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CRONYCK DE GEYN 
 
 

januari 1985 7de jaargang, nr. 1. 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 

Voor de zevende keer over de drempel! 
 

Sinds de oprichting van onze vereniging in 1978 is het 
de zevende keer, dat ik als voorzitter in ons Cronyck 
het nieuwe jaar kan "inluiden". Bij mij ontstaat het 
gevoelen, dat ik in herhalingen zal gaan treden. 
Immers, het gaat nog steeds goed met onze vereniging en 
de punten van zorg zijn sinds 1973 nauwelijks 
veranderd. Wellicht is er sprake van een lichte 
verschuiving in de prioriteiten die steeds gesteld 
moesten worden. Ik zal proberen in dit stukje mijn 
gevoelens inzake de herhalingen te omzeilen. 

 
Zoals gezegd, het gaat onze vereniging nog steeds goed. 
Toch beginnen ook wij te merken, dat het in deze tijd 
allemaal niet meer zo gemakkelijk gaat als voorheen. 
Weliswaar komen er gestaag nog nieuwe leden bij, maar 
het aantal opzeggingen neemt wat toe; we groeien niet 
hard meer. De contributies en donaties zijn de 
achterliggende drie jaren niet verhoogd; ik heb het 
gevoel, dat dit voorzichtige beleid resultaat heeft. We 
hebben mijns inziens daardoor toch veel mensen binnen 
onze vereniging kunnen houden. 
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De activiteiten van onze vereniging zijn zich wat aan het verleggen. In 
het begin van ons bestaan gingen we veel "de boer op" met dia-
voorstellingen en foto-tentoonstellingen. Vooral de laatstgenoemde 
activiteit is zeldzaam geworden. Er voor in de plaats zijn exposities 
gekomen met oude prenten en andere historische zaken. Daarbij moet 
worden aangetekend, dat dit soort exposities veel duurder zijn, dan de 
fototentoonstellingen, omdat de te exposeren materialen een vorm 
van beveiliging vereisen. Grotere exposities, die we wel al aan het 
voorbereiden zijn, vragen naast de intensieve voorbereiding, toch 
voorzieningen., waarover we nu nog niet kunnen beschikken. We 
hebben onze verwachtingen gesteld op het muzisch centrum, dat eind 
1985 gereed zal komen. Aan de openingsmanifestatie neemt ook de 
Historische 

Kring deel  en `oe zijn al ver gevorderd met de voor 
bereidingen daartoe. 
De dia-voorstellingen verschuiven zich meer en meer in de richting van 
film-voorstellingen. De succesvolle f i lm over Jutphaas is nu gevolgd 
door een prachtige film over Vreeswijk. Nog in februari 1985 hopen 
we u te kunnen uitnodigen voor de premièrevoorstelling, die -hoe zou het 
anders kunnen- in het ̀ lreeswijkse Sint Jan zal plaatsvinden. Minder aan 
de "oppervlakte" komen de vele activiteiten van de werkgroepen 
archeologie, historisch onderzoek en archief en documentatie. Het doet 
aan waardering voor het werk niets af. Toch zou wat meer belangstelling 
"van buiten" voor deze werkgroepen best eens mogen. In de komende 
tijd zal in het Cronyck aan deze werkgroepen meer aandacht 
worden geschonken. Verder hopen we eens een flinke overzichtsten-
toonstelling van alle activiteiten van onze vereniging te kunnen houden. 

En daarmee beland ik dan op het onderwerp, dat u al 
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meerdere keren in een artikel aan het begin van een 
nieuw jaar bent tegengekomen: de huisvesting van onze 
vereniging. Nog steeds hebben we hoop gevestigd op een 
onderkomen voor onze vereniging in de gerestaureerde 
Kinderboerderij met daarbij een oudheidkamer. Ook 
voor 1985 blijft de grote wens, dat de realisatie van die 
wens dichterbij zal komen. Dan is en onze vereniging 
gered en de Kinderboerderij, waarmee dan een van de 
oudste gebouwen in de gemeente Nieuwegein is bewaard 
voor het nageslacht. Met treurnis hebben wij vernomen, 
dat Nieuwegein in 1992 niet de Floriade binnen zijn 
grenzen krijgt. Wij verkeren in de veronderstelling, dat 
door de Floriade althans een groot deel van het polderland-
schap Galecop zou kunnen worden behouden en daarmee 
wellicht een aantal plaatsen, waar in het begin van onze 
jaartelling bewoning is geweest. De informatie daarover is 
nog verborgen onder het gras van de polder  Galecop ,  
maar  ongetwijfeld zullen de archeologische restanten ten 
prooi vallen aan de nu geplande woningbouw. Helaas! 
 
Voor dit nieuwe jaar spreek ik de wens uit, dat meer leden 
en donateurs zich zullen laten zien bij de activiteiten van 
de vereniging. Graag ook hoop ik, dat in 1985 in 
toenemende mate suggesties vanuit de leden en donateurs 
naar onze vereniging toekomen voor het uitvoeren van 
nieuwe activiteiten of van zaken, die aan onze aandacht 
zijn ontsnapt. En uiteraard, graag met een persoonlijke 
deelname aan de activiteiten. Ik wens, mede namens de 
andere bestuursleden, u allen van harte een zeer 
voorspoedig 1985 toe; thuis, in uw omgeving en binnen de 
Historische Kring Nieuwegein. 

P .  Daalhuizen  
voorzitter. 
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DE PRINS HENDRIKSCHOOL VOOR 
SCHIPPERSKINDEREN TE VREESWIJK. 
 
door A.W.M. Hofstee en J. Schut. 
 
 
Aan het begin van de twintigste eeuw bleek van onderwijs aan 
schipperskinderen in Nederland nauwelijks sprake te zijn. In 
1910 volgden van de 9420 schipperskinderen slechts 1082 kinderen 
geregeld onderwijs. Bijna de helft van het aantal van deze kinderen 
ontving in het geheel geen onderwijs, terwijl de rest sporadisch de 
-lessen volgde. Een leerplichtwet voor schipperskinderen bestond in 
die tijd nog niet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
slechts een gering aantal schipperskinderen geregeld 
onderwijs volgden. 
Door de ligging aan Nederlands belangrijkste binnenwateren als 
Lek en Merwedekanaal nam Vreeswijk in het begin van deze 
eeuw in de schipperswereld een belangrijke plaats in. Veel 
inwoners van Vreeswijk vonden daardoor hun werk in de 
scheepvaart en aanverwante bedrijven. Er waren zand- en 
gríndbaggerijen alsook enkele scheepswerven. Daarnaast 
hadden er zich bedrijven gevestigd die zich toelegden op de 
levering aan de scheepvaart. Verhoudingsgewijs vestigden zich 
er (te) veel winkelbedrijven, die uitsluitend hun bestaansrecht 
ontleenden aan de scheepen binnenvaart. De schepen die soms één 
of meer dagen moesten wachten om door de Koninginnensluis 
te worden geschut. 
Mede daardoor is het begrijpelijk dat juist in  Vreeswijk de 
behoefte werd gevoeld om het onderwijs aan schipperskinderen 
te verbeteren. Een van de voorvechters voor de verbetering van 
het onderwijs aan schipperskinderen was ds. H. Buiten- 
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huis, gereformeerd predikant in Vreeswijk sinds 1898. Blijkbaar 
verontrustte het hem in hoge mate dat, terwijl nagenoeg alle 
walkinderen dagelijks onderwijs volgden, de schipperskinderen 
daarvan verstoken bleven. Gedurende de wachttijden voor de sluis 
moest de schippersjeugd zich aan de wal vermaken. Terwijl de 
plaatselijke jeugd op school zat, zwalkte de schippersjeugd door de 
straten van het dorp. Ds. Buitenhuis belegde op 10 januari 1911 een 
vergadering, die door 23 personen werd bezocht. Daarin verklaarde 
hij "dat de schreiende nood waarin bijna alle schipperskinderen 
verkeeren, hem noopte deze vergadering bijeen te roepen". 
Volgens de notulen van deze bijeenkomst werd besloten 
om de onderwijssituatie van schipperskinderen te verbeteren 
door "te streven naar de stichting en exploitatie van 
schipperskostscholen, waar de kinderen huisvesting, voeding en 
onderwijs ontvangen". Om dat doel te bereiken werd het nodig 
geoordeeld "een fonds te stichten door collectes, zoo mogelijk door 
erflatingen, en bij hen die daarvoor genegenheid toonen, speciaal 
die aan schippers hun brood verdienen, een jaarlijksche bijdrage of 
een gift ineens". 
Op 23 januari 1911 werd besloten tot oprichting van een 
11vereeniging tot stichting en instandhouding van een School met 
den Bijbel voor Schipperskinderen, gevestigd te Vreeswijk". 
In het bestuur had een aantal plaatselijke notabelen van 
protestantsen huize zitting. Deels werd het gevormd door ds: 
J.J. Kuijper, predikant der Ned. Herv. Gemeente; Nic. Schouten; 
G. Veen, wethouder en J.H. van Zutphen. Genoemde personen 
waren allen Ned. Hervormd. Van Gereformeerde zijde hadden in 
het bestuur z i t t ing:  ds. H. Buitenhuis; C.  Brink;  J. Monster 
en A. van Oosterom. 

 



 

  

Obligatie van de Vereeniging tot stichting en instandhouding van 

een School met den Bijbel voor Schipperskinderen gevestigd te 

Vreeswijk. 
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Jas. H. Buitenhuis werd tot voorzitter benoemd; zijn collega van 
Ned. Herv. zijde tot vice-voorzitter. De heren N. Schouten en J. 
Monster werden resp. tot secretaris en penningmeester aangesteld. 
De nieuwe vereniging trachtte aan financiële middelen te komen 
door het werven van leden en begunstigers. Men pakte het 
direct groots aan door een landelijke actie te voeren welke 
werd geleid door de heer Van ' t Hof. 
De heer Van 't Hof was tevens de voorzitter van de 
schoolvereniging "Sealthiël", eveneens te Vreeswijk. Op de 
ledenlijst van de schippersschoolvereniging, een lijst die 
overigens niet compleet is, komt de naam van de heer Van 't 
Hof niet voor. Op 15 september 1913 werd de heer Van 't 
Hof door H. van der Meij uit Utrecht opgevolgd als landelijk 
propagandist en "collecteur". 
De heer Van der Meij is na de totstandkoming van de
schippersschool tot directeur van het internaat benoemd. 
Ook van het rijk werd een financiële bijdrage gevraagd. In 
de bestuursvergadering van juli 1911 besloot men een verzoek -
met memorie van toelichtin gaan de minister van 
Binnenlandse Zaken te richten, om toekenning- van een 
rijksbijdrage in de stichtings- en exploitatiekosten voor een 
school met internaat. 
In de jaarvergadering van februari 1913 kon worden
medegedeeld dat de gevraagde subsidie was toegekend. Het rijk
zou 75 procent van alle stichtingskosten voor haar rekening
nemen. Tevens werd een tegemoetkoming in de exploitatiekosten
toegezegdd van fl,-per kind per week. 
Na deze toezegging kon de schoolvereniging haar plannen
ten uitvoer brengen. Op 19 mei 1913 werd een stuk grond gekocht van
de heer G. Veen. De koopsom 
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van dit perceel ter grootte van 10.000 m2 bedroeg .f 9.000,--. 
Een architect voor het te bouwen schoolen internaatscomplex 
werd gevonden in de heer M.E. Kuijler uit Utrecht. In 
december 1913 was het bouwontwerp gereed, waarna het 
schoolbestuur haar goedkeuring  aan  het  plan kon  
ver lenen .  Het  te  bouwen complex zou plaats moeten 
bieden aan 160 kinderen. Nadat nog een aantal 
formaliteiten waren vervuld, kon in juni 1914 de bouw 
worden gegund aan de fa .  D.J. Reeskamp te Utrecht. Deze was 
met zijn inschrijving van # 53.480,-- de laagste van acht gegadigden. 
De hoogste inschrijving werd vastgesteld op .f 64.840-Een van de 
bijkomende voorwaarden was dat de aannemer op 29 juni 1914 
met het werk moest beginnen. Aan die voorwaarde werd door 
de aannemer voldaan, zodat op 11 juli een proefpaal 
geslagen kon worden. Deze paal van vijf meter bleek evenwel 
niet lang genoeg te zijn. De heipalen zouden een lengte van 52 
a 6 meter moeten hebben. De bouwkosten zouden daardoor 
"eeníge verhooging van de uitgaven vorderen". 

Ondanks de wereldoorlog, die op 28 juli 1914 uit brak 
naar aanleiding van de moordaanslag op 
deOostenrijkse troonopvolger, aartshertog Franz 
Ferdinand en zijn echtgenote, werd besloten debouw 
niet stop te zetten. In de bestuursvergadering van 24 
september 1914 besloot men aan de heiers een 
"douceurtje" van f 10,-- te geven. 

Dat het geld door de schoolvereniging niet over de balk 
werd gegooid,  bl i jkt  ook uit  andere zaken.  Elektrische 
verlichting zou niet worden aangebracht, omdat de aanlegkosten 
veel te hoog zouden worden, reden waarom men 
gasverlichting verkoos boven elektriciteit.  De aanlegkosten 
van een elektrisch net werden begroot op f 7.755,-- en die van 
gasverlichting op pl.m. f 953,--. 
Het drinkwater werd verkregen uit een zg. "wel" 

 



De eerste steenlegging op 16 oktober 1914 door ds. H. Buitenhuis. Vooraan, uiterst 
links, dhr. N. van Loon, met hoge hoed, ds. J.J. Kuyper, steenlegging door 

ds. H. Buitenhuis, uiterst rechts dhr. J. Hazelaar. 
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waaruit het water met behulp van een pomp "gedreven door een
motor" omhoog werd gepompt. Het archief geeft niet aan
hoelang van een dergelijke drinkwatervoorziening gebruik is
gemaakt. 
De eerste steenlegging van het schippersinternaat vond plaats op 
16 oktober 1914 en werd verricht door ds. H. Buitenhuis„ in 
bijzijn van vele hoogwaardigdigheidsbekleders. De bouw 
vorderde zonder noemenswaardige tegenslag. Reeds in 
februari 1915 kon worden medegedeeld  "dat  de bouw van 
de Bi jzondere  School voor Schipperskinderen met Internaat 
reeds zoover is gevorderd, dat de gebouwen onder de kap zijn 
gebracht".2 Er werd naar gestreefd de school in het najaar 
van 1915 in gebruik te nemen. In maart van datzelfde jaar werden 
sollicitanten opgeroepen voor de betrekking van Hoofd der 1 
september 1915 te openen school voor schipperskinderen. 
Niet minder dan 75 gegadigden meldden zich daarop aan. Uit dit 
aantal werd eerst een 12-tal en vervolgens een 5-tal kandidaten 
geselecteerd. Deze laatsten zijn in hun woonplaatsen bezocht. Van 
hen bleef uiteindelijk een tweetal over. Zowel bij de eerste als 
de tweede stemming staakten de stemmen, zodat reglementair het 
lot de beslissing brengen moest. Hieruit bleek dat de heer J. 
Hazelaar uit Hoornaar de gelukkige was. 
Voor de betrekking van onderwijzer(-es) aan de Schippersschool
hadden zich niet minder dan 140 candidaten aangemeld. Van hen
werden uiteindelijk mej. C. van der Wilt uit Ouderkerk aan de
IJssel en de heer C. Haspels uit Goudriaan benoemd.
Laatstgenoemde is echter nooit in Vreeswijk geweest, want het
bestuur besloot, nog voor de aanvang van de school, hem
op 15 juli 1915 van zijn functie te ontheffen om vervolgens de
heer C.P. de Bie uit Barendrecht aan te stellen. 
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Op 28 augustus 1915 was de bouw van school en internaat voltooid en 
konden beide officieel worden gecpend. Deze opening werd verricht door 
Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, die daarbij tevens het Be-
schermheerschap van de nieuwe school aanvaardde. Daarbij kreeg 
de school als officiële naam: Prins Hendrikschool met Internaat voor 
Schipperskinderen. De "Utrechtse Courant" beschreef de opening als 
volgt , 

VREESWIJK.--Onderwijs.--Opening der Prins Hendrikschool voor 
Schipperskinderen.- 
Men seint ons uit Vreeswijk: 

"Heden had de plechtige inwijding plaats van de eerste stichting in 
ons land, waar speciaal aan schipperskinderen onderwijs zal worden 
gegeven. De gedachte tot stichting dezer school was uitgegaan -~-az ds. 
Buitenhuis alhier. Z.K.H. Prins Hendrik arriveerde te twee uur, 
vergezeld van den Commissar i s  der Koningin in deze provincie, mr. 
dr. F.A. Graaf van  Lynden van Sandenburg. 
Z.K.H. werd ontvangen door den voorzitter en den secretaris der 
vereeniging, die deze school stichtte en zal exploiteeren, resp. ds. 
Buitenhuis en de heer E Hazelaar en den burgemeester Jhr. R.M, van 
den Berg van Saparoea. Een groot aantal belangstellenden was de met 
planten en bloemen versierde eetzaal aanwezig; o.a. 
vertegenwoordigers van Z.Ex. den Miníster van Binnerrlandsche Zaken, 
van Gedeputeerde Staten van ".Utrecht, alsmeede de Kamerleden Dr. De 
Visser; J. W van der Moolen en C. van der Voort van Zijp en de 
schoolopziener W. Jansen en B, en W. van Vreeswijk 
en  verschillende vertegenwoordigers uit scheepvaartkringen. 

D,s. Buitenhuis hield de openingsrede. 
Na bezichtiging der school begaf Z.K.H. Prins Hendrik weer naar 

Utrecht" . 3 
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Officiële opening van de school met internaat door Z.K.H. Prins Hendrik op 28 augustus 1915 
1e rij: 2e v.l. ds. H. Buitenhuis, 4e v.l, Prins Hendrik, 6e v.l, ds. J.J. Kuyper, 7e v.l.dhr. R.M. van 
den Berg Saparoea (burgemeester van Vreeswijk)  
2e rij: 5e v.l, dhr. J. Hazelaar, 6e v.l. dhr. H. van der Meij 
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Het spreekt vanzelf dat de school anders was ingericht dan een 
"gewone" lagere school voor kinderen aan de wal. 
Laatstgenoemden gingen immers na afloop van de schooldag naar 
hun ouderlijk huis. De schipperskinderen hadden deze 
mogelijkheid nu eenmaal niet en moeten derhalve op een andere 
wijze worden opgevangen, zodat aan de school tevens een internaat 
moest worden verbonden, waar de kinderen na afloop van de 
lessen werden opgevangen. De kinderen die aan de Prins 
Hendrikschool onderwijs ontvingen, moesten de leeftijd van acht 
jaar bezitten, dit in tegenstelling tot de kinderen van de gewone 
lagere school, waar de leeftijd van zes jaar gold en nog altijd geldt. 
De leeftijd van acht jaar voor de schipperskinderen hield verband 
met het snelle leerplan. In vier jaar kregen deze kinderen dezelfde 
leerstof te verwerken waar andere kinderen zes jaar over konden 
doen. Die vierjarige cursus was verdeeld over 8 halfjaarlijkse 
schoolklassen. Doordat dezelfde leerstof in kortere tijd verwerkt 
moest worden, waren de schooldagen langer. Dagelijks werd les 
gegeven van half negen tot twaalf en van half twee tot zes uur. 
Omdat het onderwijs aan de Prins Hendrikschool voor verreweg 
de meeste kinderen tevens zg. "eindonderwijs" was, werd na het 
vierde schooljaar ook nog zg. "vakonderricht" gegeven. Op 1 
november 1915 werd met deze Vakschool voor schippersjongens 
gestart. Als voorwaarde voor toelating gold, dat men met goed ge-
volg het lager onderwijs moest hebben doorlopen. 

 
1:Utrechtsche Courant 1914; 17 oktober 

2:Utrechtsche Courant 1915; 3 februari
3:Utrechtsche Courant 1915; 28 augustus
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De school. 

Alhoewel school en internaat zich onder één dak bevonden. 
waren beiden vanaf het begin strikt gescheiden. Voor de school 
werd een hoofd benoemd en voor het internaat een directeur. Ook 
in bestuurlijk opzicht werd deze scheiding doorgevoerd. Vanuit 
het verenigingsbestuur werden twee commissies ingesteld, 
waarvan er een de schoolbelangen en de ander de 
internaatsbelangen behartigde. Aangetekend moet worden dat 
beide commissies elk half jaar verwisselden. 
In de "schoolcommissie" hadden aanvankelijk zitting ds. J.J. 
Kuyper, A. van Oosterom, C. Lenten en C. Brink. 
De "commissie voor het internaat" bestond uit ds. H. Buitenhuis, 
J. Monster, C. Ket en N. Schouten. Beide commissies zijn later 
opgeheven, maar bestaan al weer lange tijd. 
Het onderwijs aan schipperskinderen voorzag vanaf het 
begin in een grote behoefte. Een jaar na de opening van de school 
werd tijdens een ledenvergadering van de schoolvereniging de 
loftrompet gestoken voor de resultaten die door de leerlingen 
waren bereikt: "We waren vol lof over het werk dat ons werd 
getoond, zowel van hen die als eerst beginnende, als z i j  die eerlang 
de school verlaten zullen. De heer Hazelaar las ons een paar 
opstellen voor die door gedachtengang en stijl kunnen wedijveren met 
de besten". 
Terecht alle lof, vooral als men bedenkt dat het normale 
leerprogramma voor walkinderen dat over zes leerjaren is 
verdeeld, op de schippersschool bestond uit zes halfjaarlijkse 
perioden. Daarnaast was er voor de leerlingen van de vijfde en
zesde klas een Vakschool voor schippersjongens. De 
leerstof was 
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verdeeld in vier uur theoretisch - en vier uur prak 
tisch onderwijs per week. Het onderwijs aan de Vak 
school werd in de beginjaren niet van Rijkswege ge-
subsidieerd. Deze Vakschool heeft tot 1 augustus 
1971 bestaan. Gezien de ontwikkelingen op scheep-
vaartgebied bleek het vakonderwijs ten dele niet meer 
toereikend te zijn. 
Het leerlingental groeide, zeker in de beginjaren, explosief: 
  

Jaar Aantal 
leerlingen

Jaar Aantal 
leerlingen 

1915 (dec.) 94 1955 213 
1916 (jan.) 100 1960 208 
1917 (sept.) 162 1965 180 
1925 167 1970 234 
1930 165 1971 (aug.) 288 
1932 118 1972 (aug.) 274 
1933 121 1973 (aug.) 280 
1934 160 1974 (aug.) 281 
1935 162 1978 186 
1940 88 1980 163 
1942 111 1982 148 
1945 123 1983 154 
1950 165   

 
In de beginjaren van de school werd onderricht gegeven door zes
leerkrachten in vier lokalen. Gezien die explosieve groei van het
leerlingenaantal bleek de school spoedig te klein te zijn. Om verdere
groei op te kunnen vangen, werd in 1917 een drie klassige houten
noodschool aangekocht voor f 5.000,-- terwijl voor de benodigde
terreinen een bedrag van f 20.000,-werd geleend. Het noodgebouw
werd in 1918 geplaatst, het heeft echter nooit als schoollokaal dienst
ge- 



leerlingen van de 3e klas ca. 1920 
namen van de volwassen personen 
2e rij rechts: dhr. H. van der Meij (directeur internaat` 
3e rij v.l.n.r.: dhr. J. Hazelaar (directeur school), zuster de 
Bruin, ds. H. Buitenhuis (voorzitter van de vereniging) 
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daan. In 1919 en 1920 werd het als opslagruimte gebruikt om in 
laatstgenoemd jaar te worden verkocht. Uit de stukken is niet gebleken 
hoe de ruimteproblemen toen zijn opgevangen. Zeker is dat deze in 
1924 nog altijd bestaan. In het jaarverslag van 1924 werd gewezen op 
de wenselijkheid voor de bouw van een afzonderlijke school. 
Ongetwijfeld zullen deze wensen aan de Minister van Onderwijs, Dr. 
J.Th. de Visser, zijn overgebracht, toen deze op 17 juni 1925 een be-
zoek bracht aan de school en het internaat. De eerste serieuze 
nieuwbouwplannen dateren van omstreeks 1927. Het bouwplan 
omvatte de realisering van vier schoollokalen. Dit plan kwam echter 
niet tot uitvoering. 
Ook het daarop volgende jaar werden gewijzigde bouwplannen 

ingediend. Nu omvatte het de bouw van twee schoollokalen, twee 
onderwijzerswoningen én de bouw van een eigen gymnastieklokaal. De 
gemeente Vreeswijk wilde echter geen medewerking verlenen, zodat 
ook deze plannen geen doorgang konden vinden. Een bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht ingediend beroep hiertegen werd ongegrond 
verklaard. Gedurende de economische crisis van de jaren dertig 
daalde het leerlingenaantal zeer drastisch. Er werd door de schippers 
te weinig verdiend om hun kinderen naar school te laten gaan. Enige 
dwang om de kinderen van schippers naar school te sturen was door het 
ontbreken van een leerplichtwet voor deze groep kinderen onmogelijk 
uit te oefenen. Van een overbezetting van de school was gedurende deze 
jaren geen sprake meer, zodat verdere uitbreidingsplannen 
achterwege konden blijven. 
In de jaren na 1934 steeg het leerlingenaantal echter weer en 
daarmee kwam ook de problematiek van de overbezetting weer aan 
de orde. In 1939 moest noodgedwongen les worden gegeven in de 
eetzaal van het 
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internaat. In dat jaar werden zowel school- als in-
ternaatsruimten tijdens de mobilisatie door Hollandse 
militairen gevorderd en was de school enige tijd gesloten. 
Over de oorlogsjaren ontbreken vrijwel alle gegevens. Ook de 
eerste jaren na de oorlog vertoont het archief van de 
schippersschool grote hiaten. In augustus 1944 werd het 
gebouw door de Duitse bezetters in gebruik genomen. Na de 
bevrijding verschafte het nog enige tijd onderdak aan 
Canadese militairen. Een en ander heeft er toe geleid, dat van-
af half augustus 1944 tot eind april 1946 zowel school als 
internaat buiten gebruik waren. In 1949 zijn de 
huisvestingsproblemen nog niet uit de wereld. Aanvankelijk 
werd overwogen drie lokalen bij te bouwen. Uit de notulen 
van het Nationaal Comité blijkt echter, dat men bij nader 
inzien toch de voorkeur gaf aan het bouwen van een geheel 
nieuw schoolgebouw, zodat school en internaat over een af-
zonderlijk gebouw zouden beschikken. Het bouwplan van die 
nieuwe school is van de hand van de architecten Gebr. 
Laurentius uit Voorschoten. De gemeentelijke medewerking 
en ook die van rijkswege werd nu wel verleend. De 
openbare aanbesteding vond plaats op 5 februari 1951, 
waarbij de bouw gegund werd aan de heer P, van der Gun uit 
Utrecht. Hij was met .f 90.800,-- de laagste inschrijver. De 
bouw verliep voorspoedig. Op 29 september 1951 kon de 
school officieel in gebruik worden genomen. Zevenendertig 
jaar na de opening van de Schippersschool met internaat 
door Prins Hendrik der Nederlanden werd deze instelling 
wederom met een koninklijk bezoek vereerd. Op 28 mei 1952 
werd door koningin Juliana, beschermvrouwe van de Prins 
Hendrikschool, een bezoek aan deze school gebracht en woon-
de in alle lokalen enige tijd de lessen bij. In het 
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weekblad "De Spiegel" van 12 februari 1955 werd dit 
bezoek als volgt omschreven: 
"Het was een bezoek, waaraan onze Vorstin kennelijk zelf 
ook veel plezier beleefde. Hare Majesteit nam overal ruim de 
tijd voor, praatte ongedwongen met de kinderen en Liet zich 
door de ouderen voorlichten over de opening van de school 
in 1915 door haar vader. Het bestuur van de school had 
trouwens al het sympathieke idee gehad, om op deze dag 
enkele oudLeerlingen uit te nodigen, die als Leerling de ope-
ning van de school hadden meegemaakt. Eén van hen, een 
schipper van vijfenveertig jaar, die zelf een zoon had, die 
oud-Leerling was, vertelde aan de Koningin, dat Prins 
Hendrik indertijd nog een paar woorden met hem had 
gesproken, en dat hij bij het afscheid, in plaats van het 
voorgeschreven "Koninklijke Hoogheid", eenvoudig en 
spontaan had gezegd: "Dag Prins!". 
Hij had een geducht standje gekregen van de toenmalige 
directeur. 
"Maar Koningin Juliana, die het geval nu hoorde, 
moest er hartelijk om Zachten". 
 
Op onderwijsgebied waren allerlei ontwikkelingen gaande 
en werden vernieuwingen in gang gezet. Na invoering van 
een zevende leerjaar in het najaar van 1950 werd hieraan 
per 1 mei 1953 een achtste leerjaar toegevoegd. Beide 
leerjaren waren bestemd voor het Voortgezet Onderwijs. 
Voor de meisjes bestond dat onderwijs uit de vakken 
huishoudkunde en naaldvakken als patroontekenen etc. 
Verder bestond dit onderwijs -voor meisjes en jongens- uit 
Frans, Duits, rekenen, boekhouden, wiskunde, fysica, 
biologie, aardrijkskunde, algemene- en vaderlandse 
geschiedenis, navigatie, motorkennis, gymnastiek en 
muzikale vorming. Voor dit voortgezet onderwijs mocht een 
ex- 

 



Werkbezoek van H.M. Koningin Juliana op 28 mei 1952 
De dame rechts van de koningin de echtgenote van de 
directeur van het internaat dhr. E. Beverwijk. 
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tra leerkracht worden aangetrokken. Voor de naaldvakken 
en de huishoudkunde werd mej. M. Hogervorst als lerares 
aangesteld. Voor het huishoudonderwijs was de bouw van 
een nieuw lokaal noodzakelijk, dat op 22 juni 1955 feestelijk 
in gebruik werd genomen. De geschiedenis van de 
Schippersschool kenmerkt zich door aanpassingen aan de 
gewijzigde omstandigheden binnen het onderwijs alsook 
binnen de schipperswereld. Mede daardoor is de school in 
1959 opnieuw te klein en moest een spoorwagon, die als 
dagverblijf dienst deed, als noodleslokaal worden ingericht.* 
In 1960 werd het voortgezet onderwijs met een jaar 
uitgebreid. Al deze ontwikkelingen brachten met zich mee, 
dat er een tekort aan leslokalen bleef bestaan. Om deze reden 
werd een lokaal van de Openbare Lagere School door de 
Schippersschool in gebruik genomen. In de zestiger jaren 
vonden vele veranderingen op onderwijsgebied plaats, ook 
voor de schipperskinderen. 
Vóór de invoering van de Leerplichtwet voor Schip-
perskinderen in 1968 gold de regel dat de landelijke 
leerplichtwet ook van toepassing werd voor schip-
perskinderen als hun schip drie dagen of langer op een en 
dezelfde plaats bleef liggen. In de praktijk gebeurde het dan 
ook veelvuldig dat na twee à drie dagen de schuit enkele 
meters werd verlegd, om daarmede onder de leerverplichting 
uit te komen: er was immers een andere ligplaats 
verkregen!!! 
 
Een ander onderdeel van het lesprogramma was het 
zwemonderricht. Toen omstreeks 1934 de zweminrichting 
"De Lek" werd geopend, maakten ook de schip-
persschoolkinderen daar tot 1 mei 1961 gebruik van. Daarna 
werd het zwemonderricht gegeven in het nieuwe 
 
* zie onder hoofdstuk Het internaat, pag.29 
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openluchtzwembad "Watergein" aan de Wiersdijk. 
Voor de bouw van een overdekt instructiebad werd in de vergadering 
van het Nationaal Comité van 2 juli 1970 besloten aan de gemeente 
Vreeswijk 'onderhands een stuk grond ten noorden van de 
Emmaweg te verkopen. In aanwezigheid van een groot aantal 
belangstellenden en een groep als pinguins verklede scholieren 
werd het instructiebad annex gymnastieklokaal op 9 februari 1972 
door de Commissaris van de Koningin van Utrecht geopend. Het 
complex, dat tevens door anders scholen gebruikt kon worden, kreeg 
de naam "Pinguin". 
 
Ook aan uitbreidingen van de schippersschool en het internaat was 
nog geen einde gekomen. In september 1964 werd begonnen met de 
bouw van een natuurkundelokaal, een gemeenschapsruimte en een 
hoofdenkamer. Deze werden op 20 oktober 1965 oofficieel in 
gebruik genomen. Het 50-jarig bestaan van school en internaat 
werd in juni 1965 gevierd in tegenwoordigheid van H.K.H. 
Prinses Margriet en de Commissaris van de Koningin. 
In 1968 werd een uniforme aanmeldings- en toelatingsdatum voor 
het te volgen onderwijs vastgesteld. Om een goede aansluiting met 
andere onderwijsvormen te hebben, werd deze datum vastgesteld op 
1 augustus van ieder jaar. 
In de jaren 1970 en 1971 is het leerl ingenaantal  sterk 
toegenomen. Allengs doet zich de noodzaak van een nieuw 
gebouwencomplex gevoelen. 
Evenals tijdens de crisisjaren in de beginperiode van de dertiger 
jaren, heeft ook de oliecrisis van 1973 een daling van het aantal 
leerlingen tot gevolg. Waren in 1973 nog 280 leerlingen aan de school 
verbonden, in 1978 is dat aantal tot 178 verminderd. In 1983 is dat 
getal nog verder gedaald tot 154. 

 



 -23

Het aantal kinderen dat in het internaat verblijft, is echter 
aanmerkelijk hoger. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat 
een belangrijke groep van hen andere onderwijsvormen zijn 
gaan volgen buiten de schippersschool. 
Intussen is het bestuur van het Nationaal Comité dan al een 
aantal jaren met de lokale en de rijksoverheid in 
onderhandeling over ......................... de bouw van een nieuw 
Schippersschoolcomplex te Vreeswijk, in de omgeving van de 
Prinses Beatrixsluis. 

 

 

J. Hazelaar van 1 sept. 1915 t/m 19 febr.l941 
L. Groen van 20 febr. 1941 tot 29 okt. 1951 
A.H. Beekhuis van 16 mei 1952 t/m 31 okt. 1973* 
H. Kuiper van 1 mei 1973 t/m 31 mei 1975 
H.W. Schiltkamp vanaf 1 aug. 1975 tot heden  

Hoofden der school sinds 1915: 

*: was gedurende enige tijd met ziekteverlof. 
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Het internaat . 

Zoals hiervoor reeds is vermeld, had zowel school als internaat 
een eigen directeur of hoofd en waren er ook afzonderlijke 
commissies voor beide instellingen.* Deze commissies, 
samengesteld uit bestuursleden van de schoolvereniging, 
wisselden elk half jaar van werkterrein. Naast de genoemde 
commissies was er op 14 juni 1915 nog een afzonderlijke 
commissie in het leven geroepen, die zich bezig hield met de 
huishoudelijke aspecten van het internaat: de aanschaf van 
huishoudelijke apparaten en de inrichting van de slaapzalen, 
etc. Gezien deze werkzaamheden is het niet verwonderlijk, dat de 
commissie was samengesteld uit vrouwelijke leden. Deze waren 
in het verenigingsbestuur niet vertegenwoordigd, doch werden 
gevonden in de echtgenotes van een aantal bestuursleden van het 
verenigingsbestuur. De dames Kuyper, Buitenhuis, Monster en 
Ket maakten deel uit van deze commissie. In de notulen staan 
deze commisleden genoemd als "regentessen". 
Het is uit de notulen niet duidelijk hoe lang deze commissie 
heeft bestaan. Zeker is wel dat in een later stadium een 
dergelijke commissie opnieuw is ingesteld, die men populair 
"de zusjes" noemde. Mede als gevolg van de sterke groei van 
het aantal leerlingen aan de school -en dus tevens van het aan-
tal internaatskinderen- was er in 1917 reeds sprake van een 
plan om twee paviljoens voor huisvesting bij te bouwen. In het 
plan was tevens voorzien in de bouw van een barak en de bouw 
van twee onderwijzerswoningen, één bij elk paviljoen. Ieder 
paviljoen zou plaats moeten bieden aan 60 kinderen. Het plan 
is niet tot uitvoering gekomen. 
 
* zie onder hoofdstuk De school, pag. 14 
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Pas in 1927 werd opnieuw over uitbreiding van school en 
internaat gesproken. Het ontworpen plan werd op 7 januari 
1928 behandeld. Het omvatte de uitbreiding van het paviljoen 
met twee lokalen, verbetering van de toiletten én de bouw van 
een gymnastieklokaal "indien men niet het medegebruik kreeg 
van het gemeenteli jk gymnastieklokaal aan de Prins Hendrik-
laan!!!" Ook dit plan is niet tot uitvoering gekomen. De 
gemeente Vreeswijk vond blijkbaar twee gymnastieklokalen te 
veel van het goede en verleende aan de schippersschool 
toestemming gebruik te maken van het gemeentelijk 
gymnastieklokaal. Men heeft tot 1936 moeten wachten 
voordat het sanitair verbeterd werd, terwijl de badruimten 
eerst in 1939 werden gemoderniseerd. 
In 1934 werd begonnen met zwemonderricht aan de kinderen 
van het internaat. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de 
accommodate van de Bad- en Zweminrichting "De Lek". De 
hieraan verbonden kosten van .f 350,-- werden de eerste 
jaren van rijkswege niet vergoed, doch moesten door de 
school zelf worden opgebracht. 
In 1937 kwam de wens tot uitbreiding van het internaat 
opnieuw aan de orde. Het bestuur meende evenwel eerst het 
effect van de opening van de Prinses Beatrixsluizen te moeten 
afwachten. Een opening die voor de middenstand van 
Vreeswijk zeer grote nadelige gevolgen met zich bracht. 
Mede door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was 
het aantal kinderen aan school en internaat sterk afgenomen 
en werd in september 1940 besloten een aantal 
personeelsleden van het internaat ontslag aan te zeggen. De 
financiële positie liet niet toe hen langer in dienst te houden. In 
dat verband moet ook de salariskorting van 10% van de 
directeur van het internaat worden gezien. 

 



 -26

 

ZANG DER KINDEREN 
(Wijze: "Wie met ons. wil naar buiten gaan"). 

 
 

1. Waar Vreeswijks toren zich verheft 

Hoog in de blauwe lucht,  

En 't klotsend water van de Lek  

Langs Utrecht's velden vlucht....  

Daar is de schippersjeugd bijeen, 

Daar klinkt een vrolijk lied,  

Omdat, waar God gebeden wordt, 

Hij ook Zijn zegen biedt. 

Dit couplet plus nog drie andere werd gezongen door het 
meisjeskoor bij de feestelijke ingebruikneming van het 
gerestaureerde internaat op 23-2-1952 
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* zie pag. 18 

Was in 1939 het gebouw gedurende de mobilisatieperiode 
enige tijd door Hollandse militairen in gebruik geweest, 
gedurende de oorlogsjaren is de gang van zaken binnen het 
internaat -evenals die van de school- erg onoverzichtelijk. 
Kort na het uitbreken van de oorlog werden de nog in het 
internaat verblijvende kinderen overgebracht naar 
Hilligersberg bij Rotterdam. In augustus 1944 werd het 
gehele schippersinternaat door de Duitse bezetter gevor-
derd. Na de bevrijding heeft het gebouw nog enige tijd 
onderdak verschaft aan Canadese geallieerde militairen. 
Nadat ook deze waren vertrokken bleek het gebouw in een 
ontredderde toestand achtergelaten te zijn. Het is vooral 
aan de heer F.H. van Kempen te danken, dat het gebouw in 
vrij korte tijd weer in bruikbare staat was teruggebracht. 
De heropening van het gebouw vond plaats op 29 april 
1946. Er werd toen aan 118 kinderen onderdak verschaft. 
In september 1946 was het internaat weer geheel bezet. In 
1951 werd toestemming verkregen om de benedenver-
dieping van het schippersinternaat te verbouwen en deels te 
restaureren. Hierbij werd o.m. de "droogkamer" tot 
ziekenzaal verbouwd. De kosten van één en ander werden 
geraamd op f 25.000,--. Op 23 februari 1952 werd het 
verbouwde en gerestaureerde internaat feestelijk 
heropend. 
Bij de opening van de nieuw gebouwde school op 28 mei 
1952 -die op 5 februari 1951 was aanbesteedwerd ook het 
vernieuwde internaatsgebouw door H.M. Koningin 
Juliana bezocht.* 
Tijdens de watersnoodramp van 1953 werd een deel van 
het internaat beschikbaar gesteld als opvangcentrum voor 
de geëvacueerde landgenoten. Ondanks alle ver-
bouwingen bleef de behoefte aan uitbreiding van het 

 



Werkbezoek van H.M. Koningin Juliana op 28 mei 1952 
Op de foto rechts van de Koningin dhr. D.G.J. Baron van 
Heemstra (voorzitter van het Nationaal Comité), uiterst 
rechts Jhr. Mr. L.E. de Geer van Oudegein (burgemeester van 
Vreeswijk). 
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internaat bestaan. De toenmalige directeur van het 
schippersinternaat, de heer E. Beverwijk, meende enigszins 
in die behoefte te voorzien door een zestal oude 
spoorwagons van de Nederlandse Spoorwegen over te 
nemen. Drie van deze treinstellen werden op het 
internaatsterrein geplaatst, de overige kregen een plaats in 
de gemeente Overberg, onder Amerongen. Ze werden daar 
geplaatst op een terrein van H.J. Graaf van Aldenburg 
Bentinck en fungeerden als recreatieverblijven voor de 
kinderen van het schippersinternaat. 
Ook andere scholen uit Nieuwegein maken sinds een aantal 
jaren gebruik van deze recreatieverblijven en organiseren 
er kampweken. 
Van de drie op het internaatsterrein geplaatste treinstellen 
werd er één als naai- en droogkamer ingericht. De daardoor 
vrijgekomen kamer in het internaatsgebouw werd daarna 
ingericht als slaapzaal voor 36 jongens. De tweede wagon 
werd ingericht als personeelsverblijf, terwijl ook de 
administratie er werd ondergebracht. De derde wagon 
diende als dagverblijf voor een aantal kinderen. Later -
toen er opnieuw een tekort was aan lesruimte- werd deze 
wagon tijdelijk ingericht als leslokaal voor het voortgezet 
onderwijs. 
Omtrent deze drie treinstellen te Vreeswijk schrijft het 
weekblad "De Spiegel" van 12 februari 1955 het 
volgende: 
"Het is een vreemd gezicht op het terrein rondom de Prins 
Hendrikschool deze bijzondere 'trein' te zien staan. Een trein 
waarin men kinderen kan zien werken en spelen. Men moet 
zich van deze 'afgedankte' spoorwagons geen al te ongunstig 
beeld scheppen, want de inrichting van deze noodruimten 
voldoet aan alle eisen. Ze zijn smaakvol gestoffeerd, goed 
verlicht en verwarmd. En ze worden zeker ook niet als 
slaapruim- 
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te gebruikt. Maar toch is deze toestand verre van ideaal. De 
verbrokkelde woonsituatie is en blijft toch een noodsituatie". 
 
Om aan de "noodsituatie" een eind te maken, werd begin 1955 
een actie op touw gezet met als doel 

300.000,-- bijeen te brengen voor uitbreiding van het 
gebouwencomplex met twee slaapzalen en drie eetzalen. 
Het tijdstip van deze actie was zo gekozen, dat men tijdens de 
viering van het 40-jarig bestaan van de school en internaat het 
streefbedrag aan het bestuur zou kunnen aanbieden. Het 
streefbedrag is echter niet gehaald. 
De protestants-christelijke School voor Schipperskinderen 
met Internaat te Vreeswijk uitgaande van het Nationaal 
Comité voor onderwijs aan schipperskinderen zou het 40-jarig 
jubileum in september 1955 vieren. Sinds haar oprichting in 
1915 hadden meer dan 2600 kinderen "van alle gezindten" 
daar in de loop der jaren onderwijs en opvoeding genoten. In de 
kosten van het onderwijs en dergelijke werd al vele jaren door 
wettelijke regelingen voorzien. Het internaat ontving in 1955 
echter nog altijd geen enkele subsidie, zodat de financiële 
lasten van het internaatswerk door particuliere bijdragen 
moesten worden gedragen. 
Het is vanzelfsprekend dat de in het internaat verblijvende 
kinderen een aantal malen per jaar, zoals gedurende 
vakanties, bij hun ouders -al dan niet aan boord- konden 
verblijven, ook wanneer deze bijv. in het buitenland verbleven. 
De kinderen reisden meestal per spoor zowel op de heen- als 
terugreis onder begeleiding van een van de medewerkers van 
het internaat. Bij de terugreis werd tevoren aan het internaat 
gemeld waar de schuit 
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op die bepaalde dag van terugreis zou verblijven. Vanuit het 
dichtstbijzijnde station werden de kinderen dan per trein ook 
weer door een begeleider opgehaald. Laatstgenoemde moest 
dan bij aankomst op het station, waar de kinderen zouden 
worden opgehaald een oranje vlag uit het coupéraam steken. 
Op deze vlag waren de letters P.H.S. aangebracht. Dergelijke 
wijze van ophalen en wegbrengen van de kinderen van het 
internaat heeft vele jaren bestaan. In 1955 vonden 225 
kinderen onderdak in het Prins Hendrik-internaat. De 
toeloop was echter zo groot geworden, dat belangrijke 
uitbreidingen en verbeteringen niet langer achterwege 
konden blijven. De geplande uitbreiding en verbetering 
werden begroot op ruim f 300.000,--. Ondanks alle goede 
plannen werd het streefbedrag niet gehaald. 
In een schrijven van maart 1957 aan al diegenen die een 
bijdrage hadden geleverd werd medegedeeld dat een bedrag 
van f 23.500,-- was verkregen. De herdenking van het 40-
jarig bestaan vond plaats op zaterdag 10 september 1955. 's 
Morgens om half tien kwamen de leerlingen met het personeel 
bijeen in een grote tent die op de speelplaats stond. Na de 
officiële opening door de voorzitter van het Nationaal Comité 
volgden nog enkele toespraken, waarna een receptie volgde, 
die tot ongeveer één uur duurde. Na de koffiemaaltijd begon 
om twee uur in de tent een herdenkingsbijeenkomst, waar vele 
genodigden de jubilerende schoolvereniging feliciteerden. 
Eén van hen was de heer C. Lenten, enig overlevend lid van 
het toenmalige plaatselijke comité tot oprichting van een 
schippersschool te Vreeswijk. Door de kinderen werden 
enkele activiteiten getoond. Eén daarvan was een door zr. 
Van Eck samengestelde revue, welke de geschiedenis van 
school en internaat tot onderwerp had. 
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Eén van de hoofdrolspelers in deze revue was de heer B.R. 
Schouten, die ruim 42 jaar aan het schippersinternaat is 
verbonden geweest, waarvan 35 jaar als administrateur. 
Om half zeven begon de feestavond in de tent voor leerlingen, 
oud-leerlingen en belangstellenden, waarin een goochelaar 
een belangrijk aandeel had. Zondag 11 september volgde in de 
Ned. Herv. Kerk een dankdienst. Deze dienst werd geleid door 
ds. C. Uidam en ds. C. Maan, beiden schipperspredikant te 
Maasbracht. 
In de week van 12 tot 17 september werd aan alle leerlingen 
een fraaie herinneringstegel uitgereikt, terwijl er nog enkele 
andere activiteiten binnen school en internaat werden 
gepleegd. In 1956 kreeg het internaat van de Prins Hendrik-
school de beschikking over een in zeer goede staat verkerende 
noodkerk, afkomstig uit de gemeente Groenekan. Deze 
noodkerk werd overgebracht naar het internaatsterrein, waar 
het dienst deed als recreatieverblijf. Ze werd door middel van 
een gang met het eigenlijke internaat verbonden. Nadat de 
noodkerk een aantal jaren van de Ned. Herv. Gemeente van 
Groenekan was gehuurd werd ze in 1965 voor f 1.000,--
eigendom van het internaat. Zowel de huur- als de koopsom 
werd betaald uit de opbrengst van de financiële actie rond 
het 40-jarig bestaan. Het resterende bedrag van deze 
opbrengst werd benut voor een aantal voorzieningen, die op 
last van de brandweer, in het kader van brandveiligheid 
moesten worden aangebracht. 
Op 13 juni 1958 brak er brand uit op het internaatsterrein. 
De plaatselijke Vrijwillige Brandweer wist door snel 
ingrijpen erger te voorkomen en kon de brand beperken tot 
de personeelskamer boven de keuken. De geleden schade, 
geraamd op f 11.342,45 werd 
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door de verzekering gedekt. 
Dat het in de school en het internaat een voortdurend 
woekeren met de ruimte is, blijkt ook als in 1959 
noodgedwongen de kelder als recreatieruimte in gebruik 
moet worden genomen. Niet duidelijk is of de noodkerk uit 
Groenekan te klein was geworden dan wel een andere functie 
had gekregen. De kelderruimte werd o.m. gebruikt voor het 
oefenen met accordeonmuziek. 
In verband met de ontgroening van studenten die aan "De 
Horst" in Driebergen hun studie begonnen, werd door 
H.K.H. Prinses Christina in 1965 een bezoek aan de Prins 
Hendrikschool gebracht om er enige praktijkervaring op te 
doen. 
Dat was overigens niet het laatste bezoek dat H.K.H. Prinses 
Christina aan de Vreeswijkse onderwijsinstelling bracht. In 
verband met haar studie in de pedagogie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, liep zij gedurende enkele dagen 
-15 tot en met 18 januari 1968- stage te Vreeswijk. 
Omstreeks die tijd doen zich, zowel bij de school als bij het 
internaat, ernstige ruimteproblemen voor. Die 
problemen hebben er toe geleid dat het internaat werd 
uitgebreid met een semi-permanente dependance in de 
directe omgeving van de Prinse Beatrixsluizen. Bij de 
officiële ingebruikneming op 7 november 1968 werd de 
dependance vernoemd naar Prins Willem Alexander. 
Opnieuw bleek deze uitbreiding niet toereikend te zijn. In 
verband met het steeds toenemend aantal schipperskinderen 
die het landelijke Voortgezet Onderwijs gingen volgen, moest 
ook voor deze groep voor huisvesting worden gezorgd. In 1969 
werd daarom een tweede dependance in gebruik genomen. 
Beide semi-permanente onderkomens boden plaats aan 64 
kinderen. Opmerkelijk is dat het plan uit 1917, dat be- 
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stond uit het plaatsen van twee paviljoens voor 60 kinderen elk, na 
52 jaar alsnog werd gerealiseerd. De grond waar de beide 
dependence's op werden gebouwd was voor f 288.700,-- door het 
Nationaal Comité van de gemeente Vreeswijk aangekocht. Het 
moest dienen als uitbreidingsmogelijkheid van school en internaat, 
eventueel voor de bouw van een geheel nieuw internaat al dan 
niet tezamen met een schoolgebouw. Later zouden er tussen het 
ministerie van Onderwijs en het bestuur van het Nationaal Comité 
enkele problemen ontstaan over zowel de grootte van het terrein 
als de hoogte van de aankoopsom. Die problemen zijn eerst na 
jaren onderhandelen uit de wereld geholpen. 
Nadat in 1966 de eerste van de drie op het terrein aan de Prins 
Hendriklaan staande spoorwagons was verwijderd, werd deze 
enkele jaren later gevolgd door een tweede wagon. De derde en 
laatste wagon verdween eerst in 1974, waardoor de omgeving van 
het oude internaatsgebouw in "oude luister" werd hersteld. 
Omstreeks diezelfde tijd is men er meer en meer van overtuigd, 
dat er op den duur niet aan de bouw van een geheel nieuw 
internaat valt te ontkomen. In 1973 verscheen een daarop 
betrekking hebbend rapport, opgesteld door een aantal 
medewerkers aan het Vreeswijkse internaat. 
Hiervoor is reeds gemeld dat er tussen het ministerie en bestuur 
van het Nationaal Comité enkele problemen waren gerezen met 
betrekking tot de aankoop van voor nieuwbouw te bestemmen 
grond in de directe omgeving van de Beatrixsluizen. Het Rijk 
wilde deze kosten niet vergoeden. 
In 1976 waren deze problemen nog niet uit de wereld. In dat jaar 
doen zich ook de van rijkswege opgelegde bezuinigingen voor het 
eerst goed gelden. Toch werd 
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in dat jaar kans gezien met een zg. "geleid kamerproject" te 
beginnen, waarbij een aantal oudere internaatsjongeren 
werden ondergebracht in drie flatwoningen aan het 
Nypelsplantsoen. Dit project werd mogelijk gemaakt met 
medewerking van de woningbouwvereniging "St. Joseph" en 
een financiële bijdrage van het Nederlands Comité 
Kinderpostzegels. In 1977 waren de onderhandelingen over een 
nieuw gebouwencomplex zover gevorderd, dat het Ministerie 
toestemming verleende om de bouw van een internaat voor 260 
kinderen voor te bereiden om deze mogelijk in de jaren 1979-
1980 te realiseren. Het daarop volgende jaar is er echter nog 
altijd geen definitief akkoord over de bouw van het nieuwe 
internaat. In dit jaar, 1978, werd het "geleide kamer-project" 
door het Ministerie van Onderwijs met een bedrag van f 
75.000,-- gesubsidieerd. 
In 1979 dreigden donkere wolken boven het internaatswerk. 
Van overheidswege werden plannen ontwikkeld het 
financiële stelsel drastisch te veranderen. De toelageregeling 
moest daarbij worden opgeheven, terwijl de kostgelden met 
50% zouden moeten worden verhoogd. Landelijke protesten 
vanuit de schipperswereld hebben er toe geleid dat deze plannen 
geen doorgang vonden. De nieuwbouwplannen zijn dan nog 
altijd niet afgerond. Den Haag heeft nog altijd problemen met 
betrekking tot de overname van de grond en de daaraan 
verbonden kosten. De overheid moest immers het perceel 
grond nabij de Prinses Beatrixsluis van het Nationaal Comité
overnemen. Aanvankelijk golden de problemen de grootte 
van het over te nemen perceel. Deze zou niet overeenkomen 
met de vanwege het Ministerie gestelde normen en veel te groot 
zijn. Later was de hoogte van het bedrag inzet van 
onderhandelingen. In 1980 werd overeenstemming bereikt met 
het Ministerie dat deze de grond zou 
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aankopen echter nog niet over de hoogte van de aan-

koopsom, die werd eerst in 1983 verkregen. Het heeft daarom 
tot 1 juli 1983 geduurd, voordat door de staatssecretaris van 
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de eerste 
paal kon worden geslagen voor de bouw van een nieuw 
school- en internaatscomplex 
Volgens de plannen zal dit nieuwbouwcomplex in het begin 
van 1985 in gebruik worden genomen. Het oude complex 
aan de Prins Hendriklaan zal dan na 70 jaar een andere 
bestemming krijgen en worden omgebouwd tot een aantal 
wooneenheden voor particuliere bewo-ling.. 
Ter afsluiting van dit artikel over de Schippersschool en haar 
internaat willen we besluiten met het weergeven van de 
woorden uit de notulen van het Nationaal Comité: 
"Vol verwachting en in geloof en vertrouwen zijn we het 
nieuwe jaar -Lees nieuwe periode- gestart in de hoop, dat het 
werk van onze handen de Zegen van de Heer mag dragen". 
We denken dat dit woorden zijn die ds. Buitenhuis en ds. 
Kuyper in 1915 ook gezegd zouden kunnen hebben. 

 Directeuren van het internaat sinds 1915: 

H. van der Mey 1 sept. 1915 tot 30 april 1920
J. Hazelaar 1 mei 1920 t/m 19 febr. 1941 
H. Barnard 1 mei 1941 t/m 30 april 1946 
E. Beverwijk 1 mei 1946 t/m 30 maart 1963 
J. Lips 1 juni 1963 tot -   

 



 -38

Aantal kinderen gehuisvest in het Prins Hendrikin-
ternaat. 

Jaar   Aantal 
kinderen

 Jaar   Aantal 
kinderen 

1942 (feb.)  104  1973 (aug.)  280  
1944   122 1974 (aug.) 281  
1950 (mei)  176 1976 (dec.) 298 + 9b 
1954 (sept.)  201  1977 (aug.)  291 + 10b 
1956 (april)  240  1978 (aug.)  281 + 11b 
1962 (dec.)  196 1979 (aug.) 283 + 9b 
1964 (juni)  178  1980 (aug.)  272 + 12b

1966 (feb.)  200  1981     
1971a(aug.)  288  1982     
1972 (aug.)  274  1983     

a vanaf dit jaar met inbegrip van de kinderen in de 
Prins Willem Alexander dependance 
aantal kinderen die gehuisvest zijn in een drietal 
flatwoningen in het kader van het "geleide kamer-
project" 

b 
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Verblijfkosten verbonden aan het internaat per kind per jaar. *) 

    

1916: 
1918: 

1927: 
1931: 
1934: 

1941: 
1942: 
1944: 

160,-
200,- 

275,- 
220,-
180,-

330,-
360,-
390,-

 
1945: 

1952: 
1955: 

1961: 
1965: 
1970: 
1975: 

450,- 

676,- 
780,- 

1095,- 
1250,- 
1690,- 
2000,- 

 1976: 
1977: 
1978: 
1979: 
1980: 
1981: 
1982: 
1983: 
1984: 

2000,- 
2000,- 
2000,- 
2000,- 
2000,- 
2500,- 
2765,- 
3307,- 
3322,- 

**)  
***') 

       

*)   Gemiddelde bedragen.In een aantal gevallen is
          in genoemde bedragen ook een bedrag voor niet 
          subsidiabele kosten inbegrepen. 
**)     Volgende kinderen f 2643,- 
***)   Volgende kinderen f 2658,-- 
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 Het Nationaal Comité 
 
Vijf jaar na de oprichting van de "Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van een School met den Bijbel voor 
Schipperskinderen" te Vreeswijk werd op 27 december 1916 in 
het Zuid-Hollandsche Koffiehuis te 's-Gravenhage een 
Nationaal Comité opgericht. Dit comité had tot doel om het 
geregeld onderwijs op christelijke grondslag aan 
schipperskinderen landelijk te bevorderen. 
Initiatiefnemers tot oprichting waren de heren J. van der Molen 
Fzn, en ds. H. Buitenhuis. Laatstgenoemde was ook de 
initiatiefnemer en voorzitter van genoemde Vreeswijkse 
schoolvereniging voor schipperskinderen. 
Overigens moet gesteld worden dat de overige bestuursleden 
van de Vreeswijkse schoolvereniging niet in kennis waren 
gesteld omtrent de oprichting van dit landelijke Nationale 
Comité. Bij de oprichting van het Nationaal Comité waren 
tevens aanwezig de heren F.H. van Kempen, H. van der Meij, 
C. van der Voort van Zijp, L.F. Duymaer van Twist en Chr. 
Hovestad. Een voorlopig dagelijks bestuur -het moderamen- 
werd samengesteld en bestond uit de heren J. van der Molen 
Fzn.; voorzitter, C. van der Voort van Zijp; vice-voorzitter, ds. 
H. Buitenhuis; secretaris en F.H. van Kempen; 
penningmeester. Met grote voortvarendheid werden plannen 
gemaakt tot het bouwen van een aantal scholen met internaat 
voor christelijke schipperskinderen. Er werd gedacht deze te 
kunnen realiseren in Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Gouda, 
Groningen, Lemmer, Rotterdam en Zwolle. Tijdens een in 
1919 gehouden vergadering van het Nationaal Comité werd 
door architect G. van Buuren uit Dordrecht een maquette 
getoond van een te bouwen school voor schipperskinderen. Als 
plaats van vestiging werd ge- 
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dacht aan Zwartsluis. Om de kosten in de hand te houden 
besloot men ook in Dordrecht, Hoogeveen en Zwolle 
dezelfde scholen te bouwen, naar het ontwerp van Van 
Buuren. . Teneinde de bouw van deze scholen te realiseren 
werd een rijkssubsidie aangevraagd van f 183.714,--. Op de 
rijksbegroting voor 1920 bleek echter maar f 25.000,-- te 
zijn uitgetrokken. Later in dat jaar werd de rijkssubsidie 
verhoogd tot  f 65.000,--. 
Deze subsidie was echter niet genoeg om de plannen tot 
uitvoering te brengen of zelfs maar te doen starten. 
Geconcludeerd kan worden dat vier jaar na de oprichting 
van het Nationaal Comité, ondanks alle goede bedoelingen, 
geen enkel plan was uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de 
opening van de Schippersschool in Vreeswijk in 1915, vier 
jaar na oprichting van de Vereniging. Wat men op lokaal 
vlak wel kon bewerkstelligen, bleek op landelijk niveau niet 
te slagen. Omdat het bestaansrecht van een Nationaal 
Comité tot dat moment niet was aangetoond is het 
verwonderlijk, dat in een vergadering van het Nationaal 
Comité op 11 september 1920 gesproken werd over een 
voorstel afkomstig van het bestuur van de Vreeswijkse 
Schippersschool. Hierin werd verzocht om tot aansluiting te 
komen van de Vreeswijkse schoolvereniging bij het 
Nationaal Comité. Blijkens de notulen van het Nationaal 
Comité van 12 november 1921 werd het dagelijks bestuur 
gemachtigd: 
a: "alles te doen wat noodig is tot overname door 

het Nationaal Comité van de school voor schip 
perskinderen met internaat te Vreeswijk; 

b: tot overname door het Nationaal Comité van alle 
tot de Vereeniging te Vreeswijk verder behoorende 
roerende en onroerende goederen, niets uitgezonderd; 

c. tot overname door het Nationaal Comité van alle 
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baten en schulden der Vereeniging te Vreeswi jk" .  
Voor het bestuur van de Vreeswijkse schoolvereniging zijn 
deze voorwaarden blijkbaar. geen beletsel. Het is niet bekend 
wanneer de overdracht tot stand is gekomen. De notulen van 
het Nationaal Comité van de vergadering van 12 februari 1922 
geven aan dat de overname reeds een feit is. 
Het Nationaal Comité bleef zich indachtig haar doelstellingen 
beijveren voor de bouw van schippersscholen met internaat. 
Het is echter vele jaren bij plannen gebleven. 
In 1921 had men bouwplannen ontwikkeld voor de bouw van 
scholen in Dordrecht, Hoogeveen en Zwolle. Het jaar daarna 
waren de plannen veranderd en dacht men aan Wildervank en 
Zwartsluis als vestigingsplaats. Ook in latere jaren zijn 
plannen ontwikkeld, die geen van alle konden worden 
gerealiseerd. Eerst op 1 november 1954, ruim 38 jaar na de 
oprichting van het Nationaal Comité, kon het eerste project 
van de grond komen. 
Op die datum besloot het Nationaal Comité een semi-
permanent internaatsgebouw te plaatsen in Maasbracht. Het 
plan was ontwikkeld door ds. C. Uidam uit Maasbracht en 
Van Hoeven uit Sittard te samen met enkele leden van het 
Nationaal Comité. 
Op 4 april 1956 vond de eerste steenlegging plaats voor een 
internaat welke plaats zou bieden aan 60 kinderen. In juni 
van datzelfde jaar werd het gebouw officieel geopend, waarbij 
het de naam van "PrinsBernhard-instituut voor 
Schipperskinderen" kreeg. Hierna heeft het weer vele jaren 
geduurd, voordat een derde internaat kon worden gebouwd. 
Op 10 juli 1969 werd besloten om het jongens-internaat "De 
Klokkenberg" te Nijmegen te huren en in te richten als 
internaat voor schipperskinderen. Aan het begin van het 
schooljaar 1969/1970 werd ge- 
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start met 8 leerlingen. Dat dit internaat na een jaar 
bestaansrecht verworven had, bleek toen het Nationaal 
Comité op 15 september 1970 besloot "De Klokkenberg" aan 
te kopen. Koopsom en overdrachtskosten werden van 
Rijkswege verstrekt. Na de overdracht kreeg het internaat de 
naam "Sterreschans", naar het fort Sterreschans, dat in de 
omgeving van het internaat gelegen heeft. Na een grondige 
verbouwing konden in dit internaat 126 kinderen worden ge-
huisvest. 

 

1954 tot 19 juni 1954 
1954 tot 30 apr. 1972 
1972 tot 31 dec. 1974 
1975 tot heden  

20 febr. 
17 juli 

1 mei 
1 jan. 

H.J.J. Meischke L. 
Schuman L. Brouwer 
D. Wessels 

21 dec. 1942 tot 18 nov. 1945 18 nov. 1945 tot 
20 febr.1954 

Voorzitters van het Nationaal Comité sinds 1916 
27 dec. 1916 tot 1940 t 

3 sept. 1940 tot 21 dec. 1942 
J. van der Molen Tzn mr. W.J. 
van Beeck Cal 

koen 
H.J.J. Meischke 
D.G.J. Baron van Heem 

stra 

Slot: 
Op voorgaande pagina's hebben we gepoogd een indruk te geven van het 
ontstaan en de verdere lotgevallen en levensloop van de Prins 
Hendrikschool voor Schipperskinderen met Internaat te Vreeswijk. We 
beseffen en erkennen dat het slechts een aantal facetten zijn die we 
hebben weergegeven. Een aantal vragen hopen we te hebben 
beantwoord, andere zullen ongetwijfeld door dit artikel zijn gerezen. We 
hebben gestreefd naar perfectie, maar hebben dat zeker niet bereikt. 
Tot slot willen we een woord van dank richten aan hen die het ons 
hebben mogelijk gemaakt een blik te 
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mogen werpen achter de schermen van de Prins Hen-
drikschool. We denken daarbij aan het Bestuur van het 
Nationaal Comité dat ons toestemming gaf gegevens te 
gebruiken uit het verenigingsarchief. Dank ook aan de 
heer B.R. Schouten, die ons een aantal gegevens heeft 
verstrekt. 
Een wel zeer speciaal woord van dank gaat echter uit 
naar de heer A. Kouwenhoven, oud-gemeentesecretaris van 
Vreeslijk, die ons als secretaris van het Nationaal Comité 
met raad en daad ter zijde heeft gestaan en zonder 
wiens inbreng dit artikel onmogelijk geschreven had 
kunnen worden. 

Bronvermelding: 
 

Zestig jaar onderwijs aan en zorg voor schippers-
kinderen te Vreeswijk; samengesteld door de heer A. 
Kouwenhoven. 
Archief Nationaal Comité, mevr. C.M.M. Hardenbol-
van der Paanw. 
Eigen Haard, 1915. 
De Spiegel, 1955 
Een aantal losse artikelen in dagbladen, zowel uit de 
periode 1915-1920 als tijdens het 40-jarig bestaan in 
1955. 
Gemeentegids Vreeswijk, 1936. 
Gemeentegids Jutphaas/Vreeswijk 1935. 
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VOOR U GELEZEN IN...... 
 
de Utrechtse Courant van 25 
oktober 1901 
 
JUTFAAS.--EEN PRETTIGE BRUI-
LOFT. – 
 
Dezer dagen wilden eenige 
bruiloftsgasten van het Kerkveld 
alhier, het feest besluiten met een 
gezamenlijke tocht naar 't dorp. 

  

Voor 't café van den heer v.d.. werd halt gehouden en besloten 
nog een afzakkertje te nemen. Dat kon natuurlijk zoo stil niet 
gaan, en weldra waren allen Lustig aan 't zingen en de politie, 
die wel wist met welke gasten ze te doen had, vermaande hen 
daarmee op te houden, en naar huis te, gaan. De bruidegom 
als hoofd van den stoet, wilde nog van geen ophouden weten, 
waaróp. beide agenten overeenkwamen hem in bewaring te 
nemen, doch dat was geen gemakkelijke taak. Van alle 
kanten werden ze aangevallen, gestompt, geslagen en op den grond 
geworpen, zoodat ze van hunne wapens onmogelijk 
gebruik konden maken. Gelukkig zijn beiden er heelhuids 
afgekomen, maar toch zal wel gezorgd worden, dat de 
bruiloftspartij lang in 't geheugen zal blijven. Ten slotte is er 
dienzelfden avond op twee plaatsen op 't Kerkveld tegelijk 
ingebroken en geld gestolen. Of ook dit op rekening van de 
bruiloftsgasten komt te staan zal Later wel uitgemaakt worden. 
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REDAKTIE-MEMO'S

Nieuwe leden. 

Mevr. G. Ruys-v.d. Heiden, Cellohof 
7, Nieuwegein. P. Groenendaal, 
Bedumerschans 70, Nieuwegein. G.J. 
de Ruiter, Koperwiek 9 ,  Nieuwegein. 

A. Weeseldijk-de Jong, Valeriaangaarde 5, 
Nieuwegein. M. van der Weerden, 
Zwolseves te 28, Nieuwegein. 
Mevr. M.A. Willems, Koningin 
nenlaan 16, Nieuwegein 
C. v.d. Kooy, Strawinskystraat 45, 
Nieuwegein 
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Culturele Raad Noord-Holland. 

Wilskracht en Koppigheid in beloken land door J.G.M. Boon. 
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Wandelen tussen steen en groen door Gem. Nieuwegein.  

Dag van de Oude Ambachten. 
Op zaterdag 23 februari organiseert de Historische Kring 
Nieuwegein in gebouw de Lantaern aan de Utrechtsestraatweg 
de DAG VAN DE OUDE AMBACHTEN. Wanneer dit 
evenement aanslaat wil de werkgroep Publiciteit hier een 
jaarlijks terugkerende manifestatie van maken. Dit jaar zullen 
o.m. te zien zijn: 

Pottenbakken Stoelmatten 
Boekbinden Goud- en zilversmeden en 
Sigaren maken Glasblazen. 
Spinnen en weven 
Houtdraaien 
Houtsnijden 

 
De toegangsprijs bedraag f 1,--. Kinderen beneden 14 jaar 
 f 0,50. De openingstijden zijn van 10 - 16 uur. 

Otto Pijpker. 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Inleiding: 
Met ingang van dit nummer van 
de Cronyck zult U regelmatig 
een archeologische rubriek 
aantreffen. Ons werk onttrekt 
zich een beetje aan de waar-
neming van "passieve" (maar 
wel geïnteresseerde) leden van 
de Historische Kring. 

Vandaar deze rubriek, om U op de hoogte te houden 
en om nóg meer passieve, en misschien zelfs aktieve 
interesse te wekken. 
 
Archeologisch nieuws: 
a) Het werk op de Blokhoeve levert behoorlijk wat 

resultaat; bewoning in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling (de Romeinse tijd) is overduidelijk 
aangetoond, de boerderij zelf is nog niet getra-
ceerd; paalsporen wijzen op een bijgebouwtje 
(graanschuurtje?), afvalputten leveren veel aar-
dewerk en botmateriaal (vooral inheems aardewerk) 
houtskool wijst op menselijke aktiviteiten, net 
zoals trouwens spinsteentjes, slíjpsteenresten en 
fragmenten basaltlava van maalstenen. Een wirwar 
van greppels, de ene met meer afval dan de 
andere, is ook hier het beeld van een ne-
derzetting uit de Romeinse tijd. 
Hoe noordelijker de werkputten gegraven worden, 
des te meer (relatief!) Romeins aardewerk leveren 

ARCHEOLOGICA 
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ze op, voornamelijk het gewone gebruiksaardewerk, 
zoals kookpotten (terra-nigra-achtig) en wrijf-
schalen. 
Een eerste verslag over deze opgraving zal waar-
schijnlijk in het eerste nummer van Westerheem 
(een landelijk archeologisch tijdschrift) in 1985 
verschijnen. 

b) We "overwinteren" (maar dan wel aktief, natuur-
lijk!) op het Kerkveld, waar we achter het voor-
malige Rechthuis vlak bij het kerkhof een kijkje 
in de bodem gaan nemen. 

c) Eveline de Jong, Jan Gussenhoven en ondergeteken-
de hebben zich ook dit jaar weer verder bekwaamd 
op archeologisch gebied in een werk- of studie-
week van de A.W.N.. 

d) Dat onze aktiviteiten ook in groter verband wor-
den gewaardeerd blijkt wel uit het feit dat Jan 
een lezing mocht houden op een landelijke ama-
teurarcheologendag in Amersfoort ( onderwerp: 
jeugdarcheologie) en dat ondergetekende een aan-
bod kreeg om toe te treden tot de redaktie van 
Westerheem en daarna eventueel tot het bestuur van 
de A.W.N., een aanbod, dat overigens vanwege te 
drukke werkzaamheden door mij niet geaksepteerd 
kon worden. 

e) We hebben kontakten gelegd met de groep die zich 
in en om Rijnhuizen met archeologie bezighoudt, en 
met R.O.B. en gemeente is overleg gaande om 
ingezet te worden bij een (zeer voorlopig) plan, 
om iets van het middeleeuwse stadje 't Gein zicht-
baar te maken. 

f) Onze werkgroep heeft versterking gekregen in 
de personen van Wil Brok en Cor van der Kooy. 

 
Marijn Lockefeer. 
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ARCHEOLOGISCH NIEUWS VAN EEN 11- JARIGE 

Hoe ik een hakje uit de ijzertijd vond. 

Ongeveer een jaar geleden had ik een 
kranteartikel gelezen over het middeleeuwse 
stadje 't Gein en ik besloot met een vriendje 
eens op de volkstuin bij Baars te gaan kijken. We 
vonden heel veel pijpestelen, pijpekoppen en 
scherven. Toen ik er thuis mee kwam aanzetten, 
vonden mijn vader en moeder dat wel leuk en we 
zochten in een paar R.O.B.-boeken op wat voor 
scherven het zouden kunnen zijn. Mijn moeder 
vroeg of ik het leuk zou vinden om lid te worden 
van de Jeugdwerkgroep voor Archeologie van de 
Historische Kring. Dat leek mij wel leuk en mijn 
moeder belde om inlichtingen. 

Na een tijdje kwam Jan Gussenhoven bij ons en 
hij vertelde hoe het er toeging. De zaterdag 
erop mocht 

  
 



 ik naar het clubhuis komen. Ik keek mijn ogen 
uit. Wat lagen daar veel scherven. Een zaterdag 
later gingen we graven. 
Ik vond het graven erg leuk en ik ging in mijn 
vrije tijd wel eens kijken op plekken waar 
gegraven werd en waar oude dingen waren geweest. 
Vóór de zomervakantie mocht ik met René v.d. Mark 
mee naar een plek bij de Donkeregaarde, bij de 
snelweg Amsterdam - Den Bosch. Daar was een 
rioleringssloot gegraven door de IJzertijd-
Rijnbedding (Van Tent, 1978). Een paar dagen 
later ging ik daar met mijn vader kijken. We 
vonden daar inheems potmateriaal, dierresten en 
Romeinse import, zoals terra sigillata en terra 
nigra. Op een van de hopen grond vond ik een 
stukje van het gewei van een edelhert. Daarnaast 
lag nog een groter stuk. Daarvan dacht ik eerst 
dat het een bot was, maar mijn vader zei: "Dat 
hoort bij elkaar. Dat moeten we thuis eens goed 
bekijken". Toen we het hadden schoongemaakt, 
ontdekten we slijtsporen op het gewei. Het moet 
een hakje zijn geweest. We zijn ermee naar Marijn 
Lockefeer gegaan. Die heeft het gefotografeerd. 
Jan Gussenhoven heeft het laten tekenen door Hans 
Daalhuizen. 

Later was de plek zo overgroeid met onkruid, dat 
je er niet meer bij kon komen. Ik vind de 
"graafclub" erg leuk. 
 
 

Gert-Jan de Ruiter. 
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ONZE FOTO-RUBRIEK 
 
Op de ansichtkaart uit het oude Vreeswijk ziet u 
deze keer de Koninginnenlaan. De verspreiders van 
dit soort kaarten deden hun uiterste best om van 
vele mooie. plekjes in dorpen en steden aardige 
kaarten te verkopen. Alleen met de opschriften 
namen ze het vaak niet zo nauw. De Koninginnenlaan 
wordt op deze kaart "Koninginneweg" genoemd. De 
foto is aan het begin van deze eeuw gemaakt en 
zoals in die tijd gebruikelijk; de mensen kwamen 
met velen naar de fotograaf om ook op de kiek te 
mogen. Links op de foto ziet u de sloot, die langs 
de tuinen lag van de toenmalige vila 
"Schoonzicht". Die tuinen zijn later geruimd en 
toen is daar de RK begraafplaats aangelegd. In 
1910 is de St. Barbarakerk daarbij gebouwd. 
Van het Jutphase deze keer een afbeelding van het 
voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis is 
gefotografeerd toen het in de schijnwerpers was 
gezet ter gelegenheid van het koperen regerings-
jubileum van Koningin Juliana in 1960. 
Het gemeentehuis is gebouwd in 1910. De bouw werd 
gegund aan de Jutphase aannemer Heyman. Daarvoor 
hadden enkele andere aannemers zich moeten terug-
trekken, omdat hun lagere inschrijvingen blijkens 
informatie van de architect berustten op foutieve 
berekeningen. De firma Heyman bouwde dus het 
gemeentehuis en dat verliep niet zo vlekkeloos, 
omdat in de eindfase diverse materialen te laat 
aan de firma Heyman werden geleverd. Enfin, in een 
van de volgende nummers van dit blad komen we op 
die bouwgeschiedenis terug. Daarbij speelde zich 
ook nog een langdurige kwestie af tussen de 
gemeente en een van de buren over een waterput. 
Overigens; ziet u op deze foto links van het 
gemeentehuis nog de bushalte van de T.P.? 
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CRONYCK DE GEYN 

april 1985 7e jaargang, nr. 2. 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING 
NIEUWEGEIN 

JONKER WILLEM PLOOS VAN AFSTEL 
De opdrachtgever voor de bouw van huize De Wiers. 
door M.A. Willems. 

Uit de levensbeschrijving van Willem Ploos van Am° stel (1608-
1668) komt duidelijk naar voren dat hij een hard werkende man 
is geweest. Zijn zakelijk en financiëel inzicht was geweldig groot. 
Al moet hier eerlijkheidshalve wel bijgezegd worden dat zijn af-
komst de brug is geweest naar zijn uiteindelijk succes. 
Zijn werkelijke carrière begint met de aanstelling op 19 december 
1633 als raadsman van het Hof van Utrecht. In juni van datzelfde 
jaar was hij in het huwelijk getreden met Maria van Gemert en 
woonde het jonge paar in Den Bosch. Na zijn aanstelling aan het 
Hof van Utrecht woonden zij korte tijd bij hun nicht Henrica Ploos 
van Amstel in de Romerburgerstraat (nu Hamburgerstraat 19) te 
Utrecht. 
Dan kopen zij voor f 4750,-- het huis van wijlen hun neef mr. Peter 
Ploos van Amstel aan de Voorstraat no. 42. 
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In 1637 ruilt hij dat huis met dr. Peter van Dam -die korte 
tijd later trouwt met Henrica Ploos van Amstel- tegen 
landerijen in Vreeswijk. Mede door deze transactie zal de 
naam van WilIem Ploos van Amstel later voor Vreeswijk nog 
een belangrijke rol gaan spelen. 
 
Naast raadsheer aan het Hof van Utrecht was Willem ook 
kanunnik van Oudmunster. In deze hoedanígheíd krijgt hij 
op 1 oktober 1647 voor een periode van 8 jaar een benoeming 
tot drost, schout en dijkgraaf van Hagestein. 
Door deze benoeming is Willem de belangrijkste ver-
tegenwoordiger van de kanunniken, hetgeen tot uitdrukking 
komt in de bijbehorende woning: het kasteel van Hagestein. 
Om er voor te zorgen dat Willem voldoende aandacht aan zijn 
nieuwe functies zal schenken wordt hij verplicht met zijn 
gezin op het kasteel van Hagestein te gaan wonen en moet hij 
deze functies zelf vervullen. In tegenstelling tot hetgeen vaker 
voorkomt, mag hij dus geen plaatsvervanger aanwijzen, die 
in zijn naam en tegen een aangepaste vergoeding de ge-
noemde functies daadwerkelijk uitoefent. Willem zelf ziet wel 
in dat zijn Hagesteinse functies qua tijd niet verenigbaar zijn 
met zijn raadheerschap in Utrecht. Daarom haalt hij zijn 
broer Nicolaes over voor hem hand en spandiensten te ver-
richten in Hagestein en nog voor zijn officiële benoeming 
verkrijgt Willem zelfs van Oudmunster toestemming om ook 
Nicolaes op het kasteel van Hagestein te laten wonen. 
 
Willems vader -Adriaen Willemsz. Ploos  heeft geruime tijd 
moeten vechten om de erkenning adelstand. Na de 
goedkeurende beschikking over  deze 
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De ridderhofstad Rijnhuizen, door Willem gehuurd 

t.b.v. zijn vader. 
 
adelstand door prins Frederik Hendrik in 1634, wordt het 
goed Langesteyn bij Langerak aangekocht. Dit echter slechts 
als een statussymbool daar het goed Langesteyn toen al een 
ruïne was. Maar voor Langesteyn gaf de Ridderschap een 
erkenning af als ridderhofstad, waardoor ook de deur naar 
Het Ridderschap en Staten van Utrecht open ging. Daar het 
goed Langesteyn onbewoonbaar was, moest Willem voor de 
heer van Langesteyn een andere en passende woning zoeken 
in het Sticht. 
Van Jonker Reynout van Tuyll van Serooskerken kon 
Willem voor zijn vader diens "huysinge en de ridder- 
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hoffstadt Rynhuysen in 't Overeynt van Jutphaes met
sijn cingelen, visserij en graften, poorthuys, stal-
lingen, hoff, duyvenvlucht" met een bijbehorend stuk
grond huren. 
 
Toch werd de erkenning van Langesteyn als ridderhofstad 
klaarblijkelijk niet als een volkomen vaststaand feit 
beschouwd, want hoewel Willems vader deze erkenning in 
1642 van de Stichtse Ridderschap had verkregen, diende 
Willem later weer een reqest van dezelfde strekking 
in, met eenzelfde resultaat. Zo'n veertig jaar later is 
die erkenning echter weer teniet gedaan. 
Ook doet hij in 1653 een enigszins vreemd verzoek, als 
hij het plan heeft een luxueus buiten te laten 
bouwen. Aan de Ridderschap schrijft hij: "Wel genegen 
soude sijn het oude ende vervallen huys van de voorz. 
ridderhoffstadt Langesteyn weder op te timmeren tot een 
ridderwoninge gelijck het selve van outs is geweest." 
Het ligt echter in Langerak aan de Lek, 
"en alsulcx wel vier uyren vande stadt Utrecht ende 
daer door bij quat weder ende winter tijden seer 
moeylijck is van daer naer de stadt Utrecht ende weder 
van Utrecht derwaerts te reysen." Hij verzoekt of: 
"de naem, qualificatien ende wapen vande voorz. rid-
derhoffstadt Langesteyn op sijn voorz. hoffstede onder
de gerechte Vreeswijck mochte werden getransporteert." 
De bedoeling is duidelijk: hij wil de erkenning als 
ridderhofstad overdragen van Langesteyn op een nieuw te 
bouwen "ridderwoninge" bij Vreeswijk. De Ridderschap 
laat het oude beginsel, dat de erkenning als 
ridderhofstad aan de grond is gebonden, niet vallen 
voor Willems pragmatische argumenten. 
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De korte notulen van de Ridderschap vermelden: 
"', september 1653, Verzoeck van raadsheer Ploos van 
Amstel om 't huys Langesteyn te mogen herbouwen op een 
hofstede onder de Vaert. Afgeslagen." Deze afwijzing 
lijkt echter niet van al te grote int-loed te zijn 
geweest op zijn bouwplannen, want omstreeks 1654 
verrijst het landhuis 'De Wiers' op de plaats waar 
Willems, bewuste hofstede heeft gelegen.liet ontwerp van 
'De Wiers' is van de bekende architecten Gijsbert 
Teunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Coten. 
De bouw is waarschijnlijk door Willem in eigen beheer 
uitgevoerd. Deze vooronderstelling wordt nog versterkt 
door het gerechtelijk bevel in 1655, dat Willem zijn 
arbeiders onmiddellijk moet laten stoppen met het 
afgraven van de schans op de Vaert. Dit zand heeft hij 
waarschijnlijk gebruikt voor het ophogen en bouwrijp 
maken van de grond voor huize 'De Wiers ' . 
- Later, als het huis eigendom is van zijn kleinkinderen 
spreekt men van "dat huys ende hoffstadt en ses en 
veertig mergen lands met sijn grachten, bemuert 
voorburgh, stallingen met het vorder getimmér". 
 
Het ligt voor de hand dat het verblijf op kasteel 
Hagestein bij Willem de behoefte heeft gewekt om ook na 
zijn Hagesteinse periode in 1655 over een repre-
sentatief buitenverblijf te kunnen beschikken, re-
sulterend in zijn wens om Langesteyn in De Wiers aan de 
Vaert te herbouwen. 
De familie Ploos van Amstel is vaak in het huis aan de 
Vaert. Hierover staat in het huurcontract: "den 
verhuyrder behoudt mede noch aen hem int gehele de 
opcamer deses huyses ende de solder daer boven 
mitsgaders 't gebryck van de keucken ende kelder soo 
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wanneer hij off sijn familie haer verblijff daer neemen 
off houden." 

  

Het kasteel van Hagestein, ambtswoning van Willem Ploos van Amstel in 

de jaren 1647-1655. 

Willem Ploos van Amstel bezit naast veel grond en 
landerijen verdeeld over heel het Sticht, ook in 
Vreeswijk, buiten het grondgebied van huize 'De Wiers', 
nog verschillende stukken grond, deels in eigendom, 
deels gepacht en doorverhuurd. Materieel is het Willem 
dus heel goed gegaan. Privé geeft zijn leven een ander 
beeld. 
Willem en Maria hadden vier kinderen, doch drie zijn 
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 er heel jong gestorven. Alleen de oudste dochter Isabella Clara (1634-1670) is in leven gebleven. 
Maar ook zij was voor haar ouders niet het volledige 
zonnetje in huis. Vooral niet nadat zij verliefd ge-
worden was op haar neef Engelbert. 
Haar ouders verzetten zich heftig tegen een mogelijke 
verbintenis. Dit waarschijnlijk vooral omdat 
Engelbert -hoewel verstandelijk meer dan begaafd- 
zakelijk het volkomen tegendeel was van Isabella 
Clara's vader. 
Op 11 november stellen Willem Ploos van Amstel en 
Maria van Gemert hun testament op. Het begint met de 
woorden: 
"Overdenckende datter niet sekerder is als de doot 
ende niet onsekerder als de uyre van dien," 
waarop zij Isabella Clara tot universeel erfgename 
benoemen; 
"van ons tijtelijcke goederen, heerlijcke, eygen, 
meubile, actien, credieten, geene uytgesondert, in 
wat landen ofte provincien ende van wat nature des 
selve souden mogen wesen ofte bevonden worden." Er 
zit echter wel een addertje onder het gras: "Indien 
onse voorz. dochter (dat God verhoede wil) haer 't 
eeniger tijt ten houwelijck quame te begeven met Jor. 
Engelbert Ploos van Amstel, heere van Gunterstein 
enz. ofte oock buyten onser beider... .concent ende 
bewillinge met iemant anders," dan krijgt zij 
slechts het legitieme deel, terwijl het merendeel 
van de erfenis in eerste instantie aan haar eventuele 
kinderen zal toevallen. Zelfs "de lijffrenten t'haren 
lijffe aangecoft als mede de juwelen ende silverwerck 
bij haer gebruyckt wordende, mitsgaders den vorderen 
huysraet ende inboedel," vallen dan onder deze 
regeling. Het beheer van hun na te laten boedel 
vertrouwen ze in dat geval toe aan hun secretaris-
rentmeester Arend van 
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Zegel van Willem Ploos van Amstel. 
 
Drakenborg. In november 1657, een jaar na het passeren 
van het testament, overlijdt Maria van Gemert. Op 9 
november luidt voor Maria's nagedachtenis de grote klok 
van de Domkerk te Utrecht. Zij werd 's nachts begraven 
in het graf dat Willem al een aantal jaren eerder had 
gekocht. 
Enkele maanden later wordt het testament geopend en 
wordt Isabella Clara officiëel op de hoogte gebracht 
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van de gevolgen van een huwelijk met Gijsbert Ploos van 
Amstel. 
De inhoud van het testament heeft echter geen invloed 
op haar voorgenomen plan en op 25 jarige leeftijd -de 
leeftijd waarop zij via het gerecht toestemming van 
haar vader af kan dwingen- geeft ze te kennen te willen 
trouwen met Gijsbert. Haar vader laat het niet aankomen 
op een gerechtelijk ingrijpen en geeft toch zijn 
toestemming. 
 
In 1667 is Willem al geruime tijd ziek en op 22 de-
cember laat hij nogmaal de notaris aan zijn ziekbed 
komen. Hij wilde de ruzie met zijn dochter bijleggen en 
haar alsnog tot universeel erfgenaam benoemen. Willem 
herroept 'om goede redenen' zijn oude testament, 
waardoor Isabella Clara en Gijsbert na zijn overlijden 
over zijn vermogen van 125.000 gld. kunnen beschikken. 
Maar ook aan dit tweede testament zit een voorwaarde 
vast. Zij moeten Arend van Drakenborch, Willems 
secretarís-rentmeester, eerst alle schulden die op de 
boedel mochten drukken laten aflossen. Daartoe moeten 
zij hem Willems volledige administratie ter hand 
stellen. Pas nadat de boedel schuldvrij is, mogen 
Isabella Clara en Engelbert er vrij over beschikken. 
"Ingevalle mijne dochter ofte haeren man de voornoemde 
clausule niet willen naecomen, approberen ende voldoen, 
soo verclare ick den testamente bij mij ende mijn za. 
huisvrouw gemaeckt van weerde te houden." 
Willem heeft nog een tweede hartewens in dit testament 
vastgelegd, waarmee hij nogmaals zijn grote liefde voor 
huize 'De Wiers' onderstreept: "Verclare vorders mijne 
expresse wille ende begeeren te sijn dat de plaetse 
ofte gront der oude huysinge Langesteyn ende de 
ridderhoffstadt Langesteyn met de 
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qualificatie vandien.... altijt ende ten eeuwige dagen 
sullen moeten blijven aan mijns huysinghe hoffstede 
ende landen staende ende gelegen inde Wiers, sonder 
daer van immermeer gescheyden ofte separaet vercoft te 
mogen werden." 
 
Op 29 januari 1668 overlijdt Willem Ploos van Amstel 
Ook hij wordt begraven in de Domkerk te Utrecht, nadat 
eerst de grote klok van de Domtoren tot zijn na-
gedachtenis heeft geluid. 

Voetnoten: 
 

De gegevens voor dit artikel heb ik ontleend aan het 
uitvoerige manuscript "Willem Ploos van Amstel, een 
stadse plattelandsjonker uit het Sticht." van J.J.A. 
Ploos van Amstel, gepubliceerd in het "Jaarboek 
Oud-Utrecht 1982" 

 
Zie voor verdere bijzonderheden over de geschiedenis 
van huize 'De Wiers' de kwartaal-uitgave van de His-
torische Kring Nieuwegein, 4de jaargang, nr. 3, juli 
1982. 
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JUTPHAAS IN DE DERTIGER 

JAREN. door: Ad Brand. 
 
 
Inleiding. 

Als over de historie wordt geschreven, gaat de auteur vaak eeuwen 
terug in de tijd. In een stad als Nieuwegein, die in nog geen kwart 
eeuw is en wordt gebouwd op het grondgebied van de dorpen 
Jutphaas en Vreeswijk, gaat de tijd echter heel snel. We dreigen te 
vergeten hoe die dorpen er kort voor die onstuimige bouwperiode 
hebben uitgezien. Dat heeft me op het idee gebracht om eens op 
papier te zetten hoe ik in mijn jeugd het dorp Jutphaas heb gezien, 
wat voor soort mensen er woonden en welke gebeurtenissen lange 
tijd tot de verbeelding van de bewoners hebben gesproken. 
In dit nummer van 'Cronyck de Geyn" de eerste aflevering. 

 
Het Sluisje en de Nedereindseweg. 
Het Sluisje, waarvan de naam in ere wordt gehouden doordat het 
stukje straat terplaatse die heeft gekregen, was een echt sluiskolkje. 
De wetering liep uit in de Vaartse Rijn en de houten pramen van 
de Jutphase praamschippers vervoerden van diep in het Nedereind 
griendhout en landbouwproducten naar de markt in Utrecht. De 
sluiskolk had ten doel om de waterstand in de polder te regelen, 
waarop nu de woonwijken Zuilenstein en Batau zijn gebouwd. 
Aan weerszijden van het kolkje was bebouwing van velerlei soort; 
nering in verschillende vormen werd er bedreven. 
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Aan de noordzijde op de hoek met de Heerenstraat staat thans 
evenals zestig jaren geleden een groot wit pand. In de dertiger 
jaren dreef de familie Friedeman er een zaak in galanterieën, 
garen, band en vele andere huishoudelijke artikelen. Het gezin 
woonde boven. Op het Sluisje woonde vervolgens in een klein 
pandje Ard Grapendaal. Boven was het woongedeelte en op 
de benedenverdieping was een reparatiewerkplaats voor 
fietsen en motoren. Grapendaal verhuurde ook auto's en hield 
er een taxibedrijf op na. Daarnaast, zuidelijk, was de 
ingangspoort van de kwekerij "Veellust". De kwekerij 
strekte zich uit achter de Heerenstraat en de specialiteit 
waren de begonia's. Zelfs in die tijd al gingen veel van de 
produkten van de kwekerij de grenzen over. Aan het hoofd 
van de onderneming stond J. van den Berg, een 
karakteristieke figuur uit die tijd: een zwarte pandjesjas en 
bijpassende broek en tenslotte hagelwitte tripklompen. 
Onafscheidelijk van Van den Berg was zijn grote bolknak-
sigaar. Hij woonde in een groot huis naast de ingangspoort 
van de kwekerij. Het huis was versierd met een in zilverkleur 
uitgevoerd wapen van Nederland; Van den Berg mocht 
namelijk voor zijn bedrijf ook de titel van Hofleverancier 
voeren. Een keer in de week werden de begonia's naar de 
veiling gebracht voor zowel binnenlandse- als de buitenlandse 
handel. Die transporten werden verzorgd door twee andere 
heren Van den Berg, respectievelijk neef Jan en zoon Jan van 
de eigenaar. In de volksmond werden de drie heren Van den 
Berg als gebruikelijk met een bijnaam uit elkaar gehouden. Je 
had Mijnheer Jan, Blonde Jan en Zwarte Jan. 
Naast het huis van Van den Berg stond het woninkje van 
Hoeienbos; wit gekalt en kraakhelder en daarnaast was de 
werkplaats van de gebroeders Van Rijn, loodgieters te 
Vreeswijk. Toen de gebroeders Van 
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Rijn in 1936 hun bedrijf verplaatsten naar Bunnik, nam Grapendaal 
het pand als werkplaats erbij. In de drie volgende huisjes op het 
Sluisje, puur-hollandse optrekjes, die hagelwit waren, en met stoepjes 
aan het sluisklokje. In een van die huisjes dreef "Dikke Jan" 
Vermeulen een handeltje in petroleum en wasmiddelen, terwijl men 
er ook stoelen kon laten matten. Een bedrijvig buurtje dus, evenals 
aan de zuidzijde, Op de hoek met de Dorpsstraat was er het café De 
Zwaan, eigenlijk in Jutphaas het stamcafé voor de boeren. 
Onder het dak van het café, in een soort opkamertje, woonde vrouw 
Koppenhout. Dit kamertje had een eigen ingang aan het Sluisje met 
een stenen trap en een klein bordes met een ijzeren hek. Tegen het 
café stonden aan de achterzijde enkele huisjes aangebouwd, waarin de 
families Spiekman en Werhoven en Wijntjede-mutsenwaster 
woonden. En achter de huisjes de paardenstallen, die bij het café 
hoorden. Als de boeren 's-zondags ter kerke gingen werden daar de 
paarden gestald nadat de wagentjes (type bekend als 'Utrechtse 
tentwagentjes") keurig in rijen langs het Sluisje waren opgesteld. Na de 
kerk dronk men in het café een brandewijntje met suiker en werd een 
zondagse sigaar opgestoken.. 
In de steeg bij de paardenstallen stonden zes kleine huisjes, waarin onder 
meer schilder Kwakernaak woonde. "De Kwaak" voerde op zijn gevel 
een reklamebord met de tekst: "Je adres voor behang en schilderwerk, 
eigen fabrikaat, hier in 't hoekje naast de kerk". Van "De Kwaak" 
doen in die tijd veel verhalen de ronde over zijn manier van 
zakendoen. In het pand, waarin thans een Enkabe-supermarkt is 
gevestigd, woonde toen de kleermaker P. Sontrop. In een volgende 
aflevering kom ik terug op het stukje Sluísje/Nedereindseweg tussen 
de Hervormde Kerk 
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Rechts de reparatieinrichting van Grapendaal. Links de toegang tot 

kwekerij "Veellust". 
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en wat nu het pand Nedereindseweg 11 is. Ik wil besluiten 
met een stukje historie, dat mogelijk te maken heeft met 
de bewoners uit de dertiger jaren van het pand 
Nedereindseweg 12. Dat was toen de familie Verhaar. 
Het huidige pand is naar schatting zo'n 80 jaren oud. 
Mogelijk, ik heb het niet uitgezocht maar in de 
volksmond wordt het wel verteld, is die familie Verhaar 
een nazaat van een gezin, dat aan het einde van de 
achttiende eeuw in Jutphaas woonde. De volksverhalen 
zal ik niet allemaal verhalen, maar over het gebeurde 
citeer ik graag de Utrechtse Courant van 31 augustus 
1785: 

"Werd bekend gemaakt, dat, aanstaanden 
Woensdag den 31 Augusutus, en volgenden dagen, by 
den Castelein J. Vermeulen aan 't Vreebrug, in 't 
Kasteel Vredenburg te zien zal zyn, EEN 
EERSTGEBOOREN KINT, zynde een Meisje, waar 
van de Huisvrouw van Hendrik Verhaar, te Jutphaas, 
op Maandag den 22. Augustus dezes jaar, bevallen 
is, 't zelve heeft TWEE HALZEN en TWEE 
HOOFDEN, zynde 't overige in alles maar EEN 
lichaam." 

 
Bovenstaande bericht heb ik ontleend aan het boek 

"Jutphaas in kranteberichten" door Jan Schut. 
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VONDSTEN RIDDERHOFSTAD 

VRONESTEIN. door: René v.d. Mark 

Algemeen. 
De Ridderhofstad Vronestein stond in de gemeente Jutphaas en 
stamde uit de 13e eeuw. 
Het terrein waar het kasteel heeft gestaan en waar ik 
"landesaufnahme" heb gedaan, ligt tussen de Nedereindseweg en 
Galecopperdijk thans Duetlaan. 
Wat is een ridderhofstad, het begrip ridderhofstad werd voor het 
eerst gebruikt in het begin van de 16e eeuw. Het woord 
ridderhofstad hield in dat het huis een gracht moest hebben, 
waaroverheen een ophaalbrug. Het kasteel moest daarbij ook nog 
versterkt zijn en het moest een eventuele aanval kunnen weerstaan. 
Later moest men daarbij ook nog van adel zijn om in aanmerking 
te komen voor een ridderhofstad, dat was in het jaar 1536. Waarom 
liet men zijn huis tot ridderhofstad verklaren, de reden is dat men 
vrijgesteld werd van huisgeld, dat was een soort belasting, Verder 
hoefde men geen accijns te betalen voor drank en men mocht het 
eventueel zelf brouwen. Nu de vondsten: Ik heb een groot aantal 
scherven en diverse voorwerpen gevonden. In dit artikel wil ik 
alleen de voorwerpen beschrijven. 
Laat ik beginnen de vondsten die ik op bovengenoemd terrein 
gevonden heb op te noemen. Een balkspijker, gewone oude 
spijkers, hoefijzer, paardenbitstel, strijkijzer, perenpot, bodem 
van een wijnfles en een aantal stukken van uit klei gebakken 
knikkers. Er zijn ook nog een aantal aarden pijpjes gevonden. De 
meeste vondsten zijn gedaan in de jaren 1976-'77-'78. Er zijn later 
ook nog vondsten gedaan, maar het 
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meeste is in de eerder genoemde jaren gevonden. Er zijn ook 
nog muurresten van het kasteel gevonden, maar er was helaas 
te weinig tijd voor een onderzoek door een instantie zoals het 
R.O.B, want men was reeds bezig met de bouw van een nieuwe 
wijk en met de aanleg van een park van de gemeente 
Nieuwegein. Onderstaand volgt een beschrijving per voorwerp. 

 
Het paardebitstel. 
Het bitstel is gevonden op één van mijn "landesaufnahmen". 
Men was toen bezig een diepe put te graven met een buldozer.-
De plaats was waar nog geen honderd jaar geleden de 
slotgracht liep van Vronestein. De "landesaufnahme" is in 
1976 gedaan en in de grond die uit de put kwam zo ook het 
paardebitstel. Dit paardebitstel werd waarschijnlijk voor 
ridders 
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of soldatenpaarden in die tijd gebruikt. 
Het paardebitstel schijnt een zeldzame vondst te zijn en het 
stamt waarschijnlijk uit de 17e of de 18e eeuw, dit kan men 
niet met zekerheid stellen aangezien er weinig lektuur of 
informatie over bestaat. 
Ik heb bij verschillende musea geïnformeerd, in Nederland 
en het buitenland. 
Tot nu toe heb ik er nog maar een gezien, een reproduktie in 
Burg Eltz dat ligt aan de bron van de Moezel in Duitsland. 
Het paardebitstel werd gebruikt om het paard in toom te 
houden. 

 
Het ijzerwerk. 

Het ijzerwerk stamt uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Er zijn ook 
nog spijkers, balkspijkers, hoefijzers en een soort kram, 
maar deze is groter dan de gewone kram. Maar laat ik 
beginnen met de balkspijker. De balkspijker is de voorloper 
van het muuranker. Hij werd gebruikt om de grote balken 
waar de vloeren op liggen vast te zetten aan de muur. Deze 
balkspijker komt waarschijnlijk uit de 16e eeuw. De 
kleinere spijker werd gebruikt voor de vloeren deuren en 
de brug. Van de spijkers heb ik er 10 gevonden. Zij dateren 
uit begin 17e eeuw. 
De vorm van de balkspijker en de gewone spijker is 
praktisch hetzelfde, alleen het verschil is de lengte de 
balkspijker + 30 cm en de gewone spijker 6 cm. Ze hebben 
beide een rond-vierhoekige kop. De rest is vierkant in een 
punt uitlopend. 

Nu het strijkijzer; dit komt waarschijnlijk uit de 18e eeuw en 
bevat het opschrift "bazar de 1'hotel ville". 
 
De hoefijzers. 
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De hoefijzers stammen uit de 17e eeuw. In de ene helft van het 
hoefijzer bevinden zich gaatjes voor de spijkers voor het 
bevestigen van de hoefijzers. De andere helft heeft 2 
driehoekige rechtopstaande lipjes. Eén van de 2 lipjes beviuídt 
zich in het midden. De kant van de lipjes bevindt zich ten 
opzichte van het paard naar binnen gericht. De kant met de 
spijkergaatjes is daarentegen naar buiten gericht. Het 
tegenwoordige hoefijzer heeft aan beide kanten gaatjes, maar 
het heeft wel een rechtopstaand driehoekig lipje in het 
midden. 

  

De knikkers. 
De knikkers die op het terrein zijn gevonden van het kasteel 
Vronestein zijn er vier. Ze zijn allemaal zwaar beschadigd, 
maar je kunt nog wel zien hoe groot de knikkers zijn geweest. Ze 
zijn uit klei ge- 
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bakken. Knikkers waren vroeger een bijprodukt van de 
pottenbakker. De knikkers werden gebruikt om mee te 
knikkeren, maar in tegenstelling met de knikkers van nu zijn 
ze veel groter. De grootste die ik gevonden heb is 5 cm 
doorsnede en de kleinste 32  cm. De knikkers zijn 
waarschijnlijk 17e eeuws. 
 
De perepot. 
De perepot is gevonden in de Nedereindsewetering ter hoogte 
van Vronestein. De perepot was een huishoudelijk 
gebruiksvoorwerp. Het werd waarschijnlijk gebruikt om te 
koken. De pot heeft een soort peervormige buik. 
Zo'n perepot had één oor en een deksel. 
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De deksel heb ik er niet bij gevonden, en het oor was ook 
afgebroken. 
De perepot is 17 cm hoog en 21 cm breed. De pot is 16e 
eeuws. 

 
Het spinsteentje. 
Het spinsteentje dat gevonden is op het terrein waar eens 

het kasteel Vronestein stond is vermoedelijk 14e eeuws en 
bevindt zich nog in hele staat. Spinsteentjes zijn 
onderdelen van de vroegere spintol. Die tol bestond dan uit 
een steentje en een stokje van ca. 15 cm lang, en in het 
midden een verdikking. In het steentje zit een gaatje dat 
nauw uitloopt, zodat je het steentje makkelijk op het houtje 
kan schuiven. Het spinsteentje is de voorloper van het 
tegenwoordige spinnewiel dat in de 16e en 17e eeuw kwam. 
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Het steentje fungeerde als een soort vliegwiel. Het 
spinsteentje werd niet alleen in de middeleeuwen gebruikt. 
In de prehistorie gebruikte men deze vorm van spinnen 
ook, weliswaar in een primitieve vorm. 
 
Het lepeltje. 
Het lepeltje is waarschijnlijk koper-nikkel. Dit is moeilijk te 
zeggen, want het lepeltje bevat geen enkel merkje. 

De datum van het lepeltje is daardoor ook moeilijk te 
bepalen. 
De oudste lepeltjes die in Nederland zijn gevonden zijn 9e 
eeuws en waren van hout of been. Later in de middeleeuwen 
ging men ook tin, koper, zilver, goud, gebruiken voor het 
vervaardigen van lepeltjes. 

 
De pijpenkoppen. 
Ik heb een 75 tal pijpenkoppen en hieltjes gevonden, 
verspreid over het gehele terrein. Ook heb ik nog een 
redelijk complete pijp gevonden. Deze pijp is tevens de 
oudste die ik bij het kasteelterrein gevonden heb. Hij bevat 
gen merkje maar gezien de kleine kop is de pijp 17e eeuws. 
Van de andere pijpjes is minder over. 
Er is ook nog een pijpje gevonden met het wapen van 
Utrecht, deze is waarschijnlijk laat 17e eeuws. De 
pijpenkopjes en hieltjes hadden merkjes van de 
pijpenmaker die meestal op de hieltjes staan. De 
merktekens zijn mij helaas niet bekend. 

 
De munt. 
De munt is ook bij een "landesaufnahme" gevonden. Het 
geldstuk stamt uit 1828, dat is uit de tijd dat 
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het kasteel nog bestond en bewoond werd. 
Ongeveer 20 jaar later werd het kasteel verkocht door Baron 
Heerman van Zuidwijk. Nog geen zeven jaar later na de 
verkoop werd het kasteel gesloopt. 
Maar nu verder over de munt, deze is in 1828 geslagen. Aan de 
ene kant staat een gekroonde W. van Willem I. De munt is 
geslagen in Brussel. Aan de linkerkant van de W. staat de 18 
aan de andere kant 28. Op de achterkant staat een gekroond 
wapenschild. De munt is aan deze kant zo geoxideerd dat niet 
meer te zien is wat op het wapenschild heeft gestaan. 
Volgens de muntencatalogus van 1982 heeft de Nederlandse 
leeuw in het wapenschild gestaan. Aan de ene kant van het 
wapenschild is een 1 te zien, aan de andere kant een C, van 
cent. Aan de onderkant van het wapenschild staat links het 
muntmeestersteken: een 
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 palmtak en aan de rechter onderkant staat een B. van 
Brussel waar de munt is geslagen. 
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REDAKTIE - MEMO'S 

Nieuwe leden. 
J.M. van Doorn, Chabotlaan 23, 

Nieuwegein. 
Bibliotheek. 
Het afgelopen kwartaal is door ons 

aangeschaft het boek Bijdragen tot de 
geschiedenis der Provincie Utrecht door 
Jhr. J.J. de Geer. Van de Heer Miedema 

ontvingen wij een aantal jaargangen van 
het blad Nederlandse Historiën, welke 
inmid dels in vijf banden zijn ingebon- 

den. Hartelijk dank hiervoor. 

 

  Naambord. 
Op de dag van de oude ambachten, welke door 

de Kring in februari in gebouw de Lantaern werd georganiseerd, 
werden wij door deelnemer (kunst)-schilder Ad Brand aangenaam 
verrast. Door hem werd aan de Kring een door hemzelf 
vervaardigd naambord (ruim 1 meter breed) aangeboden, 
waarvan op de volgende pagina een foto is afgebeeld. Op een groen 
veld is de naam van de Kring met de wapens van Vreeswijk, 
Jutphaas en Nieuwegein in de officiële kleuren afgebeeld. Ad, 
nogmaals hartelijk dank hiervoor, wij zullen er ongetwijfeld bij 
onze aktiviteiten gebruik van maken. 

Otto Pijpker. 
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JEUGD-ARCHEOLOGIE 
 
door: Jan Gussenhoven. 
 
 
Als lezer van Cronyck de Gein, weet U dat een werkgroep, 
elke zaterdag, voor zover de weergoden van ons houden, bezig 
is met een opgraving, of dat we in het clubgebouw nuttig bezig 
zijn met het wassen en determineren van de duizenden 
scherven. De werkgroep is al zo oud als onze kring, maar de 
nieuwe dimensie van een jeugdgroep is nu in het vierde jaar 
bezig en met goed succes. Gemiddeld 10 kinderen in de leeftijd 
van elf tot achttien jaar doen daar in mee en het mag gezegd 
worden, er zitten hele goede en zelfs fanatieke tussen. 
Momenteel zijn we nog steeds (het derde jaar is ingegaan) op 
de akker van de Blokhoeve bezig. We hebben daar een 
uitgebreide en ingewikkelde opgraving van een nederzetting 
uit de eerste eeuwen na Chr. een z.g. Romeins-inheemse 
boerderij. Onze vereniging is lid van de A.W.N 
(Archeologische Werkgemeenschap Nederland). Hier zijn de 
amateur-archeologen lid van, mits ze goed en 
wetenschappelijk hun hobby willen bedrijven. (voor 
schatgravers is er geen plaats). 
De Bond doet redelijk veel voor haar leden en door het Bestuur 
wordt goed gewerkt om de duizenden leden iets te bieden: o.a. 
een bijzonder goed tijdschrift Westerheem, een educatief blad 
dat 4x per jaar verschijnt, uiteraard met veel wetenswaardige 
zaken over archeologie in Nederland. Voorts worden er elk 
jaar in binnen- en buitenland werk- en/of studiekampen 
gehouden, waar men onder leiding van de meest bekwame 
vakarcheologen de diverse disciplines kan leren om een goede 
amateur te kunnen worden. 
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Verder worden er door heel Nederland in de afdelingen zeer goede 
lezingen gehouden o.a. te Utrecht, zeker 6x per jaar in het 
winterseizoen. Ik doe mijn hobby nu ongeveer een jaar of acht en je 
hebt er dan ook wel wat van opgestoken om behoorlijk te kunnen 
werken. Je vindt je plaats in het team en ze hebben mij belast met 
leiding van en het werken met de jeugd. Dat verloopt erg plezierig, 
verder ben ik ook zo'n beetje de spullen-baas. We hebben in de loop 
van diverse jaren (met grote dank aan de vereniging) een schat van 
gereedschappen, zeer modern en efficiënt. 
Uit alles blijkt dat de werkgroep archeologie goed existeert. 
Onze Historische Kring is in Haarlem uitgenodigd om daar acte de 
presence te geven met de film "Jutphaas" en dat is voor ons allemaal 
een goede zaak. We gaan over de stadsgrens. We gaan het land in. 
Ook uw archeoloogjes "timmeren" aan de weg. 
Stadsarcheologie Utrecht kent ons goed en het is gewoon fijn en 
makkelijk om professionele broers op zo'n korte afstand bij je te 
hebben. Leden van ons team gaan elk jaar naar een studie- of 
werkkamp van de AWN: Je leert er, je krijgt contacten en houdt er 
vrienden aan over. En het is dan ook aardig en vererend dat ik van 
het Hoofdbestuur AWN een uitnodiging kreeg om eens wat te komen 
vertellen wat Jeugdarcheologie voor ons inhield: wat we doen en 
hoe we het doen. 
Peter van der Zwaal, secretaris van het Hoofdbestuur AWN, vroeg 
me dat. Hij had van collega's uit Tiel, Dordrecht en de Meern die bij 
ons op de opgraving zijn geweest en ook uit de Afd. Utrecht wat 
enthousiaste dingen over ons gehoord. 
"Wie de jeugd heeft, bouwt aan de toekomst"; de Bond moest maar 
eens een positief verhaal horen en ik heb 
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dat gehonoreerd. Zaterdag 10 november j.l. heb ik in 
Amersfoort voor het Hoofdbestuur en ca. 50 afde-
lingsafgevaardigden uit geheel Nederland over onze 
Historische Kring en onze werkgroep in het algemeen, 
maar over de jeugd in het bijzonder, een verhaal gehouden. 
Mijn verhaal was even makkelijk als eenvoudig. 
Een vaak gemaakte opmerking tegen jeugdleden is: "wij
zijn een Club van oude heren we zijn wetenschappelijk 
bezig en daar kan je geen jeugd bij hebben". Nou ja daar 
kan je dan uit je eigen ervaring door heen prikken. 
"Heren ..zozo?? maar OUD, om de donder niet. En we-
tenschappelijk bezig zijn, nou met de mond valt veel te 
vertellen maar het echte DOEN en het te durven doen, dat 
wetenschappelijke, doen we écht in de praktijk en als we 
het niet weten, nou dan zoeken we het op of we 
interpelleren de vakmensen". Ik heb de AWN duidelijk 
gemaakt dat we in onze werkgroep echte eisen en spelregels 
hebben: 1)  lid worden van de HKN, 
2) verplicht lezen van "de Onderkant van Nederland" en 

"Verleden Land", 
3) werken onder en met de spelregels van de AWN (dus 

geen schatgraverij en op de solo toer een verzameling, 
4) af en toe een vacantieopdracht maken. 
Na 4 jaar kunnen er een aantal jongens en meisjes wel 
degelijk opdrachten uitvoeren. 
Ze kunnen schaven- inmeten- intekenen en inkleuren zelfs 
waterpassen en corveeën of koffie zetten (want ook dat 
laatste hoort er bij). Anekdotes komen t.z.t. wel eens aan 
bod. 
Hans- Femke- Marco en Renée- Eelco en Frauke Wilfred- 
Jasper en Gertjan (en degenen die nog komen) ik hoop dat 
we nog jáááááren door kunnen gaan. 

 



 

  
moeite met de interpretatie van grondboringen (tot + 2.60 onder 
't maaiveld diep), zodat we hierbij enkele deskundigen uit onze 
gestaag groeiende kennissenkring raadplegen. 
Over een eventueel zichtbaar maken van archeologische resten 
van 't stadje 't Gein door de R.O.B. (in eventuele samenwerking 
met onze werkgroep) is nog steeds geen overeenstemming 
bereikt. De R.O.B. staat op 't (m.i. terechte) standpunt, dat, wat 
geen gevaar loopt, met rust moet worden gelaten. 

- Men heeft pogingen gedaan in onze werkkeet op de Blokhoeve in 
te breken. De deur en wat glaswerk moesten worden 
gerepareerd. We mochten dat (via onze onvolprezen 
bemiddelaar) bij Jos Brouwer doen. 

- Jan Gussenhoven heeft zich aangemeld voor 'n kaderkursus 
Archeologie. 

René van der Mark (jeugdlid) heeft 'n fraaie vondst van 
voornamelijk middeleeuws aardewerk gedaan in de buurt van 
Rijnhuizen, met o.a. Paffrath en Andenne-aardewerk. 

De overwintering op het Kerkveld 
heeft nog maar weinig weekends 
geboden, waarin gewerkt kon 
worden. Helaas waren er op de 
Handelskade ook weinig moge-
lijkheden vanwege de kou en het 
gebrek aan water. De eerste sleuf 
op het Kerkveld heeft overigens 
wat inheems-Romeins en Ro- 

     meins schervenmateriaal 
opgeleverd. We hebben wat  

ARCHEOLOGISCH NIEUWS 
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- De afdeling Utrecht heeft contact gezocht met zijn 
onderafdelingen om tot betere samenwerking en een beter 
begrip te komen. Jan is naar de eerste bijeenkomst geweest. 

- In 't jaarverslag van onze werkgroep is ons zeer 
gewaardeerd werkgroepslid Ben Kanters vergeten in het 
lijstje deelnemers aan werkweken van de A.W.N.  

- Het volgende artikel in de serie "Nieuwegeinse munten" 
laat nog even op zich wachten i.v.m. het ontbreken van 
documentatie-materiaal. 

M. Lockefeer
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 VOOR U GELEZEN IN...... 

 
de Utrechtsche Courant van 
 31-1-1911 
STADSNIEUWS.--Van een 
verloren rijwiel.—Een 
werkman uit VREESWIJK, die 
gisteren per rijwiel naar onze 
stad gekomen was en hier een 
boodschap ging doen, depo- 
neerde zijn karretje in de , 
Mineurs laan tegen een boom,  

in de vaste veronderstelling, het daar terug te zullen vinden, als 
hij uitgewinkeld was. De man dacht hier zeker te zijn 
aangeland in een soort Zand van belofte en scheen in 't minst 
niet te zinnen op de mogelijkheid van diefstal van het rijwiel. Of 
was het misschien de macht der gewoonte, en zet men in 
VREESWIJK zijn stalen ros steeds tegen een of andere boom 
Langs den openbaren weg om dan boodschappen te gaan doen? 
Enfin, de VREESWIJKSCHE burger trok een zuur gezicht toen 
hij terugkwam in de Mineurs laan heen en weer scharrelde, 
telkens en telkens de boomen telde en per slot van rekening 
ervaren moest, dat het karretje wel degelijk verdwenen was. 
Maar een dóór en dóór eerlijke Lantaarnopsteker, natuurlijk 
niet bekend met de opvattingen, die VREESWIJK'S ingezetenen 
koesteren omtrent de veiligheid van onbeheerde rijwielen, nam 
om diefstal te voorkomen, het karretje mee en deed aan de 
politiepost Cathari jne-Barrière aangifte van zijn vondst. 
Vanmorgen zou de -naar onze ideeën- roekeloze eigenaar, die 
zich ook bij de 
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politie had vervoegd, weer in het bezit van zijn eigendom 
worden gesteld. 
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Wist u dat.... 
.. voor het nieuwe seizoen het programma alweer wordt  

voorbereid. 
.. het bestuur de begroting voor 1986 voorlopig heeft vastgesteld 

en een subsidieverzoek bij de gemeente heeft ingediend. 
.. precies 400 jaar geleden in Vreeswijk de bebouwing oostelijk 

van de oude sluis door de Spanjaarden werd verwoest. 
.. de Spanjaarden toen eerst voor Jutphaas hebben gestaan en 

oostelijk van de vroegere Ruinhuizerbrug twee huizen in 
brand staken. 

.. daarna de plunderende troep via Houten naar Vreeswijk is 
getrokken, omdat de Hollanders de Rijnhuizerbrug open 
hadden staan zodat de aanvallers de Vaartse Rijn niet over 
konden steken. 

.. in 1885, een eeuw geleden dus, de buitenplaats "De 
Bongenaar" is gesloopt. 

.. de werkgroep publicaties tesamen met enkele anderen aan 
een derde boek werkt, dat deze keer niet over 
Ridderhofsteden gaat of over Jutphaas, maar over heel 
Nieuwegein. 

.. met de première van film "Vreeswijk" de kroon is gezet op 
bijna twee jaren van inventariseren, schrijven, fotograferen, 
filmen, geluidopnemen, monteren, lakken en copiëren. 

.. we blijven ijveren voor een oudheidkamer en een 
onderkomen voor de Historische Kring in de gerestaureerde 
Kinderboerderij. 

.. we verwachten, dat in 1986 de restauratie zal kunnen     
beginnen. 
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C R O N Y C K D E G E Y N 

juli 1985 7de j a a r g a n g ,  n r .  3. 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 

NOVEMBER 1813; VREESWIJK ONTSNAPT OP HET NIPPERTJE 
AAN-VERNIETIGING. 
door: Piet Daalhuizen. 
 
Inleiding 

Nadat in 1810 Keizer Napoleon Bonaparte zijn broer 
Lodewijk, die tot dan Koning van Holland was, tot 
aftreden had gedwongen, werden de Nederlanden inge-
lijfd bij Frankrijk. Charles Francois Lebrun, de 
Hertog van Piacenza, werd daarna benoemd tot Gouverneur-
generaal van het ingelijfde Holland. Op alle 
manieren moest het land ten dienste worden gesteld van 
de Franse bezetter; soldaten moesten worden "geleverd` 
voor des-keizers legioenen en de bezettende macht 
moest onderhouden worden. De verhalen over 
plunderingen en de "jacht" op vrouwen zijn heden ten dage 
nog te vernemen uit de monden van zeer oude 
mensen, wier grootouders die tijd hebben ondergaan. In
1811 kwam Keizer Napoleon zelf naar zijn zoveelste 
"nieuwe provincie" om zich in de hoofdstad Amsterdam 
glorieus te laten inhuldigen. Op 6 oktober 1811 
wilde Napoleon om 8.00 uur uit Gorinchem vertrekken 
in de richting Utrecht. Echter, omdat zijn 
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echtgenote niet gereed was met haar toilet, kon de reis 
pas tussen 9.00 uur en 9.30 uur worden aangegevangen. 
 
De overzet bij Vreeswijk. 
De tocht van Gorinchem naar Vreeswijk verliep niet 
voorspoedig; door de wekenlange herfstregens waren de 
wegen veranderd in een modderbrij. Het humeur van 
Napoleon was er door dit alles bepaald niet beter op 
geworden! In die tijd werden reizigers met een pontje 
over de Lek gezet, maar voor Napoleon was een forse 
boeier aanwezig. Binnen het uur zetten de Vreeswijkse 
schippers van het Pinnemaeckersgilde met behulp van 
pontons ook het gehele omvangrijke gevolg van de Keizer 
over. Aan de Vreeswijkse kant van de Lek werd de Keizer 
verwelkomd door de Perfect van het District van de 
Zuiderzee, de Graaf de Celles. 
 
De tocht naar Utrecht. 
Maanden was de reis van Napoleon voorbereid en de te 
volgen route was al die tijd nauwgezet gecontroleerd 
door een Franse legermacht van zo'n 10.000 man, die al 
die tijd door de bevolking gevoed moest worden. De 
soldaten waren ingekwartierd in alle dorpen en steden, 
die de Keizer zou passeren. De 10.000 man waren in deze 
omgeving ingekwartierd in de dorpen Jutphaas, Houten en 
Vreeswijk en de stad Utrecht, terwijl enkele 
legeronderdelen, die waren belast met de bewaking van 
de zuid-westelijke flank aan de route, waren 
ondergebracht in IJsselstein. De in 1963 90-jarige W. 
Schinkel vertelde in dat jaar: "Mijn grootvader stond 
met een bijl achter de voordeur om zijn dochters te 
beschermen tegen al te opdringerige Franse soldaten!" 
Van de eerste dagen van augustus 1811 af was het aantal 
troepen, dat in en bij Utrecht was samenge- 
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Generaal Molitor.  (Naar eene gravure van Maurin) .  
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trokken, zo groot, dat de inwoners van de stad en de 
omliggende plaatsen werden belast met een ontzettende 
inkwartiering; tot 16 man per gezin toe. Toen de 
toestand onhoudbaar werd, trok de Maire Van Dielen naar 
Amsterdam om de Gouverneur-generaal Lebrun te wijzen op 
het onmogelijke van het voortduren van de toestand. Dat 
had in zoverre een gunstig gevolg, dat vanaf dat moment 
de bevolking werd ontslagen van de verplichting om de 
soldaten te onderhouden; de voedselaanvoer werd toen 
vanuit magazijnen van het leger verzorgd. 
Aan al die ellende kwam een einde toen Napoleon zijn 
glorieuze tocht door Holland begon. Steeds meer le-
geronderdelen sloten zich bij het gevolg van de Keizer 
aan en verlieten hun inkwartieringsadressen. In het 
gevolg van Napoleon bevonden zich vanaf het Kasteel Huis 
der Geer in Jutphaas de hoogste Franse autoriteiten 
hier ten lande, zoals de Gouverneur-generaal Lebrun, de 
Maarschalk Oudinot en de Generaal Molitor. 
Glorieus was de tocht in het jaar 1811, maar enkele 
jaren later, in 1813, bezocht Generaal Molitor de 
dorpen Jutphaas en Vreeswijk in totaal andere om-
standigheden. 
 
Het jaar 1813. 

Na het mislukken van Napoleons' Russische veldtocht is 
ook in Holland het verzet tegen de Franse overheersers 
op gang gekomen. De wanorde in de Franse gelederen was 
groot en er werd openlijk door meerdere regimenten gemuit 
en rebellie gepleegd. De Generaal Molitor wist met 
harde hand hier en daar het gezag te herstellen. In 
opdracht van Molitor trok een legereenheid onder 
aanvoering van de Generaal Gency naar Woerden. 
Hij liet de stad innemen en Kolonel Falba was de ba- 
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De kozakken buiten de Mulderpoort te Amsterdam. 
Naar een -gravure van Vinkeles. 
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taljonscommandant van het 4de Regiment Etrangers, die 
Woerden platbrandden en die een bloedige moordpartij 
aanrichtten onder de burgers. Angst en schrik 
verspreidde zich naar Utrecht en wijde omgeving toen de 
moordzuchtige legereenheid naar die stad werd gezonden. 
Het gebeurde ging zelfs de harde Generaal Molitor te 
ver; hij weigerde Generaal Gency bij diens terugkomst 
de hand en riep hem toe: "U hebt mij in een zeer 
moeilijke toestand gebracht; U had het bloed van de 
inwoners van de stad Woerden moeten sparen. De dag van 
24 november is de ongelukkigste van mijn leven!" 
Molitor zond Gency met zijn legermacht naar de Lek om 
de terugtocht van de Fransen te dekken. Wel was eerst 
nog het plan, dat de stad Utrecht door de troepen van 
Generaal Gency twee uren lang mocht worden geplunderd. 
Dat plan trok Molitor echter in en in de loop van de 
27ste november 1813 verlieten alle Fransen Utrecht. In 
de nacht bevrijdden Russische en Pruisische troepen de 
stad. Een Kozakkeneenheid van enige honderden ruiters 
onder aanvoering van de Prins Narischkin kreeg de 
opdracht om de dorpen Jutphaas en Vreeswijk te 
bevrijden. Dat gebeurde in de loop van de 28ste 
november. 
Voordat het zover was had Generaal Gency opdracht 
gegeven vanuit zijn hoofdkwartier in Vianen aan zijn 
troepen aan de Vreeswijkse kant van de Lek om het dorp 
plat te branden voordat de Fransen zich definitief naar 
het zuiden zouden terugtrekken. Vreeswijk ontkwam op 
het nippertje aan de vernietiging, omdat Generaal 
Molitor ook hier -evenals een dag eerder te Utrecht- 
verder plunderen, moorden en vernietigen nutteloos 
vond; hij gaf de voorkeur aan een vertrek van zijn 
troepen met de stille trom. 
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Alzoo de Regeringloosheid veel is voorgekomen in de meeste

fteden, door wyze voorzieningen van de notabelfte
Ingezetenen, maar het ALGEMEEN BESTUUR geheel verwaarloosd
en in niemands handen is,  terwyl het gerocp  vun alle zyde om
zulk een BESTUUR tot redding van het Vaderland, onze harten
diep getroffen heeft; Zoo IS HET dat wy befloten hebben
hetzelve op te vatten tot de komst van ZYNE HOOGHEID toe.
- Bezwerende alle de brave Nederlanders om zick te vereenigen tot
ondersteuning van dit ons cordaat befluit. GOD helpt die genen, die
zich zelve helpen. 

's Gravenhage, den 20ste November 18 13. 

(Geteekend) F. VAN  DER  DUYN van MAASDAM.  

 G. K. VAN HOGENDORP. 
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Na de omwenteling. 

Na de omwenteling verkeerde het land enige tijd in een 
periode van grote verwarring. Maar na de oproep van 20 
november 1813 van F. van der Duyn van Maasdam en G.K. 
van Hogendorp, werden toch spoedig initiatieven 
ondernomen om de situatie in de hand te krijgen. In de 
loop van 1814 kwam er enige lijn in het landsbestuur en 
in augustus werd er hier en daar een poging gedaan om 
een balans op te maken. Op 3 augustus 1814 stuurde de 
toenmalige Gouverneur van de provincie Utrecht J.M. 
Baron van Tuyll van Serooskerken een circulaire aan 
alle burgemeesters binnen zijn provincie om hem verslag 
van de belangrijkste voorvallen te doen gedurende de 
periode november 1813 -het einde van de Franse 
overheersingtot en met juli 1814. 
Op 22 augustus 1814 geeft de burgemeester van Vrees-
wijk, Braber, het hierna volgende antwoord aan de 
Gouverneur. Het woordgebruik verraadt hier en daar de 
nog aanwezige Franse invloed; die passages in de brief 
zijn vertaald. Voor de rest is de handgeschreven brief 
letterlijk overgenomen: 
De Brief . 

"In antwoord op uw Excellenties Missive in dato den 3de 
Dezer no. 66 Secretariaat, is dienende dat op den 28. 
Nov. laatstleeden de Cosakken alhier arriveerden en ons 
verlosten van de franschen. Zedert de tijd van 10 
daagen hadden wij in groote ongerustheid verkeerd daar 
den franschen Commandant Gency te Vianen aan de Kaptain 
alhier gestationeerd order gaf in 't bijzijn van den 
raad om zo draa hij hem order zond om te vertrekken, de 
gemeente te verbranden. De Graaf Molitor gaf op den dag 
van zijn vertrek ten contra order (= een tegengesteld 
bevel).  De eerste 8 dagen der revolutie verkeerden wij 
also 
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de franschen aan de overzijde der rivier geposteerd 
waren met 2 stukken Canon (= 2 stukken geschut) en het 
in hunne magt hadden 't dorp plat te schieten, in groote 
ongerustheid. 
Het gevolg daarvan was dat veele huisgezinnen met hunne 
goederen onze gemeente quiteerden (= verlieten). Zwaar 
en aanhoudend was de inkwartiering en het requireren (= 
vorderen) van Wagens, Paarden en menschen ontzettend. 
De ligging van deze gemeente was hier de oorzaak van. 
Naauwlijks was de order gegeven tot 't vervaardigen van 
een schipbrug (ten behoeve van de bevrijdingstroepen, 
die de fransen achtervolgden) of den ingezetenen gaaven 
met bereidwilligheid hunne Scheepen en Schuiten om 
onder dezelve te plaatsen en nagt en dag werkten zij 
meede om dezelven (= de schipbrug) in order te 
brengen. 
Hoe armoedig en hoe veel deesen gemeente geleeden had, 
brachten zij in den vrijwilligen gift voor de 
ranssoenering van manschappen ten dienste van den 
Landen op eene som van f 248,3.-. (= Twee honderd acht 
en veertig guldens en drie stuivers), gestort bij den 
Ontvanger 0.de Gordon. 
Nauwelijks was de oproeping van de Landstorm bekend of 
zij namen met bereidwilligheid den wapens op, oefenden 
zich niet alleen op de bestemde dag, maar veele drie 
maal s'weeks. 
De Leeden van 't Gemeente bestuur hebben alles aan-
gewend wat in hun vermoogen was om de goede zaak be-
voordelijk te zijn; 
Doordien bekend met de eisen alles in 't werk te 
stellen de Geallieerde Troepen na het springen van de 
Schipbrug door, en naderhand over 't ijs konden 
passeren. 
Betrekkelijk de Godsdienst en zeden; wat de middelstand 
betreft heeft men reeden zeer te vreeden te 

 



 

zijn, maar de zeden van de gemeene stand zijn zeer 
verbasterd. 
De scheepvaart is zedert de gelukkige omwenteling zeer 
verbeterd, 't geen groot voordeel is voor deese 
Gemeente. 
Vertrouwen 't geen zo veel mij mooglijk was opgegeeven 
te hebben Uwe Excellenties goedkeuring zal wegdraagen, 
mij vleyende daar wij terug gebracht zijn tot een zacht 
en rechtvaardig bestuur, en door den herstelling van 
oude wetten in Staat te zijn Uw een volgend jaar een 
voldoende Staat van Deese Gemeente in te zenden 

De Burgemeester van Vreeswijk, 
Braber." 

 
Bronvermelding: 
-Maandblad Oud Utrecht, december 1934. 
-Zoals het was; P. Daalhuizen, 21 april 1977. -
Nederland voor Honderd jaren; Wuppermann - 1912. -Een 
Eeuw van Vooruitgang; Dr. C. te Lintum - 1913. 
-Met dank aan W.B. Heins. 
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JUTPHAAS IN DE DERTIGER JAREN. (aflevering 2.) 
door: Ad Brand. 
 
In de eerste aflevering heb ik beloofd terug te komen 
op het stukje Nedereindseweg tussen de Hervormde Kerk 
en het pand Nedereindseweg 11. Ik voeg daar nog bij een 
beschrijving van het stukje tot aan de huidige Ten 
Baanstraat. 
 
Even voorbij de Hervormde Kerk loopt vanaf de Neder-
eindseweg in zuidelijke richting de Stormerdijkstraat. 
De huizen in die straat, die vroeger de Wil-
helminastraat heette, zijn gebouwd in 1919. Zo ook de 
drie winkels langs de Nedereindseweg, die op de hoek 
met de Stormerdijkstraat staan. Voor mijn tijd heeft op 
die plek een oud boerderijtje gestaan. Het heette "De 
Acht Zaligheden", een naam die herinnert aan een 
passage uit de Bijbel, waarin wordt opgesomd welke 
mensen zalig zullen worden. Een dergelijke naam komen 
we overigens vaak tegen in ons land voor eenvoudige 
huisvestingen ofwel voor armoedige huisjes. Deze "Acht 
Zaligheden" is wel eens aangemerkt als de oudste 
boerderij van Jutphaas. Die betiteling zal wel zijn 
ingegeven door emotionele overwegingen, omdat een 
zestiende-eeuws pandje in 1919 zomaar werd afgebroken 
ten behoeve van de bouw van arbeiderswoningen. Er staan 
wel oudere boerderijen in Jutphaas! Net voor de afbraak 
woonden in het boerderijtje overigens vijf 
huisgezinnen en er was een zaadhandeltje in gevestigd.
 ' Maar keren we 
terug tot mijn dorpsbeschrijving. 
 
In de eerste winkel kwam na de gereedkoming, in 1922 op 
het huisnummer 5 een zaak in Comestibles. Izaak van den 
Berg was de eigenaar. Na enkele jaren sloot Van den 
Berg zijn winkeltje en toen vestigde zich er Kapper Van 
Ee. 
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In het middelste winkelpand, op huisnummer 9 was 
aanvankelijk de schoenmakerij van Klerk gevestigd. Maar 
aan het begin van de dertiger jaren kwam daar slager C. 
Blommestein. Die liet toen ook achter het huis een 
slachthuis bouwen. 
Zelf ben ik opgegroeid in het winkel-woonhuis op nummer 
9. Daar was mijn vader in 1922 een drogisterij, anex 
schildersbedrijf begonnen. Na de bouw van de drie 
winkels waren er voor de panden nog aardige voortuinen. 
Dat kon toen nog, want auto's waren er in het 
toenmalige Jutphaas weinig. Als we even terugkeren naar 
1985, dan zijn de drie winkels opnieuw van eigenaar 
veranderd en huisvesten ze andere branches. Voor de 
winkels hebben de tuintjes plaats moeten maken voor 
parkeerstroken. 
 
Vervolgen we dan de Nedereindseweg in westelijke 
richting, dan passeren we na de hiervoor genoemde 
winkels een statige woning. Het is in de dertiger jaren 
gebouwd door Klaas Nieuwpoort, maar later woonde er de 
gemeente-secretaris G.S. de Rooij. Na de oorlog kwam er 
de heer R. Veldhuizen in te wonen, die directeur was 
van de Boerenleenbank en die die functie aan huis 
uitoefende. In de oorlogsjaren was het pand gevorderd 
door de Duitsers; officieren van de Wehrmacht hadden er 
hun onderkomen. Het huis wordt nu bewoond door Jan en 
Dinie Versteeg. 
 
Het pand Nedereindseweg 15 werd tot 1932 bewoond door de 
familie Verhaar. In de eerste aflevering van mijn 
artikel ben ik geëindigd met een krantenbericht over 
die familie. De huidige bewoners, Jo en André van 
Wiggen zijn er gekomen in 1932. Voordien bewoonden zij 
een boerderij in het Overeind van Jutphaas. Die moest 
worden afgebroken omdat ze lag in de geplande 
vaargeul voor het Amsterdam-Rijnkanaal. Toen dat 
kanaal is gegraven stuitten de werkers daar 
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dichtbij overigens ook op de reeds lang vergeten be-
graafplaats, die behoorde tot de katholieke schuilkerk, 
die van 1688 tot 1875 daar heeft gelegen. Met de oude 
begraafplaats is nogal oneerbiedig omgesprongen -je zou 
best van grafschennis kunnen spreken. Immers, de 
kanaalbouwers waagden het om een aantal opgegraven 
schedels op stokjes te plaatsen met een kaarsje in de 
schedelholte langs de nieuwe kanaaloever. 
 
Na het huis van de familie Van Wiggen passeren we dan 
het Drilleveld. Op de plek waar nu -anno 1985de Ten 
Baanstraat begint, staat in de dertiger jaren een fors 
ijzeren hek. 
Het weiland -Drilleveld- is eigendom van de Heerboer 
Smorenburg, die aan de Dorpsstraat zijn prachtige 
boerderij heeft (thans kantoorboekhandel Manschot). 
Even voorbij het hek zien we dan de uit 1761 stammende 
boerderij van P. van Wiggen. Helaas is ook die ten 
prooi gevallen aan de groeistuipen van Jutphaas, want 
nu staan er enkele nieuwe woonhuizen. In de dertiger 
jaren staat er ook al -en nu nog- het pand van de 
familie Delput. Toen verzorgde de heer Delput een 
bodedienst op Utrecht met paard-en-wagen. Nu is het 
een modern transportbedrijf. In een van de dubbele 
woonhuizen daar voorbij woonde Pauw de wagenmaker, 
die tevens klokkeluider was van de Hervormde Kerk. 
De huidige schoenwinkel van Pol werd in de dertiger 
jaren bewoond door de vader van de huidige eigenaar. 
In een schuur achter de woning was een klompenmakerij 
gevestigd. Eingenlijk zou je kunnen zeggen, dat zowel 
Delput als Pol met de tijd zijn meegegaan, maar 
gevestigd zijn gebleven in hun oorspronkelijke 
bedrijfspanden; Delput maakte van de-bode-met-paarden-
wagen een modern transportbedrijf en Pol heeft de 
klompen verwisseld voor de schoenen! 
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Voorbij het bedrijf van Pol stond zuidelijk van de 
Nedereindseweg een van Jutphaas' "buurtjes". Ook in de 
dertiger jaren was dit geen sieraad voor het dorp. Het 
waren zes één-kamerwoninkjes met een bedstee en een 
vliering. Het privaat was buiten voor gemeenschappelijk 
gebruik. Een sloot erachter deed dienst als open riool. 
Het slopen van de Kikkerbuurt in de vijftiger jaren 
(1958) was het opruimen van een schandvlek. Helaas 
roepen andere slooppartijen van panden langs de 
Nedereindseweg een gevoel van onmacht op over het 
nodeloos opruimen van zoveel schoons. 

***

 



 -109
 
KASTEEL RIJNHUIZEN. 
door: B. Elzendoorn. 
 
Inleiding. 
Al jaren zijn een aantal medewerkers van het F.O.M. 
instituut Rijnhuizen, dat gevestigd is op het nog 
overgebleven gedeelte van het landgoed Rijnhuizen, 
bezig de geschiedenis en andere wetenswaardigheden 
betreffende het Kasteel Rijnhuizen op schrift te 
stellen. 
Het begon allemaal met het boekje, "Wetenswaardigheden 
betreffende het Kasteel Rijnhuizen en Omstreken"; 
geschreven door de helaas veel te vroeg overleden 
collega Pius de Rijcke. Later zijn er nog twee 
publicaties verschenen, geschreven door de heer C. 
Coomans. 
Ook archeologische vondsten rond het Kasteel hebben veel 
tot de geschiedenis van "Rijnhuizen" bijgedragen. 
In 1981 kwam de slotgracht gedurende tien dagen droog te 
staan omdat er een nieuwe riolering door de gracht moest 
worden gelegd. Een aantal medewerkers van het F.O.M. 
instituut hebben toen rond de muren van het Kasteel een 
opgraving gedaan. Naar aanleiding van deze opgraving 
vonden betrokkenen het nodig zich te verenigen in een 
werkgroep, om zo op een verantwoorde wijze de stroom van 
gegevens te kunnen verwerken. 
De werkgroep heeft een aparte archeologische groep 
bestaande uit H. v. Oosterom, R. van der Mark, die 
sinds september 1984 de groep heeft versterkt, en 
ondergetekende. De archeologische groep onderhoud 
contacten met de amateur-archeoloog R.J. Ooyevaar uit 
IJselstein en sinds mee 1984 ook met de Historische 
Kring Nieuwegein. 
Je tentoonstelling die de werkgroep op de open dag 
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van het instituut in mei 1984 organiseerde werd een 
groot succes. Op deze tentoonstelling waren de ge-
restaureerde vonsten van de opgraving uit 1981 ten toon 
gesteld. Eind 1985 of begin 1986 hoop ik hierover het 
boekje "Opgravingen rond Kasteel Rijnhuizen"; gereed te 
hebben. Met dank heb ik de uitnodiging van de 
Historische Kring Nieuwegein aanvaard om voor CRONYCK 
DE GEIN te gaan schrijven, teneinde U te informeren 
over de archeologische bevindingen rond Kasteel 
Rijnhuizen. De stukjes die in CRONYCK DE GEIN worden 
gepubliceerd zullen steeds een hoofdstuk van het eerder 
genoemde boekje weergeven. 

  

Het Huis Rijnhuizen (gedeelte uit een gravure.)
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De behuiz ing na 1400. 
Op de plaats van het huidige Rijnhuizen bouwt men rond 
het jaar 1400 een donjon (= een gemetse lde  toren). In dit 
geval een niet al te grote donjon. De grondoppervlakte 
beslaat ruwweg 6x6 m. In fig. 1 ziet U de fundering 
van het donjon zwart ingekleurd in de fundering van het 
huidige Kasteel. Aangezien de oppervlakte niet groot is 
zal ook de hoogte van het gebouw niet al te groot zijn 
geweest. Ik schat dat er drie à vier verdiepingen 
moeten zijn geweest; voorbeeld van een dergelijk donjon 
ziet U bij Fig. 2. 

 
Fig. 1 
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Fig. 3 

 
 
 
                Fig. 4 
 
 
 
 
 
 



-114- 

De geschiedenis leert ons dat de donjon in 1482 is 
verwoest door Joost Lalaing, stadhouder van 
Holland. Ook is bekend dat Rijnhuizen daarna is 
herbouwd en naar mijn mening ook is vergroot. Rest 
de vraag; hoeveel is Rijnhuizen in die tijd 
uitgebreid. Als men Van Gulick1) mag geloven dan is 
Rijnhuizen uitgebreid zoals in Fig. 3 is te zien. 
Dit is inderdaad niet onmogelijk. In oude 
dokumenten wordt gesproken over twee aan elkaar 
vastgebouwde donjons. De zwarte contouren in Fig. 3 
zouden hierop kunnen wijzen. In 1528 wordt 
Rijnhuizen wederom verwoest. Ditmaal door brand, 
tijdens oorlogshandelingen met de Bisschop van 
Utrecht. Weer wordt Rijnhuizen herbouwd en als de 
door Van Gulick genoemde uitbreiding klopt, dan 
volgt er een derde verandering. Zo niet, dan moet 
de uitbreiding die we zo dadelijk zullen bespreken 
al in 1482 hebben plaats gevonden en heeft Van 
Gulick dus ongelijk. 
Als men Fig. 3 nog eens bekijkt ziet men midden on-
der op de figuur een soortgelijke bouwwijze als 
rechts op de figuur. Naar aanleiding van dit 
gegeven en met behulp van een oude kaart van 
Jutphaas uit 1626 ben ik van mening dat in de 
periode 1528 tot 1640 het oppervlak van het huis 
geweest is als in Fig. 4. Het is echter mogelijk 
dat deze oppervlakte reeds in 1482 was 
gerealiseerd. 
Het bijbehorende gebouw vindt men op de eerder 
genoemde kaart van 1626. Het huis wordt daar 
weliswaar Rijnestein genoemd maar na enig onderzoek 
ben ik toch van mening dat dit een naamfout is. 
Omdat de kaart alleen de contouren van het huis laat 
zien heb ik het huis zelf opnieuw getekend en wat 
details toegevoegd (zie Fig. 5). Ik heb deze details 
overgenomen van etsen van huizen uit de buurt uit 
die tijd, zoals Stormerdijk en Wijnesteijn. Een uit-
vergroot gedeelte van de kaart uit 1626 vindt U 
bij figuur 6. 
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Een paar jaar eerder, zo rond 1620, verkoopt Wilhelmina
van Riebeeck, nicht van Anna van Rijn, het Kasteel aan 
Hendrik van Serooskerke. De zoon van Hendrick van 
Serooskerke laat in 1640 het Kasteel bijna geheel 
afbreken en bouwt een nieuw kasteel, met de afmetingen 
van het huidige Rijnhuizen. Hoe het Kasteel er precies 
uitgezien heeft is niet helemaal duidelijk. 
Waarschijnlijk zoals Rijnhuizen er momenteel nog 
uitziet. Er wordt in die tijd gesproken van een 
Kasteel met meerdere torens, maar zeker is dit niet. 
Een nieuwe maar zeker niet onbelangrijke periode breekt 
aan als in 1655 het huis met alle rechten daaraan 
verbonden wordt verkocht aan Louis de Geer. Dit 
geslacht zal zo'n 300 jaar het landgoed beheren. In 
1672 wordt Rijnhuizen door de Fransen bezet die het 
kasteel in een erbarmelijke toestand achterlaten. 
Maar Rijnhuizen wordt hersteld. De laatste, echt 
belangrijke periode voor het huis Rijnhuizen breekt 
aan in 1731 als Jan Jacob de Geer wordt beleend met 
het landgoed. Hij ís het die, zoals in "Nederland in 
Tegenwoordigen Staat 1772" te lezen valt, het landgoed 
en het huis in nog geen halve eeuw een ware 
gedaantewisseling laat ondergaan. Er staat geschreven 
dat het huis, zowel van binnen als van buiten 
aanmerkelijk wordt verbeterd. De vormgeving van het 
park moet ook zijn idee geweest zijn. Waarschijnlijk 
was hij het die de raamluiken weg liet halen. 
Mogelijk liet hij de ramen vergroten en liet hij zelfs 
schuiframen plaatsen wat voor die tijd zeer modern en 
zeer luxueus was. Kortom hij was het die het Kasteel 
het aanzien liet geven van wat het nu is. Alleen zou de 
toegangsbrug tot het Kasteel in 1872 nog vervangen 
worden. En het torentje boven de ingang van het Kasteel 
is waarschijnlijk in 1896 als laatste verfraaing aan 
het Kasteel toegevoegd. 
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P.S. Wat de torens van Rijnhuizen betreft, daar zal ik 
nog op terugkomen in een volgende uitgave van CRONYCK 
DE GEYN. 

Voetnoot: 
 

1) Auteur van Nederlandse Kastelen en Landhuizen., Den Haag 1960. 

Bronvermelding: 
-Kijk op Utrecht; Agon, Elsevier. -Wetenswaardigheden 
betreffende het Kasteel Rijnhuizen en omstreken; P. de 
Rijcke. 
 

*** 
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Nieuwe leden. 
J. van Bopperen, Wenckebach-
plantsoen 163, Nieuwegein. A. 
Wolbers, Hoornseschans 99, 
Nieuwegein. 
P.J. Smorenburg, Bremweg 6, 
Huizen. 
P.J. de Jager, Jisperveste 14, 
Nieuwegein. 
H. Pelzer, Weerterschans 4, 
Nieuwegein. 
H. Maas, Bloemstede 582, Maars-
senbroek. 
C.M. Cornelisse, Margriet-
straat 45, Nieuwegein. 
W. Oosterling, Schuurmanplein 
9, Lexmond. 
E. de Lies, Albatros 8, Nieuwe-
gein. 

Prenten. 

In het afgelopen kwartaal is door de Kring een ko-
pergravure aangeschaft uit 1794, genaamd Tempel voor 
Nederland. Diverse veldslagen zijn op deze prent af-
gebeeld, waaronder het Gevecht aan de Vaart anno 1785. 
Afmeting 65 x 50 cm. 
 
Fotoboek Vreeswijk, Jutphaas, Nieuwegein in beeld. 

Onder deze titel zal in september a.s. een fotoboek 
door de Historische Kring Nieuwegein worden uitgegeven. 
Het boek bevat 136 pagina's waarin 130 foto's zijn 
opgenomen. Het betreft een 65-tal foto's van de dorpen 
Vreeswijk en Jutphaas vanaf de eeuwwisseling, 

REDAKTIE - MEMO'S 
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met naast iedere foto een beeld van de huidige situ-
atie. Formaat 21 x 26, hard gebonden met ronde rug. 
Het donkergroene omslag is uitgevoerd met de wapens 
van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein. Winkelprijs f 
21,50. De prijs voor leden en donateurs f 19,--. 
Bestelling kan geschieden door het invullen van bij-
gaand formulier. U krijgt het boek dan t.z.t. thuis 
bezorgd. 

(Buiten Nieuwegein f 3,-- portokosten). 
O tto Pijpker. 
  
 

***
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DE FILM "VREESWIJK"; 
ENTHOUSIASTE REACTIES TIJDENS EEN GESLAAGDE PREMIERE-
AVOND! 
door: Piet Daalhuizen. 
 
Na veel vertragingen, die grotendeels zijn veroor-
zaakt door het slechte weer in de zomer van 1984, is 
de film "Vreeswijk" deze lente dan toch gereed 
gekomen. Evenals bij de film "Jutphaas" is sprake van 
een goede samenwerking tussen de werkgroep Pu-
blicaties en de filmer Martin Terlingen, die opnieuw 
heeft getuigd van uitnemend vakmanschap voor wat be-
treft het hanteren van de camera, het monteren en de
geluidsaspecten. Op 3 april j.l. is de film `Vrees-
wijk" aan de pers gepresenteerd in de Alexanderzaal 
van Kasteel Rijnhuizen en de premiëre voor genodigden 
vond plaats op 18 april 1985 in het Buurthuis 
Vreeswijk. Daarna zijn in hetzelfde Buurthuis vier 
vertoningsavonden geweest, die telkens omstreeks 
veertig bezoekers hebben getrokken. 
 
Voor de premiere van de film voor genodigden; het 
gemeentebestuur, besturen van de Stichting Beschermd 
Dorpsgezicht Vreeswijk en de Commissie Vreeswijk en 
de werkgroepen van de Historische Kring, is op 18 
april het Buurthuis van Vreeswijk (Wáár kun je een 
film over een dorp met een zo sterk eigen karakter 
beter presenteren?) feestelijk "aangekleed". Er is 
een schaduw over het gebeuren; door een communica-
tiestoornis is de première gepland op een vergader-
avond van de gemeenteraad, waardoor het gemeentebe-
stuur bericht van verhindering heeft moeten zenden. 
Dat wordt een dag later al rechtgetrokken als Burge-
meester Flik de volgende voorstelling bezoekt tesamen 
met zijn echtgenote. De Burgemeester toont zich 
daarbij bijzonder enthousiast over de getoonde beel-
den met het bijbehorende geluid in woord en muziek. 
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Op de première-avond laat verder het bestuur van de 
Stichting Beschermd Dorpsgezicht verstek gaan. Het 
wordt niettemin een fijne avond. 
De voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein 
opent de bijeenkomst met een toespraak, waarin de 
totstandkoming van de film wordt geschilderd en 
waarin een bespiegeling wordt gegeven over de toe-
komst van de belangwekkende historische dorpskern 
van Vreeswijk. 
Om de bezoekers wat in de sfeer te brengen worden 
eerst twee korte films van Martin Terlingen 
vertoond; de film "De Sluis", waarmee hij een prijs 
in een filmfestival veroverde en het filmpje 
"Nieuwegein een groene stad". 
Dan de film Vreeswijk". Alle medewerkers, 
waaronder de autochtone Vreeswijkers E. Smit en 
J. van Rossum, die het woordelijk commentaar in 
de film geven, zitten vol spanning de vertoning 
te volgen en de reacties van de bezoekers op te 
nemen. 
Die reacties zijn tijdens de vertoning al zeer 
positief te noemen. Na de vertoning, onder het 
genot van een drankje, blijken alle bezoekers over 
de film enthousiast te zijn. 
 
De bezoekers van de vier volgende 
vertoningsavonden zijn evenzeer enthousiast; 
enkele mensen blijken alle vier de voorstellingen 
opnieuw te komen kijken naar de film van hun dorp 
en telkens brengen zij andere gasten mee. 
Heerlijke reacties, die de overtuiging geven, dat 
opnieuw een goed stuk werk is geleverd. 
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ONZE FOTORUBRIEK. 
 
De- eerste foto, die we deze keer plaatsen is een 
unieke foto van de Vreeswijkse Dorpsstraat uit het 
midden van de dertiger jaren. Het is een ansicht-
kaart, die maar in een beperkte oplage te koop is 
aangeboden. Ze toont een foto, die is genomen vanaf 
de "Kleine Brug" tussen de Dorpsstraat en de Oude 
Sluis in noordelijke richting. Het dorpsbeeld 
spreekt voor zichzelf; de bebouwing van de Rijnlaan 
is er nog niet en ook de brug, die thans de Konin-
ginnenlaan met de Oranjelaan verbindt is dan nog 
verre toekomst. 
Opmerkelijk is het onderschrift op de ansichtkaart: 
"dorpsstraat met Rijn te Vreeswijk". De volksmond 
noemt dit kanaalgedeelte zo, of men zegt "Keulse-
vaart". De meest gehoorde naam is "Vaartse Rijn", 
terwijl ook wel de naam "Vreeswijkse Rijn" wordt 
gehoord. 
 
Over Jutphaas tonen we deze keer een foto van mili-
taire loodsen uit de mobilisatie van 1939. De barak-
ken dienden om de militairen te huisvesten, die hier 
waren gelegerd na de mobílisatie-oproep. De plaats 
waar de loodsen hebben gestaan heet "Het 
Drilleveld". Veelal wordt de naam "Drilleveld" in 
verband gebracht met deze barakken; het zou te maken 
hebben met het terrein, waarde militairen werden 
gedrild. Deze lezing is niet juist; al sinds 
mensenheugenis heet het stuk weiland -thans 
Drilleveld- in de volksmond "Drilleveld", of ook wel 
"Trinveld". De herkomst is moeilijk te achterhalen, 
maar mogelijk heeft het te maken met de 
kwaliteit/ligging van de grond; een drassig of 
drillerig stuk land. 
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PUBLICATIE. 
De Burgemeester der Stad 
Utrecht, door den Heer Gou 
verneur dezer Provintie, op 
gisteren onderrigt zijnde, 
dat er te Jutphaas een 
Dollen HOND is ontdekt, met 
uitnoodiging, om, ter 
voorkoming van onheilen, de 
vereischte voorzorg, tegen 
het losloopen van Honden, 
zonder  

hunnen Meester, te nemen, heeft dienvolgens, ter 
voorkoming van ongelukken en alle nadeelige gevol-
gen, noodig geoordeeld te verbieden, dat, provisio-
neel, gedurende den tijd van Veertien Dagen, en 
dus tot den 14. January 1815, geene Honden in deze 
Stad en Vrijheid, zonder dat de Meester of iemand 
van het Huisgezin daar bij tegenwoordig zij, zullen 
mogen losloopen, op eene boete van Zes Guldens, de 
helft ten behoeven van den genen die de calange 
doet, en de andere helft ten behoeven van den 
Algemeenen Armen, terwijl alle Honden, welke zonder 
hunnen Meester, of iemand van het Huisgezin, langs 
de straten of publieke wegen, Los worden bevonden, 
zullen moeten worden doodgeslagen, onverminderd 
de boete van Zes Guldens, bij den Eigenaar te 
verbeuren, en worden hiertoe gelast en 
gequalificeerd, behalven de Dienaars van de 
Politie, de Zakkendragers, Houtschilden, en 
verdere dezer Stads mindere Bedienden. En opdat 
niemand hiervan onkundig blijve, zal- deze worden 
gedrukt, afgekondigd en aangepakt, alomme, 

VOOR U GELEZEN IN ........... 
de Utrechtsche Courant van  
2-1-1815 
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daar zulks te doen gebruikelijk is. 
Utrecht, den 31. December 1814. 

 
De Burgemeester
R. A. SCHUTT, 
Loco de Burgemeester 
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Wist U dat... 
 
...de Oudheidkamer thans is opgenomen in het gemeen-

telijk welzijnsplan. 
...door het bestuur een studiegroep is ingesteld om 

onderzoek te doen naar mogelijkheden en wense-
lijkheden omtrent de inrichting, het beheer en 
andere voorzieningen voor de Oudheidkamer. 

...het bestuur er steeds meer van overtuigd is, dat 
de accommodatie van de Kinderboerderij voor de 
Oudheidkamer het meest geschikt is. 

...de Open Dag van het F.O.M.-Instituut Rijnhuizen 
opnieuw een groot succes is geweest, ook voor de 
Historische Kring Nieuwegein. 

...ons een belangrijke archeologische verzameling 
in bruikleen is toegezegd ten behoeve van de Oud-
heidkamer. 

...na de activiteiten op foto-, dia- en filmgebied 
door de Historische Kring nu ook wordt meegewerkt 
bij de realisering van een historisch kwar-
tetspel. 

...de filmer Martin Terlingen na onze films over 
Jutphaas en Vreeswijk nu gaat werken aan een 
film over het dorp en het kasteel Haarzuilens. 

. ..een eeuw geleden het fraaie buiten "
De Bongenaar" 

is afgebroken. 
...de Historische Kring bij de openingsfestiviteiten 

van het Muzisch Centrum "De Kom" drie avondvul-
lende programma's verzorgt. 

...er zoveel werk te doen valt, dat alle werkgroepen 
best versterking kunnen gebruiken. 

...de plannen voor de gemeentelijke herindeling vas-
tere vorm beginnen te krijgen en dat als gevolg 
daarvan wellicht een fraai historisch gebouw tot 
het grondgebied van Nieuwegein komt te behoren. 

...we het kasteel Heemstede daarmee bedoelen. 
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C R 0 N Y C K D E G E Y N

oktober 1985 7de jaargang, nr. 4. 

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 

UTRECHT EN JUTPHAAS, GOEDE BUREN? 

door: J. SCHUT 

" ...... Het onbekende Jutphaas .......... Gedeputeerde 
Staten weten NIETS ....... !!!!!" 
Met deze woorden reageerde de hoofdredakteur van de 
Utrechtsche Courant op 18 augustus 1927 op de 
beantwoording door Gedeputeerde Staten van Utrecht, op 
vragen aan genoemd College gesteld door M.J.P. 
Vermooten, raadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij 
van Utrecht. 
Het raadslid had aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld 
over het beleid van de gemeente Jutphaas ten aanzien van 
het houden van een kermis op een terrein, grenzende aan 
de gemeente Utrecht alsook over de in Jutphaas levende 
plannen een plaatselijke Groenten- en Vruchtenveiling 
te stichten. De stad Utrecht was met deze plannen niet 
erg ingenomen geweest en had haar bezwaren kenbaar 
gemaakt. De gemeente Jutphaas was evenwel niet bereid 
gebleken 
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aan de Utrechtse bezwaren tegemoet te komen. 
De stad Utrecht had tegen beide zaken grote bezwaren. 
Ze had binnen haar eigen gemeentegrenzen alle 
kermisattracties verboden omdat ze bij herhaling 
aanleiding hadden gegeven tot vechtpartijen en onge-
regeldheden. Ook de vestiging van een Groenten- en 
Vruchtenveiling in Jutphaas lag Utrecht, vanwege 
concurrentieoverwegingen, zwaar op de maag. Uit de toon 
waarin de vragen aan Gedeputeerde Staten waren gesteld 
kon worden afgeleid dat de verstandhouding tussen 
beide gemeenten niet optimaal was. Al langere tijd 
leefden Utrecht en Jutphaas op bestuurlijk vlak op 
"vrij gespannen voet" met elkaar. Enerzijds is elke 
grote gemeente geneigd haar invloed en macht te doen 
gelden tegenover de haar omringende kleinere 
gemeenten, anderzijds is het niet ondenkbaar dat de 
oorzaak van de verkoelde verhoudingen gezocht moeten 
worden in de expansiedrang van Utrecht ten koste van de 
plattelandsgemeenten in haar directe omgeving. Jutphaas 
verzette zich tegen deze annexatieplannen. Daarbij was 
het Utrecht een doorn in het oog dat het grondgebied 
van o.a. Jutphaas groter was dan dat van de stad zelf; 
Utrecht was met haar 2298 ha. aanmerkelijk kleiner dan 
Jutphaas met haar 2574 ha. 
 
OOST- EN WESTRAVEN. 

Dat het grondgebied van Jutphaas groter was dan dat 
van Utrecht had het o.m. te danken aan de grenscor-
recties van 1829, waarbij bepaald werd dat Oost-en 
Westraven tot de gemeente Jutphaas moesten worden 
gerekend. 
Oost- en Westraven waren vanouds twee afzonderlijke 
ambachtsheerlijkheden, die sinds de middeleeuwen aan 
de Ridderlijke Duitse Orde behoorden. In 1645 werden 
beide heerlijkheden aan de stad Utrecht verkocht. 
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In 1795 breekt er, landelijk gezien, op bestuurlijk 
vlak een woelige periode aan. Door hogere overheids-
lichamen worden gemeentelijke herindelingsplannen 
opgesteld, doorgevoerd, gewijzigd om daarna soms weer 
te worden teruggedraaid. Dat laatste gold ook voor 
Oost- en Westraven. In 1645 kwamen beide gerechten 
onder de jurisdictie van de stad Utrecht. Tijdens de 
Bataafse Republiek en de Franse periode, -1795-1813 -,
werden pogingen in het werk gesteld de afzonderlijke 
gerechten op te heffen. Hierdoor werden Oost- en 
Westraven aan Jutphaas toebedeeld. Nauwelijks drie jaar 
later behoorden Oost- en Westraven echter tot de 
gemeente Tolsteeg. In 1823 maakte de minister van 
Binnenlandse Zaken de grenswijziging van 1815 weer 
ongedaan, waardoor Oost- en Westraven weer onder 
bestuurlijk toezicht van de gemeente Jutphaas kwam te 
staan. Bij deze grenscorrectie moet worden aangetekend 
dat de minister de betrokken gemeenten eerst in 1827 
van zijn besluit op de hoogte heeft gebracht. 
Gedeputeerde Staten van Utrecht maakten tegen die 
handelswijze bezwaar, waarop de minister aan Gedepu-
teerde Staten vroeg met een eigen plan te komen. In 
dat plan mocht volgens de minister geen rekening worden 
gehouden met de bezwaren van de ambachtsheren of 
overige bezitters van heerlijke rechten. Ook met de 
bezwaren van de plaatselijke overheden mocht geen 
rekening worden gehouden. 
Het is niet duidelijk waarom Gedeputeerde Staten 
bezwaren hebben gehad tegen de plannen van de minister, 
want als Gedeputeerde Staten in 1829 met een eigen 
plan komen blijken Oost- en Westraven te worden 
gerekend tot de gemeente Jutphaas. Het zal duidelijk 
zijn dat de gemeente Utrecht niet erg ingenomen was met 
deze grenswijziging. Datzelfde gold echter ook voor de 
gemeente Jutphaas. De notu- 
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2596 Bunders. :  2 100 inwoners 

Plattegrond van de Gemeente Jutphaas omstreeks 1867. 
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len van de gemeenteraad uit die tijd wordt dan ook 
gesproken over " ...... een groot aantal bewoners van 
gezegde districten, vooral van Hoog- en Laag Raven 
= Oostraven. JS.) bestaan uit dusgenaamde Steen-

ovensgasten en andere minvermogende lieden, die meest 
als nonvaleurs moeten worden gebragt ............. " Men 
is in Jutphaas niet erg onder de indruk van de reputatie 
van de arbeiders op de verschillende steenfabrieken 
langs de Vaartse Rijn, Deze steenfabrieken waren daar 
in de zeventiende en achttiende eeuw gebouwd om aan 
Utrechts vraag naar baksteen te voldoen. Met de overgang 
van Oost- en Westraven van Utrecht naar Jutphaas 
verloor de stad niet alleen een aanzienlijk deel van 
haar grondgebied, maar ook de daargevestigde handel en 
nijverheid. Utrecht schikte zich aanvankelijk in het 
onvermijdelijke. Tot omstreeks 1880 waren er feitelijk 
ook geen problemen. De aanleg van het Merwedekanaal 
bracht daarin verandering. Langs de oevers van het 
nieuwe kanaal vestigden zich een aantal bedrijven die 
zich geheel op de stad Utrecht oriënteerden. Ook de 
huisvesting van de arbeiders in deze fabrieken werd 
daarmee een Utrechtse zaak. Mede daardoor werd aan het 
eind van de negentiende eeuw Utrecht enigszins 
uitgebreid. 
 
UITBREIDING 1896. 

Bij de wet van 20 maart 1896, Staatsblad No. 40, was 
het gebied liggende tussen het Merwedekanaal en de 
Vaartse Rijn ten zuiden van de tegenwoordige 
Waalstraat, aan de gemeente Utrecht toegevoegd. Ook de 
gemeente De Bilt moest toen een deel van haar 
grondgebied aan Utrecht afstaan. 
Van Jutphase zijde werd tegen de grenswijziging bezwaar 
aangetekend. Op het bewuste perceel woonden namelijk een 
aantal welgestelden, die men niet graag 
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 uit de gemeente zag vertrekken. Als de gemeente Jut-
phaas schadeloos zou worden gesteld was men echter 
bereid haar medewerking bij deze grenscorrectie te 
verlenen. De overheid was niet erg onder de indruk van 
de argumenten en keurde de plannen goed zonder Jutphaas 
financieel tegemoet te komen. Wie mocht denken dat de 
expansiedrift van de gemeente Utrecht na 1896 wel zou 
zijn afgenomen, komt bedrogen uit. Omstreeks 1910 heeft 
Utrecht nieuwe uitbreidingsplannen klaarliggen. Opnieuw 
liet men het oog vallen op Oostraven. Niet alleen 
Jutphaas, ook De Bilt, Zuilen, Maartensdijk en 
Achttienhoven moesten, naar de visie van het 
gemeentebestuur van Utrecht, terreinen afstaan aan de 
provinciehoofdstad. Als argument werd aangevoerd dat men 
die stukken land nodig had voor de bouw van woningen 
voor die welgestelden, die binnen Utrecht hun werkkring 
hadden. De stad beschikte in die tijd echter nog over 
vrij aanzienlijke stukken onbebouwd gebied binnen haar 
eigen gemeentegrenzen. Mede daardoor was Gedeputeerde 
Staten niet overtuigd van de noodzaak van 
grenswijziging, waardoor zij het voorstel van Utrecht 
afkeurde. 
Omstreeks 1918 werd een nieuwe poging gewaagd tot 
uitbreiding van de stad. De grenswijzigingsplannen 
gingen nu nog verder dan in 1910. Nu werden ook Bunnik 
en Bilthoven betrokken bij de herindelingsplannen. Het 
was de gemeente Utrecht daarbij vooral te doen om de 
landgoederen van Rhijnauwen en Oud- en Nieuw 
Amelisweerd. 
Het is in het kader van dit artikel onmogelijk de gehele 
ontwikkeling van de achtereenvolgende grens-
wijzigingsplannen van de gemeente Utrecht op de voet te 
volgen. We volstaan met de constatering dat de stad 
Utrecht, ook in de twintiger en dertiger jaren bij 
voortduring pogingen heeft aangewend uitbreiding 
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Plattegrond gemeente Jutphaas, na 1896. Het gearceerde gedeelte 

behoort vanaf 1896 tot de gemeente Utrecht. 

Het is het gedeelte van de "Rivierenwijk" ten zuiden van de Waal-

straat. 
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van haar grondgebied te bewerkstelligen ten 
koste van de haar omliggende kleine 
dorpskernen. Pogingen die evenzovele malen door 
Gedeputeerde Staten en of de kleine dorpskernen 
werden getorpedeerd. Het gevolg daarvan was dat 
de vriendschappelijke verhouding tussen Utrecht 
enerzijds en Gedeputeerde Staten en de 
randgemeenten anderzijds, vrijwel tot het nul-
punt daalde. Eén van de uitingen daarvan is de 
vraagstelling van het raadslid Vermooten aan 
Gedeputeerde Staten en de reaktie in de lokale 
dagbladpers op de beantwoording van die vragen. 
 
KERMIS IN JUTPHAAS.

Eén van de vragen aan Gedeputeerde Staten ging 
over een in Jutphaas te houden kermis. De 
gemeenteraad van Utrecht had in het voorjaar van 
1927, met algemene stemmen een voorstel van het 
college van B. en W. goedgekeurd binnen de 
stadsgrenzen GEEN kermisattracties meer toe te 
staan. Als argument werd aangevoerd dat tijdens 
eerdere kermisdagen vaak hele weeklonen werden 
verbrast, of omgezet in drank. Daarbij was het 
veelvuldig voorgekomen dat als gevolg van 
drankmisbruik, de feestelijkheden uitliepen in 
vechtpartijen en ordeverstoring. Het was voor 
Utrecht een moeilijk te verteren zaak, dat een 
kleine plattelandsgemeente als Jutphaas WEL een 
kermisattractie toestond; en dat nog wel op een 
terrein direct tegen de gemeentegrens van 
Utrecht aan. Het was op zijn minst ongepast en 
ongehoord. Het getuigde, naar het inzicht van 
het gemeentebestuur van Utrecht, van slecht 
nabuurschap! De maat was voor Utrecht echter 
vol toen er in Jutphaas stemmen opgingen om te 
komen tot de stichting van een plaatselijke 
Groenten- en Vruchtenveiling. Een aantal 
particulieren had daartoe plannen ontwikkeld en 
het gemeentebestuur van Jutphaas verzocht haar 
medewerking te verlenen. 
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Deze beide - voor Utrecht onverkwikkelijke - zaken, 
gevoegd bij de voortdurend negatieve opstelling rond de 
grenswijzigingsplannen, waren de spreekwoordelijke 
druppels die de emmer deden overlopen. Het gevolg 
daarvan was dat een aantal stekelige vragen werden 
gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de 
handelwijze van het gemeentebestuur van Jutphaas: 
 
a: Hebben Gedeputeerde Staten kennis genomen van 't 

feit, dat het gemeentebestuur van Jutphaas, het 
houden van een kermis op den rand van de gemeente 
Utrecht bevordert, hoewel de gemeenteraad van 
Utrecht in den loop van dit jaar in overeenstemming 
met het prae-advies van het College van B. en W. 
met algemene stemmen besloot, NIET in te gaan op een 
verzoek van wederinvoering der Kermis? 

b: Hebben Gedeputeerde Staten kennis genomen van de 
stellige berichten, als zou het Gemeentebestuur van 
Jutphaas medewerking verleenen aan de stichting van 
een concurreerende Groenten- en Vruchtenveiling, 
dicht in de nabijheid van de nieuwe veilingterreinen 
die het Gemeentebestuur van Utrecht bezig is voor 
de sinds jaren in die gemeente bestaande Groenten-
en Vruchtenveiling aan te leggen? 

c: Indien Gedeputeerde Staten van dit feit, respec-
tievelijk van deze berichten, kennis namen, kunnen 
zij dan mededeelen of zij een dergelijk optreden 
van een gemeentebestuur in overeenstemming achten 
met de eischen van GOED NABUURSCHAP en bevorderlijk 
aan den rust en de richtigen gang van zaken in de 
provincie? 

d: Als Gedeputeerde Staten het laatste gedeelte 
der vorige vraag niet in bevestigenden, doch in 
ontkennenden zin beantwoorden, meenen zij dan, 
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dat de mogelijkheid bestaat, dat maatregelen ge-
nomen worden om een verder voortgaan van het Ge-
meentebestuur van Jutphaas in die richting te 
voorkomen? 

 
De beantwoording van deze vragen moet voor Utrecht een 
teleurstelling zijn geweest. Gedeputeerde Staten is 
namelijk van mening: 
a: Dat het Gemeentebestuur van Jutphaas het houden van 

een kermis op den rand der Gemeente Utrecht op ALLE 
manieren bevordert, IS ONS NIET BEKEND. 

b: Ons College heeft geen bericht bereikt als zoude het 
Gemeentebestuur van Jutphaas medewerking verleenen 
aan de stichting van een concurreerende Groenten- en 
Vruchtenveiling in de nabijheid van de nieuwe 
Utrechtse Veilingsterreinen. 

c: Na het bovenstaande meenen wij de derde en vierde 
vraag buiten beantwoording te mogen laten. 

 
Niet alleen het gemeentebestuur van Utrecht, ook het 
dagblad "De Standaard", was niet erg ingenomen met de 
beantwoording van Gedeputeerde Staten. De Utrechtsche 
Courant van 18 augustus 1927 citeert "De Standaard" als 
volgt: 
"Het komt ons voor, dat uit de kranten, die de leden 
"van Gedep. Staten lezen, zorgvuldig alle berichten 
"over Jutfaas weggeknipt worden en ook, dat Ged. 
"Staten geen besluiten van het gemeentebestuur van 
"Jutfaas ter goedkeuring voor zich krijgen; kortom: 
"Dat Jutfaas voor het College van Ged. Staten is als 
"een gemeente NIET liggende binnen het terrein van "hun 
ambtsbevoegdheid. Het ware misschien beter ge"weest als 
de heer Vermooten als eerste vraag had "gesteld:" ...Is 
het Gedeputeerde Staten bekend, dat "in de provincie 
Utrecht een gemeente Jutfaas ligt.? `Het antwoord op 
die vraag had dan waarschijnlijk 
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"kunnen zijn: 
"a: Zulks is Gedeputeerde Staten NIET bekend 
"b: Na het bovenstaande meenen wij de tweede, derde "
 en vierde vraag buiten beschouwing te mogen la"
 ten." 
 
Burgemeester J.M.M. Hamers van Jutphaas verzet zich 
fel tegen deze negatieve berichtgeving. In een in-
terview aan één van de dagbladjournalisten verklaart hij 
"Als er één gemeente is die het beginsel van  
"goede "nabuurschap" in gevaar heeft gebracht, dan is 
het "Utrecht wel." 

Tevens liet mr. Hamers ondubbelzinnig blijken dat 
Jutphaas een autonome gemeente is, die graag met 
Utrecht wil samenwerken, maar zich in geen geval laat 
dwingen. Dat Jutphaas opkomt voor haar eigen belang is, 
zeker wat betreft de annexatieplannen van Utrecht haar 
goed recht. 

 
"....Nog meer grieven had burgemeester Hamers ten 
"opzichte van Utrecht. Een gedeelte van zijn gemeen 
"te, Hoog-Raven, heeft dringend behoefte aan een be-
"hoorlijke watervoorziening. Maar de Utrechtsche Wa-
"terleiding Maatschappij mag alweer NIET leveren 
"zonder goedkeuring van B. en W. van Utrecht. B. en 
"W. (van Utrecht.JS) hebben meermalen toegezegd, dat 
"er voor een behoorlijke oplossing zou worden ge-
"zorgd, maar hoewel al ruim een jaar geleden deze 
"toezegging werd gedaan, is alles tot dusverre het-
"zelfde gebleven. Thans overweegt men in Jutphaas  
"dat gedeelte der gemeente op andere wijze van 
"drinkwater te voorzien." 
"Zoodra Utrecht toont", aldus eindigde burgemeester     
Hamers het onderhoud,  

"prijs te stellen op een lo"yale medewerking, zal 
Jutphaas de eerste zijn die 
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"daarvoor te vinden is. Maar als men doorgaat op den 
"ingeslagen weg kan men toch moeilijk verlangen dat "de 
liefde uitsluitend van één kant zal komen." 
 
Dat de gemeente Jutphaas haar eigen beleid voerde bleek 
een jaar later toen er opnieuw een kermis werd gehouden. 
Mocht de kermis van 1927 zijn gehouden recht tegenover 
de zogenaamde "Ballastbrug", in 1928 hadden de 
exploitanten een terrein gehuurd pal ten noorden van 
het zwembad "De Liesbosch", "dus ongeveer 2 minuten 
verder in de richting Jutphaas", meldde de Utrechtsche 
Courant. De ambtelijke en bestuurlijke gemoederen 
liepen nu niet meer zo hoog op of werden meer in toom 
en binnenskamers gehouden. Nu geen vragen meer aan 
Gedeputeerde Staten of interviews meer. Ook ingezonden 
stukken bleven achterwege. Toch is de problematiek dan 
nog niet wezenlijk veranderd: Er werd nog steeds kermis 
gevierd en de plannen tot een Jutphase Groenten- en 
Vruchtenveiling zijn NIET van tafel. Ook de 
gemeentelijke herindelingsplannen van Utrecht waren 
niet ten uitvoer gebracht. 
In 1929 besloot B. en W. van Jutphaas af te zien van 
medewerking aan de bouw van een plaatselijke Groenten- 
en Vruchtenveiling, waarna ook de particuliere 
initiatiefnemers van verdere plannen afzagen. Als 
gevolg van de sterk verslechterende economische om-
standigheden en de daarop volgende crisisjaren ver-
dween kort daarop ook de jaarlijkse kermisattractie. Wat 
bleef was Utrechts streven naar gebiedsuitbreiding. 
 
ANNEXATIEPLANNEN IN DE JAREN DERTIG EN VEERTIG. 

In 1930 werd door het gemeentebestuur van Utrecht een 
nieuw annexatieplan ingediend. Dit plan stelde alle 
vorige plannen volkomen in de schaduw. Men had het oog 
niet alleen op Oost- en Westraven, maar ook 
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Overzicht van de bebouwing van de "Rivierenwijk" omstreeks 1930. 
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op geheel De Bilt en Groenekan en een deel van Zeist, 
waaronder Den Dolder en Bosch en Duin, laten vallen. Ook 
moest geheel Bunnik worden opgeheven. Alle betrokken 
gemeenten - inclusief Jutphaas - zijn tegen deze 
plannen. Ze zijn van mening dat Gedeputeerde Staten 
een commissie in het leven moeten roepen die zich moet 
buigen over de Utrechtse problematiek. Daarnaast zou 
ook gekeken moeten worden naar de belangen van de 
randgemeenten. De uitkomst van het onderzoek zou 
moeten worden neergelegd in een zg. "streekplan". 
Utrecht verklaarde tegen deze commissie te zijn. 
Gedeputeerde Staten verklaarden zich voorstander van 
een dergelijke commissie en wezen het Utrechtse plan 
af. Een en ander heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad 
van Utrecht op 6 juni 1933 zich tot de Kroon wendde, en 
dat buiten Gedeputeerde Staten om, met verzoek aan de 
Staten-Generaal een wetsvoorstel te doen tot 
vergroting-van de gemeente Utrecht overeenkomstig haar 
plannen van 1930. Met dit verzoek werd de minister van 
Binnenlandse Zaken in een netelige positie 
gemanoeuvreerd. Ook al zou hij voorstander van de 
Utrechtse plannen kunnen zijn, dan nog kon hij de 
mening van Gedeputeerde Staten niet negeren. Hij 
besloot een definitieve beslissing uit te stellen "tot 
het moment dat de toestand zich zoodanig zou hebben 
ontwikkeld, dat een "oplossing in een bepaalde 
richting zich duidelijker "zou aftekenen en met minder 
tegenstand van de be"trokken partijen zou kunnen worden 
verwezenlijkt." Daarnaast deelde de minister mee dat 
ALLE voorstellen tot grenswijziging van Utrecht 
voorlopig definitief als afgewezen moesten worden 
beschouwd. Utrecht was met die uitspraak in feite 
monddood gemaakt. Was het grondgebied van Utrecht in 
1910 nog niet geheel volgebouwd, in de jaren dertig is 
dat duidelijk anders. De bebouwing had zich in de 
tussenliggende periode op verschillende plaatsen tot 
aan de gemeen- 
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1)Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-economische 
structuur van een gebied in de provincie Utrecht. 

 
tegrens opgeschoven. Bovendien waren sedert het begin 
van de dertiger jaren, op het grondgebied van 
randgemeenten, wijken ontstaan met een zuiver Utrechts 
karakter. Op het grondgebied van Maartensdijk verrees 
de wijk Tuindorp en op het gebied van Jutphaas de 
woonwijk Hoograven. In het noorden waren Utrecht en 
Zuilen elkaar met hun respectievelijke bebouwing 
vrijwel genaderd. 
Aan het eind van de dertiger jaren kwam er enige be-
weging in de grenswijzigingproblematiek van Utrecht met 
zijn randgemeenten. De aanleiding was een rapport, 
uitgebracht door prof. L. van Vuuren, betreffende de 
sociaal-economische struktuur van Utrecht en een 
negental randgemeenten.1) 
Ook nu had de gemeente Utrecht aanvankelijk bezwaren Ze 
meende dat de noodzaak tot grenswijziging meer dan 
voldoende vast stond. Bovendien was ze bang dat de 
commissie de grenswijzigingsplannen op de lange baan 
zou schuiven. Uiteindelijk is Utrecht toch akkoord 
gegaan met de - ook door Van Vuuren voorgestelde -
"streekplancommissie'°, die in 1939 werd ingesteld. 
Haar taak was een onderzoek in te stellen naar ALLE 
faktoren en belangen, welke bij de ontwikkeling van 
het grondgebied van Utrecht een rol speelden, of zouden 
kunnen spelen. De letterlijke opdracht van de 
"streekplancommissie" luidde: 

"Het instellen van een onderzoek voor het in groote 
"lijnen bepalen van de behoeften, waarmede in het 
"gedeelte van de provincie Utrecht, omvattende "Utrecht 
als centrumgemeente en de gemeenten Acht"tienhoven, de 
Bilt, Bunnik, Houten, Jutphaas, Maar"tensdijk, 
Oudenrijn, Vleuten en Zuilen, rekening 
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"moet worden gehouden bij het treffen van voorzie-
"ningen in het belang van de ontwikkeling der wel-
"vaartsbronnen, een harmonischen opbouw van de be-
"volking, de toekomstige huisvesting van die bevol"king 
en haar recreatie." 

Als voorzitter werd aangesteld mr. H.W. de Vink, lid 
van Gedeputeerde Staten. Nauwelijks was de commissie 
begonnen met haar werkzaamheden, of de Tweede We-
reldoorlog brak uit. Het eerste rapport zag in 1942 
het levenslicht. 
In de zomer van genoemd jaar gingen er stemmen op 
het oude Utrechtse plan er "door te drukken", zodat 
De Bilt en een deel van Zeist alsnog bij Utrecht kon 
worden gevoegd. De Utrechtse Courant - een dagblad 
welk de Duitse bezetters beslist NIET vijandig gezind 
was - bleek de vertolker van die stemmen, met de 
woorden: 

"....Nu een meerderheidspolitiek heeft afgedaan en 
"de zaken 'objectiever' kunnen worden bezien, lijkt 
"het ons redelijk, dat aan de gerechtvaardigde ver-
"langens van Utrecht wordt tegemoetgekomen". Er ge-
beurde echter niets. Twee jaar later zou blijken 
waarom er van die grenscorrectie in 1942 niets te-
rechtkwam. 
Ingenieur A.A. Mussert, leider van de Nationaal So-
cialistische Beweging was, in de periode dat hij als 
hoofdingenieur bij de Provinciale Waterstaat van 
Utrecht werkzaam was, (1 november 1927 - 1 mei 1934) 
tegen het Utrechtse plan geweest De Bilt en een deel 
van Zeist te annexeren. 
Toen in de zomer van 1944 een gesprek plaats vond 
over het al of niet doorzetten van dit Utrechtse plan 
nam, naast Ir. Mussert ook burgemeester Van 
Ravenswaay deel aan dat gesprek. Laatstgenoemde was 
een fervente voorstander van annexatie van De Bilt 
etc. Tijdens dit gesprek moet Mussert tegen Van 
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 "....U krijgt dit plan er bij den Secretaris-Gene"raal 
nooit door. En de Duitse autoriteiten zullen "wat dat 

Ravenswaay hebben gezegd: 

betreft niet van Frederiks standpunt afwij"ken, tenzij 
ik hen daartoe zou adviseren. Maar ik "ben tegen dit 
plan en denk er niet over in deze zin "stappen te 
doen. Hebt U dat goed begrepen, kameraad "Van 
Ravenswaay?" 
Deze zou daarop met "Ja, Leider" hebben geantwoord. Na 
de bevrijding vatte de streekplancommissie haar taak 
op. In 1948 kwam zij met haar conclusies en 
voorstellen. Voor enkele gemeenten was de voorgestelde 
grenswijziging dermate ruïneus, dat aan het 
bestaansrecht van het resterende deel der gemeenten 
moest worden getwijfeld. Jutphaas was het in grote 
lijnen eens met de voorstellen van de commissie, mits 
de gemeentegrens zou worden gevormd door rijksweg 12, 
de autosnelweg Utrecht-Arnhem. Doordat de overige 
gemeenten overwegende bezwaren aantekenden tegen de 
voorstellen van de streekplancommissie was men 
genoodzaakt deze geheel in te trekken. In 1950 kreeg 
Gedeputeerde Staten opdracht een ontwerp-regeling samen 
te stellen. Ze deed daarvoor een beroep op de 
medewerking van ALLE betrokken gemeenten. Er werd 
vervolgens een plan opgesteld waar vrijwel iedere 
gemeente mee kon instemmen, mits de financiële 
gevolgen voor de randgemeenten zouden worden verlicht. 
In 1951 werd het ontworpen plan goedgekeurd, aangenomen 
en vervolgens ter bekrachtiging doorgezonden naar Den 
Haag, die één en ander in een Wet moest vast leggen. 
Dit plan behelsde ondermeer de overgang van Oost- en 
Westraven van Jutphaas naar Utrecht. Het gezegde dat de 
geschiedenis zich herhaalt doet ook hier opgeld, want 
opnieuw is Jutphaas TEGEN dit plan. Ze is er tegen 
omdat aan de wens van Jutphaas, - de gemeentegrens 
gelijk met rijksweg 12- 
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niet tegemoet is gekomen. Dit betekende ondermeer dat de 
Ballast Maatschappij zuidelijk van deze rijksweg 
gelegen, eveneens naar Utrecht over ging. Hiermee ging 
een belangrijk deel van haar industrie voor Jutphaas 
verloren. 
Mede door een kabinetswijziging in 1952 werd eerst in 
1953 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een 
wetsvoorstel tot wijziging der gemeentegrenzen van 
Utrecht ingediend. Deze wet werd, na de nodige amen-
deringen en wijzigingen op 8 juli 1953 door de Tweede 
Kamer, en op 6 oktober door de Eerste Kamer aangenomen. 
Hiermede kreeg de stad Utrecht per 1 januari 1954 Oost- 
en Westraven terug, welke ze aan het begin van de 
negentiende eeuw door een gemeentelijke herindeling aan 
Jutphaas moest afstaan. Daarmee was een eind gekomen 
aan een lange periode van bestuurlijke strubbelingen, 
waarbij plaatselijke sentimenten een niet onbelangrijke 
rol hebben gespeeld. 
En mocht de gemeente Utrecht de gedachte koesteren dat 
ze haar wil kan opleggen aan de randgemeenten of in 
alles haar zin zou hebben gekregen, dan moeten we haar 
toch in één opzicht teleurstellen, want sinds een 
aantal jaren staat de Groenteveiling op dat gedeelte van 
Oostraven, wat nu als Laagraven bij Nieuwegein - of zo 
U wilt Jutphaas - hoort. En tot vermaak van de 
bevolking van zowel Utrecht als Nieuwegein, wordt anno 
1985 in beide plaatsen een jaarlijkse kermis gehouden! 
 
Geraadpleegde bronnen en literatuur: 

Perks W.A.G.: Geschiedenis van de gemeentegrenzen in 
de provincie Utrecht 
Vuuren L. van: Rapport betreffende een onderzoek naar 
de sociaal-economische structuur van een gebied in de 
provincie Utrecht, omvattende Utrecht 
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als centrum-gemeente en negen randgemeenten. Utrecht, 
1938. 

- Schut J.:Jutphaas in het nieuws, 1890-1920; (lokale 
dagbladberichten). 

- Schut J.:Jutphaas in het nieuws, 1920-1929; (lokale 
dagbladberichten). 

- Schut J.:Jutphaas in het nieuws, 1930-1944; (lokale 
dagbladberichten). 

- Hist. Kring Nieuwegein: Jutphaas ... verleden tijd. 
- Tegenwoordige staat van alle volken,deel 22. Utrecht  
- Zanten P. van: Storm over het Sticht-Utrechts 
grenzen gewijzigd. In: Provinciale Almanak van 
Utrecht 1954. 

*** 

 

 

Op maandag 23 september j.l. werd dit door de 
Historische kring Nieuwegein uitgegeven fotoboek 
"ten doop" gehouden in de nieuwe vestiging van 
boekhandel Manschot op het City-Plaza. Dat dit boek 
enthousiast ontvangen is, mag blijken uit het feit 
dat de eerste druk inmiddels is uitverkocht. Van de 
tweede druk zijn nog slechts een tweehonderd 
exemplaren bij de kring aanwezig Wilt U als lid 
alsnog in het bezit komen van dit fotoboek tegen de 
gereduceerde prijs van f 19,--, het is verkrijgbaar 
op de adressen Verdistraat 2 en Braamsluiper 23. 

FOTOBOEK VREESWIJK, JUTPHAAS, NIEUWEGEIN IN BEELD 
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Nieuwe leden. 

REDAKTIE-MEMO'S

Prenten. 
Door de kring is in september j.l 
opnieuw een Kopergravure aange-
schaft. Het betreft een gravure van 
omstreeks het jaar 1700 van 't Huys 
te Rijnen-borgh door T. Otters; 
Afmeting 13 x 19 cm. 

 
Bibliotheek. 

In de bibliotheek zijn het afge-
lopen kwartaal de volgende boeken 
opgenomen: 

1. Van Stoomboot Schoonhoven tot 
Raderboot Kaptein Kok. door: 
W.J.J. Boot 

2. Vreeswijk , Jutphaas, Nieuwegein 
in beeld. door: J.W.H. 
Feirabend, A. Pijpker en J. 
Schut 

3. Rijksdienst voor de monumen-
tenzorg, Jaarverslag 1984. 

J. Verrooyen, Herenstraat 45A, Nieuwegein. 
Hr. Drogenbroek,Zwaardenburg 129, Nieuwegein. 
T. Kiezouw, Oudegein 3, Nieuwegein. Mevr. 
Vetter, Prinsessenweg 47, Nieuwegein. Hr. 
Lubbers, Kruyderlaan 134, Nieuwegein. 
J. Pluijgers, M de Costalaan 68, Nieuwegein. 
 
Een kerk van papier. 
Onder deze titel organiseert de Gemeentelijke ar- 
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Otto Pijpker 

archiefdienst Utrecht vanaf 12 oktober t/m 14 december 
een tentoonstelling in haar pand aan de Alexander 
Numankade 199 te Utrecht. 
Deze tentoonstelling behandelt de geschiedenis van de 
voormalige Mariakerk te Utrecht. 
Van dit gebouw is weinig meer intact, doch vele af-
beeldingen en voorwerpen zijn bewaard gebleven. Deze 
tekeningen van o.m. Pieter Saenredam, zullen met enkele 
bijzondere handschriften die ooit tot de Mariakerk 
hebben behoord, alle worden geëxposeerd. 
De tentoonstelling is gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek door de Heren Haverkate en Van der Peet. 
Tevens schreven zij een begeleidend boek dat dieper op 
het onderwerp ingaat dan op de tentoonstelling mogelijk 
is. 
De prijs van dit boek, dat als titel heeft: "Een kerk 
van papier" bedraagt f 19,50; Catalogus f 2,50. Toegang 
gratis; Openingstijden maandag - vrijdag van 9.00 - 
16.30 uur, zaterdag van 9.15 - 12.15 uur. Tevens zullen 
in de periode van de tentoonstelling een drie-tal 
lezingen worden gehouden, betrekking hebbend op de 
Mariakerk en wel op 30/10'85, 13/11'85 en 27/11'85, 
aanvang 19.30 uur. 



-150

 verslag van een onderzoek door: J. van Egdom. 
DE NAAM "ZUILENSTEIN" 

 
 
Inleiding. 
Bij bestudering van oude actes is eerder door mij de 
veronderstelling uitgesproken, dat de naam 1°Zuilen-
steín" in zijn oorsprong is ontleend aan de aanwe-
zigheid in deze conterijen van de bekende adelijke 
families Van Zuylen, Van Abcoude en Van Gaesbeek. Ik 
verwijs hierbij naar mijn publicatie in de het 
"Cronyck de Geyn", 6de jaargang, op bladzijde 36. 
Thans is een verder onderzoek door mij afgerond, 
waarvan hieronder de conclusies worden weergegeven. Ik 
acht het zeer waarschijnlijk, dat de voor ons bekende 
woonwijk "Zuilenstein" zijn naam heeft ontleend aan 
het verblijf van de familie Van Zuylen in het 
Nieuwegeinse (Jutphaas). De wijk "Zuilenstein", waarin 
ook het Bejaarden-verzorgingstehuis van die naam 
staat, wordt in het noorden begrensd door de 
Symphonielaan, in het zuiden door de Nedereindseweg, in 
het oosten door de Herenstraat/Utrechtsestraatweg en in 
het westen door de A.C. Verhoefweg. 

Overigens komen we verschillende schrijfwijzen tegen van 
de naam, zoals "Zuylestein" of "Sulensteyne". 

Op voorhand wil ik benadrukken, dat geen conclusies 
mogen worden getrokken uit dit artikel omtrent de 
plaats of plaatsen waar de Van Zuylens in deze con-
terijen hun woonstede hebben gehad: De Van Zuylens 
worden wel genoemd als een van de eerste bewoners 
van het Kasteel Vronestein, maar mogelijk bezaten zij 
nog een of meer andere stenen huizen of hofsteden hier 
ter plaatse. Duidelijkheid daarover zal nog veel 
speurwerk vragen. 
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Belemmeringen. 
Bij mijn naspeuringen hebben de verschillende naams-
"gebruíken" van de eerder genoemde familie Van Zuylen 
mij parten gespeeld. De adelijke heren noemen zich Van 
Zuylen, dan weer Van Abcoude en ook komt Van Gaesbeek 
voor. De naamswijzigingen zijn het gevolg van 
huwelijken en vererving in de vroege middeleeuwen, toen 
telgen van het geslacht Van Zuylen huwden met 
erfdochters van de adelijke geslachten Van Abcoude en 
Van Gaesbeek. Deze dames, genoemd worden Jonkvrouw 
Hendrika van Abcoude en Jonkvrouw Johanna van Gaesbeek, 
brachten een aantal bezittingen in ten behoeve van hun 
echtgenoten. Die gingen zich dan noemen Heer (eigenaar) 
Van Abcoude of Heer Van Gaesbeek. Opmerkelijk is 
daarbij wel, dat zij het wapen van het geslacht Van 
Zuylen bleven voeren en hun stukken ook zegelden onder 
deze naam. 
 
Het Geslacht Van Zuylen in Jutphaas. 
In het boek "La maison de Zuylen dans 1'histoire des 
Pays Bas" (Het Huis Zuylen in de geschiedenis van de 
Nederlanden) van H. Obreen lezen we onder meer over 
Ghiselbertus van Zuilen, waarbij wordt verwezen naar 
diverse actes uit de jaren 1247-1260. Van hem wordt 
vermeld: "Deze Ghiselbertus was Schout te Jutfaas en 
bewoonde aldaar een hofstede (acte 1099, anno 1247, 4 
juli.) Het is zeker, dat hij de stamvader is van de tak 
Van Zuylen van Abcoude van Gaesbeek. Ghiselbertus had 
landgoederen in de landen van Utrecht, te Maarsbergen, 
ten zuid-oosten van Utrecht en te Jutfaas." (Met de 
landgoederen ten zuid-oosten van Utrecht worden 
bezittingen bedoeld nabij Wijk bij Duurstede). 
De opvolger van Ghiselbertus van Zuylen was zijn zoon 
Sweder. Het eerder genoemde boek vermeldt daarover: 
"Sweder van Abcoude, die op zijn zegels de 

 



 -152 

 

Door Sweder van Zuylen, die toen zijn naam schreef als "Sweder de 

Sulen”, in de dertiende eeuw gebruikte lakzegels. 

 



 

-153

naam Sweder van Zuylen gebruikt, wordt vermeld in 
charters (op perkament geschreven actes) uit de jaren 
1268 en 1287. Onder zijn bezittingen en rechten worden 
die te Jutfaas genoemd." 
De hierna afgebeelde acte uit 1340 geeft ons nieuwe 
informatie over Sweder van Zuylen en zijn bezittingen 
in het Jutphase. 
De tekst van het charter luidt als volgt: 
 
"Wij Johan bider ghenaden Goods biscop tot Utrecht, 
doen kond ende kentic alien luden dat voer ons quam 
heer Sweder van Apcoude met sinen vrijen wille ende 
make berade ende droech ons op, half die gherechte ende 
half den tins van Jutfaes. Also alse ghe leghen tussen 
den rijn ende maerne dye, deze gherechte ende tins 
voernoemde, wij om beden wille des heren van Apcoude 
voerghenoemt voert verlyet hebben ende verlyen met 
dezen tieghenwoerdighe brieve heren Arnoude van 
Ysselsteyne, ridder van ons ende van onsen gherechte te 
houden tot ene rechte erf leen te verheerwaerden met 
drien ponds goets ghelts. Daer dit ghesciede waren over 
Johan van Broekhusen, Dyderic, heren Borre sone, Pyrent 
van der Dule ende Arent van Duren ende onse ghestichts 
mannen, ende andere vele ghoede luden. 
In orconde des briefs bezegheZd met onsen zeghel. 
Ghegheven int yaer ons heeren Dusent, drie hondert ende 
viertich. Op den tienden dach van Maerte." 
In het kort komt de inhoud van het charter er op neer, 
dat Bisschop Jan van Diest (1322-1340) verklaart ten 
overstaan van onder andere Johan van Broekhuizen dat 
Sweder van Abcoude hem (Bisschop Jan van Diest) heeft 
opgedragen het halve gerecht en de halve tins (thinsgoed 
is een soort erfpachts-goed) van Jutphaas, gelegen 
tussen de Rijn en de Meerndijk, de toenmalige Oude Rijn 
en de Vaartse Rijn. 
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Het charter uit 1340, waarin vermeld wordt, dat Sweder van Zuylen zijn

bezittinger in Jutphaas in beheer overdraagt. 
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In dit gebied is de tegenwoordige woonwijk Zuilenstein 
gelegen. De woonwijk is er althans een klein gedeelte 
van. 
Tot de bezittingen van Sweder van Zuylen wordt verder 
gerekend het huis "Sulen-steyne". De naam "steyne" 
duidt er op, dat het om een stenen woongebouw gaat. Wat 
we ons daarbij in dit geval moeten voorstellen is niet 
duidelijk, zoals ik in de inleiding reeds heb vermeld. 
Verder dient aangetekend te worden, dat de overdracht 
van de "gherechte" niet inhield dat de genoemde persoon 
ook eigenaar van zo'n gebied was. Wel gingen beheer en 
eigendom in die tijd veelal samen. Onder de overdracht 
van "gherechte" kan ook worden verstaan, dat de acte 
handelt over de rechten van bestuur, visrechten, 
tolrechten en andere privileges. 
Het geslacht Van Zuylen vertrok, zoals uit het vo-
rengaande blijkt, in 1340 uit het Jutphase. In 1342 
werd het Huis "Sulen-steyne" gebouwd tussen Leersum en 
Amerongen. Bouwer daarvan was de 10Cnaep" Steven van 
Zuylen, een zoon van Ridder Johan van Zuylen van 
Natewisch. De Ridderhofstad Natewisch (vertaald: Natte 
Weide) was gelegen circa drie kilometer ten oosten van 
Wijk bij Duurstede binnen de Lekdijk. Deze 
Ridderhofstad was een leengoed van het geslacht Van 
Zuylen van Abcoude. Opvallend in dezen is, dat de 
"Cnaep" Steven van Zuylen hetzelfde familiewapen 
voerde als Ghiselbertus van Zuylen, die in 1247 
Schout te Jutphaas was. 
In een acte uit 1390, meer dan een halve eeuw na het 
vertrek van het geslacht Van Zuylen uit Jutphaas, 
komen we een vrouwelijke nazaat van de zeer wijd 
vertakte familie in deze omgeving tegen. Zij heet 
Alynora, Vrouwe van Sulen. en zij woonde op het Slot 
Zuilen aan de Vecht. Zij was gehuwd met Frank van 
Borsselen. Een terloopse opmerking: hun kleinzoon, 
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De huidige boerderij "Zuilenstein" aan de Nedereindseweg. 
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ook een Frank van Borsselen, was gehuwd met Jacoba van 
Beieren. 
De hiervoor genoemde Alynora had in die tijd nog be-
zittingen in Jutphaas. De acte van 1390 vermeldt de 
overdracht van anderhalve morgen land:  
"Op Sinte Ponciëns Avont, anno 14-11-1390; wij Aly-
nora, Vrouwe van Sulen ende Sint Martynsdijc, doen cont 
ende kentic, allen luden, dat wi verlyet ende verleent 
hebben, mit desen tighenwoordighen brieve, Willem 
Hughenszoon, anderhalven morghen lants, gheleghen in de 
zeven morghen lants int bloc bi Jutfaes, aen 
Galencoep...." 
Op 8 juli 1416 wordt door Willem Hughenszoon dit stuk 
grond weer doorverkocht aan de "Duutschen Huze ende 
haer nacomelingen int goet then Bloke". Hier komt de 
naam "Het Blok" naar voren, die tot op heden bewaard is 
gebleven in de naam "Blokhoeve". 
Met het vorengaande heb ík de verwantschap aangetoond 
tussen de naam Zuilenstein hier ter plaatse en de 
bekende adelijke familie. 
 
Nog enkele historische wetenswaardigheden. 
Zoals vermeld is heeft het geslacht Van Zuylen rechten 
in bezit gehad in Jutphaas tot 1340. Die zijn 
waarschijnlijk voortgevloeid uit hun diensten ten 
behoeve van de Bisschop van Utrecht als een dankbe-
tuiging. De stand van het geslacht steeg erdoor in 
aanzien. 
In Utrecht nam in 1378 Willem, heer van Gaesbeek, het 
Bartholomeus Gasthuis onder zijn bescherming. In de 
Regentenzaal zijn thans nog prachtige gobelins te 
bewonderen. Ghiselbertus van Abcoude verheft in het 
jaar 1300 zijn dorp Wyc tot stand. De in de stadsar-
chieven bewaard gebleven oorkonde is meeondertekend 
door zijn vader Sweder van Zuylen. 
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Enige afstammende adellijke families van het Geslacht 
van Zuylen zijn: 

-Van Zuylen van Nyevelt; 
-Van Zuylen Schoutheete; 
-Van Zuylen Viane; 
-Van Zuylen van Harmelen;  
-Van Zuylen van Natewisch 
-Van Zuylen van Laekevelt;  
-Van Zuylen Anholt;  
-Van Zuylen van Seventer;  
-Van Zuylen van Kuilenburg. 
 
 
Geraadpleegde literatuur: 
- Bardot J.D.M. Ir.:Kastelenboek Provincie Utrecht. 
- Tromp H.: Kastelen langs de Wetering. 
- Obreen H.: La maison de Zuijlen, Seigneurs d'Abcoude 
Gasebeek. 

- Charters van Brom en van de Ridderlijke Duitsche Orde 
van Balije. 

- Schut J.: Vroonestein. 
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Een portret van Jacob van Gaesbeek van Abcoude ( ........ 1459). 

Foto: Inconographisch Bureau. 
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 ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN BIJ DE RIDDERHOFSTAD RIJN-
HUIZEN. 
door: Réné v.d. Mark 

Algemeen. 

In en na de herstvacantie in oktober 1984 heb ik op 
het terrein van kasteel 'Rijnhuizen' een aantal ar-
cheologische vondsten gedaan. 
Het kasteel ligt aan de Overeindseweg, en is ook te 
zien vanaf de Vaartserijn (ter hoogte van de Heren-
straat). Op het terrein is tevens het F.O.M. instituut 
voor kernfusie gevestigd. 
De vondsten werden gedaan toen de gracht rond het 
kasteel droog stond in verband met werkzaamheden aan de 
beschoeiing van de gracht. 
Voor deze beschoeiing werd behoorlijk veel grond verzet. 
Deze grond werd op een plek verder op in het park 
gedumpt. Bij de aanleg van deze beschoeiing werd het 
meest uiteenlopende materiaal gevonden. 
De vondsten liepen uiteen van plavuizen en botten tot 
scherven van glas en aardewerk. Verder werden er ook nog 
stukken van tegeltjes en stenen gevonden. Nadat de 
grond bij de beschoeiing was uitgewerkt, ben ik om het 
kasteel heen gaan zoeken. Ook hier was weer een 
schat aan scherven van aardewerk en glas. Verder 
werden er ook nog de nodige stukken tegeltjes, 
plavuizen, botten, ijzerwerk, stenen en schelpen van 
oesters gevonden. 
Nadat ik bovengronds alles zo'n beetje had afgezocht 
ging ik een proefsleufje graven aan de noordkant van 
het kasteel, naar men zegt het oudste gedeelte. 
Hierbij vond ik een aantal opmerkelijke dingen. 
Een 16e eeuwse wijnfles, een aardewerk bord en een 
lakzegel uit ongeveer dezelfde tijd. Op de lakzegel 
staat een mij nog onbekend wapen. Verder is er ook 
nog een deksel van een kookpot gevonden, een halve 
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Overzicht van de gevonden plavuizen. 
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grape, een steenbeitel, een voegspijker en afval van 
gietmallen. 
Ik vond er natuurlijk ook nog de nodige scherven en 
pijpen. De scherven waren ook hier weer voornamelijk 
van glas en aardewerk. 
Op dezelfde plek heb ik ook nog verkoold hout gevon-
den, vermoedelijk van een brand die eens het kasteel 
heeft geteisterd. Ik vond er ook nog de nodige pla-
vuizen en steenpuin. 
Hierna heb ik nog bij één van de twee funderingen 
gegraven. Daar vond ik een aantal spijkers en stolsels 
uit gietvormen en als laatste heb ik daar ook nog een 
voegspijker gevonden. Daarna heb ik aan de zuidkant 
een proefsleuf gegraven, om precies te zijn onder de 
keuken. 
Daar vond ik een aantal pijpen uit de 17e en 18e eeuw 
en ook hier vond ik weer veel glasscherven, en 
daartussen ook nog een voet van een drinkglas en een 
glazen dekseltje. 
Na het bij de keuken gezien te hebben ben ik gaan 
graven bij de toegangsbrug van het kasteel. Daar vond ik 
opmerkelijk veel botten, waaronder enkele van paarden. 
Ook werden er stukken marmer gevonden. Het marmer komt 
waarschijnlijk uit de tijd dat de marmeren vloer in de 
gang van het kasteel werd aangelegd. 
Ik heb er ook nog een 19e eeuw flesje gevonden met 
koperen dop. Onder de brug vond ik een bijna heel bakje 
van aardewerk. 
Verder heb ik een niet zo belangrijke maar wel leuke 
vondst gedaan, namelijk een 19e eeuwse lampetkan, 
althans wat er van over is. 
Toen de gracht weer vol was, heb ik nog een tijd de 
grond nagezocht die uit de omgeving van de beschoeiíng 
kwam. Hoewel de grond behoorlijk verstoord was leek het 
mij toch verstandig de scherven aldaar bijeen te 
zoeken. Ik vond daar ook nog een musketkogel, 
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Deksel van kookpot. 

plavuizen, tegeltjes en botten van dierlijke afkomst 
alsmede scherven van glaswerk. Verder vond ik in de 
onverstoorde grond een stuk natuursteen van behoor-
lijke afmeting. Naar men mij heeft gezegd, moet dit 
stuk natuursteen afkomstig zijn van het vroegere in-
rijhek aan de Overeindseweg. 
Thans is dit inrijhek uit steen opgemetseld. 
Tot zover de inleiding van dit artikel over de vond-
sten die ik eind 1984 op kasteel 'Rijnhuizen' heb 
gedaan. 
Na deze inleiding nu een uitvoerige beschrijving van 
de vondsten. 
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 De v o n d s t e n  langs d e  beschoeing. 
Het puin bevatte voornamelijk IJsselsteentjes en 
kloostermoppen. 
De kloostermop is zo'n beetje de eerste steen die men 
in de middeleeuwen gebruikte om kastelen en huizen te 
bouwen. Rijke mensen bouwden hun huizen van steen, 
de armen woonden in houten huizen. De kloostermop is 
een grote steen. Later, net na de middeleeuwen, begon 
men kleinere stenen te gebruiken. Dat was goedkoper en 
men kon er meer maken. Een bekende daarvan zijn de 
Ijssel-steentjes, die ook op Rijnhuizen zijn gevonden. 
Deze steentjes kwamen zoals de naam zegt uit het 
IJsselgebied. Zo waren er ook de Vechtsteentjes, 
gemaakt in de ovens aan de Vecht. Hoe al dit puin aan 
deze kant van de beschoeiing is gekomen is niet bekend, 
misschien wel van de sloop van het kasteel in vroeger 
tijden. Nu de plavuisjes, die ik in grote aantallen 
heb gevonden. Hiervan wil ik de opmerkelijkste 
beschrijven. 
Om te beginnen een laat middeleeuwse plavuis van rood 
aardewerk. Dit is een half geglazuurde, het glazuur 
is bruin getint Er zijn ook nog ongeglazuurde 
gevonden. Deze zijn vermoedelijk uit dezelfde tijd als 
de halfgeglazuurde, dus laat middeleeuws. Verder nog 
17e eeuwse plavuizen. Deze zijn dikker en helemaal 
geglazuurd. De kleur van het glazuur is lichtgroen 
met donkergroen getint. Ze zijn net als de laat 
middeleeuwse van rood aardewerk. Nu iets over de 
scherven. 
Ten eerste een heel opmerkelijke scherf van een 
baardmanskruik. Baardmanskruiken waren steengoedkruiken 
uit het Duitse Rijngebied. 
Er staan mannelijke koppen op met baarden. Soms 
stelde deze kop de maker zelf voor. De scherf is grijs 
gebakken en bruin geglazuurd. Er 
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is nog net de kop met de baard op te zien. 
Baardmanskruikjes werden gemaakt in Keulen, tussen 1500 
en 1750. Aan de vorm van de kop kan men de kruik op 
het fragment dateren. Dit fragment is waarschijnlijk 
midden 17e eeuws. 
 
Vondsten van de noordkant van het kasteel. 
Op betrekkelijke geringe diepte vond ik 16e eeuws 
materiaal. In verband met het water dat toestroomde 
kon ik hier niet dieper gaan. 
Omdat het hier om ongestoorde grond ging, vond ik hier 
ook betrekkelijk veel compleet of restaurabel 
materiaal. 
Laat ik een aantal dingen wat uitvoeriger beschrijven. 
Als eerste een oude wijnfles, deze werd gevonden tussen 
veel glasscherven, oesters en botten. Dit is 
waarschijnlijk 16e eeuws. De fles ziet er als volgt 
uit. Een dikke buik met een korte smalle hals en een 
ziel die diep naar binnen in de fles loopt. De fles is 
sterk geïrriliseerd, dat wil zeggen dat het glas 
schilfert, want het glas is uit lagen opgebouwd en als 
een soort roest schilferen de lagen er langzaam af. De 
irrilisatie vertoont zich in twee vormen, de goud- en 
de zilverparelmoerachtige irrilisatie. 
Het 16e eeuwse glas irriliseert over het algemeen meer 
dan het glas uit andere tijden. Dit ligt waarschijnlijk 
aan het gebruik van een ander soort zand en een andere 
manier van blazen van het glas. De 
wijnflessen zijn van groen gekleurd glas. ik een 
aardewerk bord, waarschijnlijk Ook vond 17e eeuws, 
waarop nog duidelijk sporen te zien zijn van messen die 
erop gekrast hebben. Het bord is van rood aardewerk en 
zowel van binnen als buiten bruin geglazuurd. Het 
midden is groen. Het bord is lood-geglazuurd. 
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Wijnfles, waarschijnlijk 16e eeuw. 
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Iets verder in de put vond ik een zogenaamd Rijn-
landvoetje. Dit voetje is van ongeglazuurd steengoed 
en uit de hand gevormd. Het is waarschijnlijk van een 
16e eeuw Jacobakannetje. Verder vond ik een dekseltje 
met een diameter van +_ 14 cm, waarschijnlijk van een 
kookpot. De deksel is op de breuk van rood en wit 
aardewerk. De buitenkant is bruin geglazuurd, de 
binnenkant is ongeglazuurd met plantaardige vezels. 
Vermoedelijk is hij 17e eeuws. Bij de W.C. monding 
vond ik een gave lakzegel met een wapen erop. De zegel 
is rood. De afkomst zowel als het wapen zijn tot nu toe 
onbekend. 
Als laatste wil ik een deel van een Rijnlandse pot 
beschrijven, waarschijnlijk een voorraadpot. De scherven 
zijn van binnen en buiten wit, de breukrand is grijs. 
De pot stamt waarschijnlijk uit de 17e of 18e eeuw. 
Bij de fundering aan de noordkant werd niet veel ge-
vonden, maar toch wel iets opmerkelijks, namelijk 
gietproppen. 
Dit is afval van gietmallen. Aan één kant van de 
gietprop zit kalk. Dit heeft men vermoedelijk gedaan om 
te voorkomen dat het stolsel aan de gietmal blijft 
zitten. 
Afkomst, tijd en materiaal van de proppen zijn nog 
niet bekend. Wel werden er ook scherven gevonden 
waar dezelfde substantie op zit. 
Ook heb ik nog een steenbeitel gevonden, die werd 
gebruikt om stenen op maat te hakken, vermoedelijk 
17e eeuws. Tevens een voegspijker die door de metselaar 
werd gebruikt om de voegen na te lopen. Tot zover de 
fundering aan de noordkant. 
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Bord van rood aardewerk. 

 
Vondsten gedaan onder de keuken. 
Allereerst een 4 tal pijpenkoppen, deze waren over het 
algemeen 17e en 18e eeuws. Eén viel me echter op door 
het opschrift GERTJAN VAN WESDIJK. Boven de naam staat 
een kroontje, eronder de initialen van voornoemde naam; 
GWD. De naam die op de pijp staat is de naam van de 
pijpenmaker. Deze GertJan van Wesdijk maakte zijn 
pijpen in de 18e eeuw in Gouda, waar deze pijp 
waarschijnlijk ook vandaan komt. Als laatste van dit 
stukje gracht wil ik nog 2 glazen voorwerpen 
beschrijven. Een voet van een wijnglas. In 
tegenstelling tot de wijnfles is dit glas minder 
geirriliseerd en daardoor verkeert het voetje in goede 
staat. Het is midden 17e eeuw. Het tweede voorwerp is 
een glazen dekseltje, niet geïrríliseerd maar wel 
helemaal compleet. Tijd is nog niet bekend. 
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19e eeuwse reukflacon. 
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Vondsten bij detoegangsbrug van het kasteel.
Ik schreef in de inleiding dat er grote stukken marmer 
werden gevonden. Deze zijn waarschijnlijk uit de tijd 
dat de vloer in de hal van het kasteel werd gelegd. Dit 
was tussen 1750 en 1770. Dit kan men dus beschouwen 
als afval van het marmer in de hal. Verder heb ik 
daar stukken van een 19e of 20e eeuwse lampetkan 
gevonden. Dit aardewerk geglazuurd met goudkleurige 
banden. Daarbij vond ik een glazen flesje met 
koperen dop, een zogenaamde reukflacon, ook weer uit 
de 19e eeuw. 
Als laatste van dit artikel een 17e eeuws klein groen 
bakje. Wit aardewerk groen geglazuurd. Het bakje 
heeft een diameter van 10 cm en de rand is 1 cm. hoog. 
Het gebruik van dit bakje is mij niet bekend. Tot zover 
de vondsten van Ridderhofstad 'Rijnhuizen'. 
In één van de volgende artikelen zal de Heer B. Elsen 
doorn nog verder ingaan op archeologische vondsten, 
welke in de afgelopen jaren op het landgoed 
'Rijnhuizen' zijn gedaan. 
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ONZE FOTORUBRIEK. 

Ten oosten van de hoofdingangspoort van het kasteel 
Rijnhuizen stond in vroeger jaren het fraaie witte 
huisje, dat is afgebeeld op de eerste foto in onze 
rubriek. Het is in de jaren vijftig afgebroken. Vanuit 
dit huisje keken de bewoners in westelijke richting op 
het kasteel Rijnhuizen en in noord-oostelijke 
richting op het zeer fraaie kasteel Plettenburg. Na 
het verdwijnen van de Rijnhuizerbrug, die sinds 
mensenheugenis ter plaatse het Overeind en het Nedereind 
van Jutphaas verbond, is dit stukje Overeindseweg uit 
de doorgaande verkeersroute verdwenen. 

De foto uit het Vreeswijkse geeft u een beeld van de 
werkwagen van de gebroeders Van Rijn, die een lood-
gieters- annex electriciteitsbedrijf hadden aan de 
Koninginnenlaan. In dat pand zit nu Job Hoegee met 
zijn fietsenwinkel en electrotechnisch installatie-
bedrijf . 
Van Rijn genoot bekendheid in de hele omgeving voor wat 
betreft zijn vakbekwaamheid om de openbare wa-
terpompen te repareren. Daarover citeren we uit ons 
pas verschenen boek "Vreeswijk, Jutphaas, Nieuwegein in 
beeld" wat een open brief vermeldt, die in 1918 door 
de Jutphase smid Van Dijk aan Van Rijn werd geschreven: 
 

"Jutphaas, 10 October 1918. 
 pompenmaker, vriend Van Rijn, 
 Zou het soms ook mogelijk zijn, 
Dat jij voor het eind der week 
Paar de pomp op 't Kerkveld keek? 
Laboreert aan vuile maag, 
bijgevolg ontlasting traag!  
Waar hij hulp en baat bij vindt  
Met een wagen schoone grnd:  
Daarom is het, dat ik u bid, 

Die zich noemt, 
Van Dijk, de smid." 
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VOOR U GELEZEN IN ............  

  

VREESWIJK, 20 Jan. 

De vroeger in dit blad aange-
kondigde HARDRIJDERIJ OP 
SCHAATSEN heeft heden alhier op 
de rivier de LEK plaats 
gehad. ELF rijders dongen naar 
de prijzen, door Benige leden 
van de Sociëteit: 'ONS 
GENOEGEN', uitgeloofd, zijnde 
de inleg der mededingers aan 
de armen der gemeente  

van beide gezindten uitgereikt. De prijs is behaald 
door JASPER DERIE, de premie door CHRISTIAAN SPINHOVEN, 
beide van VREESWIJK. De westrijd begon om één ure, 
en heeft 1 1 /4 uur, op Bene baan van 200 Ned. Ellen 
lengte, geduurd; de laatste rit, tegen eereen vrij 
sterken wind op, is afgelegd in 22 seconden. Dit 
ijsvermaak liep in Benen geregelde orde, en tot groot 
genoegen der talrijke aanschouwers uit UTRECHT van hier en 
de omliggende dorpen te zamen gevloeid af, terwijl 
de feestvreugde verhoogd werd door de 
tegenwoordigheid van Z. Exc. den Staatsraad Gouverneur 
dezer provincie en familie, en vele aanzienlijke inwoners 
van dit gewest. Na den afloop van dit feest begaven 
zich de DUIZENDE SCHAATSENRIJDERS in allerlei 
rigtingen over de onderscheidene banen, en lokten 
sommige rijders door hunne vlugge en schoone wendingen 
de bewondering van velen uit. Van de dijk gezien 
Zeverden de menigte schaatsenrijders, voetgangers, de 
onderscheidene tenten en vlaggen, en een paar Arresleden 
met hitten bespannen een geheel eigenaardig en 
treffend gezigt op, en heeft men geen 

de Utrechtsche Courant van 
24 januari 1848: 
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ongeluk te betreuren gehad. Aan den avond van dezen 
dag werden de prijzen ten huize van den kastelein JAN 
K A R S, die verscheidene werkzaamheden tot de goede 
inrigting der baan volvoerd had, onder toepasselijke 
aanspraken uitgedeeld, en met toasten, gebragt aar het 
welzijn van den edelen man, die dit gewest bestuurt en 
dit feest met zijne tegenwoordigheid had willen vereeren; 
aan den Burgemeester dezer gemeente, welke zoo gaarne 
het genoegen en het belang der ingezetenen bevordert 
en aan de Commissarissen, die tot regeling van dit 
feest hunne beste pogingen aangewend hadden, en met 
het zingen van Volks liederen een dag besloten, die 
misschien voor VREESWIJK geen eeuw weder verjaren zal. 

 

Noteert U nog even de data van de volgende evene-
menten." 
Donderdag Donderdag 14 november 1985: Lezing door de 
Heer G. Kopper ,over de Hollandse waterlinie en de 
forten van Jutphaas en Vreeswijk 
Entree f 1,--;lokatie: Restaurant "De Zwaan", He-
renstraat 18 Nieuwegein-noord; aanvang: 20.00 uur 
Donderdag 16 januari 1986: Film/dia-avond over 
Vreeswijk in de bouw "De Rank"; Nijemonde 2, Nieuwe-
gein- zuid 

Entree f1,--; aanvang 20.00 uur. 

JAÁRPROGRAMMA 
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WIST U DAT..... 
 
-de Historische Kring Nieuwegein heeft medegewerkt  
aan de uitgave van een historisch gemeentekwartet? 

-het bestuur een studiecommissie heeft ingesteld inzake 
accomodatie, inrichting, beheer en exploitatie van één 
Gemeentelijke Oudheidkamer? 

-op dit gebied de activiteiten van de Historische 
Kring al circa zeven jaren lopen? 

-er nu (overigens met alle onzekerheden daaraan ver-
bonden) een principe-besluit is van het gemeentebe-
stuur, dat de Gemeentelijke Oudheidkamer in een 
deel van de Kinderboerderij komt? 

-het gezien het bovenstaande duidelijk is, dat het 
initiatief Oudheidkamer Vreeswijk niet van de His-
torische Kring is uitgegaan? 

-het bestuur aan de Initiatiefgroep Oudheidkamer 
Vreeswijk de uitnodiging heeft gedaan om tezamen te 
streven naar de realisering van één Oudheidkamer in 
Nieuwegein? 
-de Initiatiefgroep dat idee heeft afgewezen? 
-het bestuur zo'n twee-deling van activiteiten op 
historisch gebied toch wel jammer vindt? 
-bij de redactie van dit blad een Abraham zijn in 
trede heeft gedaan? 
-de eerste druk van het nieuwe fotoboek "Vreeswijk, 
Jutphaas, Nieuwegein ...in beeld" reeds is uitver-
kocht, maar dat een tweede oplage na een spoedbe-
stelling al is geleverd? 
-het pand Handelskade, ons Pinnemaeckershuys, ver-
kocht is, maar dat we er nog twee jaren kunnen 
blijven? 
-HET BESTUUR ER EIGENLIJK AL OP REKENT, DAT WE DAN 
KUNNEN VERHUIZEN NAAR DE NIEUWE OUDHEIDKAMER IN DE 
KINDERBOERDERIJ? 

 




