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

januari 1984. 6de jaargang, nr. 1. 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING 
NIEUWEGEIN 

Met het oog  op  de toekomst.. 
Het jaar 1984 wordt voor de Historische Kring Nieuwegein een belangrijk 
jaar. De vereniging is de kinderschoenen duidelijk aan het ontgroeien en 
dat vergt van het bestuur een andere aanpak op velerlei gebied. Het 
bestuur zal anders moeten gaan functioneren; meer professioneel zou ik willen 
zeggen. En dit in alle opzichten: naar de leden en donateurs en naar de 
verschillende werkgroepen, maar ook in de contacten naar buiten. 
De lijnen voor die krachttoer zijn we aan het uitzetten! 
Een andere kwestie vormt de huisvesting van de vereniging. We zullen voor 
de keuze worden gesteld om het pand aan de Handelskade te kopen of 
naar een andere huisvesting uit te zien. Voor deze kwestie zal er in 1984 zeker 
een buitengewone ledenvergadering bijeen worden geroepen om de 
voorstellen te bespreken en besluiten te nemen. We hopen met goede voor-
stellen te komen! 
Het jaar 1983 heb ik ervaren als zeer positief voor de vereniging: 
groeiende ledenaantallen; goed functionerende werkgroepen, die door 
hun activiteiten de vereniging bekendheid hebben gegeven in zeer po-
sitieve zin binnen onze gemeente en daarbuiten. Ik kom in de 
jaarvergadering van 14 februari 1984 graag op deze zaken terug.. Deze 
korte inleiding in het reeds begonnen nieuwe jaar wil ik besluiten met 
u allen een voortreffelijk 1984 toe te wensen. 

P. Daalhuizen - voorzitter. 
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 HET KASTEEL VRONESTEIN EN HAAR BEWONERS ROND 
HET JAAR 1726. 
 
door: 
 
J. SCHUT. 
 
 
In het boek "Het kerspel Jutfaas" alsmede in enkele andere 
artikelen, die hun gegevens hoofdzakelijk uit dezelfde bronnen 
hebben, wordt melding gemaakt van het feit dat in 1726 "enige 
Franse Benedictijnen van de Jansenistische partij" op het kasteel 
Vronestein hebben gewoond. Jansenisten waren diegenen 
binnen de katholieke kerk die de denkbeelden van Cornelius 
Jansenius, bisschop van Ieper, aanhingen.2 De denkbeelden van 
Jansenius stonden zeer dicht bij de toenmalige protestantse visie op 
de genadeleer. Ze werden daarom door de verschillende pausen 
diverse malen veroordeeld, maar vonden gehoor bij wat men de 
rechter vleugel van het katholicisme zou kunnen noemen. 
Kortom, bij hen die een zeer strenge moraal en levenswijze 
voorstonden. 
Gefascineerd door die simpele zin in "Het kerspel Jutfaas" heeft de 
schrijver een gericht onderzoek naar die periode ingesteld. Daaruit 
is gebleken dat er gedurende ruim twee jaar een zeer intensieve én 
interessante bewoning is geweest van het kasteel Vronestein door 
een aantal Kartuizer monniken. 
 
Bijgaand artikel is de weerslag van het onderzoek. Alvorens over 
te gaan tot een meer gedetailleerde beschrijving van Vronestein en 
haar bewoners in en rond 1726 is het wenselijk een kort overzicht te 
geven van de Kartuizer orde, de leef-en kloosterregels en de vlucht 
uit Frankrijk. 
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De Kartuizer Orde. Wat is dat voor een Orde? 
De "Ordo Cartusiensis" of Kartuizer Orde is in het jaar 1084 
gesticht door Bruno van Keulen. Als kanunnik was hij aan de 
kerk van Reims verbonden, waar hij tevens de functie van 
scholaster bekleedde. In die laatste hoedanigheid hield hij toezicht 
op het onderwijs. 
Uit onvrede met de gang van zaken binnen de katholieke kerk
besloot hij zich uit het openbare kerkelijke leven terug te trekken
om een streng ascetisch bestaan te gaan leiden. 
Van of via een bevriend bisschop verwierf hij bij het dorp Cartusia,
in de omgeving van Grenoble, een woest stuk Alpengebied. Hier
stichtte hij een klooster naar zijn opvattingen. 
Reeds in de keuze van het gebied - op meer dan 1000 meter hoogte 
in een onherbergzaam gebied - zijn de beginselen van de Kartuizer 
Orde terug te vinden, namelijk armoede, isolatie en eenzaamheid. 
Bruno van Keulen stond in zijn kritiek ten opzichte van de kerk 
niet alleen. Spoedig na zijn besluit zich terug te trekken volgden zes 
anderen zijn voorbeeld. Ook zij verhuisden naar Cartusia. 
Om tot het hoofddoel van de Orde - armoede en eenzaamheid - te 
geraken werd voor iedere monnik een "cel" gebouwd. Deze cel 
bestond uit een kleine woning met een tuintje. Deze woningen 
waren geschaard rond een vierkant binnenhof waar zich de kerk 
bevond. 
Het grootste deel van zijn leven bracht de Kartuizer monnik binnen
de muren van zijn cel door in absolute eenzaamheid en stilte. 
Slechts op zon- en feestdagen werd gemeenschappelijk gegeten. 
Het beschouwende leven van de Kartuizer monniken is in wezen 
een kluizenaarsleven. 
Op gezette tijden moest worden deelgenomen aan de godsdienstige 
en kerkelijke verplichtingen. Vrijwel alles vond plaats in absolute 
zwijgzaamheid. Aanvankelijk volgden de Kartuizers de 
kloosterregels van de Benedictijnen. In 1134 werden er een aantal 
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 regels aan toegevoegd, waaronder die van het absolute verbod op 
het eten van vlees. 
De grote beperkingen die de Kartuizers zich hebben opgelegd in 
het dagelijks leven werd ook doorgevoerd in het geestelijk leven 
van de monniken. Theologische subtiliteiten en ook een 
wetenschappelijke benadering van geloof en religie werden niet 
getolereerd. Dit zou enkel kunnen afleiden van de echte 
geloofsbeleving, zoals die door hen werd voorgestaan. 
Het alleen zijn in devotie, eerbied en toewijding voor God gold als 
de enig juiste manier van geloofsbeleving. 
Die extreme eenvoud en de harde leefwijze bleek op velen een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te oefenen. Haar grootste 
uitbreiding heeft de orde gekend in de 14e tot 16e eeuw. In 1521 
telde de Kartuizer orde 206 kloosters verspreid over geheel Eu-
ropa. Nederland telde bij de aanvang van de reformatie 9 
kloosters, welke een aantal verdienstelijke theologen hebben 
voortgebracht als Gerard van Schiedam, Hendrik van Coesfelt en 
Gerard van Kalkar. 
 
Tijdens de Middeleeuwen vervagen binnen vele klooster-orden de 
leefregels en moeten er aanpassingen worden doorgevoerd. 
Aanpassingen die veelal een compromis zijn tussen de 
oorspronkelijke orde- en leefregels en de veranderde inzichten 
daarop. 
De Kartuizer orde heeft deze problematiek niet gekend. Daar zijn 
meer dan zeshonderd jaar de regels nauwelijks gewijzigd. 
De aanpassingen van 1368, 1509 en 1581 zijn dan ook niet het 
gevolg van 'n compromis, maar moeten gezien worden als een 
verzwaring van de kloosterregels. 
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Vlucht van de Kartuizers uit Frankrijk. 
In 1713 ontstonden er in Frankrijk grote kerkelijke twisten toen 
paus Clemens XI de boeken van Pasquier Quesnel verbood. Deze 
was een aanhanger van het Jansenisme. 
Diens "Nieuwe Testament met stichtelijke bemerkingen op ieder 
vers" was herhaaldelijk veroordeeld. 
Aan de Prior van Grand Chartreuse - dit is het hoofd van alle 
Kartuizers ín Frankrijk - viel vervolgens de eer te beurt de banvloek 
over Quesnel's boeken binnen de kloosters af te kondigen. 
De meeste Kartuizer kloosters namen de banvloek, vervat in de bul 
Unigenitus, voor kennisgeving aan en bemoeiden zich niet met de 
ontstane tweestrijd binnen de katholieke kerk van Frankrijk. In 
Parijs lag de situatie moeilijker. Daar behoorde de bisschop tot de zg. 
rechtervleugel binnen de kerk; hij was het niet eens met de pauselijke 
bul en verbood op straffe van excommunicatie voorlezing van de bul.
In een later stadium komen er nog een aantal bisschoppen die 
bezwaren hebben tegen de beslissing van de paus. Nadat ze eerst 
uitleg van de paus hebben gevraagd, eisten ze vervolgens een 
algemeen concilie. De paus voelde daar echter niet veel voor en deed 
de "appellanten" in 1718 in de ban. Hierdoor ontstonden in 
Frankrijk grote problemen waar ook de Kartuizers bij werden 
betrokken, nadat ze door de Prior van Grande Chartreuse 
gedwongen werden de bul Unigenitus te ondertekenen. Ondanks de 
hevige druk die op hen uitgeoefend werd, weigerden een aantal 
Kartuizers principieel zich achter de bul te scharen. Die weigering 
kwam velen op lijf- en gevangenisstraf te staan terwijl ook ex-
communicatie werd toegepast. 
De toegepaste lijfstraffen waren niet mis. 
Een aantal van de weigeraars werd levenslang opgesloten en 
veelvuldig ondervraagd. Mocht men na afloop van de ondervraging 
nog niet "bekeerd" zijn dan 
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 volgde een lichamelijke afstraffing met roede of zweep. 
Spannender is het verhaal van de Kartuizer Chéron. Ook hij had 
zich een tegenstander getoond van de pauselijke banvloek. Als straf 
werd hij door de Prior van Grande Chartreuse in het klooster van 
Bourgfontaine opgesloten, waar een deel als gevangenis werd 
gebruikt. 
Na zijn aankomst - midden in de nacht - werd hij voorlopig in de 
torenkamer opgesloten. Reeds voor de volgende morgen wist hij 
zich te bevrijden. In plaats van te vluchten meldde hij zich bij de 
gevangenisprior. Deze, hoogst verbaasd en verontwaardigd, liet hem 
vervolgens opsluiten in een meer solide cel. 
Tijdens zijn verblijf te Bourgfontaine is Chéron veelvuldig aan een 
verhoor onderworpen en werd hem aangeraden zich achter de 
paus te scharen. Chéron weigerde echter evenzoveel malen, zodat 
elk onderhoud eindigde met een fikse afstraffing. In zijn 
gevangeniscel beschikte Chéron enkel over een stoel en een 
stromatras. Om de verveling te verdrijven had Chéron van stro en 
stukjes brood een plattegrond van zijn oude klooster "La Rose" 
gemaakt. De prior van Bourgfontaine ontdekte deze 
"vrijetijdsbesteding" en tracteerde hem op de gebruikelijke 
afstraffing. Ook werd zijn stromatras uit de cel verwijderd en 
vervangen door een hoeveelheid onkruid uit de kloostertuin. 
Na enkele dagen ging dat tot ontbinding over, hetgeen voor de 
prior géén aanleiding vormde het weg te halen. 
Op zeker moment wist Chéron een spijker te bemachtigen. 
Daarmee heeft hij met eindeloos geduld een houten plank 
doorgekrabd. Nadat hij deze verwijderd had, verliet hij de 
gevangenis en stelde zich op aan de poort van het klooster. 
Aan enkele monniken, die hem nog nooit gezien hadden en hij hen niet, 
vroeg hij of ze voor hem bij de prior wilden pleiten. 

 



 

-7

Eerst nadat de Prior van Grande Chartreuse overleden was, werd 
Chéron in vrijheid gesteld. 
Als vrij man verkoos hij echter in Bourgfontaine te blijven waar 
hij zijn verdere leven sleet. Toen de gevangenisprior, die hem zo 
menigmaal had gemarteld, ziek werd heeft Chéron hem lange tijd 
verpleegd. 
 
In het licht van bovenstaande ontberingen is het wellicht 
begrijpelijk dat een aantal Kartuizers enorm opziet tegen de te 
verwachten ontberingen en kwellingen. Mede daardoor zijn alsnog 
velen gezwicht en hebben zich achter de paus en zijn bul geschaard. 
Enkele tientallen Kartuizers weigerden echter: ze verkozen 
liever te vluchten dan hun godsdienstige principes over boord te 
gooien. 
Met achterlating van alles besloten ze Frankrijk te -verlaten. In het 
begin van 1725 trokken ze via Belgíë naar Nederland, waar ze bij 
Franse vrienden in Amsterdam een veilig onderkomen vonden. 
Nederland, hoewel reformatorisch, was voor de Franse Kartuizers 
veiliger dan hun eigen vaderland. Spoedig na hun aankomst werden 
pogingen ondernomen een eigen klooster te stichten. Men zocht 
daarvoor een bestaand groot huis of kasteel. Een aantal van derge-
lijke huizen zijn weliswaar beschikbaar, aankoop of huur is 
financieel niet haalbaar. 
Daarom zoekt men naar een kleiner onderkomen; men vond die in 
zowel Vleuten als Jutphaas, waar een kasteel te huur werd 
aangeboden. In Vleuten betrof dat Huize den Ham, in Jutphaas 
was het de ridderhofstad Vronestein. 
Kort daarna werden beide Huizen betrokken. 
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Vronestein, omstreeks 1744. 
 
KARTUIZERS OP KASTEEL VRONESTEIN.3 
 
Van de 31 uit Amsterdam vertrokken Kartuizers vonden er 17 
onderdak in Den Ham, 13 trokken naar Vronestein en 1 
verhuisde naar Utrecht. Ze beseften zeer goed dat het 
kloosterleven in beide Huizen belangrijk zou afwijken van het 
leven in Frankrijk. Toen ze de moeilijkheden echter aan den 
lijve ondervonden, was dat voor velen te veel. 
Het is dan ook in zowel Den Ham als Vronestein een voortdurend 
komen en gaan. 
Voor deze teleurstellende ontwikkeling zijn tal van redenen aan 
te wijzen. 
Allereerst week het kloosterleven in Nederland zo enorm veel af 
van het leven dat ze in Frankrijk gewend waren. In plaats van 
absolute afzondering leefden ze nu gezamenlijk onder één dak. Die 
regelmatige confrontatie was voor hen, die hun gehele leven als 
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kluizenaars geleefd hadden, funest. 
Bovendien waren de monniken uit verschillende kloosters afkomstig 
en ieder bracht zijn eigen tradities mee, die in de nieuwe behuizing 
voortdurend met elkaar botsten. 
Andere moeilijkheden waren o.a. de geïsoleerdheid ten opzichte van 
andere Kartuizer kloosters in Frankrijk en Nederland en gemis aan 
leiding. Weliswaar hadden ze zich onder het gezag van de 
Aartsbisschop van Utrecht gesteld, maar dat kon het gemis aan 
leiding, zoals die vanouds uitging van de Prior van Grande 
Chartreuse, niet doen vergeten. 
Het contact tussen de Aartsbisschop en de Kartuizer gemeenschap op 
zowel Den Ham als Vronestein was dan ook veel minder hecht dan 
tussen de Ordegeneraal en de leden der orde. 
Dit gemis aan leiding van hogerhand had voor de kloostertucht in 
beide Huizen rampzalige gevolgen. Andere zaken waarmee men in 
Nederland rekening had te houden was de protestantse bevolking. 
Het in het openbaar dragen van de ordekledij was onmogelijk 
hetgeen de onderlinge saamhorigheid niet bevorderde. Dit alles heeft 
tot gevolg gehad dat vele monniken hun klooster verlieten en 
gedesillusioneerd naar Frankrijk vertrokken. Een aantal van hen 
vond er onderdak; anderen vonden dat niet en kwamen via allerlei 
omzwervingen toch weer naar Nederland terug. 
 
Pogingen tot nauwe samenwerking tussen beide kloosters. 
 
Nadat de Kartuizers in oktober of november 1725 beide kastelen 
betrokken hadden werd besloten tot nauwe samenwerking. Om die 
eensgezindheid te bereiken werd een van de bewoners van Den Ham 
opgedragen een conceptreglement op te stellen. 
Dit concept is tijdens een gemeenschappelijke bijeenkomst - op 10 
januari 1726 - in Den Ham aanvaard en bindend verklaard. 
Op het conceptreglement was aanvankelijk door de 
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bewoners van Den Ham en Vronestein vrij veel kritiek geweest. 
Het was teveel gericht op de Franse situatie en hield te weinig 
rekening met de bijzondere omstandigheden in Nederland: 
 
--In Frankrijk was het gebruikelijk meerdere malen per dag de H. 

Mis te lezen. Hier werd dat te bezwaarlijk gevonden. Het luiden 
van de klok zou mogelijk protesten kunnen oproepen bij de 
plaatselijke bevolking. 
Eén Mis per dag werd daarom voldoende geacht. 

--Volgens de Orderegels was men verplicht altijd de monnikspij te 
dragen, ook buiten de kloostermuren. Onder de huidige 
omstandigheden moest deze regel worden aangepast en werd het 
dragen van het ordekleed buiten de muren van Vronestein en ben 
Ham afgeraden. 

-- Ook de strenge voorschriften ten aanzien van de dagelijkse 
maaltijd moesten worden aangepast. Omdat men in een vreemd 
land leefde waren "....een paar slokjes koffie of thee en twee 
glazen bier en een stukje brood" toegestaan. 

--In Frankrijk was men gewend in de kloostertuin te wandelen. De 
bij Den Ham en Vronestein behorende tuin was daarvoor te 
klein. 
Daarom moest het concept-reglement worden aangepast en moest 
het mogelijk zijn dat de Kartuizers drie maal per week een 
wandeling in de omgeving van hun klooster konden maken. 
Het was daarbij streng verboden een huis binnen te gaan. Bij 
zeer warm weer mocht men bij uitzonddering om een glas water 
vragen. 

--De opsteller van het concept-reglement was van mening dat het 
bijwonen van theologische conferenties en studiebijeenkomsten 
zouden kunnen bijdragen tot de eenheid en samenwerking met 
Nederlandse katholieken. 
Een aantal Kartuizers maakten tegen deze passage 
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bezwaar en meenden dat deze regel indruiste tegen de Orderegels. 
 
Alle op- en aanmerkingen op het concept-reglement werden door de 
opsteller ervan overgenomen, zodat deze op 10 januari 1726 met een 
reglement kon komen welke zou worden goedgekeurd en 
aangenomen. 
 
Naast de hierboven aangehaalde wijzigingen bevat het reglement een 
aantal andere regels en voorschriften, die ons een duidelijk beeld 
geven op datgene wat zich gedurende twee jaar heeft afgespeeld op 
Vronestein en Den Ham: 

--Elk jaar zal er in de maand mei een herdenkingsdienst worden 
gehouden ter herinnering aan hun nieuwe verblijven. 

--Er mogen absoluut geen vrouwen toegang hebben tot het klooster 
en de tuin. 

--Bezoekers mogen slechts bij hoge uitzondering worden ontvangen. 
Eventueel bezoek mag alleen in de bezoekerskamer worden 
toegelaten. 
Over het al of niet ontvangen van bezoek beslist de prior. 

--Overeenkomstig de Orderegels moet op Vronestein en Den Ham 
een absoluut stilzwijgen worden nagestreefd. 

-- Overplaatsingen van het ene naar het andere Huis vinden slechts 
dan plaats als alle partijen er mee instemmen. Bovendien moet de 
Aartsbisschop deze overplaatsingen bekrachtigen. 

 
Over het bestuurlijke apparaat zegt het reglement: 

--Zolang er twee Huizen zijn, zal elk een prior hebben. Deze werd voor 
een periode van drie jaar aangesteld en door middel van geheime 
stemming gekozen. De meerderheid is daarbij beslissend. 
Vergaderingen waarin over bestuurlijke zaken moet 
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worden gestemd, zal worden voorgezeten door de 
Aartsbisschop. 

--De prior van elk Huis zal worden bijgestaan door een viertal 
assistenten; een vicaris, een procurator en twee personen die 
resp. de zorg hebben voor de dagelijkse eredienst en voor de 
zieken. 

--Financiële middelen moeten gemeenschappelijk worden bewaard. 
Daarvoor werd een kist aangeschaft, waarop drie sloten waren 
bevestigd. De afzonderlijke sleutels waren bij even zovele 
personen ondergebracht. 

Eén van deze drie moest de boekhouding bijhouden. 
  

 

Huize Den Ham te Vleuten, omstreeks 1744. 
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Vooral het gedeelte van het reglement over de dagindeling, geeft een 
goed inzicht in het kloosterleven van de Franse Kartuizers in 
Vronestein en Den Ham. 
 
24.00 uur: Men moet "tijdig" uit bed zijn om op tijd - dit is bij de 

tweede klokslag - in de kapel aanwezig te zijn voor het 
lezen der Matutinen en de Lauden. 
Vóór en na het lezen van deze getijden wordt een streng 
stilzwijgen in acht genomen. 
Na afloop begeeft men zich weer te bed. 

05.45 uur: Opstaan, kleden en ook nu weer "op tijd" in de kapel 
voor de Primen. Daarna is er tijd voor studie en/of 
bezinning tot 09.00 uur. 

09.00 uur: Viering van de H. Mis. Aansluitend studie, bezinning 
of handenarbeid. De prior verdeelt dat laatste naar 
behoefte en persoonlijke capaciteiten. Absoluut 
stilzwijgen is daarbij geboden. 

11.00 uur: Naar de kapel voor het lezen der Tertsen. 

11.30 uur: De eerste maaltijd van de dag. Daarvoor begeeft men 
zich naar de refter. Tijdens die maaltijd wordt er uit de 
H. Schrift gelezen. Verder is er een absoluut stil-
zwijgen. 

12.00  Het spreekverbod is opgeheven en er is  
13.00 uur:  gelegenheid voor het gemeenschappelijk 

wandelen in de kloostertuin, waarvoor de 
prior toestemming moet geven. 

13.00 uur: Opnieuw naar de kapel; nu voor het lezen der Nonen. 
Hierna volgt tot 15.00 uur handenarbeid. 

15.00 uur: Terug naar de cellen voor studie en bezinning. 
Ook bestaat de mogelijkheid in de tuin 
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te wandelen. 
Het spreken is daarbij verboden. 
 

17.00 uur: Naar de kapel voor de Vespers. 
  Hierna een maaltijd in de refter, gevolgd door    

schriftlezing. 

18.00       Het spreekverbod is opgeheven. Er mag al- 

19.00 uur: leen over devotie- of Orderegels worden gesproken. 

 
19.00 uur: Naar de kapel voor de Completen. 

Dit wordt gevolgd door bezinning en gewe-
tensonderzoek. 
Hierna begeeft men zich te bed. 

Over het algemeen was deelneming aan de H. Communie niet 
verplicht. 
 
Bewonerslijst van Vronestein. 

Het gewijzigde concept-reglement is op 10 januari 1726 door de 
aanwezige Kartuizers aangenomen en vervolgens door alle 
aanwezigen ondertekend. We verkeren in de gelukkige 
omstandigheid dat behalve de namen van de ondertekenaars ook de 
woonplaats van hen bekend is, zodat exact is op te maken wie op 
Vronestein gehuisvest waren: 
--Maurice Roussel, afkomstig van Gaillon, waar 

 hij oud-vicaris was.  
--Basile Chupé, afkomstig van Bourgfontaine, 

waar hij oud-prior was. 
--Basile Suard,                              afkomstig van Gaillon. 
--Modeste Soufflot, afkomstig van Bourgfontaine, 

waar hij oud-vicaris was.  
--Philadelphe Soufflot,                  afkomstig van Bourgfontaine.  
--Etienne Rapinat, afkomstig van Parijs. 
--Nicolas le Doux, afkomstig van Bourgfontaine. 
--Etíenne Debonnaire, afkomstig van Gaillon, waar 

hij oud-vicaris was.  
--Guillaume Rabon, afkomstig van Bourgfontaine. 
--Aspes Cheneau, afkomstig van Parijs. 
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--Nicolas Petyan de 
Leaumont, afkomstig van Parijs. 

 --Leon Brunet Serraire,              afkomstig van Parijs. 
 
Van de 13 hier genoemde personen werd Modeste Soufflot tot 
prior van Vronestein gekozen. Hij bekleedde deze functie 
ongeveer een half jaar, waarna hij de bisschop verzocht van deze 
functie te worden ontheven. Aan die beslissing lagen de inmiddels 
gerezen problemen ten grondslag. Modeste Soufflot was niet bij 
machte de tucht en orde te handhaven. 
In zijn verzoek tot de Aartsbisschop om van zijn functie ontheven 
te worden, beklaagt hij zich erover dat nagenoeg alle Orderegels 
worden overtreden: 

--De monniken hebben tegen de voorschriften in kontakten gelegd 
en relaties aangeknoopt met personen buiten het klooster. 

-- Hierbij werden de huizen betreden. Ook maakten 
sommigen zich daarbij schuldig aan overmatig 
drankgebruik. 

--Zonder toestemming van de prior en/of begeleiding van een 
medebroeder werden wandelingen gemaakt tot ver buiten de 
gemeente. 
Hierdoor was men vaak te laat terug, wat dan weer de huisorde 
verstoorde. 

--De monniken komen veelvuldig te laat in de kapel voor de 
dagelijkse verplichtingen. Soms verschijnen ze in het geheel 
niet. 

--De belofte van absolute zwijgzaamheid werd veelvuldig 
gebroken, waarbij zelfs onderlinge ruzies worden 
uitgevochten. 

--De opgedragen werkzaamheden worden soms geweigerd of men 
zoekt motieven om er onder uit te komen. 

 
Ten aanzien van het laatste punt moeten we geen al te grote 
verwachtingen koesteren. 
Uit het dagrooster blijkt dat er voor handenarbeid slecht 22 à 3 uur 
beschikbaar is. 
In die tijd moet iedere monnik zijn eigen kamer schoon 
maken, moet men zijn kleding wassen en ook 
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nog de gemeenschappelijke ruimten worden schoongemaakt. 
In de praktijk zal men niet al te veel tijd over hebben gehad voor 
de door de prior opgedragen klusjes. Waarschijnlijk heeft de 
handenarbeid op Vronestein enkel bestaan uit het bewerken van 
de kloostertuin. Van ambachtelijke bezigheden is op Vronestein 
niets gebleken. 
Den Ham bezat een werkplaats waar eenvoudige houtbewerking 
werd bedreven. Ook hield men zich daar bezig met het inbinden 
van boeken. 
Het verzoek van Soufflot om van zijn functie te worden ontheven, 
is door de Aartsbisschop ingewilligd. In juli 1726 werd tot zijn 
opvolger benoemd Benoit Thomé, afkomstig van Beaune. Deze 
was uit Den Ham overgekomen. Ook deze bleek niet bij machte
te zijn de tucht te handhaven en de orde te herstellen. 
 
Visitatie door de Aartsbisschop. 

De aanhoudende moeilijkheden in Vronestein en in iets mindere 
mate in Den Ham zijn voor de Aartsbisschop reden beide 
kloosters te visiteren. Op 23 oktober 1726 heeft hij Den Ham 
bezocht en heeft daar de gerezen moeilijkheden besproken. Uit de 
"Carte de visite" of het verslag van zijn bezoek blijkt, waaraan 
het voornamelijk haperde. Een reeks van bepalingen wier 
naleving te wensen overliet, werd de Kartuizers opnieuw 
ingeprent. Drie dagen later bracht de Aartsbisschop een bezoek 
aan Vronestein. Ook hier is de monniken te verstaan gegeven, dat 
zij zich hebben te houden aan de orderegels vastgelegd in het 
reglement van 10 januari 1726. Alle door de oud-prior van 
Vronestein gesignaleerde overtredingen van de regels werden door 
de Aartsbisschop verboden. 
In het verslag van het Aartsbisschoppelijk bezoek aan Vronestein 
werd tevens vermeld dat het voortaan voor de monniken 
verboden was in de keuken te komen. Alleen mocht men er "vuur" 
halen. Blijkbaar had men 
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een vuurtest tot zijn beschikking, die hun tot verwarming moest 
dienen. 
Ook werd het de Kartuizers van Vronestein verboden "te 
wandelen langs de Vaart, wanneer er schaats gereden wordt..." 
Deze hollandse bezigheid had blijkbaar een te grote 
aantrekkingskracht op de Franse Kartuizers uitgeoefend. 

Het laatste jaar op Vronestein. 

De vergadering van 10 januari 1726 had besloten dat elk jaar in 
mei een herdenkingsdienst zou worden gehouden ter herdenking 
van de vlucht uit Frankrijk. In het jaar 1726 is deze dienst zowel in 
Vronestein als in Den Ham gevierd. 
Het jaar daarop - 1727 - heeft deze herdenking op 27 en 28 april 
plaatsgevonden, althans wat Den Ham betreft. 
 
Enigszins smalend wordt gemeld dat de Kartuizers in Vronestein te 
Jutphaas deze jaarlijkse viering NIET hebben gehouden, want 
………….."daar lustten ze dat niet...." 

Ondanks alle pogingen van Modeste Soufflot en later van Benoit 
Thomé en ook de bemoeienis van Aartsbisschop Barchman 
Wuytiers kwam er in de toestand op beide Huizen nagenoeg geen 
verbetering. 
Hun Franse vrienden, zowel in Nederland als in Frankrijk, waar 
men allengs meer begrip toonde voor de gevluchte monniken, 
hoopten nog altijd dat men deze "kinderziekten" wel te boven zou 
komen. Zeker als alle Kartuizers in een gemeenschappelijk huis 
zouden zijn ondergebracht. 
Voor dat doel werd door hen geld bijeengebracht. Aanvankelijk wilde 
men Huize "Torenvliet" bij Leiden aankopen. Het huis zelf was 
bijzonder geschikt als klooster; bovendien was er voldoende 
grond aanwezig om er aparte cellen te bouwen en een eigen klooster-
tuin aan te leggen. 
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De Ridderhofstad Vronestein te Jutphaas, omstreeks 1730. 

De koopprijs, rond fl. 6000,-- vormde geen bezwaar. De koop 
ging echter niet door, omdat de eigenaar op het laatste moment 
van verkoop af zag. 
In het najaar van 1727 had men meer succes. Toen kon op 4 
november de ridderhofstad Schonauwen, bij Houten, worden 
aangekocht. De koopprijs bedroeg fl. 12.000,--. 
Dit Huis was mogelijk nog meer geschikt voor de Kartuizer 
gemeenschap. Men naderde het Huis langs een lange oprijlaan, 
aan het eind waarvan zich de buitengracht bevond, die men via 
een klapbrug over- 
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schreed. Dan kwam men op een ruime binnenplaats, waaraan zich 
een tweede brug bevond die de toegang tot het eigenlijke Huis 
vormde. 
Ook de bij Schonauwen behorende landerijen waren uitermate 
geschikt. Er behoorde 102 morgen land bij; meer dan voldoende 
om er afzonderlijke huisjes te bouwen en ook voldoende voor een 
grote kloostertuin. Nog voor de aanvang van het jaar 1728 hebben 
de Kartuizers hun behuizing in Vleuten en Jutphaas verlaten. 
Gedurende 30 jaar hebben de Franse Kartuizers op Schonauwen 
gewoond. Toen was door allerlei oorzaken hun aantal tot 2 
gereduceerd, waarna besloten werd het klooster op te heffen. 
De bezittingen werden op 25 november 1758 verkocht aan Gerlach 
Theodoor Baron van Capellen. 

  

Huize Schonauwen te Houten, omstreeks 1744. 
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Daarmee was een definitief einde gekomen aan een stukje roemruchte 
geschiedenis van een kloostergemeenschap, die in haar bestaan hier 
te lande ook twee rumoerige jaren op Vronestein heeft doorgebracht. 

augustus, 1983. 

 
Voetnoten: 
1 A.E. Rientjes/J.G. Bocker: Het kerspel Jutfaas, pag. 115. 
2 Cornelius Jansenius werd in 1585 te Acquoy bij Leerdam 

geboren. Hij werd in 1635 bisschop van Ieper, waar hij drie jaar 
later overleed. 

3 De gegevens over de Kartuizers te Jutphaas zijn voornamelijk 
afkomstig van en/of afgeleid van het artikel van Prof. B.A. van 
Kleef in De Oud-Katholiek, 1956. Hiervan bestaat ook een 
afzonderlijke overdruk. 

Geraadpleegde literatuur: 

-M. Dàríng, Geschiedenissen der voornaamste monniken Orden. Tiel, 
1832. 

-H.P.H. Jansen, Kalendarium Geschiedenis van de Laqe Landen in 
jaartallen, 1977. 

-P. van de Meer de Walcheren, Het Witte Paradijs.  
-B.A. van Kleef, De Kartuizers in Holland. Overdruk van artikel in de 

Oud-Katholiek, 1956.  
-L.J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 

16e en 17e eeuw.  
-Encyclopaedie van het Katholicisme, deel II.  
-De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen 

ter gelegenheid van het 8e lustrum van het Genootschap Delfia 
Batavorum. 
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REDAKTIE - MEMO'S.  

Jutphaas ..................... verleden tijd. 

Met betrekking tot het door de werkgroep 
Publiciteit uitgegeven boek Jutphaas .... 
verleden tijd, kan worden medegedeeld, 
dat dit boek bijzonder enthousiast is 
ontvangen. Binnen enkele weken waren 
reeds ruim 1300 exemplaren verkocht! Het 
boek is nog verkrijgbaar bij 
P. Daalhuizen, Hazelaarstraat 17,  
Nieuwegein-Z., tel. 03402-62641 
en bij 
0. Pijpker, Verdistraat 2, Nieuwegein-N., 
tel. 03402-31637.  Het boek kost f. 17,50. 

  
   

Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. 

Dit is de titel van het negende deel van de Stichting Historische 
Reeks, geschreven door de rijksarchivaris in de provincie Utrecht, 
prof. dr. C. Dekker. Het boek beslaat 672 pagina's en handelt over 
het ontstaan en de middeleeuwse structuren van de nederzettingen, 
Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen, Zeist, Oostbroek, 
Overlangbroek, Nederlangbroek, Bunnik, Vechten, Odijk, 
Werkhoven, Cothen, Wijk bij Duurstede, Houten, 't Goy, 
Schalkwijk, Tull, 't Waal, Vreeswijk en Jutphaas. 
De prijs bedraagt f. 79,--. 
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 Genealogisch overzicht van het geslacht de Waal van Vronestein en 
zijn verwantschap aan het geslacht Van Zuijlen van Abcoude. 
door J. van Egdom en J. Schut. 

Wie vanaf de Richterslaan de tramlijn in noordelijke richting volgt, 
komt na enkele honderden meters bij een geasfalteerde wandelweg. 
Deze wandelweg maakt in feite deel uit van een sinds eeuwen 
bestaande weg, de zogenaamde 'Groeneweg'; een naam die ook nu 
niet zou misstaan. Aan de noordzijde komt deze Groeneweg uit op de 
Nedereindseweg, die vroeger ook wel de 'Gemene weg','Jutphaasscher 
Dijk' of de 'Nedereindse Zandweg' werd genoemd. Steekt men deze 
Nedereindseweg over, dan komt men in de nieuwbouwwijk 'Zuilen-
stein', een naam die vermeld wordt op een oude boerderij bij het 
Kerkveld. 
De naam 'Vronestein' komt men tegen op een enkele tientallen jaren 
geleden gebouwde boerderij aan de Duetlaan. 

Op de hoek van de Duetlaan met de Nedereindseweg, ter hoogte van 
de boerderij 'Middenhof', stond tot in het midden van de negentiende 
eeuw de Ridderhofstad 'Vronestein'. Wanneer dit kasteel gebouwd is, 
is niet exact aan te geven. Waarschijnlijk is dat gebeurd aan het begin 
van de dertiende eeuw door iemand uit het geslacht Van Voorne. Het 
wapen van Vronestein vertoont namelijk zeer veel overeenkomst met 
dat van het geslacht Van Voorne. Alleen de kleuren verschillen.-,De 
bewoners van Vronestein en van Zuilenstein zijn van oudsher dus 
buren. In de middeleeuwen bestaat er tussen deze buren een 
familieverwantschap, zoals uit de volgende genealogische gegevens 
van het geslacht De Waal van Vronestein zal blijken. 
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Familiewapen van het geslacht De Wael van Vronesteyn: In 
zwart drie goud-geknopte zilveren rozen 2 en 1. Gekroonde 
helm. Helmteeken een hertengewei, de - heraldisch --- linksche 
tak zilver, de rechtsche zwart Schildhouders twee 
grondgriffioenen. 
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 De stamvader van het geslacht De Waal van Vronestein (en ook 
van De Waal van Moersbergen) is een Engelsman, een zekere 
Thomas Wale. Deze bekleedt een hoge functie aan het Engelse 
koningshuis en is o.a. tot 'Ridder in de orde van de Kouseband' 
benoemd. Deze bekende orde is onder Edward III, koning van 
Engeland, ontstaan toen tijdens een party een van de hofdames 
haar kouseband verloor. Een van de mannelijke aanwezigen moet 
haar het verloren voorwerp met veel zwier hebben teruggegeven. 
De koning moet toen aan het voor de adelijke hofdame pijnlijke 
moment een einde hebben gemaakt door te roepen:"Honi soit qui 
mal y pense", ofwel "Schande over degene die er kwaad van 
spreekt". Tegenwoordig is het nog altijd een zeer hoge 
onderscheiding. 
Een van die Kousebandridders is Thomas Wale. Zijn jongste zoon, 
Lubbert, vertrekt later als begeleider van prinses Eleonora naar 
Holland. Eleonora treedt namelijk in het huwelijk met Reinoud I, 
hertog van Gelre. Lubbert Wale keert daarna niet meer naar 
Engeland terug. Enkele jaren later treedt hij in het huwelijk met 
een dochter van de heer Lichtenberg. Uit dat huwelijk wordt o.a. 
Lodewijk (de) Waal geboren, die in de jaren 1378, 1379 en 1391 
schepen of burgemeester van Utrecht is. Het zegelstempel van 
Lodewijk de Waal bestaat uit een lelie tussen rozen geplaatst. 
Hij trouwt met Eva Bollen, de dochter van de Deken van de Dom 
van Utrecht. Ze hebben zes kinderen: 

a: Lodewijk de Waal. Volgt hierna als Leenvolger nr.I b: Lubbert de 
Waal. Wordt naar zijn moeder Lubbert 

'Bollen' genoemd. Hij huwt met Heylwich van Voorn 
uit Vianen. 

c: Elisabeth de Waal. Is reeds voor het jaar 1394 gehuwd met 
Harman Sittard. 

d: Margaretha de Waal. Trouwt reeds vóór het jaar 1390 met 
Willem van Weelde. 

e: Ali jda de Waal. In 1402 met Willem van Groenewoud gehuwd. 
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f: Johanna de Waal. Wordt genoemd bij de verdeling van de 
erfenis van haar moeder in 1403. 

Hun oudste zoon, Lodewijk de Waal Lodewi jksz. (I), wordt op 6 
oktober 1412 eigenaar van 'Vronestein'. Hierna blijft het kasteel 
gedurende een aantal eeuwen in bezit van dit roemruchte 
geslacht. Lodewijk de Waal Lodewijksz. is tijdens de periode 
1412-1449 verschillende malen schout en burgemeester van 
Utrecht. Hij is getrouwd met Angela Mouwer, die we ook 
tegenkomen onder de naam Engela van Wulven. In 1417 komt 
Lodewijk de Waal Lodewijksz. in bezit van het tiendrecht over 12 
morgen land aan de oude Steenweg te Utrecht. In 1435 krijgt hij 
het tiendrecht over 'Zevenhoeven' te Jutphaas. Vier jaar later 
komt daar het tiendrecht bij van het 'BenedenEynde' 
(Nedereind) van Jutphaas. De laatstgenoemde rechten schenkt 
hij aan zijn vrouw Angela. Lodewijk de Waal Lodewijksz. en 
Angela Mouwer hebben eveneens zes kinderen: 

a: Lubbert de Waal. Volgt zijn vader op als heer van 
Vronestein. Volgt als Leenvolger nr. II. 

b: Hubertus de Waal. Kanunnik van Oudmunster te U- 
trecht. Aldaar op 5 januari 1454 overleden. 

c: Lodewijk de waal. Huwde met Agnes van Broekhuizen. 
d: Braem de Waal. Kanunnik van St. Jan te Utrecht. 

Aldaar overleden vóór het jaar 1442. 
e: Johanna de Waal. In 1426 gehuwd met Reynier Modde. 
f: Heylwich de Waal. In 1451 getrouwd met Herman van 

Leeuwenberg, schepen van Utrecht. 

Als Lodewijk de Waal Lodewijksz. van Vronestein op St. 
Valentijnsdag, 16 juli 1451, komt te overlijden wordt zijn oudste 
zoon Lubbert (II) met Vronestein beleend. Enkele maanden 
daarvoor had hij van zijn vader ook het tiendrecht over twee 
hoeven, gelegen tussen de Meerndijk en de 'Munníkhoeve' 
(kloosterhoeve) ontvangen. Lubbert draagt dat recht overigens al 
na enkele dagen over aan zijn vrouw Aleida van Driebergen. 
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Uit hun huwelijk worden vijf kinderen geboren: 

a: Willem de Waal. Volgt hierna als leenvolger nr. III. 
b: Angela de Waal. Huwt met Willem van Zuilen van Nijeveld, 

heer van Schonauwen. Angela overlijdt op 8 april 1485 en is in 
het "Vrouw Clooster te Jutphaas" begraven. (Bedoeld wordt 
't Gein) 

c: Heylwich de Waal .  Priorin in het vrouwenklooster Oudwijk 
te Utrecht. 

d: Lodewijk de Waal.  Wordt vóór 1489 beleend met goederen te 
Vleuten. Hij was "getrout aan joffr. Margaretha, die in 1506 
wedue was. Hy liet nae eenen soon, Lubbert". 

e: Tijman de Waal. Huwt met Antonia van Oostrum. In 1499 is 
Tijman de Waal lid van de ridderschap te Utrecht. 

In 1488 verdelen Lubbert de Waal en Aleijda van Driebergen hun 
bezittingen. Hierbij komt de oudste zoon, Willem de Waal(III) in 
het bezit van Vronestein. Kort na de dood van zijn vader, op 24 
juli 1489, wordt hij er mee beleend. Hij is de eerste in deze 
familie die zijn naam verbindt met het huis Vronestein. 
Evenals zijn vader en grootvader is ook Willem de Waal schepen 
of burgemeester van Utrecht. In de jaren 1520 en 1521 is hij 
bovendien nog schout van deze stad. In 1495 verhuist Willem de 
Waal van Vronestein van Jutphaas naar Utrecht. Veel edellieden 
wonen gedurende de wintermaanden in de stad, terwijl zij in de 
zomermaanden op een van hun buitenverblijven buiten de 
stadsmuren verblijven. 
Willem de Waal van Vronestein verhuurt daarna zijn goederen 
te Jutphaas. De huurder wordt vrijgesteld van"clockeslach ende 
huysgelt". Hij behoeft dus niet voor koster te spelen en evenmin 
huurpenningen te betalen. 
Willem de Waal van Vronestein huwt met Heylwich van der 
Borch, dochter van Johan van der Borch en Hermana Proeys. 
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Haar kwartieren zijn: Borch_______________ Proeys 

Ríjsenborch Steenre 

Willem de Waal en Heylwich van der Borch hebben vier kinderen: 

a: Johanna de Waal van Vronestein.In 1512 in het huwelijk 
getreden met Herman van Cuyck. In 1537 is zij weduwe. 

b: Maria de Waal van Vronestein.Abdis in het klooster van 
Oudwijk. Zij is in 1564 overleden en in het klooster begraven. 

c: Angela de Waal van Vronestein.Non in het vrouwenklooster 
te Utrecht. 

d: Lubbert de Waal van Vronestein.Volgt hiernaa als leenvolger IV. 

Als Willem de Waal van Vronestein op 10 juli 1523 overlijdt, wordt 
zijn enige zoon Lubbert(IV) "verlyt nae doode sijns vaders by 
Bisschop Philips van Bourgoenien met het huys te Vronesteyn ende 
de hofstede ende de lande daer aen behoorende". 
Lubbert de Waal van Vronestein "compareerde onder de 
Bedelen des stichts omtrent den jaeren 1535, 1536, 1537, 1538 en 
1539. Was oock Benige tyt scepen t' utrecht". 
In 1528 wordt hij door hertog Karel van Gelre tot schout over 
Leusden (bij Amersfoort) aangesteld. Uit het in 1520 met Maria van 
Raephorst gesloten huwelijk zijn zeven kinderen geboren: 

a: Adriaan de Waal van Vronestein.Heer van Vronestein, volgt 
hierna als Leenvolger V. 

b: Folpert de Waal van Vronestein.Kanunnik van de St. Pieterskerk 
te Utrecht. Is daar in 1562 begraven. 

c: Jan of Johan de Waal van Vronestein.Als page in dienst van het 
leger van prins Willem van Oranje. Overlijdt in 1556 na door 
een paard te zijn getrapt: "Jan de Wael van Vronesteyn 
sterff page, hem gequetst hebbende met een peert in dienst van 
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Heer Willem van Oranje". 

d: Margriet de Waal van Vronestein.Gehuwd met Eustachius van 
Brakel. "Zij hadden samen veel kinderen ick Gerard de Waal 
van Vronesteyn meen van 19". Margriet overlijdt op 18 juni 
1604 en wordt te Lexmond begraven. 

e: Willem de Waal van Vronestein.Is twee maal gehuwd geweest. 
Eerst met Cornelia van Renesse van Moermont. Zij overlijdt 
vrij spoedig. Zijn tweede vrouw is Maria van Winssen van 
Heemstede. Willem de Waal van Vronestein overlijdt op 20 ok-
tober 1597 en wordt in het Wittevrouwenconvent te Utrecht 
begraven. Maria overlijdt op 13 juni 1608; zij wordt bij haar 
man begraven. 

f: Heylwich de Waal van Vronestein.Non in het St. Servaasklooster 
te Utrecht; overleden op 78-jarige leeftijd. 

g: Elisabeth de Waal van Vronestein.Eveneens non in het St. 
Servaasklooster. Overleden op 21 december 1599: "ende sij 
was out geworden 74 iaeren, begraeven in Utrecht in haer 
convent". 

Lubbert de Waal van Vronestein overlijdt in het jaar 1546. 
Adriaan de Waal van Vronesteín(V) wordt dan beleend met het 
huis, met acht morgen goed daarbij gelegen en met vier morgen 
eigen goed aldaar, 'De Batu' geheten (Ridderhofstad in Jutphaas). 

Adriaan de Waal van Vronestein is -zonder toestemming van zijn 
ouders- getrouwd met Beatrix de Vocht van Rijnevelt. Uit hun zijn 
elf of twaalf kinderen geboren. Vier van hen zijn volwassen 
geworden; de overigen zijn op jonge leeftijd overleden: 

 
a: Frederik de Waal van Vronesteín.Geboren 6 maart 1549. 

Overleden op 18 april 1617. Volgt hierna als leenvolger VI. 
b: Lubbert de Waal van Vronesteín.Gehuwd met Catharina de 

Jode van Harinxvelt. Overleden op 4 okto- 

 



 

-31

ber 1605. Als Kapitein in dienst van koning Philips II van Spanje. 
c: Frederika de Waal van Vronestein.Gehuwd met Johan van Winssen. 

d: Agatha de Waal van Vronestein.Non in het St. Servaasklooster te 
Utrecht. Op 41-jarige leeftijd op 30 oktober 1593 overleden en te 
Utrecht begraven. 

Adriaan de Waal van Vronestein komt kort na de Hervorming in hevig 
conflict met Philips II, de Spaanse koning, die hem van deelname aan de 
beeldenstorm beticht. Dat dit -getuige zijn eigen opvoeding èn de 
opvoeding van zijn kinderen- niet waarschijnlijk geacht mag worden, is 
duidelijk: Immers van zijn vier kinderen treedt er één in een klooster, 
terwijl een ander in het leger van Philips II gaat. Op de beschuldiging 
dat hij het 'Smeekschrift der Edelen' heeft medeondertekend, geeft hij ter 
verdediging aan, dat hij dat gedaan heeft "by dranck wesende". Op bevel 
van hertog Alva wordt Adriaan de Waal van Vronestein op 25 augustus 
1568 onthoofd en zijn goederen verbeurd verklaard. Zijn zoon 
Frederik de Waal van Vronestein doet hierna diverse pogingen om 
weer in het bezit te komen van de goederen van zijn vader. Alles 
zonder resultaat, totdat eindelijk in 1579 "Frederick de Wael van 
Vronesteyn wordt verlijt met het huys ende de ridderhofstad Vronesteyn 
Ao. 1579, 6 october...". 

 
Frederik de Waal van Vronestein.(V1) 

Hij is in 1582 getrouwd met Johanna van Amstel van Mijnden. Ze krijgen 
één zoon, Gerard, die zijn vader in 1617 opvolgt als deze op 18 april op 68-
jarige leeftijd overlijdt. Gerard de Waal van Vronestein heeft veel tijd 
en aandacht besteed aan de genealogie van het geslacht De Waal van 
Vronestein. Hij heeft ons daartoe tal van aantekeningen en notities 
nagelaten. 

 



  

Een afbeelding van het huis Vronestein. Achttiende eeuw.  
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Utrecht is mijnen huysvrou verlost van een jonge dochter, 
Beatrix genoempt". 

Wilhelmina van Amstel van Mijnden is in 1642 "Nae eenen lange 
ende uytteerende siekte overleden is en is in Jutphaes begraeven". 

Joost de Waal van Vronestein (VIII). 
Hij volgt zijn vader Gerard op 26 februari 1647 op als heer van 
Vronestein. Ruim een jaar daarvoor is hij in het huwelijk getreden 
met Elisabeth van Camoens. Er zijn zes kinderen geboren, waarvan 
het eerste kind, Willem genaamd, op zeer jonge leeftijd overleed. 
Een van de later geboren jongens heeft toen opnieuw de naam 
Willem gekregen. 
a: Gerard de Waal van Vronestein.Ongehuwd gebleven. Volgt zijn 

vader op. Leenvolger IX. 

b: Frederik de Waal van Vronestein.Na de dood van zijn broer heer 
van Vronestein. Leenvolger X. 

c: Willem de Waal van Vronestein.Ook hij is op een gegeven moment 
heer van Vronestein. Leenvolger XI. 

d: Adriaan de Waal van Vronestein.Dit is de laatste telg uit het 
roemruchte geslacht, dat op Vronestein heeft gewoond. 

e: Wilhelmina de Waal van Vronestein.Gehuwd met Johan baron 
van Scherpenzeel tot Rumpt. 

Gerard de Waal van Vronestein (IX). 
Hij is zijn vader Joost op 24 juli 1670 opgevolgd als heer van 
Vronestein. Zoals gezegd is hij niet getrouwd geweest, zodat het 
huis Vronestein etc. na zijn dood in 1691 in handen van zijn broer 
Frederik de Waal van Vronestein (Leenvolger X) komt. 
Frederik de Waal van Vronestein (X). 

Hij is getrouwd met Jacoba van Tedingh van Berchout. Hun 
huwelijk blijft kinderloos. Frederik de Waal van Vronestein 
overlijdt kort na de overdracht, waarna 
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Willem de Waal van Vronestein hem opvolgt. Leenvolger XI. 

Willem de Waal van Vronestein (XI). 
Deze Willem heeft maar kort het eigendomsrecht over het huis 
Vronestein in bezit gehad. Binnen één maand moest hij het huis 
overdragen aan zijn neef Erasmus Bernard baron van 
Scherpenzeel tot Rumpt. Wat was namelijk het geval? Frederik de 
Waal van Vronestein heeft kort voor zijn dood bij uiterste 
wilsbeschikking zijn neef Erasmus aangewezen als Leenvolger 
XII. 

Het is Erasmus Bernard baron van Scherpenzeel tot 
Rumpt(XII) waarschijnlijk alleen maar te doen om de titel en 
rechten van Vronestein. Hij heeft er tenminste niet zelf gewoond. 
Vronestein wordt bewoond door Adriaan de Waal van Vronestein, 
een broer van Gerard, Frederik, Willem en Wilhelmina de Waal 
van Vronestein en een oom van Erasmus Bernard baron van 
Scherpenzeel tot Rumpt, de zoon van zijn zuster Wilhelmina de 
Waal van Vronestein. 
Adriaan de Waal van Vronestein heeft tot aan zijn dood op 1 
januari 1710 op Vronestein gewoond: "Den 1 Januario 1710, naar 
de middagh, quart voor twee, sterrift de heer Adriaen de Wael 
van Vronesteyn, de laetste telg van dat Edel geslaght in dese 
lande; in de kerick van Jutfaes by zyne voorouders begraeve met 
16 quartiere ende syn wape gebroke int graf gelegt. Godt heeft 
zijn ziel". Hij is 88 jaar oud geworden. 

Zestien kwartieren, acht generaties dus, hebben op Vronestein 
gewoond, dan wel het in bezit gehad. De hoofdmotieven van hun 
wapens en zegels zijn bloemen; lelies of rozen. Zou het soms 
daardoor zijn, dat op het oude gemeentewapen van Jutphaas, 
anno 1791, acht lelies voorkomen? Dit wapen was namelijk 
goud, met een middenschild van keel (rood), omringd door acht 
leliën van azuur (blauw). 
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Heraldiek Zuilenstein.  . 
De naam Zuilenstein komen we tegen op een boerderij nabij het 
Kerkveld. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze naam afkomstig 
is van Giselbertus van Zuilen, die in 1247 schout te Jutphaas was. 
Hij woont dan op een landhoeve "in en op dewelke de parochie-
kerk van Judifas en het pastoorshuys met den boogaard staen en 
getimmert sijn". 
Isebrand van Lenten doet in deze tijd al zijn Jutphase 
bezittingen aan Giselbertus van Zuilen over. Isebrand van 
Lenten verzuimt echter hem te zeggen, dat hij het grote en 
kleine tiendrecht al aan het kapittel van Oudmunster heeft 
overgedragen. Tussen Giselbertus van Zuilen en Isebrand 
ontstaan daarop grote moeilijkheden. Uiteindelijk verliezen 
Giselbertus van Zuilen en zijn zoons Sweder en Johan het 
proces. De eerstgenoemde zoon, Sweder van Zuilen, trouwt 
omstreeks 1250 de erfdochter van Abcoude. Na zijn huwelijk 
noemt hij zich Van Abcoude, maar blijft het wapen van het 
geslacht Van Zuilen voeren. Zijn broer Johan wordt kanunnik 
van St. Jan te Utrecht. 

Giselbertus van Zuilen voert een wapen; in rood drie zilveren 
zuilen, het hoofd vergezeld van een gouden barensteel met drie 
hangers. Dit is hetzelfde wapen als dat van de ridderhofstad 
Zuilenburg in Overlangbroek, waar Giselbertus in 1247-1260 
ook bezittingen heeft. Zo ook de Ridderhofstad Zuilenstein 
tussen Leersum en Amerongen, waar Sweder van Zuilen (of Ab-
coude) in 1280 afstand doet ten gunste van de Domproost. 
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Het hoofdmotief van het familiewapen, drie zuilen, komt later 
veelvuldig terug bij aanverwante families als Gijsbert van 
Abcoude, heer van Abcoude, Wijk bij Duurstede en Gaasbeek 
(1349) en bij Willem van Abcoude, heer van Abcoude en Wijk 
bij Duurstede (1366). Drie zuilen komen we ook tegen op het 
familiewapen van Jan van Driebergen, die op huize Lievendaal, 
bij Leersum, woont. Bij genoemde personen is het wapen 
'gevierendeeld'. 
Jan van Driebergen, heer van Lievendaal, is een 'bastaardzoon' 
van Willem van Abcoude, heer van Abcoude en Wijk bij 
Duurstede. Jan van Driebergen trouwt in 1419 met Tyman 
Mouwer. Een van hun ters is Aleyda van Driebergen, de latere 
vrouw van Lubbert de Waal van Vronestein. 

 

ABCOUDE 



 Uit de gegevens van dit echtpaar (in de jaren 1445-1491
bewoners van 'Vronestein') blijkt de relatie met
'Zuilenstein', dat van 1247 - 1260 bewoond is geweest door
Gisbert (de Eerste) van Zuilen, ridder en stamvader van
de beroemde en ook beruchte tak 'Zuylen-Abcoude-
Gaesbeek'. 
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DRIEBERGEN 
RIJSENBURG 

WIJK BIJ DUURSTEDE 
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VOOR U GELEZEN IN....... 
De krant van 11 januari 1893 
 
De heer Hakkert, alhier,wiens 
slagerij voor eene de 
gelijke bekend staat, had 
in het Laatst der vorige 
week weder eene koe an den 
haak hangen, die een pracht 
stuk mocht genoemd worden.  
Zij had dan ook veel bekijks en  

 

 

 

kooplustígen tot zich. Onder dezen bevond zich ook een 
schipper, die hier Ligt ingevroren. Het was hem echter niet zoozeer 
te doen om het vleesch als wel om de Zever waarop hij verzot is. 
Wat een prachtige lever, riep hij opgetogen uit, die moet ik 
hebben. Jammer, dat zij voor mij te groot is. Tot vreugde van 
den schipper spraken nog 2 andere personen met hem af om 
gezamenlijk de Zever te koopen en onderling te verdeelen. Dit 
werd gedaan en de schipper kreeg zijn portie. Of deze schik had! 
Kijk eens, zei hij tot zijne vrienden. Dat is me nog een levertje. Zie 
eens hoe vet. Pas maar op, zei een ander, anders haalt men de 
Zever bij je vandaan. Dat zou ik wei, eens willen zien, sprak de 
schipper, wie zou het wagen bij mij aan boord te komen! Nu 
werd over de Zever niet verder, gesproken. De schipper kookte 
kaar en toen zij gaar was, Ziet hij haar maar in den pot staan in 
de gedachte er later heerlijk van te smullen. Zoo'n brokje lever 
met wat zout op het brood, wat zou dat een kostje zijn. Eenígen 
zijner vrienden hadden echter reeds besloten hem een poets te 
bakken. 
Toen de lever gaar was en in den pot stond, om, koud te worden, 
werd de schipper door een paar zijner 
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vrienden uítgenoodígd mede te gaan naar den heer v. H. om een 
glas bier te drinken. 
De schipper nam het vriendelijke aanbod aan, en weldra zat hij 
in de gelagkamer onder een druk gesprek. In dien tusschenti jd 
zagen zijne andere vrienden kans aan boord te komen. Ze 
haalden de Zever uit den pot en legden er een stuk steenkool voor 
in de plaats. 
De schipper, onbekend met hetgeen er op zijn schuit was 
voorgevallen, keerde na eenigen tijd weder aan boord terug. 
De gedachte zijn hart eens goed te op te kunnen halen, deed hem 
eenigen haast maken. Eer hij op zijn schuit stapte, sleep hij nog 
vooraf terdege zijn mes. Hij wilde die Zever eens heel dun snijden; 
dan smaakte zij des te Lekkerder, dacht hij. Toen hij haar uit den 
pot wilde nemen schrikte onze schipper niet weinig want in plaats 
van Zever vond hij die steenkool. De schipper, die wel begreep dat 
men hem een poets gebakken had, was uitermate boos. Wie is er op 
mijn schuit geweest, riep hij. Ik zal den dief wel krijgen. Terstond 
begaf hij zich naar de politie, die met el den ernst, haar eigen 
onderzoek instelde. 
We hebben echter nog niet gehoord of er reeds pro~ cesverbaalis 
opgemaakt. Wel weten we dat die historie veler lachlust heeft 
opgewekt en dat een onzer ingezetenen met name Joh. van 
Doorn ons gisteren avond vertelde, dat zulke lever wat lekker 
smaakt. 
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ONZE FOTORUBRIEK. 

Op de pagina's 41 en 42 hebben we deze keer enkele foto's 
geplaatst, die aansluiten op de actualiteit. De nieuwe sneltram-
verbinding tussen Nieuwegein en Utrecht is op zaterdag, 17 
december 1983 officieel door Minister Smit-Kroes in gebruik 
genomen. Daaraan is enorm veel aandacht besteed. De 
Educatieve Dienst van de N.S. heeft bij die gegegenheid op alle 
scholen in Nieuwegein een speciale editie verspreid van het N.S. 
Lespakket. Een heel leuk werkje, maar met een uiterst knullig 
historisch hoofdstukje, zeker als de Nieuwegeinse historie van het 
openbaar vervoer in acht wordt genomen. 

De eerste tram in Jutphaas en Vreeswijk is geen paardentram 
geweest. Het was een stoomtram. Op 12 december 1883 
(NIEMAND HEEFT AAN PRECIES DIE EEUW LATER 
GEDACHT!) opende de 'IJssel Stoomtramweg Maatschappij' een 
stoomtramdienst tussen Utrecht en Vreeswijk. Op 29 oktober 1893 
al is het trammetje opgedoekt door de 'Stoomtram-en Bargedienst 
Vereeniging', die in 1888 het lijntje had overgenomen. De 
stoomtram had zijn eindhalte aan de Tramstraat in Vreeswijk. 
De afbeelding laat het trammetje zien op de Wilhelminabrug of 
'Lage Brug' in Vreeswijk. 
In 1923 verdween de paardentram, die op 17 augustus van dat 
jaar zijn laatste rit maakte. Er waren toen mensen, die de door 
een Ford getrokken trams levensgevaarlijk vonden. Vooral de 
snelheid van nauwelijks 20 km. zou gevaarlijk zijn voor o.a. de 
hersenen! Toen is geprobeerd om het passagiersbootje opnieuw
in te voeren. Dat bootje ziet u afgebeeld op pagina 42. Het iniatief 
van Kees Kragten heeft precies 6 maanden stand gehouden. 
Jutphaas en Vreeswijk kozen toch voor de tram-met-
motortractie, die in 1929 van de weg verdween. 
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Wist u dat .............. 
. .de verkoop van het boek "Jutphaas... verleden tijd  

voortreffelijk loopt.  
..er veel lovende reacties binnenkomen over de vorm de 

verzorging en de inhoud van het boek. 
. .als  dit  wordt neergeschreven al ruim 2/3 deel van de 

oplaag is verkocht. 
..deze maand wordt gestart met het schrijven van het 

script en het draaiboek voor de film "Vreeswijk". 
..de dia-avond over oud-Jutphaas, gepresenteerd door 

Alb. R. van Dort, een enorm succes is geweest met meer 
dan 150 bezoekers. 

..de lezing over technieken voor het maken van kopei  
gravures door de heer J.J.C. Denniger bijzonder boeiend 
was, maar dat er slechts 7 bezoekers warei 

..het bezoek aan het Watérleidingsmuseum ook al erg 
interessant was, en dat ook daar maar 9 mensen zijn 
geweest. 

...we toch hopen, dat onze volgende activiteit, een dia-
avond in "De Rank" in Vreeswijk op 16 februari veel  
belangstel l ing krijgt .  

..die dia-avond het "openbaar vervoer" als onderwerp 
heeft ,  met dia's van "Trekschuit tot Sneltram" en veel 
mensen die er bij betrokken waren tussen 1857 1983. 

. .de redactie benieuwd is naar uw reacties over de nieuwe 
omslag van dit blad en de veranderde layout .  

. .de Historische Kring in 1984 zal moeten gaan besluiten 
over een nieuw onderkomen. 
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C R O N Y C K D E G E Y N 

april 1984                                                          6de  jaar gang ,  n r .  2 .

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING 
NIEUWEGEIN 

HET BESCHILDERDE DOEK IN DE ALEXANDERZAAL VAN 
KASTEEL "RIJNHUIZEN". 
door C.W. Coomans. 
Het kasteel Rijnhuizen. 

In de vroegere gemeente Jutphaas, deel van het tegenwoordige 
Nieuwegein, staat in een fraai park, omgeven door een 
slotgracht, het kasteeltje Rijnhuizen. Het kasteel is van een 
eenvoudig symmetrische vorm met een vloeroppervlak van 16 
bij 18 meter. Aan de zuidzijde vindt men een stenen brug op 
drie bogen die leidt naar de entree. Onder deze brug is de 
personeelsingang uit vroegere jaren die toegang geeft tot het 
souterrain. In dit souterrain bevonden zich bijvoorbeeld de 
keuken en de mangelkamer; restanten van een fornuis zijn 
nog aanwezig. Nu zijn deze ruimten aangepast en ingericht als 
studeerkamers voor wetenschappelijk personeel van de theore-
tische afdeling van het FOM-Instituut Rijnhuizen. Verder is in 
dit souterrain nog een fraai booggewelf te zien. 
Boven het souterrain bevindt zich de hoofdverdieping, die 
bestaat uit de entree en een viertal kamers. Twee van deze 
kamers zijn ingericht als kantoorkamers voor de directie. De 
andere twee kamers 
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zijn de meest bezienswaardige vertrekken van het kasteel. Rechts 
achterin de hal is de Alexanderzaal met een afmeting van 5,8 bij 
10,8 m. In deze kamer met moer- en kinderbalken en een 
lambrízering die 
in imitatiehout geschilderd zijn, bevindt zich een uniek beschilderd 
linnen, waarop fragementen uit het leven van Alexander de Grote 
staan uitgebeeld. Het doek heeft, indien men alle delen van de vier 
wanden meet, een totale lengte van 26,60 m en een hoogte van ca. 
3 m. De beroemde Alexander-gobelins, in opdracht van Lodewijk 
XIV door Le Brun ontworpen, hebben als voorbeeld voor deze 
schildering gediend. De contouren van paarden en personen zijn 
grotendeels door middel van sjablonen opgezet. 
Het tweede bezienswaardige vertrek op deze verdieping is de 
zogenoemde Tuinkamer. In deze kamer, links van de hal, 
bevinden zich op de vier wanden muurschilderingen die 
geïnspireerd zijn op de door Daniël Marot ontworpen 
ornamentbladen. De schilderingen met veel bloemmotieven zijn 
tijdens herstelwerkzaamheden in 1971 achter het behang 
ontdekt en dateren waarschijnlijk uit 1720. Nadat van alle wanden 
de lambrizering en het behang waren verwijderd, bleek dat 
zeker 80% van deze schilderingen was beschadigd en van 
sommige delen was de gehele stuclaag tot op het baksteen 
verdwenen. Na een intensieve bouwkundige restauratie en het 
herstel van de wandschilderingen is deze kamer weer in haar oude 
glorie hersteld en wordt nu hoofdzakelijk gebruikt voor besprekingen.
Op de eerste verdieping bevinden zich een aantal eenvoudige 
kamers die alle zijn ingericht als studeerkamers. 
 
Het kasteel dateert uit ongeveer 1200 en was oorspronkelijk een 
houten vesting. Later (in 1400) is dit huis vervangen door een 
vierkante, door water 
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omgeven, stenen toren van 6 bij 6 m, een zogenaamde donjon. De 
overblijfselen van deze donjon, met muurstukken van 150 cm dik, 
vormen de kern van het souterrain. Weer later, toen de behoefte 
aan comfort groter werd en de gevechtstoren voor permanente be-
woning te ongemakkelijk was, werd er aan de voorzijde een 
vleugel aangebouwd. Daarna is het kasteel meerdere malen 
beschadigd en verwoest geweest. 
In 1640 echter is het kasteel tot zijn huidige vorm verbouwd door 
Heer Reinoud van Tuyl van Serooskerken. Toen Heer Reinoud 
overleed, verkocht zijn weduwe, Agnes van Reede, in 1655 het Huis 
met alle rechten aan Jonkheer Louis de Geer, een kolonel in 
Zweedse dienst en lid van het Zweedse ridderhuis. Vanaf die tijd 
werd het kasteel regelmatig verfraaid en gerestaureerd. Op het 
dak werd bijvoorbeeld een klokkentoren geplaatst en de 
openslaande vensters met de kleine ruitjes werden vervangen door 
schuiframen met zogenaamde Franse ruiten. Het kasteel is in par-
ticulier bezit gebleven tot in 1958 de Stichting FOM het kasteel en 
het bijbehorende landgoed heeft aangekocht. 
Regelmatig worden in opdracht van de Stichting FOM en in 
samenwerking met Monumentenzorg restauraties aan kasteel en 
koetshuizen uitgevoerd. Tijdens de jaarlijkse OPEN DAG van het 
Instituut is ook het kasteel voor het publiek opengesteld en wordt 
er verteld over de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners. 
Ook wordt er uitleg gegeven over het beschilderde doek in de 
Alexanderzaal en over de wandschilderingen in de Tuinkamer. 
Een bezoek aan kasteel en park is,meer dan de moeite waard. 
 
Het park bij het kasteel Rijnhuizen. 
Zoals op verschillende oude buitenplaatsen, treft 
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Gerard de Waal van Vronestein (VII). 
Hij trouwt op 30 april 1608 met Wilhelmina van Amstel van Mijnden. 
Uit hun huwelijk worden 9 kinderen geboren: 

a: Johanna de Waal van Vronestein.Geboren 16 juni 1609. Overleden in 
maart 1679. Ongehuwd. 

b: Philipina de Waal van Vronestein.Geboren op 21 augustus 1610. Is 
gehuwd met Guillaume de Geloes. In 1638 in Luik overleden en 
aldaar begraven. 

c: Josina de Waal van Vronestein.Geboren op 30 oktober 1611. Op 26 
april 1683 in de abdij van Leeuwenhorst overleden. Ligt in 
Jutphaas begraven. 

d: Frederik de Waal van Vronestein.Geboren 27 november 1612. In 1631 
"in dienst des Keysers" gesneuveld in Zwitserland. 

e: Willem de Waal van Vronestein.Geboren in 1619. Landcommandeur 
van de 'Duitsche Orde Bal i je  van Utrecht'. In 1636 vanwege 
zijn rooms-katholieke geloofsovertuiging uit die orde gestoten. Op 
voorspraak van de prins van Oranje later weer in de orde 
opgenomen. Overleden op 10 juni 1654. 

f: Adriaan de Waal van Vronestein.Evenals zijn broer Frederik is ook 
hij in dienst getreden van de keizer. In 1631 is hij tijdens een 
gevecht te Swaben gesneuveld. 

g: Sweder de Waal van Vronestein.Geboren op 14 april 1619 op de 27ste 
van dezelfde maand overleden: "ende is op den XXIX Aprillis te 
Jutphaes begraeven". 

h: Joost de Waal van Vronestein.Geboren op 31 oktober 1625. Volgt zijn 
vader op als heer van Vronestein. Leenvolger VIII. 

i: Beatrix de Waal van Vronesteín.”Ao 1617 den 10 Septembris op een 
woensdach een weynich naer half negen uren, ten huysen van 
mijnen moeder binnen 
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men ook op Rijnhuizen een voor dit soort parken karakteristieke 
flora aan, waarin enkele soorten voorkomen die men 
waarschijnlijk als verwilderde sierplanten moet beschouwen 
(stinse flora). In het voorpark staan enkele zeer oude bomen. Bij 
het voetgangersbruggetje direct aan de weg "Rond het Fort" staat 
een bijzonder exemplaar van een plataan (platanus orientalis); 
hiervan is de onderstam geheel uitgehold. Midden op het grasveld 
vóór het kasteel ligt een groep trompetbomen (catalpa bignonioi-
des), en er staat een hoge moerascypres. In het grasveld bloeien in 
het voorjaar achtereenvolgens sneeuwklokjes, crocussen, 
bosanemonen, voorjaarshelmbloemen en bostulpen. Totdat deze 
zijn uitgebloeid en het zaad is gerijpt, wordt het veld beschouwd als 
bloemenweide. Pas daarna wordt met maaien begonnen en wordt 
het grasveld ontderhouden als een normaal gazon. 
In het beboste gedeelte is de grond hoofdzakelijk bedekt met 
speenkruid, verder vindt men er maarts viooltje, Italiaanse en 
gevlekte aronskelk, salomonszegel, bosanemoon, 
voorjaarszonnebloem, gele dovenetel, grote ereprijs, look zonder 
look, nagelkruid en vele andere stinse bosplanten. Ook vindt men 
op verschillende plaatsen in dit bos aalbes en kruisbes. Deze horen 
hier ook van nature thuis. Het gazon bij de kleine vijver is in de 
maanden april en mei wit van de madeliefjes met blauwe 
schakeringen door de kruipende ereprijs. 
Naast recente aanplantingen van rhododendrons en azalea's vindt 
men in een hoek van het grasveld voor het kasteel een mooie groep 
zgn. Gentse azalea's. De kern van deze groep is naar schatting 85 
jaar oud; de jongere struiken aan de buitenkant zijn later 
bijgeplant. 
In 1965 is een parkaanleg tot stand gekomen in een vroegere 
boomgaard en moestuin. Langs de oevers van 
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de vijver ontwikkelt zich een mooie moerasvegetatie, terwijl 
verschillende naaldbomen op de heuvel zeer goed zijn 
aangeslagen. Opmerkelijke soorten zijn o.a. de sequoia 
(mammoetboom), de metasequoia (zomercypres of Chinese 
mammoetboom) en de araucaria (slangenden of apenboom). 
Nog nieuwer, van 1973-1975, is de aanleg achter de houten 
ophaalbrug, waar eveneens een vijver en een heuvel zijn 
aangelegd, naast een oude appelboomgaard. 
 
Het beschilderde doek in de Alexanderzaal. 

Door verschillende geschiedschrijvers, o.a. Van Gulik en de oud-
medewerker van het FOM-Instituut voor Plasmafysica De 
Rijcke, is het kasteel Rijnhuizen uit en te na besproken. De 
gehele geschiedenis van zowel kasteel als bewoners is op duidelijke 
wijze vastgelegd. Er wordt echter zeer weinig verteld over het 
beschilderde doek in de Alexanderzaal en over de wandschildering 
in de Tuinkamer. Voor wat de wandschildering in de Tuinkamer 
betreft, is dit niet zo vreemd. Tenslotte werd die pas in 1977 bij de 
restauratie van deze kamer achter het behang ontdekt. Van het 
beschilderde doek in de Alexanderzaal is in het boekje 
"Wetenswaardigheden betreffende het kasteel Rijnhuizen en 
Omstreken" van De Rijcke slechts één foto geplaatst. Deze 
heeft het onderschrift: "Overgave van de vrouwen aan 
Alexander de Grote". Mijns inziens is deze tekst niet geheel     
overeenkomstig de op het doek uitgebeelde geschiedenis. 
De Tuinkamer en de Alexanderzaal hebben al een lange tijd mijn 
bijzondere aandacht. Allereerst zou ik die aandacht graag willen 
richten op het beschilderde doek in de Alexanderzaal, om mij 
misschien in een later stadium met de Tuinkamer bezig te kunnen 
houden. 
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Intrigerend. 
Nooit ben ik tevreden geweest met de summiere uitleg van het 
doek. Gesteld werd: "De wanden van de Alexanderzaal zijn 
bekleed met een beschilderd doek, stellen fragmenten voor van 
de veldslagen van Alexander de Grote. De paardebenen en -
hoofden zijn met behulp van sjablonen geschilderd. Het doek is 
een imitatie van een gobelin waarvan zich een kopie bevindt in 
chateau Chambord aan de Loire". Dat klopt niet helemaal, 
want bij het bekijken van het doek ziet men ook nog andere 
fragmenten. Onder andere een familie of groep personen bij 
een tent, en links van de schouw een man in een wagen 
omgeven door allerlei figuren. Wat stellen deze afbeeldingen 
voor? En zo zijn er nog wel een aantal vragen. Waar b.v., 
bevinden zich de originele gobelins als een kopie zich in kasteel
Chambord bevindt? Van wanneer zou het doek zijn? Zou het 
in opdracht voor de Alexanderzaal zijn geschilderd? Wie was 
de opdrachtgever? Werd het ter plaatse of elders gemaakt? 
Vragen, die bij mijn 
weten nooit beantwoord zijn. 
 
Speurtocht. 
Uit ontevredenheid, nieuwsgierigheid, en omdat mijn 
belangstelling voor de wandschildering en voor het leven van 
Alexander de Grote steeds toenam, heb ik een korte studie 
gemaakt en de episodes uit het leven van Alexander die op de 
wandschildering staan afgebeeld, genoteerd. Voor informatie 
over de originele gobelins heb ik geschreven naar de directeur 
van het Musée des Gobelins te Parijs. Deze verstrekte mij de 
nodige gegevens en zo kwam ik in het bezit van vijf foto's van 
beroemde gobelins, die handelen over het leven van Alexander. 
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Hoofdpersoon. 
Na het verkrijgen van de nodige informatie over de originele 
gobelins, de vergelijkingen van de gobelins met de 
afbeeldingen op het beschilderde doek en het bestuderen van 
boeken die handelen over het leven van Alexander de Grote, 
meen ik te kunnen vertellen wat er in de Alexanderzaal wordt 
uitgebeeld. Maar voordat ik daarop inga, zou U allereerst iets 
over het leven van Alexander moeten weten. Natuurlijk geen 
volledige levensbeschrijving, maar wèl een aantal belangrijke 
jaartallen van de feiten en gebeurtenissen die zijn uitgebeeld 
op het beschilderde doek. 
 
Uit het leven van Alexander de Grote. 

334* v.C. - Alexander trekt met zijn leger de Hellespont over 
en dringt Klein-Azië binnen. Wint eind mei de 
slag bij Granicus. 

333** v.C. Alexander verovert de kustgebieden van Klein-
Azië. Hakt in Gordium de z.g. Gordiaanse knoop 
door. In november vindt de slag bij Issus plaats. 
Het Perzische leger onder leiding van koning 
Darius III wordt verslagen. 

331*** v.C. Alexander vernietigt het leger van koning     
Darius III bij Gaugamela en Arbela. 
Verovert Susa en Persepolis. 

330**** v.C. Persepolis wordt in brand gestoken. Trekt in 
triomf Babyl~n binnen. Onderwerping Ecbatana 
en de oostelijke satrapen van het Perzische 
rijk. Darius, koning van Perzië, wordt door de 
satraap Bessos vermoord. 

326*****v.C. Alexander trekt over de Indos en verslaat 
Poros, koning van India, bij Hydaspes. 
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De slag bij de rivier de Granicus De 
slag bij Issus 
Slag bij Gaugamela 
Triomftocht in Babylon 
De veldslag bij Hydaspes   

De Alexander gobelins. 
Dat voor het beschilderde doek uit de Alexanderzaal een gobelin* 
model heeft gestaan is een bekend gegeven. Uiteindelijk is altijd 
gesteld: "Een kopie van het gobelin met voorstelling zoals op het 
doek in de Alexanderzaal bevindt zich in het kasteel Chambord 
aan de Loire". Hieruit blijkt tevens dat van het originele gobelin 
ook nog een kopie gemaakt moet zijn. Of er echter één of meer 
gobelins zijn 
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geweest en of de voorstellingen op de gobelins gelijk zouden zijn 
aan de voorstellingen op het beschilderde doek, was nog niet 
bekend. Net zo min als wie dan wel de ontwerper van de gobelins 
was, waar ze zouden zijn gemaakt, en - als ze nog zouden be-
staan - waar deze zich, dan zouden bevinden. Het zijn vragen die 
regelmatig worden gesteld en die voor de beschrijving van het 
doek belangrijk genoeg zijn om te proberen er een antwoord op te 
vinden. 
 
De schepper. 

Charles le Brun was schilder aan het hof van Lodewijk XIV. In 
1661 voltooide hij het eerste Alexander-schilderij "De familie van 
Darius". In 1662 werd Charles le Brun als eerste schilder-
directeur van de Manufacture Royale des Gobelins aangesteld. 
Dit staatsbedrijf werd in dat jaar gesticht door Golbert op het 
terrein van de familie Gobelin, waar alle particuliere ateliers 
werden samengevoegd. Alras werd "Gobelin" een begrip voor 
wandtapijten van hoge kwaliteit. Charles le Brun ontwierp o.a. de 
gobelins die in grote lijnen als voorbeeld voor het beschilderde 
doek in de Alexanderzaal hebben gediend. Tevens had hij het 
toezicht op de inrichting en versiering van het paleis te Versailles. 
In 1690 viel Le Brun in ongenade en kwam er een inzinking in de 
produktie. Onder hem waren echter 30 series hoogwaardige en 
zeer oorspronkelijke gobelins tot stand gekomen. Men mag hem 
beschouwen als de schepper van de Louis Quatorze stijl. 

De scheppingen van Le Brun. 
Voor het uitbeelden van de historie van Alexander de Grote zou 
het in principe om vijf gobelins gaan, nl.. 
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- familie van Darius : maten 2,98 x 4,53 m, 
- slag bij Granicus : maten 4,70 x 10,30 m, 

in drie delen 
- slag bij Arbela : maten 4,70 x 12,65 m, 

in drie delen 
- slag tegen Poros : maten 4,50 x 12,65 m, 

in drie delen 
triomftocht in Babylon : maten 4,50 x 7,07 m. 

 
Bij de gobelins "De slag bij Granicus", "De slag bij Arbela" en 
"De slag tegen Poros" behoren ook nog links en rechts zijstukken, 
zodat het geheel uit elf gobelins bestaat. Deze gobelins zijn acht 
maal uitgevoerd in twee verschillende weeftechnieken, de zgn. 
haute lisse en basse lisse. Dit zijn echter technische gegevens die 
niet van belang zijn voor het onderzoek. 
Van de gobelins, waarvan men niet weet of alle acht series nog 
bestaan, bevindt zich een aantal in diverse musea, kastelen en 
paleizen in Europa. Het is bovendien vanzelfsprekend dat U de 
originele ontwerpen van Le Brun als schilderij in het Louvre kunt 
bewonderen. Verder is thans bekend dat in Versailles Alexander-
gobelins en plafondschilderingen te zien zijn en zelfs in kasteel 
Heeze in Noord-Brabant kunt U een paar gobelins gaan 
aanschouwen. 

 
Reproduktie. 
In een later stadium zijn de oorspronkelijke gobelins in de toen 
beroemde weefsteden Brussel en Aubusson gekopieerd. Nu is ook 
duidelijk waarom men in het verleden sprak over "Een kopie van 
het gobelin bevindt zich in ?". Hoe vaak de originele gobelins zijn 
gekopieerd is mij niet bekend, maar inmiddels heb ik ontdekt dat 
zich in het kasteel te Amboise een wandtapijt met "De familie van 
Darius" be- 

 



 -55-
 

vindt, gekopieerd in Aubusson. Brusselse Alexanderwandtapijten 
zijn te zien in kasteel Detmold in Duitsland en in het Stokloster 
Uppsala te Zweden. 
 
Resultaten speurtocht. 
Samenvattend zou men dus kunnen zeggen dat: 

de vijf gobelins over de historie van Alexander in principe model 
hebben gestaan voor het beschilderde doek in de Alexanderzaal; 
de hofschilder van Lodewijk XIV Charles le Brun de schilder 
ontwerper van deze gobelins is; de gobelins achtmaal in de 
wolweverij van Manufacture Royale des Gobelins zijn 
vervaardigd; deze gedurende de periode 1662 tot 1690 zijn ge-
maakt; 
ze zich bevinden in diverse musea, kastelen en paleizen in 
Europa, o.a. in het Louvre en te Versailles; 
en tenslotte, dat van de originele gobelins in een later stadium 
kopieën zijn gemaakt. 

 
In het boekje "De Alexanderzaal" heb ik een vergelijking gemaakt 
tussen de originele gobelins en het beschilderde doek. Het opnieuw 
fotograferen van de foto's en het op een klein formaat drukken 
geven niet dat resultaat om de grote en kleine verschillen die er zijn 
te ontdekken. 
Nu U echter in de gelegenheid bent het kasteel op 14 april te 
bezoeken zal ik de foto's van de originele gobelins in de 
Alexanderzaal tentoonstellen en U wijzen op de verschillen die er 
zijn. 
 
De wandschildering. 
Voor de beschrijving van de gebeurtenissen, uitgebeeld op de 
schildering, is het niet zo belangrijk waar, en met welk gedeelte 
men begint. Het doek 
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geeft een aantal episodes uit het leven van Alexander weer. Deze zijn 
echter niet in chronologische volgorde geplaatst, zodat men met een 
gerust geweten links, rechts of ergens in het midden met de be-
schrijving zou kunnen beginnen. Het is misschien logisch als we de 
volgorde aanhouden waarin de originele gobelins zijn vervaardigd. 
Het eerste ontwerp uit een serie van vijf stuks was de tent van Darius. 
Ik wil dan ook met dit gedeelte van de wandschildering beginnen. 

De tent van Darius III. 

  
A l e x a n d e r  bij de tent van Koning Darius I I I .  

Op de lange wand is uitgebeeld hoe Alexander en Hephastion, één van 
Alexander's officieren, na de slag bij Issus, bij de koningstent aankomen. 
In de tent bevonden zich de moeder van Darius III, Sisygambis, zijn 
vrouw Stateira, zijn twee dochters en zijn zesjarige zoon. Toen de mantel 
en de wapenuitrusting, die Darius op het slagveld had achtergelaten, voor-
bij de tent gedragen werden, dachten de vorstinnen dat Darius gesneuveld 
was en barstten zij in geweeklaag uit. De moeder van Darius knielt voor 
de voeten van Alexander en Hephastion. Zij vreest voor 
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haar leven en voor dat van haar dochters en kleinkinderen en 
smeekt om genade. Medelijden kende Alexander niet, de meeste van 
zijn gevangenen werden gedood of als slaven verkocht. Maar 
Alexander stelt de familie gerust, vertelt dat Darius nog leeft, maar 
van het slagveld is gevlucht, dat ze geen angst hoeven te hebben en 
dat hij, Alexander, de familie zal beschermen. De overige figuren 
uitgebeeld in en bij de tent en de figuren bij de kleine tent behoren tot 
de hofhouding. 

Het beschilderde doek 
De slag bij de rivier de Granicus 

Dit deel van het doek bevindt zich tussen de ramen (z.g. entre 
fenêtre). Men ziet daarop op de voorgrond drie strijdende ruiters. De 
situatie zoals daar uitgebeeld is waarschijnlijk in iedere veldslag wel 
eens voorgekomen. Het stelt mijns inziens de slag bij de rivier de 
Granicus voor. 
Zoals reeds gezegd zijn op de voorgrond drie strijdende ruiters 
afgebeeld, daarachter vele soldaten bewapend met speren, een 
vlaggedrager, en voor de heuvels een tentenkamp. 
Rechts van de ruiters ligt een buiten gevecht gestelde olifant. Naast, 
vóór, en gedeeltelijk onder de paarden liggen de slachtoffers uit de 
strijd, een onthoofd lichaam, het hoofd ervóór; onder de paarden 
door ziet men nog een op zijn armen steunende krijger. Links en 
rechts liggen de verloren gegane zwaarden, schilden en 
pijlenkokers. 
Maar wat speelt zich hier tussen de drie ruiters af? In de 
geschietvertelling heeft U kunnen lezen dat Alexander zich in het 
heetst van de strijd bevond. En toen Alexander door de voorste linies 
heen brak werd hij aangevallen door Mithridates, de schoonzoon 
van koning Darius. Deze werd echter in dit gevecht 
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gedood. Alexander is op dit deel van de schildering te zien als de 
ruiter op het zwarte paard Bucephales hetgeen in het Grieks koe of 
ospaard betekent. Waarom het paard zo genoemd is, is niet 
helemaal duidelijk. Zeker niet om zijn lichaamsbouw, het was een 
zeer vurig zwart paard. 
Alexander heeft zijn zwaard omklemd, draagt een rood bepluimde 
blinkende helm, schouderbeschermstukken en een blauwe mantel. 
Een andere Perzische ruiter 
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nadert Alexander, zijn zwaard al opgeheven voor de dodelijke 
slag. Deze aanvaller is herkenbaar als ruiter met de om het 
lichaam gedrapeerde mantel en rijdend op het witte paard. 
Kleitos, één van de trouwe ruiters van Alexander zag dit. Kleitos 
is hier afgebeeld half achter de Perzische ruiter, met een hoog 
opgeheven zwaard. 
Hij haalde uit en met een enorme houw hakte Kleitos de arm van 
de aanvaller af, die, het zwaard nog steeds omklemd, bloedend ter 
aarde viel. Hierdoor redde Kleitos het leven van Alexander. Zo 
bloedig als het is beschreven, is het niet uitgebeeld, maar de 
lichamen met de afgehakte hoofden maken duidelijk dat het er 
hard toe ging. 

Voorloper van de tank. 

Op dezelfde schildering is 

ook één van de gevechtsolifanten uit 
het Perzische leger afgebeeld, een 
door de Grieken zeer gevreesd 
wapen. Voor op de kop van de oli-
fant zit een begeleider en op de rug 
van het enorme dier is een soort 
houten vesting aangebracht, waarin 
de boogschutters zitten. De Griekse 
ruiters en het voetvolk waren vanuit 
deze vesting een gemakkelijk doel-
wit. Griekse schutters schoten de 
begeleider van de olifant af, deze liep 
dan stuurloos rond. Op zo'n mo- 

  

ment naderde een van de Griekse soldaten de olifant en sneed of 
hakte met zijn zwaard de hielpezen van 
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de achterpoten door. Het dier zakte, zoals hier is afgebeeld, omlaag, 
en de schutters uit de toren waren dan eenvoudig te bereiken en 
konden zo onschadelijk worden gemaakt. 
 
De slag bij Gaugamela. 

  
De eerste indruk die men van het grote gevecht krijgt en waarvan 
de afbeelding begint rechts naast de schouw en eindigt ongeveer in 
het midden van de lange wand is, dat er één groot gevecht 
plaatsvindt. Hier doet zich echter het probleem voor dat er niet één, 
maar twéé gevechtsscènes zijn uitgebeeld. Het eerste deel begint 
rechts van de schouw, loopt door de hoek en eindigt op de naad in 
het midden van de boom die is te zien bij de toegangsdeur. Het 
tweede deel begint bij deze naad in het midden van de boom en 
eindigt bij het groepje figuren voor de kleine tent. Hoe kunt U nu 
zien dat het hier om twéé in plaats van om één gevechtsscène gaat? 
 
Zo zit dat. 
Let eens op de boom op de toegangsdeur. In het midden daarvan zit 
een naad die de twee delen met el- 
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kaar verbindt. Bij het linderdeel van de stam is duidelijk 
zichtbaar dat deze aanzienlijk hoger is geplaatst dan de halve stam 
op het rechterdeel. Kijkt men naar de berg achter de boom, dan 
ziet U dat de contour van deze berg vloeiend doorloopt. Bij het aan 
elkaar naaien van deze delen - dit heeft men ter plaatse gedaan 
(later kom ik hierop terug) - heeft men een keuze moeten maken: 
of de contour van de berg achter de boom laten doorlopen, of de 
twee halve boomstammen op dezelfde hoogte naast elkaar plaatsen. 
Men heeft duidelijk gekozen voor de doorlopende lijn van de berg, 
omdat dit het minst storend is. En men heeft het m.i. ook op deze 
manier gedaan, omdat het in het donker geschilderde deel van de 
boom bijna niet opvalt dat de ene helft van de andere in hoogte 
verschilt, maar ook, natuurlijk, omdat men zoiets op een dergelijke 
schildering verwacht. 
 
Verschillen. 

Niet alleen de boom bewijst dat hier twee verschillende delen van 
het doek aan elkaar zijn genaaid, ook de figuren links en rechts 
van de boom verschil 
len van elkaar. Op het deel rechts van de boom zijn hoofdzakelijk 
blanke mannen met elkaar in gevecht, Grieken tegen Perzen, 
terwijl op het deel links de Grieken strijd leveren met mannen met 
een donkere huidskleur. Mijns inziens zijn dit duidelijk mannen 
van een andere landsaard dan de mannen op het rechterdeel. In de 
kleding zit praktisch geen verschil, al valt het wel op dat de ruiters 
op het linkerdeel merendeels tulbanden dragen terwijl op het 
rechter deel de ruiters vaker een helm dragen. Maar ook de 
gehanteerde zwaarden zijn duidelijk anders dan de zwaarden van 
de heren rechts op het doek. De vlaggen, vaandels en de vele 
speren die op het rechter- 
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deel achter de strijdende figuren te zien zijn, houden bij de boom 
plotseling op. Dit bewijst weliswaar niets, maar logisch en ook 
compositorisch zou het beter geweest zijn als deze vlaggen, 
vaandels en speren iets achter de boom zouden doorlopen. 
 
Uitgebeeld werd ................. 
vermoedelijk op het deel direct naast de schouw tot aan de naad 
in de boom een deel van de veldslag tegen Poros, Koning van 
India. Indien men een vergelijking maakt met het originele 
gobelin - zie het hoofdstuk 'Vergelijkingen' - dan zou dit deel 
van het doek horen bij een stuk dat te zien is aan de andere 
kant van de zaal. Hierop ziet U hoe een grote man, gedragen 
door twee soldaten, aan Alexander wordt getoond. Bij de 
beschrijving van de veldslag tegen Poros kom ik hierop terug. 
Het rechterdeel naast de boom zou, als we ervan uitgaan dat de 
z.g. Alexander-gobelins als voorbeeld voor deze wandschildering 
hebben gediend, de slag bij Gaugamela voorstellen. De schilder 
van het doek in de Alexanderzaal heeft echter wel zijn eigen com-
positie van deze veldslag gemaakt. Van enige verge-
lijkingsmogelijkheid met het originele gobelin is hier dan ook 
geen sprake. 
De veldslag bij Gaugamela (ook wel de veldslag van Arbela 
genoemd), te zien vanaf de naad op de deur tot aan de kleine 
tent, is niet zo groots uitgebeeld 
als hij in het hoofdstuk 'Geschiedenis' en in de diverse boeken 
wordt beschreven. Ook hier ziet U, net als bij de slag bij de 
rivier de Granicus, op de voorgrond drie strijdende figuren. 
Links van deze figuren soldaten die toekijken hoe dit gevecht 
zich ontwikkelt. Eén Griekse krijger, op de rug gezien, heeft 
zijn strijdbijl hoog opgeheven. Onder en tussen de paardebenen 
vele gewonde en dode soldaten. 
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Ook de paarden die het gevecht niet hebben overleefd, zijn hier te 
zien. Achter de drie hoofdfiguren is een groot leger zichtbaar. Dit 
is af te leiden uit de vele speren en vaandels en ook weer toe-
kijkende figuren. Rechts op de achtergrond een met lange speren 
bewapend leger. Dit zouden de gevreesde falanxen kunnen zijn, 
een zeer goed getraind voetvolk, bewapend met ongeveer vier 
meter lange speren. Tijdens deze slag kwamen Alexander en 
Koning Darius oog in oog met elkaar te staan. Darius springt dan 
in paniek van zijn wagen, neemt een paard, en vlucht van het 
slagveld. Heel waarschijnlijk heeft de schilder op dit gedeelte van 
het doek de vlucht van Koning Darius willen uitbeelden. U ziet 
Alexander als ruiter met de rode mantel, rood gepluimde blin-
kende helm en ook hier weer, net als bij voorgaande veldslagen, 
op zijn paard Bucephales. Darius zou uitgebeeld zijn in een 
okergele mantel op het witte paard met zwarte vlekken. Hij baant 
zich al strijdend een weg om op deze manier het slagveld te kun-
nen ontvluchten. De derde figuur zou een Griekse krijger zijn 
die tracht Koning Darius te belagen. Op het doek is duidelijk te 
zien dat hier twee machtige legers tegenover elkaar staan en dat er 
een gigantisch gevecht geleverd wordt. Over het hele oppervlak 
ziet men talloze speren en vaandels en op de voorgrond de 
slachtoffers van deze strijd. Boven het strijdtoneel een vogel en 
zowel links als rechts in de bomen kijken vogels toe hoe dit 
gevecht zal aflopen. 
 
De triomftocht van Alexander in Babylon. 

Rechts van de schouw de toegangspoort waardoor Alexander met 
zijn leger Babylon binnentrekt. In het midden van dit deel zien 
we Alexander uitgebeeld in vol ornaat. Een fraai bepluimde 
helm, een rode man- 
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Babylon, 331 voor Christus. 

tel, en in zijn rechter hand een maarschalksstaf (een z.g. niké). 
Rechts achter Alexander volgt het leger, ook hier zien we weer veel 
vaandels en speren. De praalwagen wordt door twee olifanten 
getrokken. Voor op de kop van de voorste olifant zit een begeleider. 
Vlak voor de praalwagen ziet men een mansfiguur met een mantel 
om de schouders gedrapeerd. Wat deze figuur daar precies doet is 
niet geheel duidelijk, op het originele gobelin komt hij dan ook niet 
voor. Rechts van deze persoon en voor de olifanten ziet men een 
ruiter, waarschijnlijk één van Alexander's officieren, die 
aanwijzingen geeft. Op de voorgrond een zeer fraaie vaas, waaruit 
in zeer mooie krullen rook - waarschijnlijk wierook - opstijgt. 
Geheel rechts tegen het kozijn zien we de bevolking van Babylon, 
vrouwen die Alexander bewonderen en be- 



                       -65- 

jubelen, en een op een wat vreemde, kromme fluit spelende man. 
Daarachter een hoornblazer en soldaten. Ook hier, in de boom 
boven Alexander, weer een vogel die het hele gebeuren gadeslaat. 

De slag tegen Poros. 

Het laatste grote deel van de wandschildering dat ik met U wil 
bespreken is te zien tussen de ramen, het eerste stuk links van de 
schouw. 
Links wordt Koning Poros door twee Griekse soldaten 
voor Alexander gevoerd. Deze is

 
hier uitgebeeld als de ruiter 
op het witte paard. 
Zijn lievelings 
paard Bucephales was van 
uitputting, door alle veldsla-
gen tegen de Per 
zen, gestorven, vandaar dat 
Alexander hier niet, zoals 
op alle andere delen van het 
doek, op Bucephales zit 
maar op een ander paard. 
Achter hem ziet men zijn 
officieren en soldaten; ook 
hier weer vele speren, een 
vaandel en achter Koning 
Poros het legerkamp. Toen 
Koning Poros bij 
Alexander werd gebracht 
vroeg deze, zoals we 
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reeds vertelden, hoe hij behandeld dacht te worden. Poros, 
hoewel zwaar gewond, richtte zich in zijn volle lengte op en 
antwoordde: "als een koning". In de Alexanderzaal is slechts een 
klein deel van dit gebeuren te zien. Waarschijnlijk heeft men links 
en rechts stukken van het doek weggesneden om het tussen de 
ramen passend te maken. Het restant zou gebruikt kunnen zijn 
rechts van de schouw tot aan het midden van de baan op de deur. 
Later, in het deel 'Vergelijkingen', zal ik de geschilderde delen 
uit de Alexanderzaal naast het originele gobelin leggen en, zoals 
bij de beschrijving van de slag bij Gaugamela, proberen een en 
ander verder uit te leggen. 
Op het aanwezige doek zien we nog op de voorgrond een 
pijlenkoker en een schild en hoog in de boom één van de vele 
vogels die op het gehele doek te zien zijn. 

Twee mannen. 

In de hoek rechts van de spiegel, enigszins verstopt tussen de 
gordijnen, staan op de wandschildering twee mansfiguren 
uitgebeeld. De afbeelding is op geen enkele wijze terug te vinden 
op de originele gobelins. 
 
Gokje. 

De schilder, een man of vrouw, hoewel ik me niet kan voorstellen 
dat dit grote doek door een vrouw geschilderd zou zijn, heeft hier 
zijn fantasie de vrije loop gelaten. Of een andere mogelijkheid is, 
dat men als voorbeeld voor de schildering niet alleen gebruik heeft 
gemaakt van de z.g. Alexander-gobelins, maar dat ook nog andere 
gobelins of schilderijen daarvoor model hebben gestaan. Ik blijf 
natuurlijk zoeken en hoop te zijner tijd hierop een passend 
antwoord te kunnen geven. 
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De uitleg van dit gedeelte zou 
als volgt kunnen zijn. De 
voorste figuur zou Alexander 
kunnen voorstellen, gekleed in 
een roodwitte mantel en wit 
hoofddeksel, om het lichaam een 
z.g. Perzische gordel. De figuur 
achter hem kan één van zijn 
officieren zijn. Bekend is dat 
Alexander tijdens zijn 
veroveringen op Perzië steeds 
meer gewoonten van de Perzen 
overnam. Zo kleedde hij zich 
regelmatig in Perzische kledij, 
hetgeen hem door zijn officieren 
en manschappen niet in dank 
werd afgenomen. 

 
Het onbekende. 

Op de plaats waar nu de spiegel staat 
is nog slechts een klein gedeelte van  

de wandschildering zichtbaar. Het vlak is echter wel helemaal 
beschilderd geweest, want tijdens het weghalen van de spiegel - 
speciaal gebeurd om te zien of er nog iets van het doek over zou 
zijn - kwamen de spijkergaatjes, waarmee het linnen aan het 
kozijn was gespijkerd, in zicht. Aan het nog aanwezige doek is 
duidelijk te zien dat men tot net aan de bovenrand van de spiegel 
een stuk heeft weggesneden. Wat op dit deel stond is niet bekend. 
Er kan zelfs niet naar geraden worden als men het restant van 
dit doek vergelijkt met de originele gobelins. Op het aanwezige 
deel, waarvan het grootste stuk 
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nog is bedekt door een medaillon, staat zeer weinig. Zichtbaar 
zijn: gebladerde boomtoppen links van het medaillon en het 
lichaam van een vogel, waarvan de kop achter het medaillon 
verscholen zit. Rechts onder het medaillon, direct boven de 
spiegel, is nog een vogelkopje zichtbaar. Deze vogels, en ook de 
meeste vogels op de overige delen van het doek, zijn niet 
bestaande, dus fantasievogels. 
Wat men met het weggesneden deel heeft gedaan zal wel voor 
altijd een raadsel. blijven. Ik kan me niet voorstellen dat het in de 
vuilnisbak terecht is gekomen. Ik heb meer het idee dat men het, 
vooral als 
het een fraai geschilderd stuk is geweest, op een spieraam heeft 
gezet en er een mooie lijst om heeft gemaakt en dat het op deze 
manier lange tijd als apart schilderij een of andere ruimte heeft 
gesierd. Dit is natuurlijk maar een veronderstelling en te bewijzen 
is het niet. Maar misschien komt ook dit stuk eens boven water. 
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Nu weten we 
 
tenminste zo'n beetje waar we tegenaan kijken als we in de 
Alexanderzaal zijn. Natuurlijk geeft de schildering niet de totale 
levensbeschrijving van Alexander weer, we zien slechts vijf 
belangrijke episodes uit zijn leven uitgebeeld. Voor, tussen, en na 
de veldslagen zijn er echt nog wel feiten en gebeurtenissen te 
noemen, die voor de geschiedenis van groot belang waren. Na de 
overwinning op Koning Poros gaat het leven van Alexander 
verder, ook al is daarvan niets meer op het doek te vinden. 
 
WETENSWAARDIGEDEN.  
 
Het doek. 
Zoals U nu weet zijn op het beschilderde doek in de Alexanderzaal 
de veldslagen, overwinningen en de triomftocht van Alexander de 
Grote uitgebeeld. Het doek heeft, als we alle delen op de vier 
wanden achter elkaar meten, een totale lengte van 26,60 meter en 
een hoogte van ongeveer 3 meter. Het geheel bestaat uit aan elkaar 
genaaide banen beschilderd linnen. Het is voor de Alexanderzaal op 
maat gemaakt, met andere woorden, het is versneden. 
 
Afkomst onbekend. 

Als het doek versneden is, houdt dat tevens in dat het niet in 
opdracht voor de Alexanderzaal is gemaakt en zeker niet ter plaatse 
werd geschilderd. Het zal wel ergens aangekocht zijn (of misschien 
werd het cadeau gegeven) en dat kan dan weer in diverse landen in 
Europa zijn gebeurd. De originele gobelins zijn tenslotte achtmaal 
uitgevoerd, werden in een later stadium in Brussel en Aubusson 
geko- 
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pieerd, en over verschillende kastelen in Europa verspreid. De 
schilder zou zijn voorbeelden dus gezien kunnen hebben in één der 
kastelen in Frankrijk, of misschien in Zweden of Duitsland. Als het 
doek ergens vandaan is aangevoerd, moet dat in delen gebeurd zijn; 
de stukken zouden dan in de lengterichting opgerold geweest zijn om 
beschadiging te voorkomen. Zou het namelijk in de breedterichting 
zijn opgerold, dan zouden er zeker op diverse plaatsen knikken en 
beschadigingen zijn ontstaan. 
 
Tweede bestemming "Rijnhuizen". 

Volledigheidshalve vertel ik U waaraan U kunt zien dat het doek niet 
in opdracht voor de Alexanderzaal werd gemaakt of ter plaatse werd 
geschilderd, maar voor dat doel werd versneden. Als het op bestelling 
gemaakt zou zijn, dan was dit waarschijnlijk in een atelier gedaan. 
Dan zou men voor de vakken waarin het doek moest worden 
aangebracht grote spieramen hebben gemaakt (zoals voor grote 
schilderijen wordt gedaan). Op die spieramen zou het linnen zijn 
aangebracht, dat zou zijn beschilderd, waarna het werk deel voor 
deel tegen de wanden zou zijn geplaatst. De lange wand zou dan 
natuurlijk met een aantal van dergelijke strak tegen elkaar 
geplaatste delen zijn behangen, en de schilderijen zouden vanaf de 
lambrizering tot aan de onderkant van de moerbalken reiken, 
terwijl het deel tussen plafond en schilderij zou zijn opgevuld met 
een beschilderde balk. Indien het doek ter plaatse, dus in de 
Alexanderzaal, geschilderd zou zijn, was men bij het bevestigen van 
het nog onbeschilderde linnen-eveneens anders te werk gegaan dan 
thans is geschied. In dat geval zou een schilder of een stoffeerder de 
zaak als volgt hebben aangepakt. Allereerst zou men in de vakken 
rondom en om de balken latten op de muur 
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-ebben aangebracht. Bij de grotere vakken, zoals de lange wand, 
zouden nog eens latten vanaf de lambrizering tot aan het plafond 
zijn getimmerd om het doek van de wand af te houden. Daarna zou 
men de banen linnen, nodig voor één van de vakken, aan elkaar 
naaien en - hetgeen logisch is - zou men beginnen met de volledige 
breedte van een baan en eindigen met een passtuk. Voor het 
aanbrengen van het linnen zou men van boven naar beneden 
werken. Bovenaan zou een deel van het doek (ca. 3 cm) om een 
dunne lat worden geslagen, waarna het geheel vervolgens met 
koploze spijkers door linnen en lat op de aan de wand aangebrachte 
latten zou worden gespijkerd. Door het doek over de koploze spijker 
te trekken worden deze dan aan het zicht onttrokken. Ook bij de zij-
kant, onderkant en rondom de balken zou men zo te werk zijn 
gegaan om een fraai, strak gespannen en spijkerloos doek te 
verkrijgen. 
 
De plaatsing. 
Helaas is men in de Alexanderzaal heel anders - en ik mag wel 
zeggen zeer amateuristisch - te werk gegaan. Want wat vond ik? 
Voor zover ik dat heb kunnen constateren, zijn de latten op de muur 
nog wel op de juiste wijze aangebracht, maar als we het doek 
bekijken, te beginnen rechts van de schouw, dan ziet U allereerst dat 
van verdekt spijkeren geen sprake is. Wel is een deel van het doek 
omgezoomd, maar men heeft geen lat tussen het linnen en de omslag 
gezet en dit met koploze spijkers vastgenageld. Nee, men heeft grote 
spijkers dwars door het doek geslagen, waardoor de lelijke 
spijkerkoppen op het beschilderde oppervlak zichtbaar zijn. Lopen 
we door naar de hoek dan ziet U dat men, in plaats van een verdekt 
gespijkerd omgezoomd kort deel en een omgezoomd stuk voor de 
lange wand te maken, het doek maar door de 
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hoek gevouwen heeft en het met dezelfde lelijke spijkers zowel op de korte 
als de lange wand heeft vastgetimmerd. Om er vanaf te zijn heeft men aan 
de boven- en onderkant de spijkerkoppen afgedekt met een geprofileerde 
lat. Bij alle stukken, zowel op de lange wand als naast de schouw en tussen 
de ramen, zijn op de verticaal gespijkerde lijnen de spijkerkoppen 
zichtbaar. En omdat het stuk op de lange wand te zwaar was om het in één 
deel aan te brengen, heeft men dit in drieën gedaan: één deel vanaf de 
schouw tot aan de naad in de boom op de toegangsdeur, en het tweede deel 
vanaf deze naad naar de naad in de boom bij de kleine tent. Duidelijk zicht-
baar is dat de resterende naden op de lange wand met een andere steek zijn 
genaaid dan de naden in de bomen. Die zijn met wat men noemt de 
overhandse steek aan elkaar bevestigd. Dit houdt in dat men eerst de drie 
delen bovenaan heeft vastgezet en pas daarna de stukken met die 
overhandse steek aan elkaar heeft genaaid, terwijl de andere delen vóór het 
aanbrengen op de muur aan elkaar zijn genaaid. Ook voor de deuren had 
een groter stuk linnen gebruikt moeten worden, om de kanten te kunnen 
omzomen, en daarna het doek onzichtbaar te kunnen bevestigen. Hier heeft 
men echter, nadat het doek aan de bovenkant was vastgezet, zomaar een 
stuk ter grootte van de deur uitgesneden en de rafelige kanten rondom en op 
de deur zelf vastgelijmd. Een en ander is nu niet direct een bewijs van groot 
vakmanschap. 
 
Snijden maar! 
Als we nu weer teruggaan naar het deel rechts van de schouw omdat we 
daar zijn begonnen, dan ziet U dat de wandschildering niet begint met de 
volledige breedte van een baan linnen, maar slechts met een deel ervan, 
namelijk 63 cm. Het overige deel is vast en 
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zeker weggesneden. Je zou verwachten dat de laatste baan op de 
lange wand dan tenminste de volledige breedte had, maar nee, 
ook dit stuk is weer pas gemaakt, het meet nog slechts 20 cm. Dit is 
bij alle vlakken het geval; nergens is men begonnen of geëindigd 
met een volledige baanbreedte. 
Ik meen te kunnen zeggen dat bovenstaande gegevens het bewijs 
vormen dat het doek niet in opdracht voor de Alexanderzaal werd 
gemaakt, dat het ook niet ter plaatse werd geschilderd, maar dat 
het voor de wanden van de Alexanderzaal op maat werd gesneden. 
Het moet dus ergens anders vandaan voor Rijnhuizen zijn 
aangevoerd. 
 
Tijdstip van plaatsing. 
De vraag wanneer het doek in de Alexanderzaal werd 
aangebracht, is moeilijk te beantwoorden. Als we echter vanaf een 
bepaalde tijd bewoners, gebeurtenissen en andere bekende 
gegevens met elkaar in verband brengen zou het, aldus mijn 
gedachtengang, waarschijnlijk wel mogelijk zijn een periode aan 
te wijzen waarin het doek werd geplaatst. Ik moet dan terug in de 
tijd toen Charles Ie Brun ontwerpen en schilderijen maakte voor de 
Alexandergobelins. Zijn eerste schilderij "De familie van Darius" 
werd in 1661 te Fontainebleau voltooid. Nadat hij aan het hoofd 
was gesteld van de nieuwe gobelinateliers in 1662 ontwierp hij de 
reeks veldslagen en overwinningen van Alexander de Grote voor 
de uitvoering van de gobelins. Zoals ik al eerder beschreef werden 
deze gobelins gedurende de periode 1662-1690 vervaardigd. Een 
aantal werd verkocht of cadeau gegeven. Deze waren dus al na 
korte tijd over diverse kastelen en/of paleizen in Europa verspreid. 
Hieruit mogen we concluderen, dat het beschilderde doek uit de 
Alexanderzaal zeker niet voor 1690 is 
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geschilderd en niet vóór 1690 in de Alexanderzaal kan zijn geplaatst. 
 
Wie woonde er: 
 
Het kasteel was sinds 1657 in het bezit gekomen van Jonkheer Louis 
de Geer, een kolonel in Zweedse dienst en lid van het Zweedse 
ridderhuis. Als afstammeling van een oud adellijk geslacht in 
Zweden vestigde hij zich in de 17e eeuw te Utrecht en werd 
stamvader van de ons zo bekende adellijke familie De Geer van 
Rijnhuizen. 
Rijnhuizen is tot 1958 in het bezit geweest van en werd bewoond door 
de particuliere eigenaren; het jaar waarin het landgoed werd 
overgenomen door de Stichting FOM. Het doek moet wel door één 
dezer particuliere bezitters zijn aangekocht en in de Alexanderzaal 
geplaatst. Om aan te tonen in welke periode het doek in de 
Alexanderzaal geplaatst zal zijn, start ik dus met de periode 1690, 
het jaar waarin de gobelins gereed zijn gekomen tot 1958, het jaar 
waarin het kasteel werd overgenomen door de Stichting FOM. De 
laatste particuliere eigenaar die het kasteel bewoonde was de heer 
M.R. van der Molen. Hij heeft uitdrukkelijk bevestigd het doek niet 
te hebben aangekocht en aangebracht en ook niet te weten wie dit 
wel gedaan zou hebben. 
Voor deze laatste bewoners was het landgoed in het bezit van 
Jonkvrouwe Ada Mathilda de Geer van Rijnhuizen, die getrouwd 
was met Gijsbert Carel Duco, Baron van Hardebroek van 
Lokhorst. In eerste instantie dacht ik dat deze Baron het doek in de 
Alexanderzaal had laten aanbrengen, want in 1884 kwamen zij in 
het bezit van Rijnhuizen en een jaar later lieten zij de Alexanderzaal 
opnieuw schilderen. Dit blijkt door de op de eerste balk van het 
plafond aangetroffen namen van twee schilders en het jaartal 
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1885. Mijn theorie is steeds geweest dat het doek na het schilderen 
van balken en lambrisering moest zijn aangebracht omdat de verf 
(houtstructuur en gouden ornamenten) boven en onder het doek 
doorloopt tot aan de muur. Nu echter denk ik dat het waar-
schijnlijker is dat men het doek voor het schilder~ werk heeft 
losgemaakt, het daarna weer heeft vastgezet en de randen heeft 
afgewerkt met een afdeklat. Uit een artikel in het weekblad 
"Buiten" van 1919 over kasteel Rijnhuizen blijkt zonneklaar dat 
het doek niet door Baron Van Hardebroek kan zijn aangekocht. Ik
citeer een deel van het artikel uit het blad "Buiten". 
 
 
"De noordzijde van het huis wordt geheel ingenomen door de meer 
dan 10 meter Lange zaal*, het enige vertrek van Ri jnhuizen dat een 
bepaald voornamen, rijken, en wijdschen indruk maakt, die 
allereerst gewekt wordt door de wandbekleding: op het doek be-
schilderde voorstellingen uit het Zeven van Alexan-der de Grote. 
Vooral de olifantenslag, linke van de schouw, munt uit door 
levendigheid**. Men zegt dat deze doeken reeds 300 jaren op deze 
zelfde plaats hebben gehangen. De wandschilderingen, niet minder 
zeldzaam dan de gobelins hebben een hoge waarde, zijn geschat op f 
30.000,--. Ziehier wat wij het deftige huis te Jutphaas, onze Lezers 
kunnen meedelen, niet in het minst dankzij de vriendelijkheid van 
Mevrouw de douairière van Hardebroek van Lakhorst, die met grote 
bereidwilligheid alle gevraagde inlichtingen 
gaf". 

In 1919 wordt nog niet van de Alexanderzaal gesproken. 
Hier wordt bedoeld de slag tegen Poros. Uitgebeeld-is echter de 
triomftocht in Babylon. 
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Tot zover het tijdschrift "Buiten", en uit dit verhaal blijkt dat zelfs 
deze bewoners op geen tijden na konden zeggen wanneer het doek 
werd geplaatst. Voordat de douairière het kasteel bewoonde was 
het in handen van haar vader, Jonkheer Jan Jacob de Geer van 
Rijnhuizen en daarvoor het bezit van haar grootvader, ook al een 
Jan Jacob de Geer. Beiden hebben het kasteel in bezit gehad 
vanaf 13 mei 1819 tot en met 8 juli 1884. Indien één van deze 
heren het doek had laten plaatsen, mogen we toch wel aannemen 
dat dit zeker bij de douairière bekend zou zijn geweest, en dat zij 
dit vol trots aan de auteur van het artikel in "Buíten" zou hebben 
meegedeeld. In plaats daarvan vertelde zij in 1919 dat de doeken 
hier waarschijnlijk al driehonderd jaar hangen. Dat zou dan 
betekenen dat de wandschildering vanaf 1619 in het kasteel 
aanwezig moet zijn geweest. Maar de originele gobelins zijn, 
zoals U weet, in 1690 gereed gekomen, zodat de doeken dus nooit 
voor dat jaartal geplaatst hadden kunnen worden. Toch is de 
periode van plaatsing iets kleiner geworden. Sprak ik in het begin 
van dit deel over de periode van 1690 tot 1958, deze tijd is nu al 
teruggebracht vanaf 1690 tot 1819. Maar door wie zijn de doeken 
dan wel aangekocht en geplaatst? Daarvoor moet ik voor mijn 
gevoel nog verder terug in de tijd, daarbij natuurlijk rekening 
houdend met allerlei gegevens uit historische boeken. 
De eerste De Geer die het kasteel bezat was Louis, die het in 1657 
van Agnes van Reede had gekocht. Hij overleed op 22 december 
1695 op het kasteel Finsprong te Zweden. Gezien de datum van 
overlijden kunnen we deze De Geer zeker niet aanwijzen als de 
koper van de doeken. 
Louis werd in 1701 opgevolgd door zijn zoon, Jonkheer Carel de 
Geer, als Heer van Rijnhuizen. Hij was officier in het leger van 
koning Willem III van En- 
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geland, daarna gouverneur van een provincie in Zweden, Erelid van 
de Academie van Wetenschap te Uppsala, herbouwde het kasteel en 
de kerk te Leufstra die in 1719 door de Russen waren verbrand. Hij 
overleed op het kasteel Leufstra op 15 november 1730. Of deze Carel 
de Geer ooit op Rijnhuizen heeft gewoond betwijfel ik ten zeerste. 
Veel belangstelling voor Rijnhuízen had hij, geloof ik, niet. Zijn aan-
dacht was meer gericht op de werkzaamheden die in Zweden 
plaatsvonden. Ook hem sluit ik dus uit als plaatser van bet doek. 
Carel de Geer werd op 24 november 1731 opgevolgd door zijn neef 
Jonkheer Jan Jacob de Geer. Deze Jan Jacob heeft wat Rijnhuizen 
betreft zeker niet stil gezeten. Toen hij in 1738, meerderjarig 
geworden, de eed aflegde, werd hij Heer van Rijnhuizen, 't Gein, 
Oudegeyn en Wijnesteyn. In 1738 herbouwde hij het kasteel 
Rijnhuizen. In het boek "Nederland in vroeger tijd, deel XI 
Utrecht" daterende uit 1772, wordt het als volgt beschreven: 
 
 
"Het tegenwoordige is een groot vierkant Gebouw, van eene 
regelmatige fraje Bouwkunde, en is, nu onlangs, zo van binnen, als 
van buiten, nog merkelijk verbeterd en versierd". 
 
 
Ook in dit verhaal wordt niet gesproken over het beschilderde doek. 
Hoewel men toch wel mag aannemen dat, indien deze Jan Jacob de 
Geer het doek had laten plaatsen het zeker de moeite van het 
vermelden waard geweest was. 
Jan Jacob heeft wel (ook) de Ridderhofstad in kaart laten brengen. 
Deze kaart hangt nog steeds in de hal op de eerste verdieping van het 
kasteel. 
Beweerd wordt dat de Alexanderzaal in 1782 wederom 

 



 -78
 
een verbouwing heeft ondergaan. Of dit echter in opdracht van Jan 
Jacob de Geer is geschied blijft twijfelachtig; hij overleed tenslotte 
al op 30 oktober 1781 en het huis werd pas op 7 december 1782 door 
Jonkheer Anthony Gustaaf de Geer van zijn vader overgenomen, 
zodat men een verbouwing in 1782 tot de onmogelijkheden moet 
rekenen. Het is heel goed denkbaar dat bovengenoemde 
verbouwing: balken, lambrizering en vervanging van de Hollandse 
schouw door een Lodewijk XVI-schoorsteen enige tijd eerder (in 
1772) heeft plaatsgevonden en dat toen ook het beschilderde doek 
werd geplaatst. 
Het bovenstaande berust, met uitzondering van namen en data, 
zeker niet op harde feiten. Natuurlijk hoop ik, of beter reken ik 
erop, dat op een goede dag al deze beweringen waarheid zullen 
blijken te zijn als de ontbrekende bewijzen, na jaren lang vergeten 
onder een dikke laag stof op een of andere zolder te hebben gelegen, 
het daglicht weer zullen aanschouwen. Blijkt dit verhaal echter op 
onwaarheden te berusten, dan komen nog maar slechts twee Heren 
De Geer in aanmerking die het doek zouden hebben kunnen laten 
plaatsen. Dit is de al eerder genoemde Jonkheer Anthony Gustaaf de 
Geer, waarvan niet zoveel bekend is. Hij overleed op 15 oktober 
1808. Daarna werd het kasteel overgenomen door Jonkheer Jan 
Jacob de Geer, de overgrootvader van de douairière van 
Hardebroek. 
Deze Jan Jacob zou mijns inziens zeker als plaatser van het doek in 
aanmerking komen. Hij was page aan het hof van de Stadhouder 
Prins Willem V, majoor bij de Gardes te paard, Drossaard van 
Buren, Lid van het Ridderschap van Utrecht. Gezien deze titels zal 
hij toch wel een zekere belangstelling gehad hebben voor alles wat 
met paarden, gevechten en waarschijnlijk geschiedenis te maken 
had. Of hij werkelijk de plaatser van het doek was, blijft voorlopig 
nog een 
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open vraag. Na de dood van Jan Jacob de Geer komt het landgoed in 
1819 in het bezit van zijn zoon, ook al Jan Jacob genoemd. Deze Jan 
Jacob is de grootvader van de douairière van Hardebroek. Van hem 
durf ik, indien hij het doek geplaatst zou hebben, bijna met 
zekerheid te zeggen dat dit aan de douairière bekend moet zijn 
geweest. De vader zou dit zeker aan zijn dochter hebben verteld. 
Ook al kan ik het niet met bewijzen staven, ik ben er nu wel van 
overtuigd dat het doek geplaatst moet zijn in de periode 1738-1819, 
toen het kasteel in het bezit was van Jonkheer Jan Jacob de Geer, 
van 1731-1782; van Jonkheer Anthony Gustaaf de Geer, 1782-
1808; en van Jan Jacob de Geer van 1808-1819. 

De schilder. 

 
Wie de maker van dit gigantische werk is, is niet bekend. Het doek 
werd onderzocht op een naam, initialen, of andere aanduidingen. 
Met behulp van een loep is in alle hoeken gekeken, zelfs op de 
wagenwielen, de jassen en de helmen, maar helaas tevergeefs. Of 
de naam ooit achterhaald zal worden, betwijfel ik. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het doek niet gesigneerd is 
geweest. We weten dat het doek voor de Alexanderzaal op maat 
versneden is, het is dan ook heel goed mogelijk dat de naam van de 
maker bij het versnijden van het doek verloren is gegaan. Dat het 
doek niet gemaakt is door een professionele kunstschilder wordt 
bewezen door de manier van schilderen. Het lijkt er meer op dat 
het doek door een handige decorateur of vrijetijdsschilder is ge-
maakt. Hij zal dan toch wel in de gelegenheid geweest moeten 
zijn om schetsen en sjablonen van de originele gobelins over te 
nemen. Maar waar en wanneer dit dan gebeurd zou zijn, is helaas 
niet te beantwoorden. 
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De techniek van het schilderen. 

In het hoofdstuk 'Vergelijkingen', waar bepaalde composities vaak 
niet vergelijkbaar waren met overeenkomende situaties op de 
originele gobelins, vertelde ik U dat dit het gevolg was van de 
manier van tekenen der contouren van paarden en personen. In dit 
deel zullen we eens nagaan op welke wijze de figuren op het 
beschilderde doek werden aangebracht. 
 
In serie. 

Het is al lang geen geheim meer dat voor het opzetten van de 
paarden, en volgens mij ook van personen, gebruik werd gemaakt 
van sjablonen. Op de wandschildering zijn de contouren van 
enkele paarden en mensen duidelijk zichtbaar. Dat er sjablonen 
zijn gebruikt valt niet direct op, omdat alle paarden in 
verschillende houdingen zijn uitgebeeld. Ik vermoed dan ook dat 
de schilder niet één, maar een aantal sjablonen tot zijn beschikking 
had. 
Tijdens de excursie zal ík U tonen welke paarden met hetzelfde 
sjabloon opgezet zijn. 
 
Inkleuren. 
De paarden met hun ruiters en alle andere figuren op de 
voorgrond van het doek zijn eerst in contour aangebracht en 
daarna met een dekkende verf beschilderd. De maker heeft veel 
gebruik gemaakt van de kleuren rood, blauw, groen en okergeel. 
Om licht en glans extra te accentueren heeft de schilder op di-
verse plaatsen gebruik gemaakt van dekkend wit. Waarschijnlijk 
zijn deze kleuren in de loop der jaren nog eens opgehaald. Ook 
bergen, bomen, en voorwerpen die op de achtergrond staan, zijn 
eerst in contour geschetst en later met een transparantverf 
ingevuld. Op verschillende plaatsen is zelfs hele- 
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maal geen verf meer aanwezig, is alleen nog maar een verkleurd 
doek waar te nemen. Ik neem aan dat dit niet de bedoeling van de 
schilder is geweest, maar het doek door lichtinval, grote 
temperatuurverschillen en door rook - vroeger van de open haard 
afkomstig, tegenwoordig door de rook van sigaretten en sigaren - in 
de loop der jaren is vergeeld en de transparante verf daardoor van 
gelijke kleur als het doek is geworden. 
 
Om den brode? 

De "schilder" heeft waarschijnlijk niet over genoeg talent beschikt 
om de situatie zoals die op de gobelins voorkomen sprekend weer te 
geven. De manier waarop het gehele doek is geschilderd wijst hierop. 
Daarom kan van een precieze vergelijking ook geen sprake zijn. De 
"kunstenaar" heeft de indrukwekkende gobelins, die in grote lijnen 
als voorbeeld voor het beschilderde doek hebben gediend, meer 
gebruikt als thema dan als voorbeeld, en dit op zijn eigen wijze 
uitgewerkt. Natuurlijk speelde de manier van schilderen daarbij een 
grote rol. Ondanks dat blijven beide vertolkingen de moeite van het 
bekijken waard. 
 
Curiositeit. 
Voor het beschilderde doek is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de 
kleuren rood, blauw, okergeel en wit. Maar het heeft weinig nut te 
spreken over de kleuren die voor het doek zijn gebruikt. Alle foto's 
zijn tenslotte in zwart/wit afgedrukt. Men zou in de Alexanderzaal 
aanwezig moeten zijn om het doek te zien en dan kan men in alle rust 
de moeite nemen het gehele schilderij aan een kritisch oordeel te on-
derwerpen. 
Waarschijnlijk zou U, net als ik, tot de conclusie komen dat het hier 
niet bepaald om een groots kunst- 
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werk gaat, maar dat het doek meer onder de curiositeiten 
gerangschikt moet worden. Het doek is echter zeer sfeerbepalend 
voor de Alexanderzaal en tijdens open dagen van het Instituut 
behoort het met de wandschilderingen in de Tuinkamer zeker tot de 
bezienswaardigheden. 
Ik meen dan ook, ondanks alles wat nu over het beschilderde doek is 
geschreven, dat we zowel de maker als de persoon die het in de 
Alexanderzaal heeft laten plaatsen, dankbaar moeten zijn. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Op zoek naar gegevens met betrekking tot 
bovengenoemd artikel in Den Haag ontmoette de 
Heer van Egdom op het Bureau voor Geslachten 
Wapenkunde de Heer R.A.M. de Vos de Wael. 
Van hem ontvingen wij de 

Nieuwe leden. 

A. van Raay-van Zoelen, Oranjestraat 6,  
Nieuwegein. J.W. Kervezee, Lichte Gaard 1, 
Utrecht. 
 
Reactie op Genealogisch overzicht van het 
geslacht de Waal van Vronestein in nr. 1- 6e 
jaargang. 

volgende reactie: 

Geachte Redactie, 
 
"Kijk, mijnheer Van Egdom, hier zit een de Wael". Hoorde ik het goed? 
dat was toch mijn naam, maar hier, dacht ik, kent niemand mij. Toch 
had de stem een bekende klank, ik had met haar nog pas gesproken. 
Ik keek op uit mijn boek, dat, naar aanleiding van een vraag 
mijnerzi jds, de informatrice van het bu- 

redaktie memo’s 



 -84

reau van het Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde had 
opgezocht. Ik richtte mij op en draaide om. "Mag ik u even 
voorstellen aan de heer Van Egdom, die nasporingen doet naar het 
geslacht de wael van Vronestein; ik vond het plezierig hem nu aan een 
"Zevende" de Wael te kunnen voorstellen". 
Inderdaad de naam de Wael van Vronestein zegt mij wel het een en 
ander. Ik hoor hier 's-zomers soms fietsers, die aan een puzzel rit 
deelnemen, tot elkaar zeggen: "Waar is dat nu, er staat: rij rechts Langs 
Vronestein (nb. de tegenwoordige naam van mijn huis) om een 50 
meter verder links het Heidepark in te rijden, dan  
Het werd een plezierig onderhoud en wederzijds konden wij het een en 
ander aan informatie uitwisselen. 

Per touringcar naar Gouda. 

Onze jaarlijkse bustocht voert ons op 12 mei a.s. naar Gouda, waar 
een bezoek zal worden gebracht aan het Catharina Gasthuis (met 
"snijkamer" uit de middeleeuwen). 
Tevens zal een bezoek worden gebracht aan de beroemde St. 
Janskerk. De prijs voor deelname aan deze tocht bedraagt f 10,-- per 
persoon. Voor verdere gegevens verwijzen wij naar bijgevoegde 
circulaire. 
 
Bestuur. 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden op 14 
februari j.l. is het bestuur van de Kring als volgt samengesteld: 
Voorzitter - P. Daalhuizen 
Vice-voorzitter - H.J. ter Maat 
le Secretaris - G. Wissink 
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2e Secretaris G.H.P. de Waard
le Penningmeester W. Oudshoorn 
2e Penningmeester Mevr. J. Verbaan 
Leden H.C.M. van Drogenbroek

- W.B. Heins 
 M.A.A.A. Lockefeer 
 0. Pijpker 

Van de werkgroep historisch onderzoek zal eveneens 
nog een lid toetreden tot het dagelijks bestuur. Op het moment van 
publiceren van dit cronyck was de naam van deze candidaat nog niet 
bekend. Niet teruggekeerd in de nieuwe samenstelling van het bestuur 
is de Heer E. Hanselaar. Wegens drukke werkzaamheden heeft hij 
helaas zijn secretariaatswerkzaamheden t.b.v. de kring moeten 
beeindigen. Vanuit de redactie danken wij de Heer Hanselaar voor de 
prettige samenwerking en voor al datgene wat hij in de afgelopen 
jaren voor de kring heeft gedaan. 

Otto Pijpker. 

                  -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- 
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JOHANNES BAARS - ORGELBOUWER TE VREESWIJK. 
door: René Bouman 
namens Barokensembe Bagatelle 

Op 31 oktober 1983 gaf het Nieuwegeins Barokensemble 
"Bagatelle" een concert in kasteel Rijnhuizen voor de jubilerende 
Historische Kring Nieuwegein. In de toelichting bij dit concert 
kwamen enkele aspecten van het vroeger muziekleven aan bod. 
Bagatelle stelt de gegevens gaarne ter beschikking zodat verder on-
derzoek door leden van de kring mogelijk is. 
 
In de Utrechtse Courant van 11 oktober 1775 verschijnt de volgende 
advertentie: 
 
"Men zal op den 23 October 1775, namiddags, te Vreeswijk aan de 
Utrechtse Vaart, in dee herberg het Schippershuis by Cornelis 
Hogerkamp, uit de hand presenteren te verkopen aan de 
meestbiedende: een extra Keurelyk_ CABINETORGEL met drie 
Clavieren boven elkanderen, welke yder apart, als ook het middelste 
met het onderste gekoppelt bespeeld kan werden. Prestant in t 
sigt 8 voet, en Holpyp 8 voet is het getuit van het onder Clavier, en 
op het middelste 42 Register sterk, het bovenste een Register. Het Stuk 
is dagelyks te zien en te bespelen, en nader informatie te bekomen by den 
maker welke daar pretent zal wezen". 
 
We mogen aannemen dat Johannes Baars de maker van dit 
instrument is. Johan wordt geboren in het zeeuwse stadje 
Brouwershaven. Zijn ouders Dirk Baars en Cunera van der 
Biest laten hem dopen op 12 juni 1732. Vader Baars is niet alleen 
organist van de 
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Daar van Baars zelf geen instrument is overgebleven 
hierbij een foto van een kabinetorgel in de stijl zoals deze 
door hem gebouwd zullen zijn. 
Het getoonde orgel is in 1778 door STRUMPHLER 
gebouwd. 
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Grote Kerk, maar ook kerkmeester en stads-chirurgijn. De liefde 
voor het orgel heeft hij ongetwijfeld op zijn zoon overgebracht. 
Johannes toonde behalve voor het orgelspel ook belangstelling 
voor de bouw van deze instrumenten. Hij sloeg dan ook aan het 
experimenteren. Bij gebrek aan pijpen voor een zelfgemaakt 
huisorgel, haalde hij 76 pijpen uit het grote kerkorgel. Een 
aantekening in het magistraatboek van 1758 vertelt ons dat deze 
pijpen door zijn vader in het orgel zijn teruggezet. 
Johannes Baars is dan inmiddels uit Brouwershaven gevlucht. Na 
verschillende omzwervingen moet hij omstreeks 1770 in 
Vreeswijk terecht zijn gekomen. 
 
In 1772 heeft hij onderhoudswerkzaamheden verricht aan het 
orgel in de Waalse kerk te Vianen. 
Enkele jaren later - 1775, biedt hij het drieklaviersorgel te koop 
aan dat aan het begin van dit artikel is vermeld. Baars blijkt een 
veelzijdig mens, want te Vreeswijk presenteert hij zich als 
meesterchirurgijn, mitsgaders orgelmaker en musicant. In 1777 
vraagt hij burgemeester en vroedschap van Utrecht toestemming 
voor het gratis plaatsen van een orgel in de kerk van Vreeswijk, op 
voorwaarde dat hij het zelf mag bespelen en na zijn dood zijn 
zoon. Als tegenprestatie zou hij graag de commissarisplaats "aan 
de vaart" bezetten. Vermoedelijk is het antwoord van het Utrechts 
College afwijzend geweest, want het jaar daarop vertrekt Baars 
met zijn vrouw Magdalena Murri naar Hilversum. 
In 1782 zou Baars zich te Amsterdam vestigen. 
 
De instrumenten en hun bespelers. 

De instrumenten van Baars en vele bouwers van zijn tijd behoren 
tot de categorie huisorgels. Collegabouwers in Utrecht waren 
ondermeer Abraham Meere en 
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Gideon Thomas Batz. Vaak kregen pijpen, mechaniek en 
blaasbalg een plaats in een bestaande kabinetskast, vandaar de 
naam kabinetorgel. 
Behalve als instrument dienden de orgels zeker als pronkstuk in de 
ruime huiskamers van de rijke burgerij. Vooral kooplieden 
waren graag geziene klanten bij orgelbouwers; aan geld hadden 
zij immers geen gebrek. Deze muziekliefhebbers bezaten vaak 
betere instrumenten dan de beroepsmuzikanten. Ook fraai ge-
decoreerde klavecimbels en later de hamerklavieren (piano's) 
deden dienst als pronkstuk in menige kamer. Toch zijn er in 
Noord-Nederland meer huisorgels dan klavecimbels in gebruik 
geweest. 
De orgels immers waren er ook voor de begeleiding van de 
psalmzang. Later, in de negentiende eeuw zou het harmonium op 
veel grotere schaal deze functie overnemen. De bijnaam 
psalmenpomp verduidelijkt dat nog eens. 
 
Ook al waren de rijke achttiende-eeuwse burgers geen 
klaviervirtuozen, toch beschikten zij over voldoende techniek voor 
muzikaal amusement. Door de verschillende klankkleuren van het 
huisorgel leek een eenvoudig muziekstukje al snel veel meer. Zo 
werden deze instrumenten ook gebruikt voor concerten in de 
huiselijke sfeer. De bevriende notabelen waren daarbij als spelers 
graag geziene gasten. 
 
Muziekleven in Jutphaas en Vreeswijk. 

Van veel kastelen is in tegenstelling tot Oudegein en Rijnhuizen 
wel iets over het muziekleven bekend. Zo kennen we de liederen 
welke de dichter/componist P.C. Hooft maakte voor het opgewekte 
cultureel-sociale leven, dat zich zomers op het door hem bewoonde 
Muiderslot afspeelde. 
Verder is nog niet zo lang geleden ontdekt dat zes 
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concerten, die waren toegeschreven aan de Italiaanse componist 
Pergolesi, het werk zijn van Graaf Unico van Wassenaer, 
kasteelheer van Twickel. 
 
Het onderzoek naar het muziekleven van de kastelen Oudegein, 
Rijnhuizen en de plaatsen Jutphaas en Vreeswijk kan daarom best 
aardige resultaten opleveren. 
Het signalement van Johannes Baars is daarbij een eerste 
aanknopingspunt. Wie de overige muzikanten waren en wat zij 
zoal speelden blijft vooralsnog de vraag. 
Bron: 
A.J. Gierveld , Het Nederlandse huisorgel in de 17e en 18e eeuw, 
Utrecht 1977, pag. 40 en 96 t/m 100 
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VOOR U GELEZEN IN..................  

de krant van 4 maart 1893 

 

Schipper Jasper de Rie, die 
alhier nabij de Wiers, aan 
den Vaartschen Rijn, in een 
eigengebouwd huis, dat hij 
zijne villa noemt, woonach 
tig is, mag wel de grootste 
knutselaar genoemd worden, 
dien men in ons dorp ooit gehad heeft. 
Als maker van vliegers en als  

fabrikant van allerlei fraaie vogelkooien, is hij uren ver bekend; 
zelfs weet hij in den winterdag, als hij met zijn gewonen handel in 
rivierzand niet veel kan verdienen, onooglijke vogels, zoals 
huismusschen zoo vreemdsoortig op te schilderen, dat ze zelfs grage 
koopers vinden. 
Zoo verdient die man zijn brood, maar ook nog op eene andere wijze 
.Hij fokt en mest varkens. 
Dezer .dagen had hij een buitenkansje. Eene zeug schonkhem  een 
aantal biggen. Doch tot zijn leedwezen wilde het  oude varken 
spoedig niets meer van de jongen weten 
Die arme biggetjes! nu zouden ze moeten sterven en 
wat een schade:zou dat voor hem zijn! 
Maar Jasper de Rie wist raad. - Terstond maakte hij eene houten 
zeug! d.w.z. hij maakte het kunstmatig voeder der biggen 
gemakkelijk, door onder aan een door hem gemaakte houten bak 
pijpjes te maken, voorzien zoals de zuigflesschen die b.v.hebben.In 
dien bak giet hij thans koemelk 
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en de jonge varkens zuigen aan de elastieke dopjes. 
Jasper de Rie heeft zijn doel bereikt en zou wel octrooi kunnen 
aanvragen als fabrikant van houten zeugen, want zijne biggen 
groeien als kool. 

ONZE FOTORUBRIEK. 
 
Deze keer in deze rubriek eens twee foto's van overbekende 
plekjes in Vreeswijk. De dorpskom ook hier wat extra aandacht 
geven houdt verband met diverse plannen voor het oude 
Vreeswijk. Zo heeft u in de kranten kunnen lezen, dat de 
Spuisluis zal worden gerestaureerd. En aan het aangrenzende 
Frederiksoord zal het laatste "gat" worden opgevuld met drie 
nieuwbouwhuizen, die kwa vorm passen in de historische 
omgeving. Verder wordt er binnenskamers al heel lang gesproken 
over de bebouwing van het Raadhuisplein. De gemeente wil de 
panden afstoten en bij de verkoop voorwaarden stellen die het 
historisch waardevolle moeten beschermen. 
 
De beide foto's geven een zicht op plekjes in de oude kern. Deze 
ansichten zijn in 1975 in herdruk verschenen bij gelegenheid van 
de herdenking van 600 jaar oude sluis. 
De ansicht van het Raadhuisplein geeft u een indruk van het 
jaar 1902. Rechts op de voorgrond het Gemeentehuis, dan het 
woonhuis van de gezusters Hoegee, de kruidenierswinkel van 
Van der Vlerk, het Rotterdamse Koffiehuis en tenslotte de 
Zeilmakerij van C.A. Koekman. Daarin is thans het café 
"DeGildenborch" gehuisvest. Van de genoemde bouwsels is het 
huis van de gezusters Hoegee prachtig gerestaureerd. Moge het 
met de andere gebouwen ook zo gaan! 
 
De historische kern van Vreeswijk is gebouwd rondom de Oude 
Sluis. Totdat aan het einde van de vorige 
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eeuw de nieuwe Koninginnesluis in gebruik kon worden genomen 
ging al het scheepvaartverkeer vanuit Amsterdam en Utrecht naar 
de grote rivieren door de sluis in Vreeswijk. Deze ansicht is een van 
de zeer vele afbeeldingen van het drukke scheepvaartverkeer. 
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Wist u dat.......................  

• er hard gewerkt wordt om Handelskade 48 weer     
bewoonbaar te maken. 

• de schade veroorzaakt is door de laatste win-
terstorm, die het dak fors beschadigde. 
de verzekering de schade dekt. 

• we toch blijven streven naar huisvesting in de 
gerestaureerde kinderboederij. 

• het bestuur de deel van de kinderboerderij ideaal 
vindt voor een oudheidkamer. 

• in het voormalige gemeentehuis van Jutphaas zes 
appartementen komen voor een- en tweepersoons 
huishoudens. 

• door die plannen wel het behoud van het ka-
rakteristieke gebouw is verzekerd. 

• de Herenstraat aan aantrekkelijkheid zou winnen  
indien nu ook het "gat" van de Herenstraat wordt 
gedicht met een historisch uitziende gevel. 

• het Prins Hendrik Internaat voor Schipperskinderen 
in Vreeswijk een nieuwe huisvesting krijgt. 

• er een overheidssubsidie van één miljoen gulden 
beschikbaar is gesteld om het bestaande 
monumentale gebouw te restaureren en om te 
bouwen tot huisvesting van 24 een- en tweepersoons 
huishoudens. 
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• in deze rubriek nog nooit eerder zoveel positief nieuws 
tegelijk kon worden gemeld over het behoud van 
historische en/of karakteristieke gebouwen. 

 
• zoiets in een tijd van overal opduikende bezuinigingen 

toch opmerkelijk is. 
 
• het bestuur toch erg blij is met dit gemeentelijk beleid. 

 
• Vreeswijk er toch méér als vanouds is gaan uitzien nu 

aan de Handelskade alleen maar schepen afgemeerd 
liggen en de lange rijen vrachtauto's zijn verdwenen. 

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

juli 1984 6de jaargang, n r .  3. 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING 

DE KEER- OF "PLOFSLUIS" TE JUTPHAAS.  

door: J. Schut. 

Inleiding: 

Amsterdam heeft door de eeuwen heen steeds behoefte gehad aan 
een goede verbinding met Nederlands hoofdrivieren als Rijn, Lek 
en Waal. Voor zowel de binnenlandse handel als de betrekkingen met 
Duitsland was ze aangewezen op deze waterwegen. 
In de loop van de negentiende eeuw nam de handel van de hoofdstad 
zoveel toe dat de vaarroute naar de hoofdrivieren niet meer 
toereikend was. Sinds de Middeleeuwen werd de voornaamste 
verbinding van Amsterdam met de Rijn en de Lek gevormd door de 
Gaasp en Vecht naar Utrecht om vervolgens 'via de Vaartse Rijn 
naar de Lek bij Vreeswijk te gaan. Vooral de bochtige Vecht 
belemmerde op den duur de groter wordende schepen. Ook de 
Vaartse Rijn en de sluis in de kom van Vreeswijk konden de 
toestroom nauwelijks meer verwerken, zodat er aanpassingen plaats 
moesten vinden.  
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De keer of "plof sluis", gezien vanuit zuidoostelijke 
richting. Situatie vóór de omleiding. 
 
In 1892 werd de verbinding van Amsterdam met de Lek, en in 
1893 met de Waal, aanmerkelijk verbeterd met de 
ingebruikstelling van resp. het Merwedekanaal en 
Zederikkanaal. Ondanks die verbetering is Amsterdam 
eigenlijk niet tevreden. Naar de mening van de Kamer van 
Koophandel van Amsterdam zal het nieuwe kanaal spoedig 
weer te klein blijken. Ze werd door sommigen dan ook spottend 
"een kikkersloot" genoemd. Die zienswijze werd spoedig 
bewaarheid. In 1893 is de verkeersintensiteit op het 
Merwedekanaal zoveel gestegen dat er te Vreeswijk tweemaal 
zoveel vaartuigen geschut werden als in 1890. Daarnaast nam 
ook de scheepsinhoud sterk toe. 
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Het oorspronkelijke Rijnkanaal- reglement - afgedrukt in de 
Nederlandse Staatscourant van 3 juni 1892 - had de maximum- 
lengte der schepen op het nieuwe kanaal bepaald op 80 meter. In 
1894 gaf de Minister toestemming deze te verhogen tot 85 meter. 
Ook in 1895, 1896 en 1897 zijn er nieuwe aanpassingen 
doorgevoerd. Binnen vijf jaar na de ingebruikneming van het 
Merwedekanaal en de Koninginnesluis te Vreeswijk was de 
toegestane maximum-lengte van 80 op 100 meter gebracht, 
hetgeen een toename van 25% betekende. Het gevolg daarvan 
was dat de Koninginnesluis te Vreeswijk een te geringe capaciteit 
bezat en ook het Merwedekanaal te smal dreigde te worden. Door 
de expansieve groei van de Rijn- en binnenvaart moesten op het 
Merwedekanaal schepen worden toegelaten waarop het niet 
berekend was. Er ontstonden daardoor bij de sluis in Vreeswijk lange 
wachttijden. Blijkens de Verslagen van de Kamer van Koophandel 
van Amsterdam over de jaren 1900, 1901 en 1902 ontwikkelde de 
Rijn- en binnenvaart, als gevolg van de te geringe capaciteit van 
het Merwedekanaal, zich erg ongunstig. 
Omstreeks 1910 zijn deze cijfers nog ongunstiger. Het 
laadvermogen der Rijnschepen van en naar Duitsland is dan 
opnieuw met meer dan vijfentwintig procent toegenomen ten 
opzichte van 1900. Statistieken laten zien dat het 
scheepvaartverkeer op het Merwedekanaal in 1910 meer dan 
verzevenvoudigd is ten opzichte van het jaar 1892. Het 
laadvermogen is 300% toegenomen. 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakte een eind aan 
deze normale ontwikkeling van expansie en groei. 
Voor de toenmalige Minister van Waterstaat, Dr. Ir. C. Lely, was 
dit aanleiding een commissie van Waterstaatkundigen in te stellen 
die hem van advies moest dienen omtrent "...de werken welke 
zullen zijn uit 
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te voeren ten behoeve van een ander, dan de tegenwoordige en 
waarschijnlijk toekomstige eischen van het scheepvaartverkeer, 
voldoenden scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek, met 
gebruikmaking voor zooveel mogelijk van het bestaande 
Merwedekanaal tot bij de spoorweg Gouda-Utrecht, ... en 
overigens door den aanleg van een nieuw kanaalvak tot den lek bij 
Vreeswijk". ) 
Amsterdam vond de opdracht van de minister aan de commissie van 
deskundigen te beperkt. Ze had veel liever gezien dat de opdracht 
zich zou uitstrekken over het gehele oude traject , dus inclusief het 
Zederikkanaal. 
Toen de commissie in 1917 haar verslag had uitgebracht, gaf de 
hoofdstad dan ook uiting aan haar ongenoegen. Haar kritiek had, 
het is al eerder gezegd, vooral betrekking op het eindpunt van de 
verbeterde vaarweg. Daar kwam nog bij dat men grote bezwaren 
had tegen de plaats waar het nieuwe kanaalvak in de Lek zou 
uitmonden, n.l. beneden de schipbrug Vianen Vreeswijk. 
In plaats van te kunnen volstaan met het eenvoudig oversteken van 
de Lek, zoals dat tot dusverre gold, moest men in de nieuw 
ontworpen situatie eerst ongeveer twee kilometer over de Lek 
varen, de schipbrug passeren, om pas daarna het oude 
Zederikkanaal- te bereiken. 
Een en ander was voor de Kamer van Kophandel van 
Amsterdam onaanvaardbaar. Voor de minister was dat aanleiding 
een aanvullend onderzoek te doen instellen. Hangende dat 
onderzoek verscheen er van de hand van Ir. W.B. van Goor een 
ontwerp van een geheel nieuw te graven kanaal door de Gelderse 
Vallei en de Betuwe naar Tiel. 
Omstreeks 1920 werd de toenmalige Minister van Waterstaat, 
A.A.H.W. König, met zowel het aanvullende onderzoek als de 
plannen van Ir. Van Goor geconfron- 
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Oude Hollandse Waterlinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

 
teerd. Naast deze genoemde plannen circuleren er in de kringen 
der Waterstaatkundigen diverse alternatieve kanaalplannen. De 
minister kon of wilde om die reden geen keus maken uit de twee 
genoemde plannen, waarop hij besluit een Staatscommissie in 
het leven te roepen die al deze alternatieve plannen moest in-
ventariseren, beoordelen en rapporteren. Deze Staats commissie 
werd bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1921 ingesteld en 
stond onder leiding van Mr. Limburg. Aan het einde van 
datzelfde jaar bracht de 
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Commissie-Limburg haar verslag uit. Ze had in totaal veertien 
mogelijke varianten onderzocht. Naar haar mening was een kanaal 
van Amsterdam via Utrecht en Wijk bij Duurstede naar Tiel verre 
te verkiezen boven alle andere plannen; temeer daar tot Utrecht ge-
bruik kon worden gemaakt van het Merwedekanaal, die enkel 
verbreed hoefde te worden. Vanaf Utrecht kon dan een nieuw 
kanaalvak worden gegraven naar Wijk bij Duurstede en Tiel. Ten 
behoeve van de binnenvaart op Rotterdam zou het daarbij te 
overwegen zijn bij Jutphaas een aftakking naar de Lek bij 
Vreeswijk te realiseren. 
Verwacht zou mogen worden dat nu spoedig een politieke beslissing 
genomen zou worden. Niets is echter minder waar. Tegen het advies 
van de Commissie-Limburg ontstonden zoveel bezwaren dat de 
Minister opnieuw de beslissing voor zich uitschoof. De vooren 
tegenstanders streden en bevochten elkaar voornamelijk in 
vakliteratuur en dagbladen. Mede als gevolg van een kabinetscrisis 
in de twintiger jaren kwam er een minister die voorstander bleek 
van een kanaal door de Geldersche Vallei. 
Op Oudejaarsdag 1928 liet deze minister de Gemeenteraad van 
Amsterdam weten dat hij voorstander was van een dergelijk tracé 
en dat men dat plan moest aanvaarden. Dat de minister de 
goedkeuring van Amsterdam nodig had, hield verband met het feit 
dat Amsterdam voor plm. dertig procent van de kosten zou moeten 
opdraaien. De Gemeenteraad besloot daarop met 21 tegen 20 
stemmen haar fiat aan dit kanaalplan te geven. Maar.... opnieuw 
gaat dit plan niet door. Nu zijn het voornamelijk de voorstanders 
van een tracé via Utrecht en Wijk bij Duurstede die zich roeren en 
met weer nieuwe varianten ten tonele verschijnen. De minister 
brengt daarop zijn plannen niet ten uitvoering. Heftig intern 
overleg, waarbij plannen even gemakkelijk werden verworpen als 
ze waren aangeno- 
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men, heeft er mede toe geleid dat Amsterdam in 1930 toch weer 
voorstander is van het trajekt via Utrecht en Wijk bij Duurstede. 
Ze deed daarbij een ernstig beroep op de minister nu eindelijk een 
definitieve beslissing te nemen. 
De minister, die deze slepende zaak ook gaarne beëindigd zag, 
diende daarna een wetsontwerp in welke voorzag in een 
kanaalroute naar Wijk bij Duurstede en Tiel via Utrecht en in 
een zijtak van dit nieuw te graven kanaal in de richting van de 
Lek bij Vreeswijk. Het nieuwe kanaal moest geschikt worden 
gemaakt voor schepen met een maximum-lengte van 110 meter, 
een breedte van 13,5 meter en een diepgang 
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van 3 meter met een maximumtonnage van 3.000 ton. Vanwege het 
niveauverschil zou er bij Vreeswijk een sluizencomplex worden 
gebouwd. 
Het ingediende wetsontwerp werd op 19 december 1930 en op 26 
maart 1931 door resp. de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen. 
Het gehele projekt wordt in twee distrikten verdeeld: 
Distrikt I: Omvat het kanaalvak van Amsterdam tot Jutphaas, 

waar een zijtak naar de Lek zal worden 
gerealiseerd. Ook de aanleg van de zijtak 
behoorde tot dit distrikt Van Amsterdam tot 
Utrecht werd van het Merwedekanaal gebruik 
gemaakt, waarbij de verbreding tot plm. 75 M. 
aan één zijde van het kanaal tot stand is ge-
bracht. 

Distrikt II: Omvat het geheel nieuw te graven kanaalvak Jutphaas 
- Wijk bij Duurstede - Tiel. 

In 1933 zijn de plannen zover ontwikkeld dat de eerste 
onteigeningsprocedures in gang kunnen worden gezet. Nadat in 
1933 een aantal voorbereidende werkzaamheden waren 
uitgevoerd is men in 1934 begonnen met het graven van de zijtak 
naar Vreeswijk en de aldaar te bouwen sluis. Dit werk was in 1938 
gereed. Met het trajekt Amsterdam-Utrecht was men toen nog 
volop bezig. In 1940 was het trajekt Amsterdam-Diemen op 
breedte en waren ook de daaronder vallende kunstwerken voltooid. 
Het trajekt Utrecht-Jutphaas werd in 1939 voltooid, zodat op 4 
augustus van genoemd jaar het trajekt Utrecht-Vreeswijk in 
gebruik kon worden genomen. 
Met de uitvoering van het plan, District II, kanaalvak Jutphaas-
Wijk bij Duurstede-Tiel was men toen al bijna vier jaar bezig. Een 
van de problemen die men bij het graven van laastgenoemd 
kanaalvak tegenkwam was dat men de hoofdkering van de Nieuwe 
Hol- 
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Het stellen der bewapening van de pijlervoet  

 
landse Waterlinie zou doorsnijden. 

Hollandse Waterlinie. 

In ons land speelde het water al vroeg een belangrijke rol bij de 
verdediging van het grondgebied. Al in de vroege middeleeuwen 
werden kastelen en versterkte huizen door grachten omringd. Uit 
de 80-jarige oorlog dateren de eerste plannen om ter bescherming 
van have en goed grotere gebieden onder water te zetten, zg. te 
"inunderen". 
Prins Maurits bleek een groot voorstander van dergelijke 
verdedigingswijze te zijn. Hij was van mening dat inundatie van het 
gebied ten oosten van de Vaartse Rijn en de Vecht voldoende zou 
zijn om zowel 
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Utrecht als Holland tegen vijandelijke aanvallen te beschermen. 
De tussen beide provincies gevoerde besprekingen mislukten, 
waarna Holland zijn eigen inundatieverdediging aanlegde. Deze 
zg. "Oude Hollandse Waterlinie" liep vanaf Muiden via 
Nieuwersluis, Woerden, Linschoten en Oudewater naar Schoon-
hoven. De stad Utrecht en haar direkte omgeving bleef buiten dit 
defensiesysteem en was daardoor praktisch onbeschermd. Het 
gelukte de Franse troepen in 1672 niet door de Hollandse 
Waterlinie heen te breken, daarentegen werd Utrecht en 
omgeving promt bezet. 
De Oude Hollandse Waterlinie is tot 1815 vrijwel ongewijzigd 
gebleven. In genoemd jaar werd op voorstel van koning Willem I 
door de defensieleiding besloten de inundatiewerken zo te wijzigen 
en aan te passen dat ook de stad Utrecht binnen dit 
verdedigingssysteem zou komen te liggen. Het benodigde water 
zou daarbij aan de Lek bij Vreeswijk onttrokken moeten worden. 
Voor dat doel is in 1822 de zg. "Rijkshulpschutsluis" gebouwd. 
Gedurende bijna de gehele 19e eeuw werd het inundatiesysteém 
gewijzigd en verbeterd. In 1866 zijn kostbare veranderingen 
aangebracht door het inundatiewater in plaats van te Vreeswijk, 
bij Wijk bij Duurstede aan de Lek te onttrekken omdat daar het 
peil ruim twee meter hoger was. 
Ook is toen een inundatiekanaal gegraven van fort Honswijk naar 
het Overeind van Jutphaas, waar zich eveneens twee forten 
bevonden. Het is met name laatstgenoemd inundatiegebied welke 
bij het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal zou worden 
doorsneden. Teneinde het inundatiesysteem in stand te houden 
moesten daarom ter plaatse voorzieningen worden getroffen, 
waarbij het kanaaltrajekt naar Wijk bij Duurstede zeer snel 
moest kunnen worden afgesloten. Daar het waterpeil te Wijk bij 
Duurstede ruim twee 
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meter hoger ligt als te Jutphaas zou de afsluiting van het kanaal 
tot gevolg hebben dat grote gebieden ten oosten van het nieuwe 
kanaal zouden worden geïnundeerd. 
 
De Keer- of Plofsluis. 

Tijdens de besprekingen tussen Defensie en Rijkswaterstaat over 
de aanpassing van het inundatiesysteem werd spoedig 
overeenstemming bereikt over de plaats wààr de inundatiewerken 
zouden moeten komen, n.l. in de direkte omgeving van de splitsing 
van het Amsterdam -Rijnkanaal in de richtingen Vreeswijk en Wijk 
bij Duurstede. Hierbij zou de zijtak naar Vreeswijk buiten het 
inundatiegebied blijven. Defensie en Waterstaat werden het niet zo 
spoedig eens over de wijze van afdichting omdat van militaire zijde 
zeer zware eisen aan het bouwwerk werden gesteld:  
HET MOET TEN ALLEN TIJDE FUNKTIONEREN EN 
BLIJVEN FUNCTIONEREN. Dit betekende dat het bestand moest 
zijn tegen ELKE vijandelijke aanval. Om die reden kon het 
Ministerie van Defensie geen goedkeuring verlenen aan een 
keersluis met zg. "naaldkering", noch aan een plan met zware 
betonnen valdeuren. Het eerste plan zou te kwetsbaar zijn en teveel 
tijd in beslag nemen; het tweede plan zou onbruikbaar zijn indien 
onder de valdeuren een schip zou zijn afgezonken. 
Ook andere plannen, waarbij zand, grind en of basalt in het te 
dichten kanaalvak zouden worden gereden of gespoten, werden 
door de militairen afgewezen op eerder genoemde gronde. Tenslotte 
kwam Ir. C.L.M. Lambrichtsen van Ritthem met het plan 
stortmateriaal in silo's boven het kanaalvak op te slaan om deze in 
tijd van oorlog in het kanaal te kunnen storten. In dit plan was 
tevens voorzien in de plaatsing van twee draai- of puntdeuren onder 
die silo's. De 
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Eén der 5 kamers in gebruik bij de politie als schietbaan 

 
draai- of  puntdeuren zouden niet alleen een oorlogsfunctie kunnen 
vervullen, maar ook van nut zijn bij een mogelijke doorbraak van de 
Lekdijk. Het plofsluiskomplex is in nauwe samenwerking met 
eerdergenoemde ingenieur en met technici van militaire zijde, 
gemaakt door Ir. J.P.Josephus Jitta, hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat. De aard en doelstelling van dit geschiedkundige 
tijdschrift staan niet toe een zeer uitgebreide technische en gede-
tailleerde beschrijving te geven van het bouwwerk. Volstaan wordt 
met een zeer globale beschrijving van het complex, aangevuld met 
een aantal afbeeldingen. 
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De oppervlakte van het gehele bouwwerk bedraagt 0,85 ha. De 
maximale breedte is 120 meter. De bovenbouw bestaat uit vijf 
afzonderlijke ruimten dwars op de as van het kanaal. Elk van deze 
ruimten is binnenwerks 66 meter lang, 5,72 meter breed en 10,35 
meter hoog. De tussenwanden zijn ongeveer twee meter breed In de 
genoemde vijf ruimten moest het stortmateriaal worden opgeslagen, 
welke door het laten exploderen van de bodem in het kanaal zou 
vallen en daarmee het kanaalvak afsluiten. De bodem van elk van de 
vijf afzonderlijke ruimten was ongeveer 20 tot 25 cm dik en was niet 
van betonbewapening voorzien. Het gehele bouwwerk rust op twee 
landhoofden en een pijler midden in het kanaal. Hierdoor ontstonden 
er twee doorvaartopeningen onder de silo's van 26 meter breedte. 
Behalve de vijf opslagruimten omvatte het bouwwerk nog een aantal 
aanvullende voorzieningen welke allen verband hielden met de 
bijzondere bestemming van het kunstwerk en de door Defensie 
gestelde eisen. Naast het feit dat de keersluis binnen zo kort moge-
lijke tijd het kanaalvak naar Wijk bij Duurstede moest afdammen 
en tegelijkertijd het gebied ten oosten van het kanaal moest 
inunderen, moest het ook zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel 
overtollig water van het inundatiegebied moest kunnen worden af-
gevoerd. Daartoe was in het ontwerp voorzien door de bouw van 
twee afsluitbare dubbele riolen, ieder met een doorsnede van plm. 30 
vierkante meter. In het ontwerp stond ook wat er moest gebeuren 
indien zich in het geïnundeerde gebied, als gevolg van bijv. 
weglekken van het water of van verdamping gedurende warme 
perioden, te weinig water in het inundatieveld zou bevinden. 
Teneinde dergelijke situaties het hoofd te bieden werden 
pompinstallaties aangebracht die het mogelijk maakten water van 
het kanaal ten noorden van de keersluis in het inunda- 
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tiegebied ten zuiden en oosten ervan te brengen. Het daarvoor 
benodigde water zou daarbij worden aangevoerd door de niet 
afgesloten zijtak naar de Beatrix-sluizen en de Lek bij Vreeswijk. 
Kortom aan de keersluis werden de volgende eisen gesteld: 
a: Ze moet snel en doeltreffend het kanaalvak afsluiten 
b: Eventueel overtollig water moet ze zonder het systeem te 

verzwakken kunnen afvoeren 
c: Bij een tekort aan ínundatíewater moet ze water kunnen 

oppompen en inbrengen in het inundatieveld. 
Uitvoerder van het bouwwerk was de N.V. Nederlandsche 
Aannemings Maatschappij, v/h H.F. Boersma te Den Haag, welke 
op zijn beurt gebruik maakte van een aantal onderaannemers. De 
werkzaamheden zijn omstreeks 1937 begonnen met het graven van 
een bouwput, die een diepte had van meer dan 9 meter - N.A.P. 
Teneinde overlast van grondwater tegen te gaan werd 
bronbemaling toegepast op niet minder dan 74 punten in de 
bouwput. 
Gezien de militaire funktie werden aan de konstruktie bijzonder 
zware eisen gesteld. De bewapening van het complex bestond voor 
een zeer groot deel uit betonstaal met een diameter van 50 mm, die 
over de gehele lengte van het bouwwerk - bijna 70 meter: in een 
stuk doorliep. De overige bewapening had een diameter van resp. 
35 en 16 mm. Daar het betonstaal in lengten van 18 meter werd 
aangevoerd moesten ze ter plaatse aan elkaar worden gelast, 
waarbij de lasverbinding door middel van röntgenfoto's werd ge-
controleerd. 
Voor de keersluis waren niet minder dan 56.000 zakken cement 
gebruikt, die op het bouwterrein werden opgeslagen. Verder werd 
4200 kubieke meter zand en 5800 kubieke meter grind gebruikt, 
terwijl aan bewa- 
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Situatie v o o r  d e  o m l e i d i n g .  F o t o  g e n o m e n  +  1980 
 
peningsstaal 5500 ton nodig was. 
De gigantische hoeveelheid beton werd in twee grote molens 
vervaardigd en vandaar door middel van een kabelbaan en glijgoten 
naar de stortplaats vervoerd. Voor de stort van het opgaande werk 
werd naast de kabelbaan ook gebruik gemaakt van twee 
betonperspompen, die de specie via grote buizen naar een hoogte van 
meer dan 19 meter stuwden. Vandaar werd de specie via valpijpen 
omlaag gebracht en in de bekisting gedreven. Daarbij moest 
voorkomen worden dat de specie op het betonstaal zou vallen, daar 
dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de grinddelen zouden 
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wegspringen. 
Hierboven is al eerder gesteld dat het hier niet de juiste plaats is alle vaak 
zeer ingenieuze constructies en details te beschrijven. Vol-staan wordt der-
halve met de konstatering dat bij ontwerp en uitvoering met alle middelen is 
gestreefd de ideaal-situatie zoveel mogelijk te benaderen. Dat de hoofduit-
voerder daarbij ook niet over één nacht ijs is gegaan moge blijken uit de in 
de machinekamer gebruikte materialen. De in de beide landhoofden uitge-
spaarde ruimten, waar zich de diverse motoren en machines bevonden, 
waren van zg. "profielplafonds" voorzien, die tot tegen de vloeigrens 
konden worden belast. Ter bescherming van het gehele complex was 
bovendien op de oostelijke oever van het kanaal een geschutskazemat 
gebouwd die vijandelijke aan- en overvallen moest helpen voorkomen. 
Het gehele complex was verder van alle moderne gemakken als 
waterleiding, sanitair, elektriciteit, ventilatie en koeling voorzien. Ook 
ontbraken nooduitgangen niet voor het geval de hoofduitgangen niet meer 
gebruikt zouden kunnen worden. 
 
Bij het ontwerp en de uitvoering van de keer- of plofsluis kon niet worden 
teruggegrepen op eerdere, gelijksoortige objekten. Teneinde zekerheid te 
verkrijgen of de hoeveelheid stortmateriaal, met een gezamenlijk gewicht 
van meer dan 40.000.000 kg, het kanaalvak wel volledig zou afsluiten werd 
een doorvaartopening op een schaal van 1 : 10 nagebouwd. De eerste proef, 
waarbij alle vijf kamers tegelijk werden leeggestort, was onbevredigend 
daar de opgeworpen dam nauwelijks boven de waterspiegel uit stak. 
Proefnemingen met opeenvolgende lozingen gaven een veel beter resultaat. 
De beste resultaten werden bereikt door eerst de buitenste kamers te 
storten, gevolgd door de er 
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Situatie ná de omleiding. Foto genomen + 1982 

 
naast gelegen kamers. Als laatste zou de kamer direkt boven de sluisdeuren 
moeten worden gelost. Deze volgorde leverde een dam op van 3 meter boven 
N.A.P. De keersluis bij kilometerpaal 43, zoals hij officieel te boek staat, 
heeft nooit gefunctioneerd. Toen in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, was het complex nog niet voltooid. Ook de Duitse bezetters hebben 
aan het eind van de oorlog, toen de keersluis inmiddels wel was voltooid, 
geen gebruik gemaakt van dit verdedigingswerk. Daarbij moet ook gesteld 
worden dat in het oorspronkelijke ontwerp was voorzien in een dak over de 
vijf kamers. Die is evenwel nooit 
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aangebracht. De vijf kamers zijn nooit verder gevuld geweest dan +_ 
één derde. In de zestiger jaren lag, er zeer veel huishoudelijk afval in. 
Toen had de plofsluis haar militaire funktie als verdedigingswerk van 
de Hollandse Waterlinie al lang verloren. Na de Tweede 
Wereldoorlog had ook de Hollandse Waterlinie zelf haar funktie 
verloren en werden vele fortificaties en inundatiewerken door 
Defensie afgestoten en overgedragen aan Rijks- of lagere overheden. 
De keer- of plofsluis bij Jutphaas kwam in beheer en onderhoud van 
Rijkswaterstaat. Gedurende een aantal jaren is één van de vijf 
kamers als schietbaan van de politie in gebruik geweest. 
 
We zijn dit artikel begonnen met de constatering dat Amsterdam 
voortdurend de behoefte heeft gehad aan een goede en snelle 
verbinding met Nederlands hoofdrivieren Rijn, Lek en Waal. 
Welnu: de in de dertiger jaren van deze eeuw begonnen 
werkzaamheden rond een goede verbinding van Amsterdam met de 
genoemde rivieren, werden als gevolg van het oorlogsgebeuren, eerst 
voltooid in 1952 met het ingebruik nemen van het trajekt Jutphaas-
Wijk bij Duurstede-Tiel. Toen moest Amsterdam - de geschiedenis 
herhaalt zich - konstateren dat het nieuwe kanaal door de opkomst 
van o.a. de duwvaart binnen afzienbare tijd te weinig capaciteit 
bezat!!!!! 
We zien dan ook dat in het zeer recente verleden een verbreding van 
het Amsterdam -Rijnkanaal werd gerealiseerd. Aan deze laatste 
verbreding dreigde de "plofsluis" ten prooi te vallen, ware het niet 
dat de sloop van deze gigantische klomp beton niet alleen erg duur 
zou zijn maar bovendien zeer veel tijd zou vergen. Waarschijnlijk 
zou de scheepvaart dan nog veel meer worden gehinderd, zoniet 
enige tijd onmogelijk zijn. 
Rijkswaterstaat besloot daarom het kanaal óm de plof- 
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sluis heen te leiden. Hierbij viel de zuid-batterij van het "Tweede Fort" 
geheel ten offer aan de omleiding en verbreding. 
Omstreeks dezelfde tijd besloot Rijkswaterstaat, ondanks aanvankelijke 
bezwaren van de zijde der gemeente Nieuwegein, de keersluis in te richten 
als overslagstation voor ernstig verontreinigde grond in de provincie 
Utrecht. Medio 1984 is men met de aanpassing en inrichting daarvan zover 
gevorderd dat binnen afzienbare tijd de keersluis als zodanig in gebruik 
kan worden genomen. 
Van verdedigingsbolwerk is het dan tot "verdelgingsbolwerk" 
omgebouwd. Of we daar blij mee moeten zijn zal de toekomst ons leren. 
 
 
Voetnoten: 

Zie hierover o.m. Cronyck de Geyn, 1982: Vreeswijk, de Vaartse 
Rijn en de Koninginnesluis; door J. Schut. 
Utrechtse Courant 1918 - 27 februari. 
De onder c genoemde voorziening bestond uit pompinstallaties die in 
beide landhoofden waren aangebracht en zowel elektrisch als door een 
dieselmotor konden worden aangedreven. 

 
 
Geraadpleegde literatuur: 

Greup, G.M.: De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis. 
Amsterdam, 1952.° 
Knap, G.H.: Amsterdam en de Rijn. Amsterdam, 1952. Koppert, G.: 

De forten rond Utrecht. (Historische Reeks Utrecht, dl. 1.) Utrecht, 
1983. Schimsheimer, F.L.: De economische betekenis van het Amsterdam 
-Rijnkanaal voor Amsterdam. Uitgave Stichting "Amsterdam-
Rijnkanaal 1952". Amsterdam, 1952. 

 



 -116
 

- Borger, G.J.: Staat van Zand en water. Stichtse Historische 
Reeks, deel 7. 

 
 
- De Ingenieur. Tijdschrift gewijd aan de techniek en de 

economie van openbare werken en nijverheid. Orgaan van het 
Kon. Instituut van Ingenieurs. 1952 en 1953, jrg. 64 en 65. 

- Jaarboek 1980/81 van de Stichting Menno van Coehoorn. 
- Utrechtse Courant. Lokale dagbladberichten uit de periode 

1930/40. 
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Nieuwe leden.

C. Huijgen, Breudijk 12, Har-
melen. 
G. van Doorn, Bergerveste 9, 
Nieuwegein. 
A. ten Braven, Utrechtse-
straatweg 52, Nieuwegein. Mej. E. 
de Jong, Schakelstede 55, 
Nieuwegein. Mevr. Festen, Graaf 
Arnoldlaan 2, Nieuwegein. 
B. Elsendoorn, Strawinsky 

straat 68, Nieuwegein. 
 
Bibliotheek. 

t.b.v. de bibliotheek is aangeschaft het boek 
Tussen Paardetram en sneltram door J.H. van 
Geijtenbeek. 

 
Jaarprogramma. 
Het jaarprogramma 1984/1985 is in grote lijnen gereed. De volgende 
evenementen zijn vastgesteld: 
sept. 1984. Fietspuzzletocht 

okt. Film/Dia-avond Oud Vreeswijk 
nov. Bezoek aan Kasteel Oud-Zuilen. 
dec. Lezing over archeologie door de heer 

L.  de Keyser. 
jan. 1985. Dia-avond Oud Jutphaas. 

REDAKTIE-MEMO'S



febr. Dag van de oude ambachten in de Lantaern. 
april Bustocht naar kasteel/museum Doorn. 
 
De juiste data worden nog bekend gemaakt en zullen U middels een 
overzichtskaartje worden medegedeeld, 
 
 

Otto Pijpker. 
 
          -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 



 -119
 

SCHENKING VAN DE HEER DE RUIJTER. 
 
Hoewel 'Cronyck de Geyn' geen familieblad is, komt er deze keer 
toch wel iets persoonlijks in te staan. Dat heeft dan natuurlijk zijn 
reden. 
Op 6 mei 1984 overleed ons lid, de heer mr. L. de Ruijter. Elf dagen 
later kregen wij persoonlijk bericht, dat de heer De Ruijter bij zijn 
codicil aan de 'Historische Kring Nieuwegein' een legaat had ge-
schonken, vrij van rechten en kosten. Daarin werd verzocht zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met de executeur-testamentair, 
de heer H.G. van Lemmen, om de gelegateerde goederen uit te zoeken 
en in ontvangst te nemen. 
Vanzelfsprekend hebben we aan dit verzoek voldaan, waardoor we 
het volgende aan de Kring hebben kunnen overdragen: boeken over 
Utrecht, Jutphaas en Vreeswijk; tijdschriften en jaarboeken van 
Oud-Utrecht; twee albums met ansichten; een album van de heer De 
Ruijter Sr., hem aangeboden door het personeel van 'De Twee 
Provinciën'; twee ingelijste prenten (van Jutphaas en van de Kerk 
van Jutphaas) en een aantal oude prenten van ridderhofsteden. 
Onnodig te zeggen, dat wij als Kring bijzonder blij zijn met alles, 
wat ons is geschonken. Ons bezit is er door uitgebreid en op deze 
manier blijven deze zaken voor de gemeenschap behouden. 
Dat wij persoonlijk in het codicil zijn genoemd om namens de 
Historische Kring op te treden, zal voortvloeien uit het feit, dat wij 
vanaf eind september 1954 tot de vriendenkring van de heer De 
Ruyter mochten behoren. 
Vanuit deze achtergrond kregen wij dan ook van de voorzitter van 
de 'Werkgroep Publicaties', de heer 0. Pijpker, het verzoek om in 
onze kroniek te reageren op het codicil van de heer De Ruyter. 
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Gaarne hebben we daaraan voldaan, zodat ook U nu officieel op 
de hoogte bent van bovengenoemde, zeer gewaardeerde 
schenking. 

Namens de 'Historische Kring Nieuwegein',   
H.J. ter Maat. 
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B 0 U W N U M M E R 6 2 9 
 

Een stuk historie van de Rivierstomer "Reederij op de Lek No. 6" 
en zijn Kapitein Theunis Kok, opgetekend door Piet Daalhuizen. 
 
 
Inleiding. 

In de tweede editie van de jaargang 1983 heb ik onder de titel 
"Prachtige Boten" in dit blad geschreven over het personen- en 
goederenvervoer op de Lek door de maatschappij "Reederij op de 
Lek". Op dit artikel is gereageerd door de heer J. Brink uit 
Vreeswijk. Om toch wat meer te weten te komen over de 
raderboten en met name over de enige, die nog in de vaart is, heb 
ik contact opgenomen met de huidige eigenaar, "Radarsalonboot 
Kapitein Kok B.V.". Voor dit artikel heb ik van de onderneming 
informatie ontvangen en fotomateriaal. Verder is gebruik gemaakt 
van gegevens uit "Onderweg; een eeuw personenen 
goederenvervoer in Nederland" van Dr. J.M. Fuchs en "Op Weg 
met de Sneltram" van F. Bergsma en J.A.C. van Way. 
 
De "Reederij op de Lek". 

Een groep scheepvaartondernemers richtte op 8 mei 1857 een 
onderneming op, die voor het traject Rotterdam-Schoonhoven via 
de Lek het personen- en goederenvervoer ging verzorgen. De 
maatschappij kreeg de naam "Stoomboot Dienst op de Lek". Op 
10 augustus 1857 werd met de geregelde diensten tussen Rotterdam 
en Schoonhoven gestart met de Raderstoomboot "Schoonhoven". 
Na een wat moeilijke aanloopperiode begon de maatschappij 
toch goed te draaien. In 1866 werden de diensten uitgebreid en toen 
werd de eindhalte Cu- 
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lemborg. 
Directeur van de maatschappij was J.H. von Santen, die 
onafhankelijk van de bestaande diensten met de stoomraderboten 
op de Lek een stoombootdienst opende tussen Vreeswijk en 
Utrecht en IJsselstein en Utrecht. In 1870 werden deze diensten 
ondergebracht in de "Reederij Stoombargedienst". 
 
De "Reederij Stoombargedienst" veranderde in 1888 haar naam 
in "Stoomtram- en Bargedienst Vereeniging" nadat het 
stoomtram-lijntje tussen Utrecht en Vreeswijk was overgenomen. 
Het trammetje werd in 1895 opgeheven. De naam van de 
maatschappij was, daarmee rekening houdend, al in 1893 
gewijzigd in "Tram- en Bargedienst Vereeniging". 
 
De "Reederij op de Lek" en de "Tram- en Bargedienst 
Vereeniging" gingen een aaneengesloten net van diensten 
uitoefenen voor goederen en personenvervoer tussen Rotterdam 
en Utrecht. Meerdere streekvervoersbedrijven werden 
overgenomen en in 1942 gingen beide ondernemingen samen in 
"De Twee Provinciën". Dat is een ook nu al weer verdwenen 
naam: onder de naam "Verenigd Streekvervoer West Nederland" 
rijden autobussen en de sneltram hun regelmatige diensten in nog 
steeds het gebied ("wijds" omschreven) tussen Rotterdam en 
Utrecht. Aan het tijdperk van de autobussen, dat gekomen is na de 
Barges, de stoomtram en de paardentram, is in feite geen einde 
gekomen ook al rijden tussen Nieuwegein en Utrecht sinds 1983 de 
sneltrams. 
 
De "Reederij op de Lek", het uitgangspunt van deze historie, heeft 
lange tijd -officieel tot 1948- de bootdiensten tussen Culemborg en 
Rotterdam gehandhaafd. De raderstoomboten, die op bestelling 
werden gebouwd door scheepswerven langs de Lek, kregen na 
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Een foto uit 1941, toen de "Tram- en Bargedienst Vereeniging" met
bussen van het merk Latil de dienst tussen Utrecht en Vianen reed.
Van links naar rechts de chauffeurs J. Daalhuizen, L. Verdouw en
D. van Rooijen. 

 
de aanloopperiode van de maatschappij niet meer de namen van een 
van de 25 aanlegplaatsen op de route Culemborg-Rotterdam. De 
boten kregen de naam van de rederij met daarachter een 
volgnummer. Zo voeren tussen Schoonhoven en Rotterdam 
bijvoorbeeld aanvankelijk de raderstoomboot "Schoonhoven" en 
later "De Reederij op de Lek No. 5" en "De Reederij op de Lek No. 
2". De raderboten konden circa 1.200 passagiers vervoeren en 
bovendien kon ruim 100 ton aan vrachtgoed en vee worden 
vervoerd. De bemanning bestond 
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uit 10 personen, die dag en nacht aan boord bleven. Dat was wel 
nodig ook, want aan boord was het enorm hard werken. 
Als voorbeeld de historie van een van de geregelde tochten tussen 
Schoonhoven en Rotterdam. Op maandag en dinsdag was er markt 
in Rotterdam. De raderstoomboot vertrok op die dagen 's morgens 
om 5.00 uur uit Schoonhoven. Onderweg werd aangelegd in 
Ammerstol, Groot-Ammers, Bergambacht, Nieuweveer, 
Streefkerk, Opperduit, Nieuw Lekkerland, Lekkerkerk, Slikker-
veer, Bolnes, Kralingsveer en tenslotte in Rotterdam. Het aan 
boord nemen van de vracht moest snel gebeuren, want volgens de 
dienstregeling duurde de tocht twee uren en een kwartier. 
Vrachtgoed waren onder meer kaas, melk, huiden, erwten, bonen, 
meel, koeien en varkens. Het vrachtgoed en het vee werden 
meegevoerd op het voordek. In de zomer zaten daar ook de tweede-
klas passagiers, die tevens ruimte hadden in het vooronder. 
De eerste-klas passagiers hadden de salons op het achterschip; 
achter-onder of bij mooi weer op het achterdek en het 
promenadedek. De eerste-klas salon was rijkelijk bekleed met rode 
pluche en er waren toiletten voor dames en heren! 
 
"De Reederij op de Lek No. 6" 

"De 6" was de laatste van de zes legendarische stoomboten, die 
op de werf van J & K Smit in Kinderdijk zijn gebouwd. Bij Smit 
kreeg de boot in 1911 het bouwnummer 629. De lengte van de boot 
is 59 meter en de breedte is 13,65 meter. Bij de bouw in 1911 is 
uitgegaan van een laadvermogen van 131 ton en een 
passagiersaccomodatie voor 1.200 reizigers. Het schip was 
oorspronkelijk uitgerust met olielampen, maar in 1916 ging men 
over op elektrisch licht. Het schip is tot 1948 in de vaart gebleven en 
na 
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Het zusterschip van "De 6", de "Reederij op de Lek No. 5" vol met passagiers en vracht op 

weg naar Rotterdam, hier gefotografeerd ter hoogte van Ammerstol. 
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enkele jaren opgelegd te zijn geweest kon de laatste 
gezagvoerder, kapitein Theunis Kok in 1950 1° De 6" naar zijn 
voor de sloop bedoelde ligplaats in het Duitse Ludwigshafen 
varen. 
Daar is de boot niet gesloopt, maar na een aantal slordige 
verbouwingen ging de eens zo trotse raderboot dienst doen als 
restaurant-schip annex dancing. De naam werd omgedoopt in 
"Kurpfalz". Toen op een tropische zomerdag de Hilversummer 
Wijnand Key in 1976 met zijn vrouw in Ludwigshafen was, 
kwam hij op een van zijn wandeltochten oog-in-oog te staan met 
het bonk roest, dat eens een trotse Nederlandse raderstoomboot 
was. Aanvankelijk deed het hem weinig, ook al omdat eigenlijk 
onbekend was met welk soort boot hij te maken had. 
Na thuiskomst ging hij zich toch voor het schip interesseren en 
toen begon de speurtocht naar de identiteit en de herkomst van 
het schip. Uiteindelijk kreeg hij de zekerheid, dat hij te maken 
had met "De Reederij op de Lek No. 6". En voor zover was na 
te gaan was dit stuk oud roest de enige van de vele ra-
derschepen, die de grote rivieren van Nederland aan het begin 
van deze eeuw bevaren hebben. Hij kon het idee niet uit het 
hoofd zetten, dat die laatste Nederlandse raderboot uit de 
handen van de sloper moest blijven. En een onderzoek van de 
scheepvaartinspectie leerde, dat het in principe een haalbare 
kaart was om de boot te restaureren. 
 
De restauratie. 

Een eerste zorg was om het schip heelhuids naar Nederland te 
krijgen. Zo op het oog een onmogelijke klus; hoe vervoer je een 59 
meter lang en 13 meter breed schip als machines en raderen 
ontbreken? Wijnand Hey kwam in contact met een Nederlandse 
binnenvaartschipper, die het wel aandurfde. Langszij 
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van zijn motorschip werd de roestige raderboot teruggebracht naar 
de Nederlandse wateren. Het was toen september 1976. Het 
konvooi was een opvallend verschijnsel op de Rijn en de Waal. Bij 
Tiel kon de "Marla" zijn moeilijke last overgeven aan twee sleep-
boten, die de raderboot midden september 1976 afleverden bij een 
scheepswerf in Muiden. 
Daar werd onmiddellijk begonnen met het slopen van de foeilelijke 
bovenbouw, die in Ludwigshafen op het schip was aangebracht 
voor zijn taak als restaurantschip en dancing. 
Toen kwam de restauratie. Uit de archieven van de scheepswerf 
kwamen stapels tekeningen te voorschijn en veel kon zo in de oude 
glorie worden hersteld. Compleet waren die tekeningen echter niet 
en met name ontbraken gegevens over de raderen. Een wekenlange 
speurtocht langs vele musea leverden uiteindelijk een aantal oude 
beschrijvingen op, die het mogelijk maakten om nieuwe 
bouwtekeningen voor de raderen te maken. Het werden gigantische 
apparaten; 4 meter in doorsnee en alle twee met een gewicht van 
4½ton. 
Het onmogelijke werd gepresteerd; in de zomer van 1977 voer de 
radersalonboot "De Reederij op de Lek No. 6" weer. 
 
Kapitein Theunis Kok. 

Kapitein Theunis Kok was de laatste gezagvoerder van "De 
Reederij op de Lek No. 6". Zoals hiervoor gemeld heeft hij "zijn" 
boot in 1950 zelf nog naar de voor de sloop bestemde plaats in 
Ludwigshafen gevaren. 
 
Theunis Kok is geboren in 1885. Hij kwam in 1910 als dekjongen 
in dienst van de "Reederij op de Lek" en werd gestationeerd op 
"De 5". In 1911 kwam hij in vaste dienst van de maatschappij. 
Datzelfde jaar 
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Kapitein Theunis Kok op 91 jarige leeftijd gefotografeerd 
op het voordek van "De Reederij op de Lek No. 6" in 
Muiden. 
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Het embleem, waarmee "De 6" onder de nieuwe naam 

"Radersalonboot Kapitein Kok" thans Neerlands waterwegen 

bevaart voor party's en exposities. 

 
trouwde hij en verhuisde van Bergambacht naar Schoonhoven. 

Toen in 1976 "De 6" naar Muiden was versleept, was Theunis 
Kok 91 jaar oud. Gekleed in zijn kapiteins-uniform en met de 
onderscheidingen op de borst maakte de oud-gezagvoerder de reis 
van Schoonhoven naar Muiden om "zijn" schip te zien. Het werd 
een ontroerend weerzien en zonder woorden betastte de kapitein 
de railing en nam hij plaats op "zijn" kruk in de stuurhut. Helaas 
heeft kapitein Kok de eerste vaart van de gerestaureerde 
raderboot niet meegemaakt; enkele weken na het weerzien in 
1976 overleed hij. 
De nieuwe eigenaar van "De Reederij op de Lek No. 6" heeft de 
naam van de laatste gezagvoerder willen laten voortleven. Hij 
noemde zijn gerestaureerde Radersalonboot "Kapitein Kok". 
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Veranderingen. 
Het in de vaart brengen van een historisch schip geeft behalve de 
restauratieproblemen op zich nog de problemen die de huidige 
veiligheidseisen met zich brengen en vooral ook het feit, dat mensen 
tegenwoordig meer comfort verlangen dan in de tijd dat de boot 
werd gebouwd. De problemen zijn in nauw overleg met de 
scheepvaartinspectie allemaal opgelost. Zo op het oog doen de 
oplossingen geen afbreuk aan het restauratie-gebeuren omdat 
met uiterste zorgvuldigheid gewaakt is op het behoud van de 
vormgeving en de sfeer op het schip. Passagiers of bezoekers van 
party's zullen zich dan ook uitstekend thuisvoelen in de drie 
salons, elk met een bar en een dansvloer. 

  

De gerestaureerde radersalonboot, gefotografeerd op het Amster-

m-Rijnkanaal. da

 
Bij de restauratie moest op de eerste plaats een oplossing worden 
gevonden voor de aandrijving. De oorspronkelijke raderboten 
werden voortgedreven door een of twee stoommachines. Er waren 
daarvoor twee typen voor de installatie van de machines: In het 
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eerste geval werden de raderen onafhankelijk van elkaar in beweging 
gezet door een tweetal stoommachines. De tweede mogelijkheid was 
voortstuwing door middel van één stoommachine met meerdere 
expansietrappen en met aan iedere zijde een as, waarop een 
schoepenrad is geplaatst. Van deze laatste is de Kapitein Kok. Bij het 
manoeuvreren was er wèl een inrichting om te ontkoppelen, waarbij 
dan uitsluitend het bakboordswiel aangedreven werd. 
In de gerestaureerde boot is nu een hydraulische motorpomp aan boord 
met twee motoren. Men kan, als het moet, één wiel vooruit en een wiel 
achteruit laten draaien. En dat komt dus eigenlijk weer neer op de 
eerstgenoemde constructie. 
Ook aan de schoepen van de raderen is wat veranderd. De schoepen 
van de schepraderen gaan bij de gerestaureerde boot niet radiaal te 
water, maar "roeien" als het ware. Boven water gekomen kantelen ze 
dan heen en weer. Dit was de laatste ontwikkeling van het scheprad. 
 
In de raderboten stond -uiteraard- een enorme stoomketel. Die is in de 
"Kapitein Kok" niet meer aanwezig. Waar die ketel heeft gestaan is 
nu een uiterst moderne keuken gesitueerd. 
 
Ook de dekbeplating is aangepast. Waren er vroeger houten dekken; 
uit het oogpunt van brandveiligheid is dat thans niet meer toegestaan. 
Ook voor de sterkte zijn de dekken thans van staal. 
Hoe dan ook; er is één rivierstomer bewaard gebleven! 
 
Tenslotte. 

Met dank aan de heren W. Key en J.W. Key, de maatschappij 
"Radersalonboot Kapitein Kok B.V.", Oostelijke Handelskade 7, 1019 
BL Amsterdam en de heer J. Brink. 
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ONZE FOTORUBRIEK.  
 
Deze keer is gekozen voor bekende dorpsgezichten uit Jutphaas en 
Vreeswijk. Op de foto van de Koninginnelaan is het duidelijk een 
zonnige dag en blijkens de kleding van de kinderen is de temperatuur 
ook wel aantrekkelijk. De foto is gemaakt in de dertiger jaren, toen 
slechts een enkele auto in het dorpsbeeld was waar te nemen. Tussen 
de twee rijen bomen door is te zien, dat de "Lagebrug" geopend is; een 
beeld dat eigenlijk weinig is veranderd. Juist in deze vakantieperiode 
gaat de brug dagelijks vele malen open voor een eindeloze rij 
pleziervaartuigen. Daarmee verschilt het scheepvaartverkeer van nu 
met dat van voorheen, toen in Vreeswijk vooral de vrachtvaart de 
brug passeerde. 
Eerst waren dat de vrachtboten, die gezeild werden. Daarna kwamen 
de stoomboten en later werden de dieselmotoren in de schepen 
gebruikt voor de voortstuwing. Zo is op de foto van de Rijnhuizerbrug 
in Jutphaas een vrachtboot te zien die met volle zeilen de geopende 
brug passeert. Op deze foto is de oude brugwachterswoning te zien, 
die in de twintiger jaren is afgebroken en vervangen door de 
brughuizen, die er thans nog staan. Op die plek stond tot omstreeks 
1884 een groot herenhuis, waarin een logement was gevestigd. Dat 
gebouw viel onder de slopershamer toen het kanaal werd verbreed. 

In de vakantieperiode nodigen de oude dorpen u uit om tijdens een 
zonnige dag eens een wandeling door de kernen en de omgeving te 
maken. Er is veel moois te zien in en rond het oude Vreeswijk; de 
Oudesluis en omgeving en de prachtige route langs de Lek (Laantje en 
Kade). In Jutphaas is een wandeling Rond het Fort en dan naar 
Laagraven langs het Tweede Fort een heerlijk uitje! 
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VOOR U  G E L E Z E N  IN  
 

de Utrechtse Courant van 18 juni 1915. 

--Kantongerecht van Utrecht,--
Zandschippertje tegen boxer 

  

 

Hedenmorgen was voor 't Kan 
tongerecht alhier gedaggaard 
F. van T., woonachtig alhier,  
dienstbode te Vreeswijk,  
wie ten laste was ge- 
legd, dat zij geen zorg had 
gedragen voor het onschadelijk houden van 
een gevaarlijk dier.  
Eenige weken geleden namelijk tippelde  

een 14-jarige jongeling, van beroep zandschipper, over de stille 
Vreeswijksche straten. Plotseling schoot een zwarte boxer, die aan 
de waarkzaamheid van een dienstbode Listig wist te ontsnappen, 
met een sneltreinvaartje op des zandschippers linker kuit af en 
plantte daar zonder mededoogen zijn scherpe tanden in. 
De aangevallen jongeling zette het op een huilen, een dienaar der 
wet vroeg naar de reden daarvan en............. 
 proces-verbaal volgde tegen de dienstbode. Een Vreeswijksche 
nam later de beleedigde kuit van het zandschippertje in heelkundige 
behandeling. Beklaagde F. van T. verklaarde hedenmorgen voor 
de vierschaar, dat het aangevallen jongmensch haar altijd 
schold en plaagde en op den bewusten dag ook naar den hond 
had geschopt, wat deze een seconde later met een stevige knauw 
meende te moeten vergelden. 
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Het zandschippertje ontkende ten stelligste zijn onderdanen in de 
richting van de viervoeter te hebben bewogen, óók nog, nadat de 
Kantonrechter een krachtig beroep op 's jonge lingo eerlijke 
schippersinborst had gedaan. 
Ds. B, te Vreeswijk bij wien beklaagde vroeger in betrekking is 
geweest, verklaarde meermalen van haar vernomen te hebben dat 
het zandschippertje onhebbelijk tegen haar was opgetreden. 
De arts uit Vreeswi jk, die de kuit van den schipper had behandeld, 
kwam ten slotte enkele mededeelingen doen over den aard der 
verwonding. 
De ambtenaar van het O.M, achtte het requisitoir in deze zaak vrij 
lastig. Spreker is voor zich overtuigd, dat het zandschippertje 
meermalen getergd heeft en dus wel een deel van de schuld op zijn 
rekening zal hebben. Het wettig en overtuigend bewijs, dat geschied is 
hetgeen in de dagvaarding ten Laste is gelegd, oordeelde spreker 
„aeZeverd. Gelet echter op de bijkomende omstandigheden, meende het 
O.M. een zeer geringe straf te moeten eischen: 50 cent boete, 
subsidiair Z dag hechtenis. Des zandschippers geknauwde kuit is 
alzoo gewroken. 
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C R O N Y C K D E G E Y N

oktober 1984 6 de jaargang, nr. 4 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING 
NIEUWEGEIN 

LANDELIJKE BELANGSTELLING VOOR DE FILMS VAN DE 
HISTORISCHE KRING. 
 
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Historische Werkgroep
Haerlem organiseert deze werkgroep van de Vereniging Haerlem samen
met de Culturele Raad Noord Holland een symposium voor alle his-
torische verenigingen in Nederland. Na een enquete onder ruim 600
verenigingen zijn 10 verenigingen uitgenodigd om tijdens het symposium
een presentatie te verzorgen over wat wordt genoemd "hun unieke pro-
ject". De film "Jutphaas", die de Historische Kring Nieuwegein
realiseerde tesamen met de filmer Martin Terlingen wordt als zo'n uniek
project beschouwd. Van de Werkgroep Publicaties van de Historische
Kring Nieuwegein zal Henk van Wiggen de lezing in Haarlem op 20
oktober 1984 verzorgen. Otto Pijpker en filmer Martin Terlingen gaan
eveneens naar het symposium voor vertoning van de film en het verstrekken
van nadere informatie. Aan het symposium zullen in totaal ruim 300
amateur-historici deelnemen. 
 

De titel van het symposium zal zijn "Locaal en re- 
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gionaal historisch onderzoek, traditioneel of origineel?". Tijdens het 
symposium in de Beynishal op het Stationsplein in Haarlem zullen 
onderzoeksmethoden en onderzoeksmodellen centraal staan. Door 
middel van lezingen en aanverwante presentaties zullen "unieke" 
projecten worden toegelicht. De Historische Kring Nieuwegein en 
met name de Werkgroep Publicaties voelt zich zeer vereerd met de 
uitnodiging om op een landelijk symposium zijn werk toe te lichten 
en te vertonen. Met de presentatie van onze vereniging komen verder 
aan de orde: 

- Handleiding voor veldnamenonderzoek van de Stichting 
Brabants Heem. 
Inventarisatie kleine monumenten door de Stichting Eysdens 
Verleden. 
Grenspalen door de Oudheidkundige Vereniging Aalten-
Dinxperlo-Wisch. 
Inventarisatie Bedrijfsmonumenten door de Stichting 
Bedrijfsmonumenten Midden Holland. Oral History door de 
Stichting Oudheidkamer Oostzaan. 
Archeologie, combinatie van disciplines door het Albert 
Egges van Giffen Instituut voor Prae-en Protohistorie. 
Genootschapsonderzoek/Archiefmethoden door F. 
Loogman. 

 
De film "Vreeswijk" nadert zijn voltooiing, maar toch wordt de 
geplande premièredatum van 11 oktober 1984 niet gehaald. Met 
name het slechte weer, waardoor diverse keren de opnamen 
moesten worden gestopt, heeft de werkgroep en de filmer parten 
gespeeld. In het januari-nummer van het periodiek komen we uit-
voerig op de film over Vreeswijk terug. 
 
De lezing van Henk van Wiggen op 20 oktober 1984 in Haarlem 
geeft een verantwoording van het totstandko- 
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men van de film "Jutphaas". 
Vooral ook nu een tweede project in dezelfde soort, de film 
"Vreeswijk", in bewerking is lijkt het de redactie goed om de 
lezing van Henk van Wiggen in dit periodiek af te drukken. 
 
 

De film als historische bron. 

Geschiedenis is iets van alle tijd; in het algemeen zowel het 
gebeuren, datgene wat geschied is, als het onderzoek naar of het 
verslag van dat gebeuren. Geschiedenis als wetenschap is 
echter een zeer recent verschijnsel en heeft zelfs in de korte 
periode van haar bestaan, grofweg sinds de 19e eeuw, al zoveel 
verschillende benaderingen te zien gegeven, dat men zich afvraagt 
of er nog wel één noemer is waarmee al deze benaderingen 
gedekt kunnen worden. Waar houdt de geschiedenis op en 
begint de sociologie, waar ligt de grens tussen geschiedenis en 
antropologie, waar die tussen geschiedenis en literatuur? Probeert 
men een algemeen kenmerk te vinden voor al deze verschillende 
benaderingen van het verleden, dan kan men slechts tot een 
nietszeggende conclusie komen: dat allen zich op één of andere 
manier met het verleden bezighouden. 
In de loop der tijden heeft zich het objectgebied van de 
geschiedbeoefening uitgebreid. In vergelijking met 
voorgaande eeuwen heeft het onderzoeksveld zich in onze tijd 
dermate verbreed dat alle aspecten van een samenleving de 
aandacht van historici krijgen, tot de geschiedenis van het weer 
toe. Met een bepaald doel en/of vanuit een visie op het 
historische gebeuren kiest de historicus bewust of onbewust een 
aantal aspecten uit het geheel van mogelijkheden. De 
belangrijkste vraag nu is: wat doet men met de aangeboden 
en gekozen 'feiten', hoe 
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dringt men tot deze feiten door en hoe geeft men een verslag van de 
constateringen. 
Via diverse manieren kunnen wij meer over het verleden te weten komen 
en kunnen wij ook meer het verleden vastleggen. Hierbij kunnen wij 
uitgaan van de driedeling: schriftelijke documenten, materiële resten en 
overlevering. 
Als we uitgaan van deze driedeling dan is de eerste categorie van het 
grootste gewicht. In het verleden was deze categorie zelfs de enige waar 
acht op geslagen werd door de geschietbeoefenaren. Tot de schriftelijke 
bronnen rekenen we ambtelijke stukken, boekhouding en 
correspondentie van handelshuizen, akten waarin koop en verkoop van 
onroerende goederen werd vastgelegd, de administratie van bedrijven en 
maatschappelijke organisaties, maar evenzeer minder directe bronnen als 
kronieken, annalen en romans.  
De tweede categorie der materiële resten heeft de laatste tijd aanzienlijk 
aan betekenis gewonnen. Ook in ons land is met het opsporen van alles wat 
de oudste bewoningsvormen hebben achtergelaten, veel voortgang 
gemaakt. Door de vlucht die de archeologie heeft genomen, zijn wij over 
de prehistorie, het tijdperk toen het schrift nog niet bekend was, wat 
betreft de middelen van bestaan, het dagelijkse leven en zelfs de kunt 
uitíngen, langzamerhand veel beter geïnformeerd. 
Tot de derde categorie, de overlevering, rekenen we volksgebruiken, 
plaats- en persoonsnamen, zegswijzen, streekverhalen. 
Van bijzondere betekenis voor de geschiedwetenschap zijn de geografische 
namen gebleken. Hieruit heeft zich zelfs een aparte hulpwetenschap 
ontwikkeld, de plaatsnamenkunde of toponomie. Allerlei bijzonderheden 
over de migratie en romanisering zijn alleen via deze weg te achterhalen. 
Het beoefenen van deze hulpwetenschappen waarbij we 
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ook nog kunnen denken aan archeologie en epigrafie vraagt een 
zeer gespecialiseerde kennis. Het is vooral de historicus wiens 
interesse naar oudere tijdperken uitgaat, die van deze hulpweten-
schappen profiteert. De contemporaine geschiedbeoefenaar zal 
meer eigentijdse bronnen, waaronder films, foto's en 
geluidsbanden hanteren. Een voordeel waar de contemporaine 
historicus gebruik van kan maken is dat hij de bij het te 
onderzoeken gebeuren betrokkenen vaak nog kan interviewen. Zo 
zijn filmopnamen evenals illustraties in de oorspronkelijke uitgave 
van een boek, voorwerpen in musea, inscripties, rotstekeningen, 
fresco's en schilderijen directe historische bronnen. 
De waarde van de film als historische bron ligt mede in het 
vastleggen van biografische gegevens: noch een rede op papier, 
noch een op geluidsband benadert ook maar in de verste verte een 
geheel op geluidsfilm opgenomen rede. In dit verband is nog een 
tweede waardevol element van de film als historische bron te 
noemen: de sfeer. Veel films bieden de gelegenheid een voorbije tijd 
nogmaals te beleven. 
De film is in veel opzichten gelijk aan andere historische bronnen. 
Veel geschreven bronnen zijn verre van 'objectief'; zij kunnen 
evenals films onnauwkeurig tendentieus en zelfs verzonnen zijn. 
Iedere bron heeft hiervoor zijn eigen mogelijkheden. Het medium 
film als historische bron heeft wel degelijk beperkingen. Er zijn 
talloze voorbeelden die de uitspraak "een beeld is duizend 
woorden waard" aanvechtbaar maken. Zo kunnen in een film 
beelden gecombineerd worden die in feite niets met elkaar te maken 
hebben. Daarnaast kan een film vals beeld geven door het niet of 
slechts gedeeltelijk bieden van bepaalde informatie. 
Als niet het historisch gebeuren in de film centraal staat, maar de 
maker van de film of de tijd waarin 
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de film werd gemaakt dan zal deze als historische bron vaak een 
andere waarde hebben. Films geven dikwijls een dieper inzicht in 
de periode waarin ze zijn gemaakt dan in de periode die ze 
behandelen. Juist deze waarde van de film als historische bron 
wordt door velen over het hoofd gezien. Een film waarin een 
scherpe vertekening van de vermoede werkelijkheid wordt 
gegeven, kan een goede bron zijn om bepaalde vooroordelen en 
waarde-systemen van een periode uit het verleden aan de weet te 
komen. Zoals uit het voorgaande blijkt, kan de film een 
waardevolle historische bron zijn. Films zijn vaak, naast foto-
exposities, dia-avonden en lezingen over de geschiedenis van het 
eigen woongebied vaste onderdelen in jaarprogramma's van 
historische verenigingen. In de door de Historische Kring 
Nieuwegein in het kader van haar vijfjarig bestaan gemaakte film 
die u kunt gaan zien, wordt geprobeerd een duidelijk beeld te 
geven van de historie, wat er van bewaard is gebleven en hoe dat 
wordt beleefd. Dit medium wordt op deze wijze een uniek stuk 
documentatie. 
Maar voordat een dergelijk stuk documentatie tot stand komt, is 
er heel wat werk aan voorafgegaan. Allereerst is er lang 
nagedacht en gediscussieerd binnen de zes man sterke werkgroep 
'publicaties' over zaken als objectgebied, onderzoeksmethoden, 
opbouw en tijdsduur van de film. Met name de laatste twee 
punten zijn besproken in overleg met de filmer, de heer M. 
Terlingen. 
Op onze speurtocht door het verleden van het woongebied 
Jutphaas hebben wij gebruik gemaakt van archieven, boeken, 
prenten. Zo wordt reeds in het begin van de film melding 
gemaakt van een oorkonde uit 1165 waaruit blijkt dat Dirk van 
Jutfaas de eerste bewoner van het huis Rijnestein was. Deze 
oorkonde is te vinden in het Rijksarchief te Utrecht. Om het 
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materiaal in een bepaalde context te kunnen plaatsen, moesten wij binnen 
de werkgroep eerst tot overeenstemming komen over de opbouw van de 
film. Nauw gerelateerd aan deze opbouw was het doel van de film. 
 
In 1971 werden de dorpen Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot de 
groeigemeente Nieuwegein. In de film moest duidelijk de groei van het 
dorp Jutphaas als deel van Nieuwegein naar voren komen. Veel 
Nieuwegeiners zijn onbekend met de historie van hun woonplaats. Doel 
werd dan ook om mede door middel van deze film een zo groot mogelijk 
deel van de Nieuwegeinse bevolking bekend te maken met de geschiedenis 
van een deel van hun dorp en zo een binding te bewerkstelligen met de 
plaats waar zij wonen. Er werd gekozen voor de volgende opbouw:  
 
A. de vroegste historie met beeldmateriaal uit oor 

konden en prenten. 
B. nog aanwezige historische elementen waarbij het jaar 1940 als 

eindpunt werd genomen. 
C, de situatie van 1940 tot heden. In dit deel zou het contrast tussen 

verleden en heden moeten worden benadrukt. 
In het algemeen is het vrij moeilijk een datum te stellen als 'grens' voor de 
uitgangspunten van -hier- de film. Als we dan toch een datum willen 
stellen dan moet een tijdstip worden genomen dat als mijlpaal kan 
worden gezien. Welnu, in de eerste helft van deze eeuw deden zich weinig 
grote veranderingen voor. Het jaar 1940, het begin van de Tweede 
Wereldoorlog voor ons land, wordt beschouwd als het jaar waarin een 
begin is gemaakt met vele en snelle veranderingen. 
De volgende stap was een inventarisatie van zowel historische elementen 
als van belangrijke huidige aspecten. (bijvoorbeeld de in snel tempo 
verrezen woonwijken). 
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Met behulp van de inventarisatielijst en het gevonden materiaal 
kon, rekening houdend met de opbouw van de film, worden 
gewerkt aan het script. Dit script werd binnen de werkgroep, die 
geen specifieke taakverdeling kende, besproken en diverse malen 
gedeeltelijk aangepast. Tijdens dit proces kwam de gedachte op om 
een autochtoon lid van de bevolking van Jutphaas al vertellend 
langs historische plekjes te laten wandelen. Op deze wijze worden 
in de streektaal stukjes overlevering in de film verwerkt. 
Niettemin realiseert de werkgroep zich dat gedeelten van deze tekst 
moeilijk verstaanbaar zijn. Toch zijn deze stukjes gehandhaafd in 
de veronderstelling de sfeer van het verleden wat dichterbij te 
brengen. De overige teksten zullen door een professionele verteller 
worden ingesproken. 
Met het script, dat nog gedeeltelijke wijzigingen zou ondergaan, 
ging de filmer aan het werk. Hiervoor werd, gelet op het 
natuurschoon, de maand mei uitgekozen. Bovendien moesten 
filmbeelden in korte tijd worden opgenomen in verband met 
wijzigingen in de omgeving van te filmen objecten als gevolg van 
seizoenwisseling. Van fundamenteel belang in die periode is een 
intensief contact tussen filmer en werkgroep. 
Diverse malen werd het zogenaamde ruwe beeldmateriaal 
bekeken en op bruikbaarheid beoordeeld. Bij deze selectie werd 
uitgegaan van historische en filmtechnische aspecten. Zo werd 
ongeveer twee uur beeldmateríaal teruggebracht tot een klein half 
uur film. Daarbij gingen wij er ook vanuit dat een korte film beter 
de aandacht van het publiek zou kunnen vasthouden. 
De voorlopige film werd gemonteerd en aan de hand van deze 
montage kwam het definitieve script tot stand. Daarna moesten de 
door de professionele verteller ingesproken tekst en het interview 
met een 
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oude bewoner van Jutphaas worden ingepast in de film: een 
tijdrovende bezigheid. Een juiste combinatie van beeld en geluid is 
immers noodzakelijk. Ook goede begeleidende muziek werkt mee 
aan de kwaliteit van het geheel. Tenslotte werden in beeld en 
geluid kleine correcties aangebracht totdat de film klaar was om 
medio september 1983 voor de eerste maal vertoond te worden. 
 
Een karwei waaraan de werkgroep publicaties ongeveer een jaar 
had gewerkt, was hiermee voltooid. Dit impliceert echter niet dat 
wij de pretentie hebben feilloos werk te hebben geleverd. 
Derhalve zijn open aanmerkingen, zowel positief als negatief, 
altijd welkom. 
Concluderend kan gezegd worden dat werkgroep en filmer in 
goede harmonie en met veel plezier aan deze film gewerkt 
hebben. Wij gaan dan ook door op de ingeslagen weg. Momenteel 
werken wij aan een film over Vreeswijk, het dorp dat samen met 
Jutphaas in 1971 Nieuwegein vormde. 
Ook hebben wij ondervonden dat film als historische bron 
grote mogelijkheden kan bieden: wat heden gebeurt, is 
morgen geschiedenis. En ... zoals u in de film kunt zien is 
Jutphaas historie! 

Namens de 
werkgroep 
publicaties van de 
Historische Kring 
Nieuwegein, 
 

drs. H.G.A. van Wiggen 
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VREESWIJKERS ZIJN "ZANDHAPPERS" 
 
 
Het is aan veel -ook nieuwe- inwoners van Nieuwegein-zuid 
bekend dat de Vreeswijkers Zandhappers worden genoemd. 
Maar over het hoe en waarom van het ontstaan van deze bijnaam 
zijn helaas geen duidelijke gegevens meer te vinden. Daarom heb 
ik geprobeerd aan de hand van overleveringen en een aantal 
kontroleerbare feiten uit de historie van Vreeswijk deze naam te 
verklaren. 
 
Vreeswijk, gesticht in 1373, was een welvarend dorp, dat voor een 
groot deel bestond uit zand- en grinthandelaren en schippers. 
Grote bergen zand en grint lagen midden in het dorp opgeslagen, 
waar de jeugd steeds weer een ideale speelmogelijkheid in zag. 
Omdat droog zand ook de vervelende eigenschap heeft te gaan 
stuiven als het waait -en hoe vaak is het windstil in 
Nederland?- kregen alle inwoners, ook zij die niets met de 
handel te maken hadden, hun deel van het zand. 
De zandschippers -beugelaars genaamd- baggerden met een soort 
schepnet -de beugel- het zand uit de rivier de Lek. 
Dit 'weghappen' van het rivierzand, de met zand spelende kinderen 
en het letterlijk, door alle inwoners, konsumeren van stuifzand, 
heeft de Vreeswijkers naar alle waarschijnlijkheid de bijnaam 
Zandhappers gegeven. 

M.A. Willems. 
 

 



-147- 

EEN IN NIEUWEGEIN GEVONDEN 
STRIJKGLAS". door: J. Schut. 
 
In het voorjaar van 1976 is door schrijver dezes, tijdens 
graafwerkzaamheden ten behoeve van kabelwerken, in de 
Stormerdijkstraat een z.g.. "strijkglas" gevonden. 
Strijkglazen zijn de voorlopers van de latere strijkbout en werden 
gebruikt om het linnengoed en kledingstukken als mutsen, kragen 
en manchetten glad en glanzend te strijken. 
In de overigens weinige literatuur over dit onderwerp, worden 
strijkglazen ook wel gladstrijkers en lek-, glans- of grittelstenen 
genoemd. Dergelijke gladstrijkers zijn eeuwenlang in gebruik 
gebleven. We zien dan ook dat ze in de 18e en 19e eeuw nààst de 
strijkbout van gebakken klei en het houtskoolijzer gebruikt 
worden. 
De vroegste exemplaren werden vervaardigd van een klomp groen, 
bruin of zwart glas. Dit werd tot zeer hoge temperatuur verhit en 
vervolgens met vrij grote snelheid op een holle ijzeren plaat rond 
gedraaid. Het zachte glas werd daardoor aan de bovenzijde bol-
vormig en glad, terwijl de onderzijde, door de uitgeoefende druk 
tijdens het draaien, enigszins hol kwam te staan.2 
Als de juiste bolvorm verkregen was, werd de glazen "pijp", in het 
midden van de holle zijde, verwijderd. Later, omstreeks de 
zeventiende eeuw, werden de strijkglazen vervaardigd door het 
vloeibare glas in vormen te gieten. 
De Romeinen hebben dergelijke gebruiksvoorwerpen reeds gekend. 
In het Museum Kam te Nijmegen bevinden zich een tweetal 
exemplaren, afkomstig uit Romeinse graven. Eén van deze graven is 
met zekerheid te date- 
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ren in de 3e eeuw na Chr.3 
Andere vroege exemplaren zijn gevonden in Utrecht, Aardenburg 
en Dorestad en dateren uit de Karolingische periode. 
In Dorestad zijn overigens ook een aantal gewrichtskoppen van 
runderbeenderen gevonden welke sterk doen denken aan de glazen 
gladstrijkers. 
Mogelijk hadden ze dezelfde functie, in elk geval zijn de koppen 
glad door veelvuldig gebruik en op enkele plaatsen zelfs 
doorgesleten tot op het spongíosa 4) 
   

Het  D o r e s t a d  s t r i j kg las .  
 
De gegoten 17e eeuwse strijkglazen zijn soms voorzien van een 
steel. Vanwege de breekbaarheid werd de steel al dan niet 
verstevigd met een ijzerdraad. Ondanks die versterking bleven 
dergelijke strijkglazen toch erg kwetsbaar. Vondsten van 
strijkglazen met steel zijn dan ook zeer zeldzaam. Het Museum 
van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen te Middelburg 
bezit een drietal exemplaren van strijkglazen met steel. 
Bij archeologische opgravingen in Amsterdam, welke 
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daar al meer dan 25 jaar worden uitgevoerd, o.a. voor de aanleg van 
de metro, zijn geen strijkglazen met steel gevonden. 
Van de vier daar gevonden exemplaren hebben er drie mogelijk een 
steel gehad; de vierde zeker niet. 

  

Strijkglas m e t  s t e e l  
 
Ook het in Nieuwegein gevonden exemplaar heeft zeker geen steel 
gehad. 
Hiervóór is reeds aangehaald dat strijkglazen eeuwenlang in 
gebruik zijn geweest. In de vorige eeuw werden ze nog 
aangetroffen in huishoudens op het Friese platteland, waar ze 
"glêdstienen" genoemd werden. 
Ook rond Enkhuizen zijn ze nog tot in de negentiende eeuw 
gebruikt en schepen, op het -IJsselmeer gezonken ná 1850 hadden 
dergelijke voorwerpen aan boord. Plaatselijk moeten ze dus in de 
vorige eeuw nog vrij goed bekend zijn geweest. 
Bij het gebruiken van het strijkglas werd deze niet verhit, mogelijk 
licht verwarmd. Oorspronkelijk was de bolle zijde de kant waar het 
linnengoed glad mee 
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werd gestreken. Later gebruikte men ook de andere zijde van het glas, 
waarschijnlijk omdat deze bolle zijde beter in de handpalm lag en men 
meer druk kon uitoefenen. 
Het in Nieuwegein gevonden exemplaar is zwart van kleur en heeft een 
diameter van 8,8 cm en een hoogte van 4,6 cm. Aan de hand van de in 
Amsterdam gevonden 
exemplaren kan ze worden gedateerd in de eerste helft van de 17e 
eeuw. Ook het hier gevonden strijkglas is aan de onderzijde intensief 
gebruikt geweest Het heeft er nl. vrij sterke slijtagesporen. 
De bolle zijde van het glas heeft men waarschijnlijk ook gebruikt voor 
andere huishoudelijke doeleinden. Er bevinden zich een groot aantal 
kleine rechte krasjes op; deze kunnen er op wijzen dat het strijkglas 
ook is gebruikt bij het verstellen van kledingstukken als kousen en 
sokken, waarbij het strijkglas de funktie kreeg van de tegenwoordige 
"maasbal". Overigens bevinden zich op de bolle zijde ook nog enkele 
vlekken, die veroorzaakt kunnen zijn door het té sterk verwarmen bij 
het gebruik voor het gladstrijken van het was- en linnengoed. 

  
 



 -151

Het Nieuwegeinse exemplaar is waarschijnlijk afkomstig van een 
boerderij uit de 17e eeuw. Deze boerderij is omstreeks 1920 gesloopt 
en heeft gestaan op de hoek van de Nedereindseweg en de 
Stormerdijkstraat. In de volksmond was de hofstede bekend onder 
de naam "De Acht Zaligheden".) 

o 
Slotconclusie. 
Het aantal in Nederland gevonden strijkglazen is niet erg groot. 
Reeds vermeld is dat in Amsterdam vier exemplaren zijn gevonden. 
Daarnaast bezitten enkele musea een of meer exemplaren. Alhoewel 
het strijkglas uit Nieuwegein zeker niet de geschiedenis zal ingaan als 
"de vondst van de eeuw", meen ik te mogen stellen dat het, zeker 
voor deze regio, een zeldzame vondst is geweest. 
 
Voetnoot: 
 
1: ter hoogte van het pand Stormerdijkstraat 2  
2: A. Roes: Vondsten van Dorestad, pag. 42  
3: A. Roes: Vondsten van Dorestad, pag. 43 
4: Westerheem, 1978: Dorestad Supplement, pag. 297  
5: J. Baart/W. Krook: Opgravingen in Amsterdam, 

enz.., pag. 150 
6: zie afbeelding boerderij: Cronyck de Gein, 1982, pag. 52 
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NIEUWEGEINSE 

MUNTEN (2) Inleiding 
 
Deze keer zal ik een Romeinse munt bespreken, en wel een 
denarius. De Romeinen hebben, zoals bekend, in het begin van onze 
jaartelling in deze gebieden het muntsysteem ingevoerd. Vóór die 
tijd werd er in ons gebied uitsluitend ruilhandel bedreven. Deze ruil-
handel zal overigens in de Romeinse tijd nog wel op uitgebreide 
schaal zijn doorgegaan, zeker op het platteland, zoals hier, in het 
Nieuwegeinse. De Romeinse munten dienden niet alleen als 
betaalmiddel, maar ook als een vorm van presentatie van de keizer 
aan zijn onderdanen. Vandaar dat het portret van de keizer de 
voorzijde, en belangrijke gebeurtenissen vaak de achterzijde 
sierden. 
 
Het Romeinse muntstelsel 

Het Romeinse muntstelsel was gebaseerd op de koperen as. Deze 
was verdeeld in 2 semisses (of 4 quadrantes). Een dupondius was 2 
asses waard en een sestertius 4 asses; deze laatste twee munten 
waren allebei van koper. Ook bestond er een zilveren denarius (de 
munt waar 't artikel over gaat), die 16 asses waard was; tenslotte 
kwam een gouden aureus voor, die 400 asses telde. 
Voor datering zijn munten vaak van belang, omdat de datum van 
uitgifte vaak goed is te achterhalen. Een índikatie van de waarde 
geeft het volgende feit: in Augustus' tijd verdiende een (behoorlijk 
betaalde) soldaat ongeveer 200 denarii per jaar. 
 
De Denarius uit Nieuwegein 
De hier afgebeelde zilveren denarius is een oppper- 

 



-153

 

  
vlaktevonds uit 1982 (gedaan bij een landesaufnahme op het terrein van 
de Blokhoeve in Nieuwegein). Op de akker hier heeft in de Romeinse tijd 
een inheemse boerenhoeve gelegen. De archeologische werkgroep van uw 
historische kring heeft deze plaats ontdekt en is daar sindsdien aan het 
werk. 
De munt is geslagen in Lugdunun (Lyon) tussen 2 vóór en 14 ná 
Christus en toont op de voorzijde (afb. 1) het hoofd van keizer Augustus, 
met het opschrift: CAESAR. AUGUSTUS.DIVI.F.PATER.PATRIAE, 
hetgeen wil zeggen: "Caesar Augustus, de zoon van de goddelijke 
(vergoddelijkte), vader des vaderlands". (de goddelijke was Julius 
Caesar, de stiefvader van Augustus). 
Op de achterzijde (afb. 2 )  van de munt staan de kleinzoons van de 
keizer, die allebei een speer en een schild vasthouden. Verder worden 
nog een offerlepel (simpulum) en een kromstaf (lituus) afgebeeld. 
Het opschrift luidt:  
C.L.CAESARES.AUGUSTI.F.COS. DESIG. PRINC.IVVENT. 
Dat betekent: "Gaius en Lucius Caesar, zonen van Augustus, 
aangewezen als consul, de eersten van de jonge mannen". 
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Marijn Lockefeer

  
Een klein stukje geschiedenis tot besluit: Augustus had geen eigen 
kinderen. Om zijn troonsopvolging zelf in de hand te hebben en 
veilig te stellen voorzag hij zich ruimschoots van mogelijke 
opvolgers door adoptie. Twee van deze aangenomen zoons waren 
Gaius en Lucius, zonen van Agrippa, eens de rechterhand van 
Augustus. In een bepaalde periode was de keizer dol op ze en 
iedereen verwachtte dat een van hen hem zou opvolgen op den 
duur. Maar ze zijn allebei jong gestorven, de een in 2 en de ander 
in 4 na Christus. Uiteindelijk heeft Tiberius, de zoon van Livia 
(tweede vrouw van Augustus) de keizer opgevolgd. 
De volgende aflevering over Nieuwegeinse munten zal een 
Griekse munt tot onderwerp hebben. 

Achtergrond 
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ONZE FOTORUBRIEK 
 
 
In onze fotorubriek treft u deze keer twee luchtfoto's aan. Zoals 
gebruikelijk gaat een foto over het vroegere Jutphaas en de 
tweede foto over Vreeswijk. Er is echter een ander groot verschil, 
en dat is de leeftijd van de foto's; de foto van Vreeswijk is gemaakt 
aan het eind van de jaren zestig, terwijl de foto van de 
Scheepswerf "De Liesbosch" zo'n vijftig jaren oud is. 
 
De foto van het dorp Vreeswijk geeft een fraai overzicht van de 
Oude Sluis, die het centrum van het dorp beheerst. Rechts 
daarvan is de Spuisluis van het Frederiksoord te zien, waaraan 
momenteel ingrijpende restauratiewerken worden verricht. Op 
deze foto ontbreekt nog het gerenoveerde gedeelte van de 
Molenstraat en ook is de Kade nog onbebouwd. 
 
De foto van de "Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch" 
laat zien, dat het bedrijf voor de jaren veertig veel. meer een 
machinefabriek was dan een scheepswerf. Langs de invaarhaven 
licht één dwarshelling en daarachter de forse fabriekscomplexen 
van het fabrikagegedeelte van machines. Op de voorgrond rechts 
van het midden is nog de villa te zien, die als woonstee dienst deed 
voor de Directeur van het bedrijf. Later is dit gebouw gesloopt en 
thans ligt ook op die plaats een deel van de vergrote invaarhaven 
van de scheepswerf. In die tijd lag de scheepswerf op Jutphaas' 
grondgebied en dat is eigenlijk nooit veranderd; nu is het 
Nieuwegeins grondgebied. Maar dit gebied ligt zo dicht tegen 
Utrecht en is er veel meer mee verbonden nadat het Amsterdam-
Rijnkanaal was gegraven, dat er weinig is veranderd: vijftig jaar 
geleden werd op de ansichtkaart afge 
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drukt dat de werf in Utrecht lag en thans is het gebied mede 
opgenomen in de Utrechtse Gemeentegids. 
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VOOR U GELEZEN IN........... 
de UTRECHTSE COURANT 
van 29 oktober 1915 
TRAM UTRECHT-JUTPHAAS-
VREESWIJK. - 
Blijkens een Jutphaasche 
correspondentie in het "U.D.'" kan 
het nog geruimen tijd duren eer de 
paardentram naar Vreeswijk zal zijn 
omgezet in een benzine-motortram, 
hoewel hiertoe reeds 

  

lang geleden werd besloten. Men wacht echter op verschillende 
papieren en op de concessie van het Utrechtsch 
Gemeentebestuur, terwijl ook de oorlogstoestand vertraging in 
den gang van zaken brengt. De rails (die uit Duitschland 
moeten komen) zullen gelegd worden ter spoorbreedte van de 
Utrechtse electrische tram en zullen beginnen bij de Schipbrug 
in Vreeswijk, om te Utrecht door de Vaartschestraat en Langs 
Catharijnesingel rechtdoor tot aan de Westerstraat, waar zij 
dan linke ombuigen de Westerstraat in tot aan het 
Telegraafkantoor. Van het Stedelijk Ziekenhuis tot aan de 
Willemsbrug zal gebruik gemaakt worden van het bestaande 
tramspoor. De nieuwe wagens (met Deutz-motoren) zullen binnenin 
plaats bieden aan 20 personen. Als aanhangwagens zullen een deel 
van de bestaande paardentramwagens der Mij. dienst doen, 
waartoe zij natuurlijk eenigszins zullen moeten worden 
omgebouwd. 
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Wist u dat .................... 

• er op 15 september ondanks het slechte weer toch 23 
deelnemers waren aan de fietspuzzletocht? 

 
• mede door de Historisch Kring suggesties zijn gedaan voor 

de naam voor het Restaurant bij het Mercury Hotel aan de 
Poort van Nieuwegein, maar dat we bij het ter perse gaan 
van dit nummer nog niet weten of een van onze suggesties 
is overgenomen? 

 
• de gemeentelijke kennismakingsavond weer erg gezellig 

was en dat de dames Pijpker en Verbaan veel 
belangstelling voor de stand van de Historische Kring 
hebben ervaren? 

 
• de Werkgroep Historisch Onderzoek bijna klaar is met de 

beschrijving van een aantal historische achtergronden van 
straatnamen in deze gemeente? 

 
• de Gemeente daarover een boekje gaat uitgeven en dat ook 

hierbij weer de assistentie van onze vereniging is 
gevraagd? 

 
• het nieuwe seizoen weer is begonnen met direct veel werk 

voor de werkgroepen, die best versterking kunnen 
gebruiken? 

 
• vanaf 1 oktober a.s. het adres van de voorzitter is 

Braamsluiper nummer 23 (achter de Randijk) met 
telefoonnummer 38633. 
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