat ik, hoe 
het ook ging, van functie wilde veranderen...' 1)  
Een goede gelegenheid daartoe meende hij gevonden te 
hebben in de vrijkomende pastoorsfunctie te Benschop. Daar 
was de pastoor, na ten slopende ziekte, juist in die dagen 
overleden. Mgr. Schaepman wenstte aanvankelijk het 
verzoek van Van Heukelum af te wijzen. 
'...Z. Eerw. hield zich of ik hem een voorstel deed, d  hij 
niet van mij verwach  had...' 1) Ondanks hernieuwde 
aandrang van de Aartsbisschop om toch vooral in 
Utrecht te blijven, laat Van Heukelum weten niet van 
gedachten te zullen veranderen en Utrecht hoe dan ook te 
zullen verlaten. Ondanks dat de Aartsbisschop Benschop 
geen goede plaats voor Van Heukelum vond; hij zag hem 
liever in bijvoorbeeld Harmelen of Vleuten staan, hand-
haafde Van Heukelum zijn verzoek als aanstelling tot 
pastoor te Benschop. Hij acht ...'het niet raadzaam te 
vinden mi,jne promotie van den dood 
van den Eerw. H.H. Pastoors afhankelijk te maken°.1)  
De slotsom van het indringende onderhoud met de 
Aartsbisschop was dat Van Heukelum in Benschop 
benoemd zou worden. 
Op de dag van de begrafenis van de overleden pastoor 
van Benschop was Van Heukelum bij de uitvaart 
aanwezig. 
Alles nam echter een andere wending. De toenmalige 
pastoor van Jutphaas Van der Grindt liet de 
Aartsbisschop weten, dat hij de vrijgekomen plaats in 
Benschop ambieerde en verzocht hem om de desbe-
treffende aanstelling. 

. De aangehaalde citaten zijn overgenomen uit het dagboek 
van G.W. van Heukelum. 
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en het stadsbestuur heeft er toe geleid dat Van Heukelum 
in een bestuursvergadering van het Aartsbisschoppelijk 
Museum f.15.000 beschikbaar stelde voor een nieuw 
onderkomen voor het museum ' als het maar niet samen 
met het stedelijk museum is'. Binnen het bestuur van het 
museum heeft Van Heukelum waarschijnlijk een 
minderheidsstandpunt ingenomen want na zijn dood in 
1910 gaat het bestuur alsnog akkoord met de plannen van 
het stadsbestuur om de drie genoemde musea in één groot 
gebouw onder te brengen. 
Realisering van dit plan heeft overigens pas in 1921 
plaatsgevonden. 
G.W. van Heukelum, pastoor van Jutphaas van 
1873 tot 1910. 

Hiervoor is met een enkel woord iets weergegeven van 
de werkzaamheden en de betekenis van Van Heukelum 
voor het Aartsbisschoppelijk Museum. 
Thans nog een paar woorden over deze persoon voor de 
parochie Jutphaas, waar hij bijna 40 jaar heeft gestaan 
als de plaatselijke zielenherder. In de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw is Van Heukelum binnen de stad 
Utrecht inzet van een aantal conflicten. Iets wat hem 
echter veel meer, dwars zit is dat er binnen de rooms 
katholieke kerk ook problemen zijn gerezen rond zijn 
persoon, die men als eigenzinnig en autoritair kenschetst, 
terwijl men van mening is dat Van Heukelum de bij-
eengebrachte collectie kerkelijke voorwerpen als een 
'verlicht despoot' beschermd en beheerd. 
Van Heukelum besloot daarop de stad Utrecht te verlaten 
en ergens in de directe nabijheid van die stad een 
kerkelijke functie te zoeken. Dat hij niet al te ver van Utrecht 
wil werken houdt verband met het toezicht dat hij, 
ondanks alle bedenkingen tegen hem, wil blijven 
uitoefenen over de collectie kerkelijke voorwerpen. 
Mgr. Schaepman, de Aartsbisschop had grote beden- 

 



80

 

huize Loenersloot, Aartsbisschoppelijk Museum aan de Nieuwegracht te Utrecht. 

ondergebracht. 
Mgr. van Heukelum voelde evenwel niets voor dat plan en 
wees het resoluut van de hand. 
De stad Utrecht reageerde op de afwijzing op een geheel eigen 
wijze. Ze stuurde een forse belastingaanslag. 
In 1909 richtte het museum -lees Van Heukelum zich tot de 
gemeente Utrecht met het verzoek om een gedeelte van het 
vroegere Convent der Mathezer ridders te mogen betrekken. De 
gemeente hield evenwel vast aan haar eerder plan om tot één 
groot museum te komen. 
De sterk verkoelde verhouding tussen Van Heukelum 
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terwijl de anderen menen dat het een algemeen kerkelijke 
collectie is. 
In Deventer trof Van Heukelum op de zolder, van de 
pastorie een aantal Evangelieboeken uit de 11e eeuw aan, 
die daar dienst deden als gewichten voorde mangelpers van 
de huishoudster. 
Deze prachtige versierde boekwerken behoren thans tot de 
meest belangrijke bezittingen van het museum 'Het 
Catharijneconvent'. 
In 1868 kreeg Van Heukelum de beschikking over een pand 
aan de Nieuwegracht. 
Qua ruimte was het nieuwe onderkomen een grote 
verbetering. Toch kleefden er een aantal nadelen aan dit 
gebouw. Het verkeerde in zeer slechte staat van onderhoud 
en was bovendien brandgevaarlijk. Toch was het museum 
toen nog altijd niet openbaar. Slechts bekenden konden op 
aanvraag eer, kijkje nemen in het gebouw. 
Pas in 1872 kon het publiek de verzameling bezichtigen. 
Waarschijnlijk gebeurde dat tegen de zin van Van Heukelum 
in, want deze ondervond in die tijd een aantal problemen. 
Problemen die er toe leidden dat hij besloot de stad Utrecht 
te verlaten en zich te vestigen in Jutphaas. In 1882 verloor 
Van Heukelum zijn persoonlijke greep op het museum nog 
meer als de Stichting Aartsbisschoppelijk Museum in leven 
werd geroepen, waardoor het een eigen rechtspersoonlijkheid 
kreeg en daardoor niet langer een particuliere aangelegenheid 
van Van Heukelum was. Om hem toch enigszins tevreden te 
stellen werd Van Heukelum tot voorzitter van het bestuur 
benoemd en als conservator aangesteld. 
Omstreeks de eeuwwisseling ondernam de stad Utrecht
plannen om een aantal musea onder één dak te brengen. De
stedelijke verzameling, de verzameling van het Prov. Utr.
Genootschap en het Aartsbisschoppelijk museum zouden
daarbij in één gebouw worden 
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Rooms katholieke schuilkerk, gelegen in het overeind van 

Jutphaas. (zie bLz. 83). Deze werd omstreeks de jaren 

1930 afgebroken. 

soms stukken opeiste waarna ze werden ondergebracht in  zijn 
collectie. Niet geheel duidelijk is in welke hoedanigheid Van 
Heukelum deze voorwerpen verwierf; als privé persoon dan wel 
als kerkelijk functionaris. Zeker is echter wel dat zijn kerkelijke 
functie door hem zeker is gebruikt voor de verwerving van 
bepaalde exemplaren. Deze onduidelijkheid is er later de 
oorzaak van dat er tussen Van Heukelum en andere kerkelijke 
functionarissen spanningen ontstaan. Van Heukelum ziet de door 
hem bijeengebrachte collectie als 'zijn' verzameling, 
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al op jonge leeftijd was begonnen met het bijeenbrengen 
en verzamelen van een privé-collectie kerkelijke 
voorwerpen. Aanvankelijk bracht Var. Heukelum zijn 
collectie, nadat hij zich in Utrecht had gevestigd, onder in de 
kapelaankamer van de pastorie der Catharinakerk aan de 
Zuilenstraat. Later werd ook de zolder van de pastorie 
voor dat doel ingericht. Beide ruimten bleken spoedig te 
klein en moest er worden omgezien naar een geschikter 
onderkomen. 
De door Van Heukelum bijeengebrachte voorwerpen 
waren merendeels afkomstig van opgeheven schuilen 
schuurkerkjes in de provincie Utrecht. Nadat op 4 maart 
1853 in Nederland de kerkelijke hiërarchie was hersteld 
werd Utrecht de Aartsbisschoppelijke stad. 
Door het kerkelijk herstel kor: de katholieke bevolking van 
Nederland weer openlijk haar geloof beleven en belijden. 
Gedurende een aantal eeuwen hadden ze hun geloofsovertuiging 
niet kunnen uitdragen. Hun kerkelijke verplichtingen vierden ze 
in de min of meer geheime schuilkerkjes, die daardoor veelal 
te klein waren. 
Veel van deze schuilkerkjes werden na 1853 gesloten en 
vervangen door grotere kerkgebouwen. Naar de oude 
schuilkerk - en haar inventaris - werd meestal niet meer 
omgezien. Mede hierdoor zijn vele kerkelijke 
gebruiksvoorwerpen verloren gegaan, dan wel in handen 
gekomen van opkopers, handelaars en verzamelaars. 
Van Heukelum liet zich bij verkopingen en veilingen dan 
ook meestal zien of vertegenwoordigen. 
Een aankoopbudget was er van kerkelijke zijde niet, dus 
betaalde hij ze uit eigen zak. Overal waar hij was speurde hij 
naar voorwerpen, die zijn belangstelling hadden. Een goede 
gelegenheid vormde daarbij ook de vele reizen die hij samen 
met de Aartsbisschop maakte en waarbij hij, gedekt door de 
Aartsbisschoppelijke autoriteit 
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was er echter " ............... helaas het minste in de Semi.naries, de 
opleidingsscholen der R.K.. geesteli,jken, waar men de 
opbloei juist verwachten mocht "1). 
Het Seminarie van Hageveld was daarop een gunstige 
uitzondering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
jonge Van Heukelum juist daar zijn theologische opleiding 
zou ontvangen. 
Nog vóór hij op 10 augustus 1859 tot priester werd gewijd 

stond het voor hem vast: hij zou zich verder gaan 
bekwamen in de christelijke kunstgeschiedenis . 
Intussen had hij zich al enige faam als kunstkenner 

verworven. In 1858 werd zijn hulp en deskundigheid 
ingeroepen bij het ontwerpen van een aantal kerkelijke 
gebruiksvoorwerpen. Van Heukelum had de 
voorbereidende werkzaamheden voor een verdere studie in 
de kerkelijke kunstgeschiedenis reeds getroffen, toen de 
Aartsbisschop hem benoemde tot kapelaan van de St. Catha-
rinekerk te Utrecht. Zijn benoeming stond ongetwijfeld in 
verband met de op stapel staande restauratie van deze 
kerk. Nadat hij op 23 september 1859 tot kapelaan, was 
benoemd, volgde een jaar later de aanstelling tot secretaris 
van Aartsbisschop Schaepman, die hem zoveel mogelijk 
steunde in zijn streven de gotische bouwstijl en de liturgische 
symboliek der middeleeuwen te doen herleven. 
Voor Van Heukelum, aanhanger van de zogenaamde 
'neogotiek' (die de gotische bouwstijl der middeleeuwen als 
uitgangspunt heeft), lag het voor de hand dat de 
Catharinekerk in de neo-gotische bouwstijl zou worden 
gerestaureerd. 
Ook nieuw te bouwen kerken moesten nauw aansluiten bij 
deze bouwstijl. 
Hier•boven is reeds aangehaald dat Van Heukelum 
1. St. Lucas, jrg, 1910, pag. 2. 

 



 75

 



 74

ling voor de natuur en de kunst, gevoegd bij een grote 
interesse, leergierigheid en speurzin werden door zijn 
ouders eerder gestimuleerd dan tegengewerkt. 
Het was al snel duidelijk dat hij niet in zijn vaders 
voetsporen zou treden. Tot het bedrijfsleven voelde hij 
zich in het geheel niet aangetrokken. 
Op jonge leeftijd verzamelde hij alles wat los 
er, vast zat. Naast een uitzonderlijke vlinderverzameling 
bezat hij ook een uitgebreide collectie vogeleieren en ook 
een uitgelezen collectie houtsoorten. Op latere leeftijd 
werd zijn interesse gewekt voor boeken en literatuur over 
onder andere kerkelijke kunst en oudheidkunde. In een later 
stadium werd dat terrein uitgebreid naar, alle mogelijke 
kerkelijke kunstvoorwerpen als beeldhouwwerk, 
schilderijen, kerkelijke gewaden enzovoort. 
Bij de aanvang van het eerste studiejaar aan het 
Seminarie te Hageveld naam hij reeds een aanzienlijke 
verzameling boeken over deze onderwerpen mee. 

Op 16-jarige leeftijd bracht hij, samen met zijn vader, een 
bezoek aan de Dom te Keulen. De indruk die deze 
middeleeuwse kathedraal op de jonge Van Heukelum 
heeft gemaakt, is hem tot zijn dood bijgebleven en heeft 
mede zijn verdere levensloop bepaald. 
De in deze kerk aanwezige muur- en gewelfschilderingen 
fascineerden hem dermate dat hij in 1866 een boekje laat 
verschijnen over één van deze muurschilderingen: 
VAN SUNTE CHRISTOFFELS BEELDEN. 
De Christelijke kunst begon in die tijd enigszins op te 
leven, nadat het een aantal eeuwen een kwijnend bestaan 
had geleid als gevolg van de Hervorming en de 
protestantisering. Die opleving 
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C R O N Y C K D E G E Y N 

juli 1983 5e jaargang, nr. 3 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HIST. KRING NIEUWEGEIN. 

MGR. G.W. VAN HEUKELUM, oprichter van het 
Aartsbisschoppelijk Museum, van het St. Bernulphus 
Gilde en pastoor van Jutphaas (1873-1910).  

door J. Schut. 
Gerardus Wilhelmus van Heukelum is voor de rooms-
katholieke gemeenschap van Jutphaas van grote be-
tekenis geweest. 
Onmiddellijk moet aan die constatering worden toegevoegd 
dat zijn betekenis voor de gehele Nederlandse 
kerkprovincie en voor de opkomst, ontwikkeling, 
stimulering en bestudering der kerkelijke kunst, oneindig 
veel groter is geweest. Zijn naam is onverbrekelijk 
verbonden met het Aartsbisschoppelijk Museum te 
Utrecht, waarvan hij de feitelijke oprichter is. Ooi: als 
kenner bij uitstek van de kerkelijke kunst en als bewonderaar 
en grote stimulator van de 'neogotische' bouwstijl heeft hij 
zijn sporen meer dan verdiend. 
Jutphaas gaf hij een kerkgebouw in deze bouwstijl; 
Nederland een uniek museum, thans meer bekend onder de 
naam 'Het Catharijnecorvent'. Gerardus Wilhelmus van 
Heukelum werd op 20 december 1834 te Doornenburg 
geboren, als zoon van een rijke steenfabrikant. Zijn 
voorouders stamden uit een oud Gelders landadellijk 
geslacht. Mede daardoor kon hem een opvoeding en 
opleiding worden ge geven die bij hem pastte. 
Zijn aangeboren kunstzin en levendige belangstel- 
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FOTO-RUBRIEK 
Met de foto's in dit nummer wordt ingehaakt op de 
actualiteit. 
In het gebied Lekboulevard is op donderdag 31 maart 1983 
de eerste paal de grond ingegaan voor het tweede 
verzorgingstehuis voor bejaarden in Nieuwegein. De eerste 
paal is geheid door Staatsecretaris Van der Reyden. 
De naam van het nieuwe verzorgingstehuis zal "Vreeswijk" 
zijn. Dat komt ook aan de rivierzijde van het tehuis in forse 
letters op de gevel te staan. Het tehuis zal in zijn contouren te 
zien zijn vanuit het jachthaventje, waarvan de hier geplaatste 
foto uit de jaren vijftig een beeld geeft. De Veerhuizen zijn er 
dan nog en van de expansie van het huidige Nieuwegein is 
hier nog niets te zien. 
 
Dit jaar hoopt het gemeentebestuur ook een start te kunnen 
maken met de bouw van het stadscentrum. Wat dat betreft 
ook een foto uit de jaren vijftig van het rivier-oevergebied van 
de gekanaliseerde Hollandse IJssel. 
De wipwatermolen, linksboven op de foto, is uw 
aanknopingspunt voor de plek waar in het weiland van toen nu 
het Nieuwegeinse Stadscentrum gaat verrijzen. Op deze foto is 
het landschap nog min of meer ongerept; de IJsselsteinseweg 
heeft er nog zijn eeuwenoude route langs het water. Op de 
voorgrond ligt een kolenschuit afgemeerd van de Gebroeders 
Van der Vlist. 
Het grote fabriekspand midden op de foto heeft thans nog een 
industriële functie. Toen was er in gevestigd de Nederlandsche 
Rijst-stijfsel fabriek. In de oorlogsjaren heeft het pand enige 
tijd dienst gedaan als voorlopige detentieplaats, waar de 
bezetter zijn gevangenen huisvestte in afwachting van verder 
transport. 

 



                                              68 

De keerzijde vertoont een gebloemd versierd kruis het 
opschrift doorbrekend, in de hoeken van het kruis een lelie, 
de tekst: 
A-M-CCC-CCX-XVII ("het jaar 1527"). 
De definitieve determinatie gebeurde op het Koninklijk 
Kabinet van Munten en Penningen in Den Haag. 

Literatuur: 

"Munten van de stad Utrecht" door Frank Pietersen, 
Uitgave: Centraal Museum Utrecht, april 1978. 
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12 witten en een wit is vier duitkens. 
Behalve door devaluatie is de materie extra ingewikkeld, omdat 
tot ongeveer 1550 de Hollandse (Bougondische) en Utrechtse 
stuiver niet in waarde gelijk waren en steeds van waarde 
wisselden. 
 
De Wit uit 1527 (vindplaats Kerkveld) 

  

 

Volgens mijn laat- 
ste documentatie waren hiervan 
(van dit type) nog maar 
twee exemplaren bekend. Een zeer 
zeldzame munt!  
De voorzijde vertoont een 
uitgesneden stedelijk wapen- 
schild, omgeven door cirkeltjes, 
de tekst: 
MONE. NOVA. TRAIECT.  ("nieuwe Utrechtse munt")

voorzijde 

keerzijde 
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NIEUWEGEINSE MUNTEN. (1) 

Vooraf: 

Zo mogelijk wil ik elke keer een artikeltje publiren over munten, die 
in Nieuwegein zijn gevonden en die het waard zijn er iets over te 
vertellen. Dit alles in het kader van het beschrijven van de in 
Nieuwegein gevonden munten, waarvan het bestaan de Historische 
Kring bekend is. 
Mocht u in het bezit zijn van interessante munten, die in Nieuwegein 
zijn gevonden, wilt u dit dan even melden? 
We registreren, fotograferen en u krijgt uw bezit weer terug. 

 
Utrechtse geldpolitiek: 

De bemoeienis van het bestuur van de stad Utrecht dateert al zeker 
vanaf plus minus 1350. De vroegste schriftelijke bewijzen hiervoor worden 
aangetroffen in het register van raadsbesluiten, 'die Roese', in het 
Buurspraakboek en het Raads dagelijks boek. 
Utrecht stond hierin niet alleen, andere steden bemoeiden zich ook met 
het geld. 
Van deze bemoeienis naar het laten slaan van eigen munten is dan een 
kleine stap. 
Na een langzamerhand verworven gewoonterecht om pasmunt, nodig 
voor het dagelijks leven, te doen slaan, werd ook het slaan van groter 
geld een gewoonterecht. 

 
Net geldstelsel in het Nedersticht.(1375-1525) 

Aan het einde van de veertiende eeuw is de basis in Utrecht, evenals 
elders, de groot, waarbij de duit altijd een kwart groot betekent. De 
groot was echter voortdurend aan devaluatie onderhevig. 
In Utrecht heet de groot "Wit"; een stuiver is 
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Excursie naar Schoonhoven. 

 
  Op Zaterdag 14 mei a.s. wordt een excursie georga-
niseerd naar het Goud-zilver en klokken museum in 
Schoonhoven. 

Wij vertrekken om 10.30 uur vanaf de van Heukelumstraat, 
Nieuwegein-N. 
De tocht gaat per touringcar door de Lopikkerwaard. De prijs 
bedraagt f.10.- per persoon (inclusief entrée museum en een kopje 
koffie.) 
Opgaven voor deelname kan middels bijgevoegd formulier. 
 

 

BOEKENVOORDEEL VOOR LEDEN!!! 

De Kring heeft beslag kunnen leggen op een beperkt aantal 
exemplaren van de volgende boeken: 

- Wetenswaardigheden van kasteel Rijnhuizen door P. de 
Rijcke (herdruk 1981). 

- Vreeswijk aan de Lek door F, van Zutphen (herdruk 
1981). 

Het eerste handelt over de bouw van kasteel Rijnhuizen en zijn 
geschiedenis. 
Vreeswijk aan de Lek geeft een beschrijving van het 
ontstaan en de geschiedenis van het dorp Vreeswijk. 
De prijzen bedragen voor 

-Kasteel Rijnhuizen f. 10.- (winkelwaarde f.19.50 -
Vreeswijk aan de Lek f. 15.- (winkelwaarde f.29.50 
Bestellingen kunt u doen bij 0. Pijpker, Verdistraat 2, 
Nieuwegein-N. tel. 03402-31637. 

 



                                       64 
rische Dag georganiseerd op kasteel Groeneveld in 
Baarn. 
Het programma ziet er als volgt uit: 10.30-11.00 
uur - ontvangst en koffie. 11.00-11.45 uurinleiding 
over kasteel en park Groeneveld. 
11.45-13.00 uur - bezichtiging kasteel en exposities. 
13.00-14.30 uur lunch in restaurant.  
14.30-16.00 uur wandeling door het park. 

De kosten voor deelname bedragen f.22.= inklusief 
lunch. Opgaven voor deelname kunt U tot 27 april 
richten aan: 
Historische Culturele Raad, Mariaplaats 51, 
Utrecht, tel. 030-310307. 
 
Film Jutphaas. 
 
Zoals al op de jaarvergadering werd meegedeeld heeft 
de Historische Kring aan Martin Terlingen opdracht 
gegeven tot het maken van een film over Jutphaas. 
Het zal een film worden van twintig minuten, waarbij via 
een route door de voormalige gemeente Jutphaas diverse 
historische plekjes zullen worden belicht. Het script voor 
de film is inmiddels gereed en in de maand mei zal Martin 
Terlingen met de opnamen beginnen. Het ligt in de 
bedoeling om in verband met ons eerste lustrum, deze 
film in september voor onze leden te vertonen. In 1984 
zal op identieke wijze een film over Vreeswijk worden 
gemaakt. 
 
Prenten. 
 
Ook onze prentencollectie is in het afgelopen 
kwartaal uitgebreid. 
Aangeschaft werd het gemeentekaartje van Jutphaas uit 
de atlas van Kuiper uit 1860. 
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REDAKTIE-MEMO'S. 

 Nieuwe leden: 
M. Bosboom, Goudpluvier 

singel 2, Nieuwegein. 
P. Buitink, Tentwagendrift 
25, Nieuwegein. 

K. Croese, Seringstraat 2. 
Vianen. 

E. Doeven, Gestellaan 33, 
Nieuwegein. 

L. Jockens, Klaproosstraat 26, 
Nieuwegein. 

E. Veltmeyer, Ansinghlaan 54, Nieuwegein. 
C.J. Kragten, Herenstraat 63, 

Nieuwegein. 
R. v. Daalen, Prof. Dr. K. Onnesweg 14, De Bilt. 

H.A. v.d. Grind, Zoerikseweg 11, Houten. A.J. v. Leeuwen, 
Prof. Lorentzlaan 31a, Zeist. J. Nijland, Sneekerveste 6 ,  
Nieuwegein. 

Bibliotheek. 
Ten behoeve van de bibliotheek kwamen wij in het bezit van 
de volgende boeken: 
Wat het was en wat het werd, door F. Nagtglas. Sealthiël, 
100 jaar Christelijk Onderwijs in Vreeswijk, door J. 
Schut. 
 
Historische Dag 1983. 
Voor alle leden en donateurs van Historische Verenigingen in 
de Provincie Utrecht wordt door de Stichtse Culturele Raad op 
7 mei 1983 een Histo- 
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ontspanningsruimte. Het befaamde opperkamertje vroeger 
vluchtkamertje bij overstromingen- is nu linnenkamer. Het is 
kortom een logiesboerderij geworden voor sportgasten die hier 
langer dan één dag willen vertoeven. 
Vanaf het NBC kunt U via een landelijk weggetje naar de 
boerderij wandelen. De afstand is nog geen 100 meter. 
Dit landelijk weggetje nu was in 1774 een gedeelte van de Uitweg 
waarover De Weled. Eerw. Heeren Decanen Capittulairen en den 
Heer Landcommandeur twistten. Aan het eind van de akte (No. 
1073) spreken zij trouwens een hoop uit die naar ik vermoed, ook 
voor de mensen in de twintigste eeuw bedoeld is: (herhaal) 

"Dat de bruikers van de Uitweg (of een gedeelte daarvan) off die 
van harent weegen dezelve zullen nodig hebben, altoos vrij en 
onbelemmert, TEN EEUWIGE DAEGE gerust en vreedelijk en 
zonder verhinderen zullen gebruiken". 

Noten: 
1) Blok - Het Blok, Bloke, Bloc betekent een door een gracht, 

sloot of heining afgesloten akker. 
2) Capoen - Een capoen is een gecastreerde haan. Met St. 

Nicolaas gaf men wel eens zo'n haan kado, vandaar het 
versje "Sinterklaas Kapoentje. 

Bronnen en Literatuur: 

"De Ridderlijke Duitse Orde van verleden tot heden" van Mr. 
F.J.W. Fabius. 

"Geschiedenis der Johanniterorde in Nederland tot 1795" van 
Jonkheer Mr. Dr. E.A. van Beresteyn. Ridderlijke Duitse 
Orde, Balije van Utrecht, Hofpoort 4 - Archivaris van de Orde 
Mr. J.H. de Vey Mestdagh, secretaris Jhr. Mr. W.H. de Beau-
fort. Mevrouw L. Versluys, Hoofd voorlichting NBC. 
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er het Nationaal Badmintoncentrum "Dr. Willem van Zijll" 
heeft gesticht. Dr. Willem van Zijll was oud-secretaris van de 
Nederlandse Sport Federatie (de NSF). Het NBC is opgericht 
in 1931 door onder meer Mr. D.U. Stikker (de latere minister 
van Buitenlandse Zaken), Mr. Punt, de heer den Hoed. De 
officiële opening van het centrum is op 16 januari verricht 
door Mr. Pieter van Vollenhoven. 

De geschiedenis van het badmintonspel is eveneens oud. Er 
bestaat een schilderij uit de 17e eeuw waaruit blijkt dat men 
het spel met een klein racket en een soort shuttle speelde. 
Later werd het gespeeld met een pluimbal in de voor-en 
achterkamer tussen de schuifdeuren. Tegenwoordig is de heer 
R.W Spee voorzitter van de bond. 

Voor iemand die zich heden ten dage meldt bij de receptie 
van het NBC is het onmogelijk om de meterslange, uit grote 
letters bestaande spreuk over het hoofd te zien. Deze luidt: 
 

"VANAF MORGEN ZAL ANDERS ALLES 
ANDERS ZIJN EEN OUDE GRAP WERD 
NIEUWEGEIN". 

 
Wat een waarheid bevat het eerste gedeelte van deze 
spreuk! 

De Blokhoeve met het bijbehorende land ls een uniek 
sportcentrum met een multifunctioneel karakter, centraal 
in het land gelegen. Nieuwegein is een ontmoetingspunt 
geworden. In het sportpark kan men ook tennissen, rugby 
spelen, voetballen en hockeyen. In de toekomst komen er 
nog een trim-en atletiekbaan bij. 
De boerderij zelf heet geen blokhoeve meer maar "Benson 
Lodge". Zij is van binnen geheel verbouwd met een 
logiescapaciteit van 56 bedden. Boven, waar vroeger de 
hooizolder was, is nu een 
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nen en daarbij nog een pondt goeder veneetschen gember 
en de een pondt goeder peper. 
In een akte van 1774 wordt een overeenkomst aangegaan 
tussen het kapittel van St. Jan te Utrecht en de 
Landscommandeur van het Duitse Huis betreffende een 
UITWEG over vier mergen land op het Nedereind van 
Jutphaas aan De BLOKSLOOT De laatste alinea van deze 
akte (No. 1073) luidt als volgt: 
"Dat de bruikers van de Uitweg, off die van harent weegen 
dezelve zullen nodig hebben, altoos vrij en onbelemmert ten 
Eeuwige Daege gerust en vreedelijk en zonder verhinderen zullen 
gebruiken". 
Ook in deze tijd laat de Duitse Orde nog wel eens iets van zich 
horen. 
Zij wordt immers vermeld in het bericht van het Utrechts 
Nieuwsblad. 
Ook nu tracht zij, al is het dan in modernere vorm, aan haar 
oude doelstellingen te beantwoorden. De leden van de orde zijn 
meestal van adel, wat heel vroeger ook een voorwaarde was. 
Toen moest men namelijk zijn acht adellijke kwartieren kunnen 
opzweren, dat wil zeggen zijn acht gegealogische voorouders. 
Al vanouds, zoals beschreven is, doet zij aan liefdadigheid nu in 
de vorm van schenkingen aan instellingen zoals het Nederlandse 
Rode Kruis, het Militair Herstellingsoord, het Nationale 
Rampenfonds, etc. 
Na 700 jaar is de Utrechtse Balije nog steeds actief in het 
maatschappelijke leven. Nu is dus het land en bijbehorende 
boerenhofstede "Het Blok", gelegen aan de Bloksloot in de polder 
Galecop in het Nedereind van Jutphaas verkocht. De laatste 
pachter de heer Hamoen van dit eeuwenoude boerenland is 
verhuisd naar nieuw verworven boerenland namelijk de 
Flevopolder. Koper van het oude land is de badmintonbond die 

 



Het Duitse Huis aan de Springweg in Utrecht (1347) 
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De Duitse orde, waarvan de Balije uit 1231 stamt, bevond 
zich buiten de stadsmuren van Utrecht, gevestigd op de 
Tolsteegsingel in een huis en hofstede. Daar werd een aan de 
Maagd gewijd convent gebouwd, waarvan de ridder Anthonius 
van Prenthagen de eerste commandeur werd. Bij de 
belegering van Utrecht in 1345 door graaf Willem IV van 
Holland ging het Duitse huis in vlammen op en in 1347 werd 
een nieuw gebouw opgetrokken binnen de stadsmuren aan de 
Springweg. In 1806 dwong Lodewijk Napoleon de Orde het 
gebouw af te staan met als bestemming een militair hospitaal, 
wat het heden ten dage nog is. Thans zetelt de Orde in een 
gebouw gelegen aan de Hofpoort 9, wat te zien is aan een 
steen waarop een zwart kruis op een wit veld, boven de toe-
gangsdeur ingemetseld. 
Hier bevindt zich ook het archief van de Orde, waarin ik in 
de charters, verzegelde brieven van perkament, waarvan 
helaas geen kopieën gemaakt mogen worden vanwege 
slijtage, de naam Het Bloc vermeld vond. 
De vroegste vermelding in charter No. 1058 stamt uit de 
jaren 1392-1423. 
Onder No. 1059, uit de jaren 1510-1577, enige pachtbrieven 
betreffende 28 mergen (morgen) land op het Bloc in het 
Nedersticht van Jutphaas, strekkende van den Rijn naar 
Galecop. 
In 1510 wordt in een pachtbrief gesproken over ene Cornelis 
Petersoen die de gehele 28 mergen land gelegen op het Bloc voor
de tijd van 10 jaar pacht. Hij moet hiervoor aan het Duitse Huis 
31 gouden guldens en 20 capoenen 2) per jaar betalen. In 1530 
huurt een pachter Aryaan Stevenssoen dezelfde 28 mergen land 
in het Nedereind van Jutphaas, strekkende van den Rijn naar 
Galecop, ook weer voor een tijd van 10 jaar. Hij moet betalen 
36 vrancrijkse schilt, 20 capoe- 
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ders het dragen van een zwarte of witte schoudermantel. 
Tijdens het gevecht van man tegen man droeg men een harnas, 
waarop zowel van voren als van achteren een achtpuntig wit, 
zwart of rood kruis was aangebracht. De ridders van de Duitse 
Orde hadden en hebben nu nog een zwart kruis op een witte 
achtergrond. 
De orden kregen overal in Europa schenkingen in de vorm van 
landbezit om de heilige oorlogen te financieren en hun 
hulpverlening voort te zetten. Hieruit zijn mede de kruistochten, 
zeven in totaal, gefinancierd. 
Ten einde deze vaak grote bezittingen te beheren hadden de 
orden zich alle op ongeveer gelijke wijze georganiseerd: Europa 
werd verdeeld in Provincies, bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, 
Engeland en Duitsland. 
Elke Provincie werd weer onderverdeeld in Grootprioraten en 
Balijen en deze op hun beurt weer in Commanderijen. 
De provincie Duitsland, waartoe de Nederlandse commanderijen 
behoorden, werd bestuurd door Grootpriors, ook wel 
Grootmeesters genoemd, die in Duitsland zetelden. Hun 
vertegenwoordigers in Nederland waren de Baliërs of-

Landscommandeurs- de Balije zelf bestond uit kloosters of 
huizenen woonden in Utrecht; de Balijelaan herinnert hieraan. 
 
De Johanniterorde had haar zetel in een aan Sint Catharina 
gewijd klooster en hospitaal op het tegenwoordige Vredenburg. 
Hieraan ontlenen Catharijnesingel hun naam: 
In 1529, toen Karel V het kasteel Vredenburg liet bouwen, 
verhuisde de Johanniterorde naar de Lange Nieuwstraat. 
Vandaar nog Sint Catharijnekerk en het Catharijneconvent, 
thans rijksmuseum. 
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DE BLOKHOEVE IN HET VERLEDEN EN HEDEN. 

 

  

door J. van Egdom. 

De laatste regels van dit 
artikel, geplaatst in het 
Utrechts Nieuwsblad, 
trokken mijn aandacht. 
De vraag kwam bij mij 
op: "Wat hield de 
Ridderlijke Duitse Orde, 
Balije van Utrecht in?". 
Bij het raadplegen van 
de lektuur hierover las ik 
dat zij haar oorsprong 
vond in Jeruzalem 
evenals de Johanni-
terorde en de orde van 
de Tempeliers. Alle drie  
waren Ontstaan tijdens de 
eerste kruistocht in de elfde eeuw. 
In die tijd-waren het half geestelijke, half militaire orden, want 
naast hun hoofddoel het Heilig Graf beschermen, verleenden 
priesters en broeders dan deze orden ook hulp en onderdak aan 
gewonde, zieke en berooide kruisvaarders en pelgrims. 
Jeruzalem werd al in de vierde eeuw als een heilige stad 
beschouwd en werd daarom druk bezocht door pelgrims. 
In het begin vond de verzorging plaats in tenten, later in 
hospitalen en kloosters die zowel in het Heilig Land als in 
Europa verrezen. 
Het herkenningsteken van de orden was voor de rid- 
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Ons bivak mochten wij opslaan in een basisschool. Over de 
resultaten zal ik niet verder uitweiden, maar mocht u interesse 
hebben; het kampverslag ligt ter inzage! 
We hebben erg veel aan deze week gehad; een aardige
professor (van Regteren Altena) en een zeer deskundige leider
"in het veld" (Jurjen Bos) hebben ons veel geleerd. 
Namens Jan Gussenhoven en Marijn Lockefeer dank aan 
I.P.P. en A.W.N. en Historische Kring. 

----------------------- 
NOTEN: 
1) Archeologische Werkgemeenschap Nederland, de vereniging 

van Nederlandse amateur-archeologen. 
2)  Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

3) Rondom nederzettingen werden de gronden ontgonnen; de 
heideplaggen, vermengd met mest, werden uit de 
boerderijen en van het erf gehaald en steeds weer over 
het omringende land uitgestrooid; dit bouwland, dat vaak 
hoger ligt dan de direct omgeving, noemt men "es". 

4) Instituut voor Pre- en Protohistorie (Universiteit van 
Amsterdam). 

 



Hier een voorbeeld van een regelmatig paalgatenpatroon. Het betreft 
hier een boerderij uit de 6e-8e eeuw. 
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verkleuring signalerend, maakten we het vlak "leesbaar". 
Daarna werden we in twee groepen verdeeld en verdeelden we de 
tijd in instruktieve momenten (waterpasmeten, pollenonderzoek, 
vlaktemeting, e.d.) en het echte graven. Het laatste kreeg in de 
loop van de week uiteraard de overhand. Ieder kreeg zijn eigen 
graf (leuk gezegd...) of paalkuil te verwerken; je tekent dan zo'n 
graf (meestal alleen maar een donkere verkleuring in de grond 
met wat botmateriaal en heel af en toe een oorringetje of 
houtresten, maar soms ook een min of meer heel skelet), en diept 
het verder uit; alles nauwkeurig tekenend en registrerend. 
Een paalgat, dat wil zeggen een verkleuring in de grond die 
aangeeft dat er vroeger een paal heeft gestaan, wordt anders 
behandeld; natuurlijk is tekenen ook dan een vereiste, daarna 
wordt er gecoupeerd; het paalgat wordt doorsneden om via het 
profiel een idee te krijgen van de diepte en vaak ook van de 
manier waarop zo'n paal in de grond is gezet; een regelmatig 
paalgatenpatroon kan een huisplattegrond opleveren.(zie 
afbeelding pag. 54). Uit zo'n paalgat werden monsters genomen 
voor de afvalresten, die tegenwoordig zo nauwkeurig kunnen 
worden onderzocht, dat de begroeiing en het voedselpatroon uit 
lang vervlogen tijden kunnen worden gereconstrueerd. Het 
terrein daar was laag voor laag een wirwar van grafsporen en 
paalgaten. Over een nederzettingsterrein was later een grafveld 
aangelegd, daaroverheen weer een bebouwing gekomen etc. Ook 
had de nederzetting zich blijkbaar weer verplaatst naar de beek 
de Keersop toe. Er was veel belangstelling van bezoekers; zelfs de 
pers (Algemeen Dagblad), alsmede N.C.R.V-radio en Radio 
Brabant kwamen op bezoek. De avonden werden afwisselend 
doorgebracht met lezingen, instruktie, nabesprekingen, het 
maken van dagrapporten en .... het drinken van bier (Dommelsch 
en/of Trappist uit het vat. 
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De R.O.B.(2) deed daarom in 1978 een klein onderzoek, 
waarbij de fundamenten werden blootgelegd. Onder de 
fundamenten bevonden zich oudere graven (B) en in de 
omgeving, onder het esdek, (3)paalgatsporen en afvalkuilen, 
die te dateren waren in de 9e-12e eeuw na Christus. Dit 
laatste was de reden om eens te gaan kijken of de bewoning 
nog verder terugging en hoe zo'n nederzetting zich in de loop 
van de eeuwen "gedraagt". Het I.P.P.(4) nam deze taak op 
zich. In een nader onderzoek werden de resten van een rijke 
Frankische familie gevonden (zevende eeuw na Christus); hun 
grafveld bracht rijke vondsten aan het licht, getuige een fraaie 
schijffibula, zilveren oorringen, een gouden bevestigingsplaat-
je op een riemtong etc. 
In dit onderzoek werden wij, Archeologische Werkgroep 
Nieuwegein, dus ingeschakeld. Een prettige bijkomstigheid 
was, dat de brouwerij van het Dommelsch bier zo dicht bij 
lag, dat we tijdens het graven, schaven en tekenen de mout 
roken! Na aankomst op Zaterdag door vele enthousiastelingen, 
kregen we meteen op Zaterdagavond al een inleidende lezing; 
na de literatuur, die ons van te voren was toegestuurd was dit 
een welkome aanvulling. Daarna gingen we nog even naar het 
opgravingsterrein kijken waar we maandag zouden beginnen 
De zondag werd besteed aan een zeer informatieve rondrit 
door het prachtige Brabantse landschap; 
we bezochten zeer oude dorpskerken, grafheuvels, 
oude watermolens, fraaie kerken en tenslotte de abdij van 

Postel in België.  
 
's Maandags mochten we dan echt! 

Een wirwar van sporen (voornamelijk van graven) krioelde 
ons tegemoet in Werkput 58, ons werkvlak. Voorzichtig de 
oppervlakte schavend en elke 
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Links een afbeelding van de 
opgravingsplattegrond van de gotische 
bakstenen kapel met klokkegieterij (KG) 
en bronssmeltoven (SO). 

Rechts ziet U werkput VIII waarin 
grondsporen van graven, greppels en 
paalgaten (zwart);de wandpalen van een 
vermoedelijk scheepsvormig huis; 
gearceerd de palen van een ander 
gebouw. Gestippeld: graven. 
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grondslag. We zouden dan de historie van het openbaar vervoer 
als een "vervolgverhaal" moeten brengen. Anderzijds heb ik 
vermeden om romantische gebeurtenissen in het artikel op te 
nemen, omdat die zich meer lenen om als een soort volksverhaal ge-
bracht te worden. Namen van personen heb ik niet willen 
noemen, omdat de vermeldingen ongetwijfeld niet volledig zouden 
zijn en het de leesbaarheid bemoeilijkt als een artikel doorspekt 
is met namen. Niettemin hoop ik, dat door dit artikel een beeld 
wordt verkregen van 125 jaar openbaar vervoer in- en rond 
Jutphaas en Vreeswijk. Voor foto's en andere zaken betreffende het 
openbaar vervoer heeft de Historische Kring belangstelling. Kunt 
U ons helpen? Bijvoorbeeld aan afbeeldingen van de hier 
gebruikte gasgeneratoren uit de oorlogsjaren? 

STUDIEWEKEN ARCHEOLOGIE IN DOMMELEN. 

Bijzonder blij waren wij (Jan Gussenhoven en ondergetekende) 
dat de Historische Kring ons in staat stelde in Dommelen een 
A.W.N.(1)--studieweek te volgen. 
Het archeologisch onderzoek in Dommelen was een onderdeel 
van een groots opgezet nederzettingsonderzoek in de Kempen. 
De vragen, die aan de orde moesten komen, waren "wat was 
het karakter van deze nederzetting" en "is er kontinuiteit in 
de bewoning geweest?". 
Binnen het uitbreidingsplan van de gemeente Valkenswaard 
bevindt zich de voormalige St.Martinuskapel in Dommelen 
(ca.1350 na Christus) Men wil in de nieuwbouwwijk door 
middel van een monument laten zien waar deze kapel heeft 
gestaan. 
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hier een vorm van stadsvervoer. Toch is het wel zeker, dat de 
Nieuwegeiners heel veel autobussen zullen gaan missen en veel 
verder van een halte zullen zijn dan tot dan toe. 
Als bijna tien jaren te laat de sneltram gaat rijden, zullen veel 
Nieuwegeiners wellicht met evenveel weemoed afscheid nemen 
van de autobus als destijds, op 17 augustus 1923, vroegere 
inwoners van Jutphaas en Vreeswijk van hun paardentram. Het 
zou tijd zijn voor een actuele versie van het gedicht, waarmee 
de dichter Willem Grapendaal de paardentram vaarwel zei: 
 

Afscheid van mijn 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 keuvlend vrijend paartje, Menig 
moeder met haar kind Zaten rustig in de 
kamer Van hun ouderwetschen vrind. '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. 

 
Verantwoording. 
Zoals in de aanhef reeds vermeld, ligt aan dit artikel geen 
uitgebreide historische studie ten 
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vervoer verzorgde. 
 
Explosieve groei en veranderingen. 
 
De economische opleving bracht met zich mee, dat al enkele 
jaren na de oorlog het wagenpark van de busmaatschappij een 
heel ander aanzien kreeg. De Wight en de Bellenwagens kregen 
opvolgers als Volvo en Dodge. 
Op de langere routes zoals Leerdam en Gorinchem kwamen 
zware diesels met een capaciteit van meer dan 50 zitplaatsen; de 
Guys en de Kromhouts. Duidelijke veranderingen ook deden zich 
voor in het organisatorische van de maatschappij; de regionale 
"afdelingen" lieten meer taken over aan een "concern-directie", 
die in Sliedrecht werd gehuisvest. En nog weer later veranderde 
de naam in "Verenigd Streekvervoer West Nederland" met als 
hoofdzetel Bodegraven. De Nederlandse Spoorwegen deden 
toen hun intrede als mede-eigenaar van de onderneming. 
 
Van autobus naar sneltram. 
 

De groeistad Nieuwegein begon al gauw na haar begin in 1971 
plannen te maken voor een ander soort van openbaar vervoer. 
Prachtige plannen met een soort metro, die met hoge snelheid de 
mensen in zeer korte tijd comfortabel naar de stad Utrecht zou 
kunnen vervoeren en terug. In 1974 zou de eerste tram rijden. 
Nu, bijna tien jaren later, 
is het busvervoer in deze omgeving geïntensiveerd; men kan in 
bijna elke straat op de bus stappen. Het wagenpark is sterk 
gestandaardiseerd en bussen voor bijna 100 passagiers hebben 
hun intrede gedaan. Buiten Nieuwegein en IJsselstein zullen na 1984 
de autobussen de diensten blijven verzorgen. Door Nieuwegein 
komen de diensten over de Lek en vanuit Lopikkerwaard. En 
verder komt 

 



 

47

hulp van hout en turf kon dan voldoende gas en warmte 
worden opgewekt om de motoren draaiende te houden. Toen de 
oorlog ten einde was, bleek de bezetter de laatste nog lopende 
wagens op de "vlucht" te hebben meegenomen en voor de rest 
was er geen een meer aan de gang te krijgen. 
 
Een nieuwe start. 
Het was een allegaartje van oude legerwagens, waarmee de 
busmaatschappij na de oorlog opnieuw is begonnen. Heel even 
hebben militaire voertuigen (G.M.C.) geholpen met het 
openbaar vervoer, maar al gauw kwamen er echte 
autobussen. Allereerst de Wight, een canadese autobus, die 
was gebouwd voor vervoer van militairen en daarna de franse 
Chaussons. Ook oude ambulances van de geallieerde legers 
werden als autobus ingezet; ramen in de zijkanten, maar je 
moest wel achter instappen via een trapje! De bevolking 
noemde de dingen "bellewagens". 
Na de oorlog werd ook meer bekend, dat de maatschappij 
in die moeilijke jaren organisatorisch nogal wat was 
veranderd. De Tram-en Bargedienst Vereeniging was 
gefuseerd met de Reederij op de Lek en de Eerste 
Sliedrechtsche Autobus Onderneming. De gefuseerde 
maatschappij kreeg de naam 
"De Twee Provinciën". Elk van de bedrijven behield echter een 
grote mate van zelfstandigheid en zo bleven de 
respectievelijke directeuren in hun rayons de diensten 
organiseren. In het rayon Jutphaas was Mr. L, de Ruyter sr. 
directeur en in Sliedrecht hield de heer Ravenstein de touwtjes 
in handen. De heer Pot bleef de directie voeren in het vroe-
gere dienstengebied van de Reederij op de Lek. De gefuseerde 
maatschappij voerde vanaf die naoorlogse jaren een 
dienstennet van buslijnen, dat door twee provincies voerde en 
in de driehoek Utrecht, Gorinchem en Rotterdam al het 
openbaar , 
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Een autobus van de N.V. Utrechtsche personen en 
Goederendienst voor het gemeentehuis van Jutphaas. (1913) 
 
De moeilijke jaren 1940-1945. 
De oorlogsjaren waren voor de busmaatschappij erg 
moeilijk. De duitse bezetter vorderde autobussen voor 
troepenvervoer en op die manier zijn in 1941 drie Latils van 
de maatschappij met duitse soldaten naar Reims in 
Frankrijk gegaan. Ze kwamen allemaal weer goed thuis. 
Problemen gingen ook steeds meer ontstaan bij de reparatie van 
de autobussen, omdat reserveonderdelen schaars werden. 
Zeker ook het gebrek aan brandstof (benzine) bracht de 
maatschappij in de problemen. Enkele jaren lang vormden toen 
de aanhangers achter de autobussen een vertrouwd beeld. 
Daarop stond een gasgenerator gemonteerd. Met be- 
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ging in de dertiger jaren ook op IJsselstein ging rijden, 
kwamen daarvoor de Internationals in dienst, die 2.10 meter 
breed waren. Ze boden ruimte aan 24 passagiers. 
De Tram-en Bargedienst Vereeniging heeft vooral 
in het begin van de jaren dertig haar dienstennet aanmerkelijk 
uitgebreid. Hoewel op Gorinchem al de Utrechtse onderneming 
Hagenouw een busdienst had, nam de maatschappij de dienst in 
haar rooster op. In 1933 werd in Houten een plaatselijke 
onderneming overgenomen en toen ging de maatschappij ook daar 
rijden. De oude autobusjes van de maatschappij, een Renault-
bustype, bleven dienst doen. Ook plaatsen in de Lopikkerwaard en 
Leerdam kwamen in het dienstrooster. 
Het Utrechtse busstation was vele jaren gelegen 

aan Clarenburg (thans een stukje van Hoog Catharijne) en daar 
konden vaak de diverse typen autobussen van de busmaatschappij 
worden aanschouwd. Behalve de eerder genoemde typen als T-
Ford, Latil, Renault en International, kwam daar nog de Zweedse 
Brockway bij. 
 
Enkele bijzonderheden. 

Elke autobus had zijn eigen "bemanning"; slechts bij uitzondering 
reden andere chauffeurs op een autobus dan de als vast 
aangewezenen, die de autobus ook zelf schoon moest houden. In 
Jutphaas hadden de vroegere paardenstallen plaats gemaakt voor 
een garage voor een tweetal autobussen en verder een 
kantoorruimte van de maatschappij, gevestigd nabij het pand 
Herenstraat 31. 
De remise in Vreeswijk is omgebouwd tot een volwaardige 
autobusgarage met onderhouds- en reparatiewerkplaats. In de 
jaren dertig groeide het aantal personeelsleden in die 
onderhoudsdienst tot 9, terwijl er tussen de 30 en 40 chauffeurs in 
dienst waren. 
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Een van de eerste echte autobussen uit deze regio. Het is 
chauffeur Vos met zijn T-Ford nummer 11 (1929) 

Het vervolg van de autobus. 

In 1929 verdween de tram uit het dorpsbeeld van Jutphaas en 
Vreeswijk. De Tram-en Bargedienst Vereeninging (het woord 
"stoom" was inmiddels al uit de naam verdwenen) ging in dat 
jaar rijden met een aantal Ford-autobussen, die elk 17 zit-
plaatsen hadden. Al gauw bleken die busjes te klein en de 
maatschappij koos toen voor een Franse autobus met 
voorwielaandrijving, de Latil. Deze autobus was 2.45 meter breed 
en bood ruimte aan 27 passagiers. De breedte van de bus beteken-
de, dat deze wagens niet op IJsselstein mochten rijden. En toen de 
Tram- en Bargedienst Vereeni- 
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eigenlijk de eerste echte autobussen van de maatschappij. Het 
waren T-Fords, die de winter- en zomerwagens van de tram 
voorttrokken. De winterwagens waren geheel dicht, zodat de 
passagiers beschermd werden tegen de weersinvloeden als hagel, 
sneeuw, regen en koude. De zomerwagens boden juist door hun 
"openheid" gelegenheid om van het mooie weer te genieten. Ter 
bescherming tegen zomerse wind en regen hadden de 
zomerwagens van de tram een soort "overgordijn", die langs de 
hele wagen konden worden uitgetrokken. 
 
Een tussenfase. 

Tot nu toe belichtten we hier de historie van de maatschappij, 
die hier tot heden het openbaar vervoer verzorgt. Als een 
tussenfase mogen we zien. het feilt, dat al in 1913 een andere 
autobusonderneming hier een autobusdienst opende. Het was de 
N.V. Utrechtsche Personen- en Goederendienst, die een 
busdienst tussen Utrecht en Vianen opende met oude wagens 
van de Parijse stadsdiensten. De wagens werden met kettingen 
via de achterwielen voortbewogen. De busdienst heeft enkele jaren 
gefunctioneerd. De Utrechtse onderneming heeft in de loop der 
jaren al haar autobusdiensten opgeheven en na de oorlog 1940-
1945 is ze volledig overgestapt op goederenvervoer. We kennen 
de maatschappij thans nog als Van Gend & Loos. Over de tram 
en autobus deden zich in die eerste fase van motorisering 
allerlei geruchten voor. Zo zou de tram met motor-tractie (en 
later de bus) vooral door de hoge snelheid (25 km per uur!) 
gevaar opleveren voor de hersenen van mensen. En het is dus 
niet verwonderlijk, dat er stemmen opgingen om ook ander 
openbaar vervoer weer op gang te brengen. En toen heeft 
tussen Jutphaas en Utrecht weer enkele maanden een pas-
sagiersbootje gevaren. De bevolking koos uiteindelijk voor de 
autobus. 
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De stoomtram van de "IJssel Stoomtramweg Maatschappij" bij een 
weegproef op de Liesboschbrug. Het trammetje reed van 1888-1893. 

verse paarden naar de tramhalte gereden. Die lag overigens 
precies tegenover de remise. Alleen door bij de brug de 
remmen los te gooien hobbelde de tram tot precies bij de 
remise. 
De paardentram heeft het uitgehouden tot 17 augustus 1923. 
Met veel weemoed werd afscheid genomen, zoals te lezen is in 
de kranten uit die tijd. 

De autobus. 
De Stoomtram- en Bargedienst Vereeniging bleef gebruik maken 
van de tramrails. Voor de oude wagens van de paardentram 
kwam "trekkers" te staan; 
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stoomtram zich aankondigde. 
Nadat tussen 1880 en 1883 de Vaartserijn was verbreed en de 
naam Merwedekanaal. had gekregen werden brede en stevige 
bruggen gebouwd, zoals de Liesboschbrug. 
In 1883 opende de IJssel Stoomtramweg Maatschappij een 
stoomtramdienst tussen Utrecht en Vreeswijk. Enkele jaren later 
werd die dienst overgenomen door de Reederij Stoombargedienst, 
die daarvoor in 1888 zijn naam veranderde in Stoomtram- en 
Bargedienst Vereeniging. Het stoomtrammetje heeft gereden tot 
1893; het ding braakte zoveel vuile rook uit dat het erg onplezierig 
was voor de passagiers en vooral ook voor de omgeving. 
Op 29 oktober 1893 kwam de eerste paardentram, die tussen 
Utrecht en Vreeswijk reed. Voor het openbaar vervoer naar 
Vreeswijk is toen na enkele jaren het vervoer met het bootje 
beëindigd. Maar naar IJsselstein bleef het bootje nog vele jaren zijn 
diensten doen, want daar heeft de paardentram nooit gereden. 
De paardentram had zijn diensten vanaf de Utrechtse Westerkade, 
waar de paarden met tuigage en dissel van de ene zijde naar de 
andere zijde van de tramwagen werden gesteld. Eenvoudigweg werd 
de zaak losgeschroefd en aan de andere kant weer aan de wagen gezet. 
Er was geen ruimte om te keren en eigenlijk kan men stellen, dat de 
tramwagens bijna even flexibel aan de "kop en de staart" waren 
dan de nieuwe sneltram anno 1984. 
Via de Jutphaseweg liep de route over de Liesboschbrug naar het dorp 
Jutphaas. Daar werden ter hoogte van het huidige pand Herenstraat 31, 
waar paardenstallen waren, de paarden gewisseld. Dan ging via de 
Doorslagbrug de rit naar Vreeswijk. De eindhalte was bij de 
Lagebrug (ter hoogte van de huidige Wilhelminabrug). De paarden 
werden daar weer uitgespannen en vanuit de remise werden 
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Over land. 

Al eeuwen lang hebben de mensen zich zeker ook 
over het land voortbewogen en het is dus niet verwonderlijk dat 
ook daar vormen van openbaar vervoer -)ontstonden. De bekende 
diligence is zo'n vorm. Tegen het einde van de vorige eeuw was er 
een geregelde diligencedienst tussen Utrecht en Gorinchem. De 
diligence had als vertrek en aankomstpunt de Utrechtse 
Westerkade en de route ging over Jutphaas en Vreeswijk. Via de 
Viaanse schipbrug over De Lek werd dan de tocht voortgezet. En 
wat we toch ook best als een vorm van openbaar vervoer mogen 
zien zijn de tentwagentjes, die vooral de boeren gebruikten om 
boodschappen te doen maar ook om met het gezin naar de kerk te 
gaan. Nieuwe ontwikkelingen deden zich voor toen de 
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ningen van het schip meer beschikbaar bleken. Wel echter 
was toen nog de heer Kok in leven; deze bijna 90-jarige 
had in diverse functies, maar laatstelijk als kapitein op de 
raderboten van de Reederij Stoombargedienst dienst gedaan. 
Zijn aanwijzingen stonden er borg voor, dat de oude roestige 
raderboot prachtig kon worden gerestaureerd. Toen de 
restauratie in 1976 zijn voltooiing naderde besloten de nieuwe 
eigenaren het schip de naam "Kapitein Kok" te geven en 
afgesproken werd, dat de kapitein zelf de eerste vaartocht als 
kapitein van het schip zou meemaken. Helaas overleed ka-
pitein Kok ongeveer een maand voordat de naar hem 
"omgedoopte" boot weer het fel stromende water van 
Nederlands grootste rivier koos. Momenteel wordt het 
gerestaureerde schip gebruikt voor ontvangsten en recepties en 
cruises door het Nederlandse rivierengebied. 
 
De Hollandse IJssel; te klein voor raderboten. 
Voor het passagiersvervoer over de Hollandse IJssel, van en 
naar IJsselstein, waren kleinere boten in gebruik. Eerstens 
waren de raderboten, die vele honderden passagiers konden 
vervoeren, voor die diensten niet rendabel te maken. Ook 
echter waren én lengte (bijna 60 meter) én de breedte van de 
raderboten zodanig, dat er problemen zouden zijn met 
bruggen en sluizen en niet te vergeten de bochtern in het 
riviertje. Kleinere stoomboten voeren daarom de diensten 
tussen Utrecht en IJsselsteirn en Utrecht en Vreeswijk. Ook 
het comfort in die kleinere boten was aanmerkelijk minder 
dan op de Raderboten. In het binnencompartiment ging het 
nog wel, maar op het voor-en achterbalkon van de boten 
liepen de passagiers gevaar om danig onder het roet te 
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die van 1874 tot 23 april 1956 langs de Lek stond om het 
waterpeil van de rivier te meten. Tegenover het huidige 
Fredriksoord stond ze en in directe nabijheid waren de 
aanlegstijgers van de passagiersboten, die op de Lek voeren. 
De eerste geregelde stoombootdienst had daar zijn "halteplaats" 
vanaf circa 1865. In 1857 openden een aantal 
scheepvaartondernemers een dagelijkse stoombootdienst tussen 
Schoonhoven en Rotterdam en die werd later doorgetrokken 
naar Arnhem. Onafhankelijk van die diensten begon de direc-
teur van deze stoombootmaatschappij, J.H. von Santen, zelf een 
stoombootdienst voor passagiers tussen Vreeswijk en Utrecht en 
IJsselstein en Utrecht. In 1870 werden deze diensten onderge-
bracht in de Reederij Stoombargedienst en de naam zegt het al; 
het was uitsluitend nog vervoer over het water. Een "barge" is 
namelijk een ander woord voor boot. 
 
Prachtige boten! 

De maatschappij gebruikte voor het vervoer op de rivier De hek 
zogenaamde Raderboten. De stoommachines brachten een groot 
schoepenrad in beweging, dat zich aan de bakboordzijde (de 
linkerzijde van een schip van achteren naar voren gezien) van het 
schip bevond en daarmee werd het schip voortgestuwd. De 
maatschappij heeft in totaal 7 of 8 raderboten in dienst gehad. 
Eén is er nog van over gebleven. Die werd in het begin van de ze-
ventiger jaren eigenlijk als een stuk oud roest aangetroffen op 
een werf in Hamburg. Enkele enthousiastelingen maakten 
plannen om het schip te restaureren en lieten het naar Arnhem 
slepen. Onderzoek wees uit, dat binnen in het schip veel van het 
oorspronkelijke interieur nog min of meer in takt was. Toch ging 
de restauratie problemen geven, omdat geen werkelijke 
bouwteke- 
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C R 0 N Y C K   D E   G E Y N 

april 1983 jaargang, nr. 2. 

 KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HIST. KRING NIEUWEGEIN. 

TUSSEN TREKSCHUIT EN SNELTRAM. 
Een luchtig verhaal door Piet Daalhuizen, veel meer gestoeld 
op gesprekken met ouderen, die nog de paardentram 
bestuurden, dan op zuiver historisch onderzoek. Met dank 
dan ook aan de heren H. de Jong, J. de With en Mr. L. de 
Ruyter, die uit zijn persoonlijk archief foto's ter beschikking 
stelde. Enkele gegevens heb ik geput uit het boek 
"Onderweg" van Dr. J.M. Fuchs. Dat boek handelt over een 
eeuw personen- en goederenvervoer 
in Nederland en is uitgegeven in 1981 bij gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de K.N.V.T.O. (Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Transportondernemingen). In dit artikel kijken 
we terug in de geschiedenis van het Verenigd Streekvervoer 
Westnederland, dat in deze omgeving een intensief net van 
buslijnen exploiteert De historie van deze onderneming is 
terug te voeren tot omstreeks 1870; bijna 125 jaar dus nadat de 
stoombootdiensten tussen Vreeswijk en Utrecht en IJsselstein en 
Utrecht hun geregeld streekvervoer begonnen, gaat hier in 
Nieuwegein de sneltram rijden. Dit luchtige verhaal handelt 
over de tijd, die ligt tussen het afscheid van de trekschuit en de 
komst van de sneltram. Vandaar de titel voor deze storie over 
een-en-een-kwart eeuw openbaar vervoer. 
 
Een start bij "De Peperbus". 

"De Peperbus" is de bijnaam van de Rijkspeilschaal, 



 
36 



 
FJ6502 



34 

DE PRENTENRUBRIEK. 
In onze prentenrubriek deze keer het accent molens. Vanuit het 
Jutphase een foto uit 1921 van de stoom-korenmolen "De 
Batavier''. De molen staat aan de Herenstraat ter hoogte van 
pand nummer 71. Ze is niet meer als molen in gebruik sinds de 
jaren zestig. Toen de foto werd gemaakt, was de molen 
eigendom van de Gebroeders Jan en Kees van Maurik en het 
adres luidde toen Dorpstraat 57-58 
59 
Als weer een flinke hoeveelheid graan was gemalen of als er 
andere produkten tot veevoer waren ver~aerkt, werd het 
uigevent met paard en wagen bij de boeren in het Nedereind en 
Overeind. De man zittend in de deur midden boven is mole-
naarsleerling Wouter Puik, toen 14 jaar oud. Op de 
meelzakken zit Jo van den Berg. Op de bok van de wagen zitten 
Manus Daalhuizen met links naast hem "paardenjongen" 
Kobus Berendse. 

Van Vreeswijk de bekende stellingkorenmolen van Van Eck. Tot 
voor zo'n 12 jaren stond een deel van het onderstuk nog aan de 
noordzijde van de Molenstraat. De geschiedenis van de molen 
gaat terug tot de zestiende eeuw. Eerst stond er een 
standerdmolen, maar die werd in het midden van de 
zeventiende eeuw vervangen door een stenen stellingmolen. In 
1672, bij de inval van de Fransen moest de Vreeswijkse molen 
het danig ontgelden, maar tot een totale vernietiging kwam het 
niet. De molen was toen nauwelijks vijf jaren oud! In 1908 
werden de wieken van de molen verwijderd; de windmolen 
werd toen stoomkorenmolen. Zo deed ze dienst tot 1931 en 
daarna was ze meer in gebruik als opslagruimte. In de 
oorlogsjaren is de molen gesloopt op de twee onderste 
verdiepingen na, die in 1972 verdwenen. Links op de foto ziet u 
nog juist het torentje van de fraaie uit 1673 daterende 
Hervormde Kerk. 
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door een afbeelding van de triomferende Christus met aan 
zijn rechterhand zijn Moeder en aan zijn linkerhand de H. 
Johannes. 
Het orgel aan de noordzijde is afkomstig uit de kapel van de 
H. Stede te Amsterdam waaraan het werd geschonken door 
Keizer Maximiliaan van Oostenrijk tijdens zijn bedevaart naar 
de H. Stede. Het orgelfront is laatgotisch van bouwstijl en in zijn 
soort een juweeltje van kunstenaarschap. Links van het 
hoogaltaar bevindt zich het altaar van de H.Familie. In het 
kruispand aan de zuidzijde bevindt zich het altaar der 14 
noodhelpers. Deze heiligen werden vooral in de 
middeleeuwen aangeroepen tegen allerlei lichamelijke kwalen. 
Het altaarstuk is afkomstig uit de werkplaatsen van de 
beroemde duitse schilder Michael Wohlgemut 
(1434-1519). 
De afbeeldingen in de gebrandschilderde ramen houden ten 
nauwste verband met de ruimte waaromheen zij geplaatst zijn. Zo 
vinden wij rond het altaar van de H. Familie afbeeldingen uit het 
leven van Maria; rond het hoogaltaar taferelen uit het leven van 
Christus en bij het altaar der 14 noodhelpers voorvallen die 
betrekking op die heiligen en de parochiepatroon de H. 
Nicolaas hebben. In het raam aan de zuidwand zijn de 
toenmalige bisschop van Utrecht Mgr. Andreas Schaepman en 
zijn voorgangers op de Utrechtse bisschopszetel afgebeeld. 
Pastoor van Heukelum heeft met het bouwen en verfraaien van 
de St. Nicolaaskerk een monument geschapen dat in deze 
conceptie uniek is in Nederland 
Omringd door vele kunstenaars heeft hij zijn plannen volledig 
kunnen uitvoeren. Terecht werd hij dan ook om zijn verdiensten 
benoemd tot ere-kannunik van het Metropolitaan kappittel 
van Utrecht en tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. 
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STRAATNAMEN. 

Een verantwoording door voorzitter P. Daalhuizen. 
 
De plannen om de naam van een groot deel van de Nedereindseweg te
veranderen zijn op weerstand gestuit. Voor de nieuwe namen heeft 
de gemeente advies gevraagd bij de Historische Kring en dat wekt al 
snel de indruk, dat de Historische Kring zich voor deze 
naamsverandering heeft ingezet. Die indruk, die overigens niet door 
het gemeentebestuur is gewekt, is onjuist. De Historische Kring zal 
zich net als in het verleden blijven inzetten voor het behoud van 
historische zaken. 

Wat is er aan de hand? 
Voor hulpdiensten als politie, brandweer, ambulance en andere 
helpers moeten plaatsen waar hulp nodig is, snel te localiseren zijn 
met behulp van een plattegrond. Om dat te bewerkstelligen wordt als 
een van de regels gesteld, dat wegen en straten dezelfde naam mogen 
dragen als ze doorlopende verbindingen vormen. Waar dat niet zo is, 
moeten de straatnamen worden aangepast. In dat kader zijn de 
namen veranderd in deze gemeente van de Overeindseweg, het 
Plettenburg, de IJsselsteinseweg, de Wiersdijk, de Jutphase Dorp-
straat en de Galecopperdijk. In al die gevallen heeft de Historische 
Kring zich ingezet om te behouden wat mogelijk was en om 
veranderingen toch zodanig te doen plaatsvinden, dat de historie in 
de "nieuwe" naam blijft leven. Die inzet is tot nu toe maar matig 
"beloond". 

De Nedereindseweg. 
De historische Nedereindseweg vormt al meerdere jaren geen 
doorlopende c.q. doorgaande route meer voor alle verkeer. Duidelijk 
was, dat ook hier naamsveranderingen zouden komen. In het kader 
van het voorgaande heeft de Historische Kring er bij de gemeente 
voor gepleit om het ongeschonden ge- 
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door een afbeelding van de triomferende Christus met aan 
zijn rechterhand zijn Moeder en aan zijn linkerhand de H. 
Johannes. 
Het orgel aan de noordzijde is afkomstig uit de kapel van 
de H. Stede te Amsterdam waaraan het werd geschonken 
door Keizer Maximiliaan van Oostenrijk tijdens zijn 
bedevaart naar de H. Stede. Het orgelfront is laatgotisch van 
bouwstijl en in zijn soort een juweeltje van kunstenaarschap. 
Links van het hoogaltaar bevindt zich het altaar van de 
H.Familie. In het kruispand aan de zuidzijde bevindt zich 
het altaar der 14 noodhelpers. Deze heiligen werden vooral 
in de middeleeuwen aangeroepen tegen allerlei lichamelijke 
kwalen. Het altaarstuk is afkomstig uit de werkplaatsen van 
de beroemde duitse schilder Michael Wohlgemut 
(1434-1519). 
De afbeeldingen in de gebrandschilderde ramen houden ten 
nauwste verband met de ruimte waaromheen zij geplaatst zijn. 
Zo vinden wij rond het altaar van de H. Familie afbeeldingen 
uit het leven van Maria; rond het hoogaltaar taferelen uit het le-
ven van Christus en bij het altaar der 14 noodhelpers 
voorvallen die betrekking op die heiligen en de 
parochiepatroon de H. Nicolaas hebben. In het raam aan de 
zuidwand zijn de toenmalige bisschop van Utrecht Mgr. 
Andreas Schaepman en zijn voorgangers op de Utrechtse 
bisschopszetel afgebeeld. 
Pastoor van Heukelum heeft met het bouwen en verfraaien 
van de St. Nicolaaskerk een monument geschapen dat in 
deze conceptie uniek is in Nederland 
Omringd door vele kunstenaars heeft hij zijn plannen volledig 
kunnen uitvoeren. Terecht werd hij dan ook om zijn 
verdiensten benoemd tot ere-kannunik van het 
Metropolitaan kappittel van Utrecht en tot Ridder in de orde 
van Oranje-Nassau. 

 



nen gaan zien we, dat de tegels van de vloer in 
de vorm van een doolhof gelegd zijn. Dit doolhof 
symboliseert het zoeken van de mens naar het ware geloof 
wat men slechts kan vinden in Christus. De enige uitgang 
uit de doolhof leidt dan ook de kerk in. De glaswand met 
deuren die het portaal van de kerkruimte scheidt, wijst 
op het gebruik in de vroegste kerken waar het aan de 
doopleerlingen niet toegestaan was tussen de gelovigen 
een Eucharistie-viering te beleven. Zij mochten echter wel 
vanachter een doorzichtige wand de Eucharistie-viering 
mee beleven. Hiermede staat ook in verband de deur 
links in het portaal. Deze leidt naar de doopkapel. 
Wanneer een pasgeborene gedoopt ging worden werd 
het kind via het portaal de doopkapel binnen gedragen. 
Was het kind gedoopt dan verliet het de doopkapel via 
de kerkruimte. 
Vanuit het portaal de kerk binnenkomend zien we links 
en rechts op de muurvlakken naast de bogen 
Nederlandse heiligen afgebeeld. Links, de vrouwenkant, 
vrouwelijke heiligen, daar tegenover, dus de 
mannenkant, mannelijke heiligen. In de bogen zijn 
dierfiguren geschilderd. Elk figuur stelt een tiental jaren 
in een mensenleven voor. De vier grote pilaren die de 
vliering van de kerk dragen symboliseren de vier 
evangelisten die als het ware de steunpilaren zijn van 
het geloof. De beschildering van de vliering toont ons de 
afbeeldingen van de vier evangelisten en de vier grote 
profeten uit het oude testament. Het rijk bewerkte 
hoogaltaar toont taferelen uit het leven van Christus die 
duidelijk ernaar verwijzen dan Hij de beloofde messiahs 
is. De beelden onderaan deze voorstelling zijn die van een 
aantal profeten uit het oude verbond die uitspraken 
gedaan hebben omtrent de Eucharistie. De overige 
beelden zijn die van evangelisten, kerkleraren en gewijde 
schrijvers. Het altaar wordt bekroond 
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 Deze groep onder leiding van toen nog kapelaan van Heukelum stelde 

zich ten doel te ijveren voor ook op kunstzinnige wijze verantwoorde 
kerkbouw. Later werd deze groep aangevuld met een aantal 
kunstenaars die allen aanhangers waren van de Neo-Gothiek volgens 
de visie van de Utrechtse school. Zoals reeds gezegd was Van 
Heukelum de inspirerende kracht achter deze groep van enthousiaste 
mensen. 
Toen Van Heukelum in 1874 benoemd werd tot Pastoor van 
Jutphaas trof hij daar een vervallen schuurkerk aan waardoor hij zich 
genoodzaakt zag een nieuwe kerk te bouwen. Dat die kerk Neo-Go-
thisch bouwwerk zou worden spreekt welhaast vanzelf. 
Van het begin af aan was zijn plan om een eenvoudige dorpskerk te 
bouwen. In het uiterlijk is hij daar wel in geslaagd, maar het interieur is 
bemeubeld en beschilderd volgens de beste gothische tradities. 
Het is hier in dit kort bestek niet mogelijk de hele symboliek zoals die 
tot uiting komt in bemeubeling, beschildering en beglazing te bespre-
ken. We zullen ons daarom moeten beperken tot enkele hoofdpunten. 
De kerk is gebouwd in een kruisvorm en de lengteas is oost-west 
gericht. Aan de oostpunt van de as is het altaar geplaatst. De kerk is 
dus georiënteerd. Zij is 40 meter lang, op het breedste punt 22 meter 
en de toren is 40 meter hoog. Zij is opgetrokken van hollandse 
baksteen en in tegenstelling met vele andere kerken is er nergens 
buitenlandse natuursteen verwerkt. Dit om het nederlandse karakter van 
het bouwwerk te onderstrepen. Zij behoort tot het driebeukige 
hallentype. De indeling van de kerk doet enigszins aan de joodse 
tempel te Jeruzalem denken. Voorhof, heilige en het heilige der 
heilige. Wanneer we de kerk door de hoofdingang bin- 
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- Een litho van C.C.A. Last van kasteel Heemstede uit ca. 
1875 en ................................  

- De Schans aen Jutfaes. Een bijzondere kopergravure uit 
1670. 

Otto Pijpker. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
DE ST. NICOLAASKERK VAN JUTPHAAS. 
door A.R. van Dort. 

De St. Nicolaaskerk is gebouwd in 1874 in opdracht van het 
toenmalig kerkbestuur onder voorzitterschap van pastoor 
G.W. van Heukelum. Voor we echter tot een beschrijving van 
de kerk overgaan is het goed om in enkele woorden de persoon 
van pastoor van Heukelum te schetsen. Pastoor van Heukelum 
behoorde tot de eerste groep priesters die na het herstel van de 
betrekkingen tussen het Vaticaan en de Staat der Nederlanden 
tot priester gewijd werd. Als jong kapelaan werd hij benoemd 
aan de gotische St. Catharinakerk te Utrecht. Deze kerk werd 
in die tijd grondig gerestaureerd om te dienen als hoofdkerk 
van het bisdom. De bisschoppen van Nederland zagen zich in 
1853 voor de taak gesteld om overal in het land weer kerken te 
bouwen. Echter, na de Reformatte waren er geen R.K.. Kerken 
gebouwd, zodat men ook niet meer van een bouwtraditie kon 
spreken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat men 
probeerde de draad weer op te nemen waar zij gevallen was, 
namelijk de gotische bouwstijl. Omstreeks diezelfde tijd was er 
in de profane bou, een streven om de klassieke bouwstijlen 
nieuw leven in te blazen, vgl. Neo-Barok, Neo-renaissence enz. 
Deze twee stromingen zullen er wel toe geleid hebben dat de 
Neo-Gothiek in kerkelijk ke kringen veel aanhangers vond.  
In het bisdom Utrecht had zich ondertussen een groep 
priesters verenigd in het St. Bernulfusgilde. 
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Bibliotheek. 
Met dank aan de gevers werden het afgelopen kwartaal 
de volgende boeken ontvangen: Berichten ROB 1978 
(jrg. 28) Lineair band-keramiek aus Elsloo und Stein 
door P.J.R. Modderman. 
Het Oude Trecht, door De Geer van Oudegein. 
Bisschop David Bourgondië en zijn stad door Dr. 
Tenhaef. 
Don Juan van Oostenrijk door H.F.M. Huijters De; 
Lekpoort te Vianen door J.L.A. de Meyere en J.M.M. 
Ruijter 
 
Teljer-archief. 

Het afgelopen kwartaal is het Teljer-archief uitgebreid met 
een praktisch volledig overzicht van de stamboom der 
Teljers. Deze stamboom is uitgezocht door Gerrit 
Goorman. Het was een hele klus, maar we zijn er erg blij 
mee. 
 
Tentoonstellingsmateriaal. 
Ten behoeve van onze te organiseren tentoonstellingen zijn
een zes-tal vitrines met glasplaten aangeschaft. Tevens zijn 
acht schragen gekocht t.b.v. demontabele tafels. Hiermede 
behoort het huren en lenen gelukkig tot het verleden en 
zijn wij met deze uitbreiding nu aardig uitgerust. 
 
Prenten. 
Ook de prenter.-collectie onderging een flinke uitbreiding 
n.l.: 
- Twee kopergravures van J. de Beyer/Spilman van 

kasteel Heemstede uit circa 1740. 
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Bisschop David van Bourgondië en zijn stad door Dr. N.B. 
ten Haeff. Hedendaagse Historie of 
Tegenwoordigestaat van 

alle Volkeren deel 12. 
Beschrijving van de provincie Utrecht 1772. Kabinet 
van Nederlandse en Kleefse Oudheden, 7e deel. 
Mattheus B. van Idek en Isaac de le Long 1795. Utrechtse 
Volksalmanak 1857. 
Gildenburg - Dr. R.C.H. Römer. 
Vreeswijk Voorheen - J.G.M. Boon 1974. 
Van Ridderhofstad tot Buitenplaats - Uitgave Hist. Kring 
Nieuwegein 1979. 

H. Hanselaar, Meppelweg 240, Den 
Haag. 
J.P. Zwerver, Diepenbrocklaan 

5, Nieuwegein. 
M. van Rijn, De Langstraat 9, 
Bunnik. 
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VREESWYK J .de VAART, op Utrecht te  z ien-"  

te krijgen dat het blokhuis moest worden afgebroken. Bisschop 
Hendrik van Begeren liet zich evenwel in 1529 overhalen het 
blokhuis opnieuw te (doen) oprichten. 
Het was tenslotte Keizer Karel V, die aan de schier eindeloze 
bouwen en afbreken reeks van het blokhuis een einde maakte. 
Vlak na de overdracht van het bolwerk en het gehele Nedersticht 
in 1530 werd het blokhuis in zijn opdracht gesloopt. Daarmede 
werden tegelijkertijd de gewelddadigheden rond het blokhuis in 
Vreeswijk beëindigd. 
De naam gildenborg is aan de vergetelheid onttrokken door er een 
straat en een café naar te vernoemen beide gelegen in het 
Vreeswijkse, het tegenwoordige Nieuwegein-Zuid. 

Bronvermelding: ------------------------
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 kapiteins, wensten met de tegenstanders te onderhandelen, onder 

andere over een vrije aftocht in ruil voor het zo goed als kort 
geschoten blokhuis. Overgave van Gildenburg volgde op "Sunte 
Michielsavent" (= 28 september). 
Aan Utrechtse zijde waren in deze hevige strijd vier doden 
gevallen, aan Hollandse zijde waren zeven man te 
betreuren. 
Reden van de overgave was niet zozeer gebrek aan voedsel of 
munitie, maar zat hem in het feit dat men geen hulp van 
buitenaf had gekregen, zo bleek de overwinnaars na het 
betreden van het blokhuis. Er was nog volop proviand en 
munitie. De bisschop was nu weer met medewerking van de 
Hollandse bevelhebbers heer en meester over het blokhuis 
Gildenborg. Door de Hollanders werd aangedrongen op sloop 
van het blokhuis, waartoe na overleg ook werd besloten. 
Het goede hout afkomstig van de sloop werd per schuit 
afgevoerd naar Holland. 
Het huis werd tot de grond "geslegd" en al het vrijkomende 
puin werd in de sluizen gegooid. Deze werden daardoor voor 
de scheepvaart van en naar Utrecht geheel onbruikbaar. 
Vreeswijk onderging min of meer eenzelfde lot. Veel huizen 
waren door de strijd al kapot geschoten, maar gedreven door 
naijver verdween ook het merendeel van de Vreeswijkse huizen in 
de sluis. Uit het voorgaande bleek wel dat het jaar 1482 voor 
Vreeswijk en voor Utrecht een heel zwart jaar was. 
Ondanks alle ellende en geleden smart kon men toch geen afstand 
doen van de aanwezigheid van een beschermend bolwerk. Enkele 
jaren na de sloop in 1482 werd het blokhuis weer opgebouwd op 
haar oude fundamenten. De verdedigende functie werd door 
"kastelein" Willem van Winssen ter hand genomen. Daarna nog 
door Willem van de Waal van Vianen. Heer Floris van 
IJsselstein wist in 1511 gedaan 
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De hoofdmacht van het leger groef zich langs de 
weg van het Gein naar Vreeswijk in. Een kleiner gedeelte van 
het leger stelde zich rond Gildenborg en begon het blokhuis te 
beschieten met zgn. "BUSSEN", een klein soort kanon. Daar 
deze niet het gewenste resultaat hadden probeerden de belegeraars 
het met twee grote donderbussen. 
Ook deze zwaardere donderbussen beantwoordden niet aan het gestelde 
doel. De schade, aangericht aan het blokhuis, was niet het noemen waard. 
Teneinde raad liet de stadhouder vanuit Gorinchem een kanon 
aanvoeren dat Hertog Karel van Bourgondië had buitgemaakt te 
Zutphen in zijn strijd en verovering op Gelderland. 
Dit kanon had een lengte van 17 voet (= ruim 5 m.) en daarmee 
kon men zgn. "KLOOTEN" (kogels met een doorsnee van 25 cm en 
verzwaard met lood) schieten. Deze super donderbus werd op 28 
september in de morgen in stelling gebracht. Het eerste schot uit het 
kanon trof het blokhuis aan de onderzijde "sodat het blockhuys 
davert op heur veste''. Vervolgens werd de borstwering vernield. Het 
derde schot was een voltreffer: "daerna scoot dese bus noch eens 
opdat blockhuys dattet al daverde aent blockhuys". 
De verdediging van Gildenborg die tegen zulk geweld nauwelijks 
bestand was, zag de situatie langzamerhand onhoudbaar worden. 
Bij elk schot dat werd afgevuurd, vluchtten ze uit de toren naar een 
plaats waar de Hollanders hen niet konden zien. Zo gauw het schot 
gevallen was, renden de Utrechters weer naar hun posities terug en 
knalden er dan weer lustig op los. 
De strijd was ongelijk: bij elke voltreffer van de grote bus 
veranderde het blokhuis steeds verder in een puinhoop. Gelet op het 
feit dat de Stichtenaren niet op hulp van buitenaf behoefden te 
rekenen, verzochten zij om "Spraek" met de Hollanders. Jan van 
Alphen en Ewout Rutgerssen, de beide Utrechtse 
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Daarbij was Vreeswijk regelmatig het mikpunt en veranderde 
door de niet aflatende strijd, beter bekend als de Hoekse en 
Kabeljouwse twisten herhaaldelijk in een puinhoop. 
Gildenborg werd in 1480 bestookt en een jaar later nog eens. 
Dit maal was het de bisschop David van Bourgondië. Hij werd 
door de inwoners van de stad Utrecht de stad uitgejaagd. 
Vanuit Wijk bij buurstede ondernam de bisschop verwoede 
pogingen om de Domstad weer in zijn bezit te krijgen, daarbij 
hulp vragend van zijn vroegere aartsvijanden de Hollanders. Deze 
stonden hem met raad en daad, een leger bestaande uit ca. 4000 
man o.l.v. stadhouder Joost Lalaing en munitie, ter zijde. 
Tegen zo'n overmacht was niets opgewassen. Dit leger trok al 
rovend en plunderend door het Sticht. Bij Vreeswijk sloeg het een 
beleg rond het blokhuis. De Stichtenaren zaten evenwel niet stil. 
In allerijl werd een leger samengesteld, bestaande uit vogels van 
allerhande pluimage die onvrijwillig werden ingelijfd. 
Dit leger scheepte zich in en voer tot vlakbij Vreeswijk, 
"sodat sy niet moe syn als de stryt gaet beginne". 
Op 13 oktober 1481 vielen onder leiding van Jan 
van Montfoort de Utrechtenaren het leger van Joost Lalaing aan. Dit 
werd zo overdonderd dat het de vlucht nam, daarbij een groot 
deel van de uitrustingen en krijgsmateriaal achterlatend. Deze 
welkome buit met het door de overwinning verkregen 
zelfvertrouwen van de Stichtenaren vormde een flinke steun. De buit 
werd naar de domstad gebracht en aan de burgerij 
tentoongesteld. Nauwelijks een jaar later in 1482 brandde de strijd 
rond Gildenborg wederom los. 
Joost Lalaing trok met een leger vanuit Jutphaas dat eerst werd 
platgebrand naar Vreeswijk. Het blokhuis werd doelwit van 
oorlogszuchtige handelingen. 
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Toch was de strijd nog niet gestreden. Nog geen 
drie maanden na de overgave omsingelden de Utrechtenaren het 
blokhuis. Bij het aanbreken van de dag was het Viaans garnizoen 
gedwongen te vluchten. Een situatie waarbij de graaf van Holland zich 
niet bij neer wilde leggen. 
Ook op andere fronten was het niet rustig. 
De bisschop van Utrecht mengde zich in de strijd tegen de 
Hollanders. De Utrechtse kerkvorst was Holland binnen 
getrokken, en had o.a. Woerden, Naarden en Zwammerdam 
platgebrand en "geslegd". Ook Oudewater moest het ontgelden. 
Toen graaf Albert van Beieren voor het blokhuis te Vreeswijk 
verscheen bleken de Utrechters goede voorzorgsmaatregelen te 
hebben getroffen. Graaf Albert koos eieren voor z'n geld en zag af 
van een aanval. Het venijn zat 'm evenwel in de staart. Op zijn 
terugtocht naar Holland nam graaf Albert wraak. Hij stak de 
kastelen Wulvenhorst en Heemstede in brand nadat hij ze eerst 
had geplunderd. 
Zowel de Hollanders als de Stichtenaren waren echter de 
oorlogshandelingen meer dan zat. In Montfoort werden daarom 
onderhandelingen voor vrede geopend hetgeen uiteindelijk leidde 
tot een vredesverdrag. In het verdrag werd o.a. bepaald dat de 
bisschop van Utrecht aan de graaf van Holland 3000 oude schilden 
moest betalen. Een schadeloosstelling voor de door hem 
toegebrachte schade aan de steden Woerden en Naarden. 
Ook was in het vredesverdrag geregeld dat het blokhuis moest 
worden afgebroken. Het is er evenwel om niet te achterhalen 
redenen nooit van gekomen. Gildenborg vervulde ruim 100 jaar na 
het sluiten van het vredesverdrag een beschermende functie voor 
Vreeswijk en de sluizen. 
Aan het einde van de 15e eeuw stond het blokhuis aan de vaart 
opnieuw centraal in de strijd tussen het Sticht en de Hollanders. 
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Zij probeerden dit te staven aan de hand van een 
oorkonde van 19 oktober 1289 waarbij Floris V, graaf 
van Holland, Vreeswijk aan Hubertus van Vianen zou 
hebben verpand. 
De heren van Vianen deden hun beklag bij de graaf van 
Holland over de bouw van Gildenborg en voerden als 
argument aan, dat het blokhuis aan de Vaart een 
bedreiging vormde voor de veiligheid van Vianen en voer 
de passerende scheepvaart. Tevens was men bang dat 
Utrecht onder dreiging van het blokhuis een nieuwe tol 
wilde afdwingen Ook de stadsregering van Dordrecht 
mengde zich in de zaak en gaf blijk ook ongerust te zijn 
over het blokhuis aan de vaart. 
Na alle argumenten te hebben gehoord en de zaken op een 
rij te hebben gezet, besloot Graaf Albert van Beieren in te 
grijpen. Het blokhuis werd op 1 mei 1374 belegerd. 
In de strijd die daarna losbarstte brachten "Kastelein" 
(=slotvoogd) Johan van Clarenborg en zijn beide kapiteins 
Pieter Dool en Arend Proeys de Hollanders zware verliezen 
toe. 
Gijsbert van Nieuwenrode werd zwaar gewond; Willem van 
Naaldwijk en Willem Geervliet gevangen genomen. Graaf 
Albert van Beieren zag zich gelet op de felle tegenstand van 
de bemanning van het blokhuis genoodzaakt aan de 
Viaanse kant van de Lek twee schiettorens te bouwen. 
Gildenborg kon opnieuw van die plaats onder vuur worden 
genomen. Na een harde exact een maand durende strijd 
moesten Johan van Clarenborg en zijn mannen zich 
voorwaardelijk overgeven. De bemanning van het 
blokhuis werd een vrije aftocht gegarandeerd. 
Gildenborg was in Hollandse handen onder de zorg van 
Gijsbert van Vianen. Een Viaans garnizoen bemande het 
blokhuis om te voorkomen dat het belang van de 
Hollanders geschaad kon worden. 
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van deze sluizen werden daarom dan ook gedragen door de 
stadsregering en de staten van Utrecht. Arnold II was een 
oorlogszuchtige man, die zijn tijd liever aan de wapens 
besteedde dan aan de studie van het Heilige schrift. 
Toen de Vreeswijkse sluizen gereed waren vond met name het 
Utrechts Gilde (de plaatselijke middenstand) dat het noodzakelijk was 
dat deze voor handelvoerend Utrecht zo belangrijke schakel 
beschermd moest worden tegen eventuele vijanden. In opdracht en op 
kosten van de gilde werd aangelegd "eene toorn op die uyterdycke 
daer sy die sluysen mede bescermen woude voir die vianden, dat 
mense niet vernielden zouden, ende noemden het "GILDENBORG" 
want die ghilden van Utrecht deden het laten tymmeren". 
 

Het Blokhuis. 

Het voor die tijd uit zeer zwaar metselwerk opgetrokken 
verdedigingswerk bestond uit een vierkante toren als hoofdgebouw, 
waartegen lage bijgebouwen waren gebouwd, Deze dienden voor 
opslag van diverse materialen en brandstoffen en werden bo-
vendien gebruikt voor de stalling van paarden en koeien. Ook 
lagen er opgeslagen munitie en wapenuitrustingen. 
Bij een volledige bezetting van het blokhuis kon het ongeveer zestig 
manschappen herbergen. Dertig man in de toren en dertig in de 
bijgebouwen. 
Dat de aanleg van Gildenborg geen overbodige voorzorg was bleek 
al vrij spoedig na het gereed komen daarvan. 
Het bleek de Graaf van Holland en de Heren van Vianen een 
doorn in het oog, dat Utrecht aan de vaart een dergelijk 
verdedigingswerk in een als het ware vooruitgeschoven positie in 
bezit had. Daar kwam nog bij dat de heren van Vianen van me-
ning waren dat Vreeswijk eigenlijk Hollands grondgebied was 
en aan hen toebehoorde. 
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niet. Zeer zeker is het examen voor 
hoofdonderwijzer zwaarder, dan dat voor 
candidaat-notaris . Verdient dus hij, wien het de minste 
moeite kost door de wet als "bekwaam" erkend te 
worden, het minst beloond te worden? In uw oog, ja; 
in mijn oog, neen! Thans, mijnheer Schalij, hoop ik, 
dat u meer van nabij kennis maakt met het leven 
der onderwijzers, -die thans als leden van den Bond 
van Nederlandsche onderwijzers, eendrachtig op-
treden, waar het hunne belangen geldt,ten einde hen 
te steunen in pogen, om hunne positie meer te doen 
gelijken op die van Benen notaris. 

Achtend, ben ik 
Uw dienaar 

R DE BOER, 
onderwijzer IJselstein. 
 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
HET BLOKHUIS "GILDENBORG" AAN DE 
VAART. door Gerard de Waard 
 
Het begin. 

In 1285 werd in opdracht van Graaf Floris V een nieuwe 
vaart vanaf Jutphaas naar Vreeswijk tot aan de Wiersdam 
of -dijk gegraven. 
De handelsgoederen van of naar Utrecht passeerden deze dam, 
waarvoor tol verschuldigd was. Dit vormde te langen leste toch een 
belemmering voor de ontwikkeling van de stad Utrecht. Een 
oplossing lag voorhanden in de vorm van de aanleg van twee 
houten sluizen (bouwjaar 1373 ten tijde van Arnold II, bisschop van 
Utrecht). Dit voor die tijd machtig en gewaagd stuk werk was 
noodzakelijk om de positie van Utrecht als marktplaats en 
handelscentrum te waarborgen. De kosten 
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meester betiteld wordt. Een schoolmeester was nl een 
individu, werkzaam in het begin dezer eeuw, een afgedankte 
koetsier of iets dergelijks. Het is dus volstrekt geen 
eerenaam, geachte heer! Integendeel, hij drukteene zekere 
verachting uit. Is het nu werkelijk waar, dat het 
schoolmeesterscorps (onderwijzerscorps bedoel ik) een 
"verachtenswaardig" deel der maatschappij uitmaakt? Zoo 
dit werkelijk het geval is, zou ik gaarne van u vernemen, welke 
lieden dan uwe hoogachting wegdragen, opdat wij ons, zoo 
mogelijk, naar hen kunnen vormen. --- Nu mijne tweede 
opmerking! Volgens uwe uitdrukking is het leven van eenen 
onderwijzer het toonbeeld van een armoedig leven. Hoewel 
het waar is, dat wij onderwijzers ons geene groote uitgaven 
kunnen veroorloven en ons, om tamelijk netjes voor den dag te 
komen, vele genoegens moeten ontzeggen, welke de ruimer 
door het lot bedeelden kunnen smaken,-is het gelukkig toch 
nog niet zoo slecht met de onderwijzers gesteld, dat hun leven 
als het toonbeeld van een armoedig leven mag worden 
voorgesteld. Had U gezegd:''Een notaris kan toch niet leven als 
een monnik"!-ik zou uwe uitdrukking juist gevonden hebben. 
Thans en wel tenslotte opmerking drie. In uwe uitdrukking 
ligt ook opgesloten, dat een notaris is iemand, die (jaren 
lang?) gestudeerd heeft, aanspraak heeft op hoogere 
inkomsten, dan een onderwijzer met hoofdakte, dat hij 
verdient vrijwelijk deel te kunnen nemen aan alle genoegens 
welke het leven aanbiedt. -Wat zeg ik? Een notaris een man 
van jaren studie. Zoo erg is het 
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werd. Men sprak dan over dit, dan weer over iets 
anders, tot eindelijk een tamelijk druk discours 
ontstond over verschillende notariskantoren, welke 
men naar de opbrengst per jaar tot verschillende 
rubrieken bracht. Algemeen was men het er over 
eens, dat de notarissen over 't algemeen goede za-
ken maken. Een der heeren raamde de verdienste 
per jaar op een goed notariskantoor op 
dertigduizend gulden. Een ander van het 
gezelschap, een notaris en dus meer van nabij met 
de zaken bekend, deelde mede, dat hij er kende, 
die veertig-a vijftigduizend gulden opbrachten, 
doch ook, waarop "nog geen droog brood" 
verdiend werd. Dit waren dan, geachte lezers, 
kantoren met eene opbrengst van circa duizend 
gulden;Veertigduizend gulden! Een aardig duitje, 
voorwaar! Maar duizend gulden; is dat eene 
belooning voor eenen notaris! 't Is immers geen 
geld! Dan maar liever candidaat. Zeer zeker, zoo 
dacht ook de heer Schalij van Jutfaas. ---"Duizend 
gulden"! En dat voor een' notaris, dat ging niet 
aan, meende bedoelde heer: "een notaris kan toch 
niet leven als eern schoolmeester"! 
Het is mijn doel aangaande deze uitdrukking van 
den heer S een paar opmerkingen te :naken. "Een 
notaris kan toch niet leven als een schoolmeester"! 
Het is voor het eerst, dat ik deze uitdrukking 
hoorde bezigen. Zeer waarschijnlijk bedoelt de heer 
S met den onzinnigen naam "Schoolmeester" eenen 
onderwijzer. Men behoeft echter niet gestreeld te 
zijn, wanneer men met den naam school- 
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bloeiend handelsstadje. 
In 1333 werd het Gein wederom geplunderd en in brand 
gestoken, waarna de bloei van het stadje zich mede door de 
nieuwe vaarweg naar Vreeswijk niet meer tot het oude 
niveau kon herstellen. 
In  1348 richtten de Hollanders nogmaals hun verwoestingen 
aan in de omgeving van het Gein en in 1402 werd het Gein 
door Jan van Arkel, heer van Zoelen, geplunderd en 
afgebrand. Het stadje was toen grotendeels vervallen en 
verwoest. 
Later is de Kerspelkerk met bijbehorende pastorie bij het 
klooster ingelijfd, waardoor het Gein als afzonderlijk kerspel 
ophield te bestaan. In ons juli-nummer 1981 staat over het 
klooster van Nazareth geschreven door Jan Schut. 

In deze nieuwe jaargang willen wij een begin maken met het 
publiceren van krantenartikelen zoals deze rond de 
eeuwwisseling verschenen in Jutphaas en Vreeswijk. Dit keer 
starten wij met een bericht, dat gepubliceerd werd in "de 
Vreeswijkér" van 12 december 1893. 

"EEN SCHOOLMEESTER KAN TOCH 
NIET LEVEN ALS EEN NOTARIS". 

Een woordje gericht aan het adres 
van den heer SCHALIJ te Jutfaas. 

 
"Laatsleden Zaterdag reisde ik in 
gezelschap van eenige heeren met de 
boot van Jutfaas naar Utrecht. In een 
hoekje gezeten luisterde ik naar het 
gesprek, dat weldra aangeknoopt 
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Hierboven een afbeelding van het zegel der Stad Geyn. Het 
stadje was gelegen in de zuid-oost hoek van de plaats waar 
de Doorslag en de Hollandse IJssel elkaar ontmoeten, even 
ten zuiden van kasteel Oudegein. Het kreeg in 1294 
stadsrechten. Het oorspronkelijke zegel bevindt zich in het  
Rijksarchief te Utrecht. 

De bewoners van het Gein binnen de nieuw gegraven gracht 
kregen de rechten en plichten van poorters. Hiervoor werd in 
het Gein een bank van schout en schepenen ingesteld. 
In  die tijd was het Gein ondanks de vele aanslagen en de 
concurrentiepositie van Vreeswijk nog een 
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De nieuwe verbinding liet niet lang op zich wachten, namelijk 
op 27 juli 1288 geeft Floris V aan de overheid van Utrecht 
toestemming om het land, dat Willem van Egmond haar heeft 
toegewezen, in gebruik te nemen om er een vaart door te 
graven. De door de graaf vastgestelde koopprijs dient de stad te 
voldoen. Het tracé van deze Nieuwe Vaart liep dus ten zuiden 
van Jutphaas (bij de huidige Henkel-fabriek) tot aan de oude 
Lekdijk bij de Wiers. De overdracht kon echter nog niet plaats 
vinden, want 1Y2 jaar later, op 12 december 1289 gelastte 
Floris V de eigenaars van de bewuste landerijen het eigendom 
aan de stad Utrecht over te dragen tegen de door hem 
getaxeerde waarde. Op dezelfde dag verbood hij geld te heffen 
van goederen, die bij de dam van de Nieuwervaart overgeslagen 
werden "daar ieder dot op zijn eigen kosten mag doen behouden 
emmer des biscopsrecht van Utrecht". Hieruit kan worden 
opgemaakt, dat de bisschops-tol van het Gein naar Vreeswijk 
verplaatst was. Dit overladen duurde nog tot 1373, in welk jaar 
de stad Utrecht twee, aanvankelijk houten, sluizen te Vreeswijk 
bouwde. 
De bloei van de stad het Gein in de 13e en 14e eeuw. 
De grote welvaart die ontstaan was door de dam bij het Gein 
vormde voor de naijverige graven van Holland de aanleiding om 
deze plaats telkens weer aan te vallen. Reeds in 1202, tijdens de 
oorlog tussen de bisschop en onder andere de verbonden graven 
van Holland en Gelre, zal het Gein waarschijnlijk verwoest zijn. 
Vervolgens voer de graaf van Holland in de herfst van 1225 met 
een aantal schepen de Lek op en legde het pas kort tevoren tot 
kerkdorp verheven het Gein geheel in de as. In de loop van de 
13e eeuw kreeg het Gein nog meer van dergelijke aanslagen ze 
verduren. Om het Gein tegen de voortdurende aanvallen te 
beschermen gaf de bisschop in 1294 stadsrecht aan het Gein. 
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De reden hiervoor was duidelijk. Toen de kapittels in 1296 zich 
bij de bestaande toestand neerlegden, brachten zij nog eens in 
herinnering de tallie sive exactiones immoderate, die ten behoeve 
van de IJsseldam van de kerkelijke goederen geheven werden. 
Hieruit blijkt dus, dat de belendende geërfden moesten bijdragen 
in de kosten van de dam. De afdamming van de IJssel heeft een 
grote verandering teweeg gebracht in het scheepvaartverkeer door 
het Nedersticht. De handel tussen Noord-Duitsland en Vlaanderen 
in de 12e en 13e eeuw bewoog zich voor een groot deel door het 
Sticht langs de Vecht en Vaartse Rijn, Lek of Hollandse-IJssel 
naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De Utrechters 
hadden voor 1127 ter bevordering van het verkeer te water de 
Nova Fossa, dit is de Oudegracht van de Maartensbrug tot aan de 
Twijnstraat, gegraven. Spoedig daarna kwam de Vaartse Rijn gereed 
naar Oudegein; hier werden de goederen over de oude Lekdijk 
overgeladen in schepen, die reeds in de 13e eeuw de IJssel naar het 
Klaphek bij Hoppenesse opvoeren. Hier werd door de 
bisschoppen ook een tol geheven. In de 13e eeuw vinden wij deze 
tol en een "kraan" bij het Gein, ten zuiden van Oudegein. 
Door de afdamming van de IJssel werd een voorziening in een 
nieuwe scheepvaartroute urgent. Reeds' in april 1286 stelt de elect 
ten behoeve van St. Marie (kerkelijke gemeenschap) het vervoer 
van de prebendale wijn bij de Wiers vrij van alle heffing zolang "de 
kraan" daar niet is. Evenmin zal van schepen met prebendale vis 
of koren tol geheven worden. Het is duidelijk dat het hier slechts 
om een tijdelijke maatregel gaat. 
Nu de IJssel afgesloten was, moesten de van het Zuiden komende 
goederen, in afwachting van een nieuwe scheepvaartverbinding, 
op een andere wijze van De Wiers naar de Vaartse Rijn vervoerd 
worden; wat extra kosten voor de belanghebbenden met zich mee 
bracht. 
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Floris V beloofde op 14 juli 1285 aan de elect 1) 4500 LB.2) voor 
diens toestemming voor het maken van de bedoelde dam. Dit 
bedrag zou voor een deel uit de inkomsten, die de graaf van de 
dam hoopte te zullen ontvangen, betaald worden en voor een 
deel zou het met de schuld van de elect verrekend worden. Jan 
van Nassau gaf in een door Jan van Cuyk mede bezegelde 
oorkonde van 19 juli 1285 de bewuste toestemming. 
In het boek van Fockema Andreae staat vermeld, 
dat Floris V hierbij onder meer door zuiver waterstaatkundige 
overwegingen werd geleid, waaronder de wering van het opperwater 
uit de Hollandse IJssel en de verbeterde lozingsmogelijkheid op 
die rivier. 
Onmiddellijk na 1285 vernemen wij dan ook van de gebieden 
ten Noorden van de IJssel, dat die op deze rivier een afwatering 
krijgen, b.v. het Nedereind van Jutfaas (1287), de gerechten ten 
Noorden hiervan (1288), Diemerbroek (1289). Een andere 
consequentie van de IJsselafdamming was de vorming van het 
waterschap Lopikkerwaard of Lekdijk-Benedendams, die in 1328 
haar beslag zou krijgen. 
Reeds in 1287 belastte Floris V zijn gunsteling Hendrik de 
Rover met de dijkschouw van genoemde vaart. Hierbij kan 
worden aangetekend, dat de oudste Lekdijk via de Wiers en 
de Randdijk naar de noordelijke IJsseldijk liep. 
Wellicht hebben bij Floris V nog andere, economische of 
politieke motieven voor de afdamming een rol gespeeld, maar 
deze zijn ons verder niet bekend. zeker is wel dat de 
Utrechtsche Kappittels aanvankelijk verwoed geprotesteerd 
hebben en een tijdlang de kerkdiensten gestaakt hebben. 
   

  1)    elect= raad van bisschoppen  

 2)     LB= aanduiding munteenheid. 
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in het andere overgeladen. In 1244 stond daarvoor op de dam of 
dijk zelfs een soort kraan. 
Het Gein vormde de handelsverbinding tussen Utrecht en onder meer 
de Duitse Hanze-steden. 
 
De tol van het Gein. 

Reeds voor het jaar 1200 werd door de bisschoppen vanouds tol 
geheven bij de dam in de vaart in de omgeving van Oude Gein en 
het Gein. Tot het jaar 1200 werden de tolgelden bij de dam aan de 
Randdijk geheven. In het jaar 1217, het jaar waarin het Gein een 
afzonderlijk Kerspel werd ( zie artikel juli 1981 ) werd tol geheven 
bij de dam van de oude Geinbrug. 
Volgens een oorkonde van 1220 mocht de bisschop 
van de Keizer de tol van het Gein naar welgevallen binnen zijn gebied 
verleggen. Van dit recht maakte hij gebruik toen er een nieuwe handelsweg 
ontstond bij het graven van de nieuwe vaart van Jutphaas naar Vreeswijk 
omstreeks 1288, waarbij de tol gedeeltelijk naar Vreeswijk werd verplaatst. 
In het Gein bleef de tol nog wel noodzakelijk in verband met de handel van 
de plaatsen Gouda, Oudewater e.d op Utrecht, welke handel via de IJssel en 
Doorslag plaats vond. De tol van het Gein wordt samen met de tol aan de 
nieuwe vaart bij Vreeswijk nog in verschillende oorkonden genoemd en zij 
bleven in stand onder Karel V en zijn opvolger Philips II. De Geindam 
werd overbodig door het afdammen van de IJssel bij Hoppenesse/Klaphek 
en werd "doorgeslagen", waardoor waarschijnlijk de naam Doorslag is 
oontstaan. 
 
Waterloop in de omgeving van het Gein. 

Van een groot en blijvend belang voor het Z-W-gedeelte van het 
Nedersticht was het afdammen van de IJssel in 1285 bij Hoppenesse, ten 
westen van Vreeswijk, waardoor de open verbinding van deze rivier met de 
Lek werd afgesloten. 
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HET STADJE GEYNE. 
Bespiegeling door A. Brand. 
Inleiding. 
Eerder publiceerden wij in ons blad van juli 1981 een artikel over 
Geyne, geschreven door J. Sohut. De heer A. Brand verhaalt de 
historie van het stadje vanuit andere gezichtspunten. 
De voorgeschiedenis van het Gein. 

De scheepvaart tussen Utrecht en de Rijn (Duitse Hanzesteden) ging 
oorspronkelijk langs de KrommeRijn. Na dat het 
verlandingsproces in deze rivieren begonnen was, werd zij bij Wijk 
bij Duurstede afgedamd. Volgens een oorkonde uit 1165 lag deze 
dam er al vanouds. Doordat de Kromme Rijn als scheepvaartweg 
door verzanding onbruikbaar was geworden, zocht de stad 
Utrecht voor het handelsverkeer een nieuwe verbinding met de 
Fijn. Daarom is in 1148 de vaart van Utrecht naar de IJssel gegra-
ven. Bij het graven van deze vaart is mogelijk gebruik gemaakt van 
een oude Rijnarm. Deze splitste zich vermoedelijk bij Vechten en 
liep waarschijnlijk eerst westwaarts naar de Liesbos en vervolgens 
naar het Zuiden langs oude Gein naar de IJssel De IJssel stond in die 
tijd in open verbinding met de Lek. 
Om het hogere Lekwater tegen te houden is de Doorslag afgedamd. 
Deze dam heeft vermoedelijk eerst in de omgeving van Oude 
Gein bij de Randdijk gelegen. Later is deze dam door het 
verlanden van het stuk rivierarm tussen dam en IJssel naar het zui-
den verplaatst, vermoedelijk bij de huidige 3sprong, bij de 
inmiddels verdwenen oude Geinbrug. Het stadje Het Gein is door 
zijn gunstige ligging bij de dam ontstaan als een 
handelsnederzetting. Hier werden namelijk de goederen van het ene 
schip 
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meren. Wij zoeken geen "sponsors"; het boek zal uiteindelijk 
zichzelf "betalen". De Historische Kring kan voldoende op 
weg worden geholpen door een garantiestelling voor de 
investering of door een renteloze lening. 
In de voorgaande opsomming van minder gunstige aspecten van 
de afgelopen vijf jaren, liggen onze opdrachten voor de komende 
jaren. Het is een uitgebreid pakket van taken. Het bestuur, dat 
versterking kan gebruiken, zal er de rug onder zetten. Gehoopt 
wordt op de inzet van veel actieve leden en de steun van de 
donateurs. Graag reken ik op U allen! 
Het eerste nummer van ons blad in dit nieuwe jaar heeft een 
nieuw "jasje" gekregen; wij zien dit als een begin! In dit 
jubileumjaar hopen we ook in september een eerste 
documentaire-film over Jutphaas in première te kunnen brengen; 
de werkzaamheden zijn in volle gang. In de zomer wordt gestart 
met het werken aan een zelfde soort film over Vreeswijk. 

Mag ik U in, na deze laatste "schone" vooruitzichten een in alle 
opzichten heel goed 1983 toewensen. Namens het bestuur en de 
redactie van dit blad een gelukkig nieuwjaar in gezin, werk en 
woonomgeving en veel succes voor onze Historische Kring 
Nieuwegein! 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



 3
 
historische namen. 
Toch zijn we van mening, dat bereikt is, dat het 
gemeentebestuur ons ziet als een serieuze partner bij zaken de 
historie betreffende. Wij zijn van mening, dat dit moet kunnen 
uitgroeien tot een beter begrip bij de bestuurders voor het histori-
sche. De komende jaren zal dit ertoe moeten kunnen leiden, dat 
ondanks financiële krapte gelden beschikbaar komen voor de 
zorg van monumenten. Naast die gelden is het dan belangrijk, 
dat er een wezenlijk monumentenbeleid komt. 
Dat beleid moet erop gericht zijn, dat ook activiteiten worden 
ontplooid om niet-gemeentelijke eigendommen van historische 
waarde in goede staat te houden. Om er maar enkele te noemen: 
de pastorie tegenover het Kerkveld (uit 1406); de Nicolaaskerk; 
het Schippersinternaat; de bebouwing 
van het Raadhuisplein; het Frederiksoord; verschillende 
boerderijen en het historische kerkhof aan het Kerkveld. 
Gemeentelijk eigendom is de kinderboerderij, die ook nodig 
gerestaureerd moet worden. Ik ben van mening, dat op dit 
beleidsgebied de meest inspannende opdracht voor de Historische 
Kring Nieuwegein ligt voor de komende jaren. 
De vereniging beschikt over een door de gemeente beschikbaar 
gestelde accommodatie aan de Handelskade. Wij zouden die 
willen uitbouwen tot een Gemeentelijke oudheidkamer; er is geld 
voor nodig en vooral ook een stuk zelfwerkzaamheid van de leden. 

Onze vereniging is er niet op tijd in geslaagd om hiaten op te 
vullen in de lectuur over het Nieuwegeinse. Van Vreeswijk zijn 
enkele goede werken op historisch gebied. Over Jutphaas is niets 
meer te krijgen. Ons boek "Van Ridderhofstad tot Buitenplaats" 
geeft geen dorpsgeschiedenis weer. Van een boek over het 
Jutphase is het manuscript ver gevorderd. Het gaat erop lijken, 
dat financiële problemen de uitgave van dit boek zullen belem- 
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33 leden naar meer dan 300 leden en donateur. 
We hebben een verenigingsblad, dat druktechnisch weliswaar 
voor verbetering vatbaar is, maar dat kwalitatief er wezen mag. Het 
heeft alle vijf jaren zonder "storingen" gefunctioneerd. Door het blad 
is de historie van het Nieuwegeinse grondgebied zeker ook voor 
de nieuwe inwoners van de gemeente echt gaan leven. Daaraan is in 
niet mindere mate bijgedragen door de vele tentoonstellingen en 
dia-avonden. Met de in ons bezit zijnde 3000 foto's en dia's van de 
oude dorpen Jutphaas en Vreeswijk hebben we menigeen fijne 
momenten kunnen bezorgen. Het was en is een krachttoer om die 
verzameling op te bouwen en nog uit te breiden. Echter, voor het 
vastleggen van de historie is het van groot belang. We kunnen ons 
gelukkig prijzen inmiddels te beschikken over veel documentatie en 
een waardevolle verzameling van authentieke prenten en zelfs 
prachtig archiefmateriaal. Het boek "Van Ridderhofstad tot 
Buitenplaats", waarin de historie van alle kastelen en buiten-
plaatsen in het Nieuwegeinse staat beschreven, is een groot succes 
geworden. De eerste druk is vrijwel uitverkocht. Het is 
verheugend om te kunnen constateren, dat het archeologisch 
onderzoek na een aarzelend begin nu een van de vitale "poten" 
onder onze vereniging is. De groep heeft als een van de zeer 
weinige in Nederland een eigen jeugdgroep. Het werk geschiedt 
onder auspiciën van de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek en is ook wetenschappelijk verantwoord. 
Na deze voor de vereniging zeer positieve aspecten, moeten we 
toch ook vaststellen, dat we in de achterliggende vijf jaren maar 
weinig resultaten hebben geboekt op het gebied van het behoud 
van historische zaken. 
Ondanks onze inspanningen gingen hekwachterswoning 
verloren, de molenaarswoning, een aantal boerderijen, de 
Rijnhuizenbrug, de Geinbrug en 
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zoals in het begin geschreven "een greep". 
De redactie hoopt niettemin, dat de lezers het totaal 
"een aardige greep" vinden. 

Wist u dat ................  
.  wij na vijf jaren ons een trotse vereniging voelen, die in 

Nieuwegein niet meer weg te denken is? 
• wij vinden dat de Historische Kring Nieuwegein in vijf 

jaren veel heeft bereikt? 
• dat de Historische Kring in vijf jaren tot ruim 3.600 

foto's en dia's is gekomen, die al lemaal langs de lens 
van de heer Ter Maat gingen? 

• dat _ het blad "Cronyck de Geyn" in totaal 774 pagina's 
telde? 

• het bestuur de kriebels aan het krijgen is  over de 
financiën, omdat de film toch veel duurder wordt dan 
verwacht door de noodzakelijke dingen als "lakken" en 
"copieren"? 

• de film 1°Jutphaas" uniek blijft, omdat wij op grond van 
afspraken met filmer en andere medewerkers niet 
gerechtigd zijn copieën te laten maken? 

• de contributies en donaties in het  eerste bestaansjaar 
van de vereniging f 830,00 in totaal  waren, maar dat 
in 1983 dat bedrag is  opgelopen tot ruim f 7.600,00? 

• dat de contributie gemiddeld maar met één guldern per 
jaar is gestegen? 

in november of begin december het tweede boek van de 
Historische Kring uitkomt en dat het de titel draagt: 
"Jutphaas Verleden tijd"? 

• bij voor-inschrijving al 162 exemplaren zijn verkocht en 
dat we graag nog meer namen willen weten van mensen, 
die het boek willen hebben? 

• dat bij een oplage van 1.500 de prijs ca. f 17,00 zal zijn 
en dat als we oplage kunnen vergroten en nog enkele 
kwartjes afkunnen? 

• de historische oude pastorie op het Kerkveld, die in 1407 
is gebouwd, nu grotendeels is afgebroken, maar dat de 
herbouwplannen in overleg met de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg tot stand zijn gekomen? 
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