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EEN NIEUW JAAR - EEN NIEUWE UITDAGING 
door: P. Daalhuizen (voorzitter) 
 
Het jaar 1989 heeft zijn intrede gedaan en voor mijn gevoel is 
1988 werkelijk omgevlógen. Deze keer wil ik beginnen met u allen, 
leden, donateurs, andere begunstigers en uw familie, vrienden en 
bekenden, een bijzonder voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. En 
moge het nieuwe jaar ook voor onze Historische Kring Nieuwegein 
voorspoedig verlopen. 
 
De aanloop naar 1990, laat ik 1989 maar zo noemen, betekent 
een nieuwe uitdaging voor onze vereniging. U zult het 'toontje' al 
wel kennen: HET MUSEUM. Er is al veel over gesproken en 
geschreven, maar dit jaar zullen we het toch maar waar moeten 
maken. Er is veel geld nodig èn er is veel menskracht nodig. Naar 
verwachting wordt in mei de gerestaureerde boerderij Geinoord 
12 opgeleverd; naar buiten een prachtig monument en van binnen 
evenzo, maar 'schreeuwend' om een passende meubilering en 
'bewoning'. Van de museumgroepen zal werkkracht en 
inventiviteit worden geeist om het museum van de grond te tillen 
en de andere werkgroepen van onze vereniging zullen naast hun 
normale activiteiten een eigen bijdrage moeten leveren aan het 
museum. Ik reken op enthousiaste medewerking en dus reken ik 
erop, dat ieder die wat meent te kunnen bijdragen op welke 
manier dan ook, zich meldt. Het devies is: "Nieuwegein is als stad 
bijna compleet: wij maken die stad compleet met het museum". 
En we zetten er onze rug onder! Eerst f 140.000,- bijeen halen, 
dan het museum inrichten en dan ... het museum tot een levend 
museum maken, dat tijdloos interessant blijft. 
 
Ik ben mij ervan bewust, dat ik hiervoor niet alleen een aantal 
clichés ter tafel heb gebracht, maar ook dat er een stel kreten zijn 
geslaakt_ die in daden moeten worden omgezet. Ik roep u op mee 
te werken:. In april a.s. zal de "Cronyck de Geyn" grotendeels 
worden gevuld met wetenswaardigheden over het pand Gemoord 
12 en het toekomstig museum_ 
 
Terugblikkend naar 1988 kan opnieuw van een goed 
verenigingsjaar worden gesproken. We boekten record; bij de 
aantallen bezoekers van exposities en dia- filmavonden: het bezit 
aan historischeprenten en boeken kon fors worden uitgebreid: 
opnieuw kam een beschrijving van de duizenden foto's vordert 
gestaag. archeologiefundamen- 
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teel werk in een sterk teamverband; historisch onderzoek van 
archieven vordert; er waren geslaagde excursies en ook het aantal 
leden en donateurs nam toe. Ongetwijfeld ben ik weer enkele 
markante onderwerpen vergeten; dat is uiteraard niet met opzet. 
Echter, als er veel activiteiten in een vereniging zijn, is een 
complete opsomming vrijwel niet te maken. De successen van 1988 
zijn het gevolg van vele inspanningen van enkele zeer actieve leden;
we zijn er dankbaar voor en naast de waardering spreken we de 
hoop uit, dat het aantal actievelingen zal groeien. Want dat is beslist 
nodig; in alle geledingen kan uitbreiding worden gebruikt omdat de 
historie van Nieuwegein nog lang niet in alle opzichten naar de 
inwoners van onze stad is gebracht. 
 
Van 1988 kan ook worden gezegd, dat de goede contacten met de 
gemeentelijke instanties over de activiteiten van onze vereniging, 
maar ook over zaken als monumentenzorg, nationale 
monumentendag en de restauratie van Geinoord 12, in alle 
opzichten nuttig en in goede verstandhouding zijn voortgezet. 
Goede contacten in deze sector tussen de overheid en een 
cultuurhistorische vereniging als de onze komen het behoud van 
historische waarden ten goede. Archeologisch onderzoek in 
Blokhoeve en de restauratie van Geinoord 12, alsmede het zoeken 
van een bestemming voor dat pand, geven aan dat in een goede sfeer 
sprake kan zijn van een nuttige afweging van belangen, zonder dat 
dit leidt tot tegenstellingen. Ik spreek de wens uit, dat de contacten 
bestendigd kunnen worden. Gezien de achterliggende periodes heb 
ik daarin alle vertrouwen. 
 
Mag ik eindigen met ongeveer dezelfde woorden waarmee ik 
begonnen ben: ik wens u een prima nieuwjaar; ik vertrouw erop. 
dat óók u de nieuwe uitdaging voor onze vereniging tegemoet zult 
treden. 
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HET RIJNSCHUITENVEER, BEURTVAART TUSSEN 
VREESWIJK EN UTRECHT V.V. 
door: A.W.M. Hofstee 
 
Inleiding 
De beurtvaart tussen Vreeswijk of de Vaart en Utrecht was een 
geordende verbinding met trekschuiten, die in de zestiende eeuw 
was ontstaan door toedoen van de economische groei van de stad 
Utrecht. De beurtvaart heeft stand kunnen houden tot 1864, toen 
bleek dat de concurrentie tegen de stoomboten niet meer was vol te 
houden. In dit artikel wordt beschreven dat uit deze beurtvaart een 
gilde is ontstaan dat in de archieven wordt aangeduid als het 
Rijnschuitenveergilde. De beurtvaart, uitgevoerd door dit gilde, 
werd het Rijnschuitenveer genoemd. Naast de opkomst van de 
gilden, het verbod op de gilden en de uitvoering van het veer door 
het Rijnschuitenveergilde is ook aandacht besteed aan de 
beurvaart als zodanig. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
de gemeentelijke archieven van Nieuwegein (GAN) en Utrecht 
(GAU). 
 
Ontstaan en ondergang van de beurtvaart 
De oorspronkelijke vorm van vervoer had een onregelmatig 
karakter. Als we ons beperken tot het vervoer te water was er dan 
ook sprake van een wilde vaart. In die dagen was menig schipper 
bereid zijn schip tegen betaling te verhuren, wat alleen mogelijk was 
voor diegene die zich dat kon veroorloven. De behoefte aan een 
regelmatig vervoer ontstond doordat Utrecht als handelscentrum 
veel mensen uit de omgeving aantrok door de gunstige ligging en de 
goede bereikbaarheid van de stad. Naast een jaarmarkt waren er 
in Utrecht in de loop der tijd diverse markten ontstaan zoals een 
koren-, boter-, eier- en melk, vis-, pluimvee-, varkens- en 
paardenmarkt. Voor de aanvoer van de goederen, die op de markt 
werden verhandeld. werd gebruik gemaakt van marktschepen. 
Hierdoor ontstond er een regelmatige vaart die overigens niet 
dagelijks werd uitgevoerd. Uit deze regelmatige vaart door 
marktschepen ontwikkelde zich de beurtvaart, waarbij schepen 
dagelijks uit twee steden om de beurt gingen varen. Aldus ontstond 
een vervoerswijze die niet afhankelijk was van vraag en aanbod van
vracht of reiziger. Dit vervoer, het z.g. openbare vervoer door 
beurtschepen. werd gekenmerkt doordat de reiziger of verlader 
geen invloed had op het tijdstip van afvaart van de schepen. Het 
vervoer verliep regelmatig op vaster tijdstippen om goederen en 
personen op een vast traject te vervoeren- Niet met zekerheid is vast 
te 
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stellen wanneer de beurtveren als zodanig zijn ontstaan. Door 
J.M. Fuchs' wordt aangenomen dat de beurtveren in Holland in 
de laatste decennia van de 16e-eeuw en later zijn ontstaan. Echter 
in de 19e eeuw werden nog nieuwe beurtveren opgericht, zoals in 
1839 een trekschuitdienst tussen Assen en Meppel, in hetzelfde 
jaar dat de eerste trein in Nederland ging rijden tussen Haarlem en 
Amsterdam2. De hoogste bloei bereikten de beurtveren in de 17e en 
18e eeuw. 
 
Wat de beurtvaart tussen Vreeswijk en Utrecht betreft heeft dit 
geleid tot het ontstaan van een gilde, dat deze beurtvaart tot 
uitvoering bracht. De oprichting van het gilde wordt vermeld in 
een request en memorie uit de 17e eeuw3 omtrent klachten over de 
Rijnschuitenveerschippers op Vreeswijk waarin staat dat 
"haarlijck gilds al in den jare 1588 op de 11 de juni is opgerecht". 
Niet algemeen kwam het voor dat de beurtschippers een gilde 
vormden. Het Rijnschuitenveergilde heeft stand kunnen houden 
tot de afschaffing door artikel 53 van de Staatsregeling van 1798. 
Dit artikel luidde "'Bij de aanneming der Staatsregeling worden 
vervallen verklaard alle Gilden, Corporaties of Broederschappen van 
Neeringen, Ambachten of Fabrieken ". De beurtvaart echter bleef 
tijdens de Bataafse Republiek en de inlijving bij Frankrijk als 
zodanig gehandhaafd, al was de rechtsbasis van het 
beurtvaartmonopolie tijdens de Franse tijd onzekert en 4. 
 
Het einde van het Schuitenveer werd veroorzaakt door de 
concurrentie met stoomboten, die de verbinding tussen Utrecht en 
Vreeswijk onderhielden. In 1859 was reeds een concessie verleend 
aan P.P. Kievits en Cie. tot het aanleggen van een stoombootdienst 
tussen Utrecht en Vreeswijk, hoewel deze dienst in december 1859 
nog niet werd uitgevoerd5. De firma van Dijk, Hoekendijk en Co. 
bleek in 1863 wel een stoombootdienst tussen Utrecht en Vreeswijk 
te onderhouden. Deze dienst bleek met zoveel vaart en verve te 
geschieden, dat men zich bij de overheden van Utrecht en 
Vreeswijk beklaagde. Het verslag van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht meldde hierover: "wegens de klachten gerezen waren over het 
te snel varen met de stoom - boot "Stad Utrecht" tussen Utrecht en 
Vreeswijk werden de gemeentebesturen van Utrecht en Vreeswijk 
aangeschreven om nauwlettend toezigt te houden dat de firma van Dijk, 
Hoekendijk en Co. hare verpligting om de overtogt in minstens 60 
minuten te volbrengen behoorlijk nakwam": 

 



  
De Vreeswijkse (l) en IJsselsteinse (r) boot, afgemeerd aan de Dorpstraat in Jutphaas omstreeks 1900. 
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Later werd aan die firma met wijziging van de concessie, vergund 
om ook aan te leggen aan de Liesbosch, Bongenaar, Doorslag en 
de Wiers, terwijl overigens de tijd voor het traject van 60 op 70 
minuten werd gebracht6. Dat de concurrentie met de stoomboot 
voor de schippers van het Schuitenveer voelbaar was, bleek wel 
uit een request van de gemeenteraad van Vreeswijk waarvan de 
notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 8 
december 18587 vermeldden dat "de gezamelijke schippers in het 
Veer van hier op Utrecht, verzoekende de plaats van Jacobus Brij die 
te kennen zou hebben gegeven niet meer in dat veer te varen en er 
zich geheel van te onttrekken, niet te doen vervullen maar aan hun te 
vergunnen zijne betrekking onder hen gezamentlijk te verdeelen en 
alzoo toe te staan, genoemd veer, in plaats van zes door vijf schippers 
werd bediend': 
Hoewel volgens dezelfde notulen van 16 maart 1859 zes 
verzoekschriften zijn ontvangen om als vaste schipper in het veer 
van hier op Utrecht te w orden begunstigd en er dus genoeg animo 
bestond om deze baan te krijgen werd 5 jaar later in de notulen 
vermeld dat "Eene volkschuit van Utrecht op Vreeswijk in de loop van 
1864 opgehouden heeft te varen " De schippers van dit veer verzochten 
echter op een later tijdstip om hun ontslag, zoals blijkt uit een 
verzoekschrift van Willem van Dijk7 dat hij "schipper in het 
schuitenveer, door de concurrentie met stoomboten, weinige of gene 
verdiensten meer oplevert enz. en daarom hij zijn betrekking van 
veerschipper met 1 e october wenscht te worden ontslagen": 
Evenzo neemt de weduwe van M.H. van Balen op 3 december 1867 
ontslag als schippersvrouw van het Schuitenveer8. Het is mogelijk 
dat zij de laatste schipper op het schuitenveer geweest is. 
 
Het Rijnschuitenschippersgilde 
Het Rijnschuitenschippersgilde was geen gilde, dat bestond uit 
gildemeesters en gildeknechts, zoals ambachtslieden zich 
verenigden in gilden waarbij een knecht door het afleggen van een 
meesterproef zich gildemeester mocht noemen. In het algemeen 
dienden de gilden een plaatselijk economisch belang en ze waren 
ondermeer bedoeld om onderlinge concurrentie te regelen en 
bovenal concurrentie van buiten te weren. Het Rijnschuiten-
schippersgilde was een gilde van schippers, die zich verenigd 
hadden om de beurtvaart tussen Utrecht en Vreeswijk v.v. te 
verzorgen. Omdat deze beurtvaart van belang was voor beide 
plaatsen werden daarom door de overheden van deze plaatsen 
regels (ordonnantiën en resoluties) opgesteld om de beurtvaart en 
de aanstelling van de schippers te regelen. Het bestuur 
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over Vreeswijk was sinds 1582 door de Staten van Utrecht aan 
de stad Utrecht in pandschap gegeven vanwege de belangen die de 
stad had om een goede scheepvaartverbinding met de Lek te 
hebben. Hiervoor had de stad Utrecht de kosten voor het graven 
van de Nieuwervaart naar Vreeswijk op zich genomen. In 1677 
kreeg de stad Utrecht de heerlijkheid Vreeswijk in volle 
eigendom. Deze situatie bleef bestaan tot 1795 in welk jaar de Repu-
bliek ten val kwam9. 
Het Rijnschuitenschippersgilde, dat opgericht was op 11 juni 15 88, 
bestond uit een commissaris die benoemd werd door burgemeester 
en vroedschap van de stad Utrecht en uit dekens, leden (z.g. 
gildebroeders) en twee overluiden. De dekens en leden (schippers), 
afkomstig uit Vreeswijk, werden jaarlijks op voorstel van de 
Drossaard van het gerecht Vreeswijk benoemd. Een zelfde aantal 
dekens en gildebroeders uit Utrecht, werden door de 
burgermeester en de vroedschap van Utrecht benoemd. Elk jaar 
moesten de benoemde leden van het gilde een daalder in de bus van 
het gilde storten. De gelden van deze bus waren bestemd voor 
eventuele financiële ondersteuning van de noodlijdende leden en 
gezinsleden van de gildeleden. De commissaris en de dekens 
oefenden het dagelijks bestuur van het gilde uit. De dekens waren 
veelal de oudste leden van het gilde en hadden tot taak om voor 9 uur 
s'morgens het trekbord na te kijken en pinnetjes over te brengen. 
Het trekbord was een lijst met namen van de trekkers, die nodig 
waren om met paarden de schuit te trekken, en de namen van de 
schippers die om de beurt voeren. De pinnetjes blijken een soort 
belasting te zijn, die geheven werd op het gebruik van de dijk tussen 
de Wiers en de Vaart' °. De samenstelling van dekens en gildebroeders 
kon van jaar tot jaar sterk wisselen zoals blijkt uit de lijst van 
gildeleden over de periode 1675-1790 die samengesteld is uit 
stukken van het gemeente archief van Vreeswijk",11,12,13,14,'s ia 1s. 
Sommige gildeleden werden maar enkele jaren achtereen benoemd, 
maar uitzonderingen zijn er ook zoals Bart Bouman en Arie H. 
Velthuizen die 44 jaar respectievelijk 36 jaar gedurende die 
periode lid van het gilde zijn geweest. Niet iedereen kon als 
gildebroeder benoemd worden. Men moest kwaliteiten hebben als 
schipper, maar ook moest men zich inkopen en eventuele ver-
plichtingen aangaan om de plaats van een andere gildebroeder 
over te nemen. Dit blijkt wel uit een schrijven van de burgemeester 
en de vroedschap van de stad Utrecht12 omtrent de aanstelling van 
Arie Velthuyzen waarin vermeld wordt: 
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"omme aen de bequaemste en meestbiedende, over te doen het Trek-
schuytveer van de Vaart op Utrecht als ook het vlottersampt, beyde 
bedient sijnde en toebehorende Annigje Molen wed. van Tijs 
Versloot, wonende op de Vaart, die om redenen in seecker Regt aen 
de Ed. Achtb. Heren Borgermeesteren en Vroedschappe der Stad 
Utrecht gepresenteert, vrijwilligen afstant doet; soo is 't dat den 
Heere Drossaert, Schout en Gerechte, alvorens met verscheyde 
andere lieden nopens de prijs, voor het overnemen van het 
voorschreve veer en houtvlottersampt, hebben geaboucheert, onder 
de welke sollicitanten mede was Arie van Velthuysen, die bequaem 
is, en in goeden doen sit, hebbende reets paerden, en wonende aan 
de Vaert, sulc het voorschreve veer hem het beste soude 
convenieeren en daer voor ook het meest biedende: Den welken Arie 
Velthuysen dan daerop in desen Gerechte ontbooden en verscheenen 
sijnde hebben den Heer Drossaert, Schout en Gerechte eenparig 
hem geaccordeert op approbatie en goetvinden van de Heeren 
Borgermeesteren der Stad Utrecht, het voornoemde veer en 
houtvlottersampt,• 't welk den selven Velthuysen ook bij 
ondertekening deser geaccepteert op de volgende conditien sullen 
deselve naekomen en voldoen: Te weten dat hij belooft soo lang 
Annigje Molen wed. van Tijs Versloot wonende alhier, en haer 
onsinnigen soon Jan Tijsen Versloot zijnde in het stads Dolhuys tot 
Utrecht, sullen in leven sijn, 's jaerlyx en alle jaeren sal uitkeeren 
een somma van vijfentwintig guldens eens gelt, tot alimentaie van 
den voorschreve kranksinnigen soon, en bij overlijden van hem of 
van de moeder Annigje Moolen, echter evenwel aen de 
langstlevende, haer leven lang gedurende te continueren in het 
betalen van de 25 gL: Wijders sal den voorschreve Arie van 
Velthuysen ten eersten bij 't aenvaerden van sijn ampt over neemen 
de schuyt en het paard met sijn toebehoren van de voornoemde wed. 
Annigje Molen voorseecker somma, als door twee persoonen, bij 
Arie Velthuysen en de wed. Molen ijder in te stellen, sal worden 
getaxeert en gepriseert. Aldus gepasseert in den Gerechthuyse van 
Vreeswijk andersgesecht de Vaart den 9 aug 1737”: 
 
Uit dit schrijven blijkt ook dat het gewoon was dat na het overlijden 
van een gildebroeder zijn weduwe het ambt kon uitoefenen en ook de 
jaren nadien benoemd kon worden als gildebroeder (zie ook de lijst 
van gildeleden). Meestal werd er door een weduwe een knecht 
benoemd die in haar plaats de schuit voer. Dat de 
Rijnschuitenveerschippers niet alleen tot taak hadden de 
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schuiten van Vreeswijk naar Utrecht v.v. te voeren maar dat ook 
andere taken van plaatselijk belang konden worden opgedragen 
blijkt uit de navolgende publicatie omtrent 'het schillen en kerven 
der jong bomen alhier"15. 
 

'Drossaard, Schout en Scheepen deezer Heerlijkheid Vreeswijk, 
verneemende dat sommige moetwilligen sig niet ontsien 
dorpsboomen op de buijtenkaade en Gildenburg: die tot sieraad 
deser plaatse en vermaak der ingesetenen zijn geplant: te schenden 
door en de zetven te snijden, hakken of den bast of schil van dien af 
te trekken en alsoo in haaren was te verhinderen, soo is het dat de 
selve bij deese om sulkse ongehoorde en geensints geleeden koenen 
worden handelingen tegen te gaan en verder voor te koorren 
belooven een premie van tien silvere ducatons aan diegeene die den 
dader of daaders van 't voorseide nu of in 't vervolg sal veeeten aan te 
brengen soodanig dat de selve in handen der justitie geraaken en van 
het fijt koenen worden overtuygt sullen des aanbrengers naam 
worden gesecreteert en een meede sonde vrijheyt van straffen 
genieten, en om de zetven te beter te koenen ontdekken word bij en 
agterhaalen word bij deezen geordonneert aan de gerechtsboode, 
Rhijnschuyt en Pinnemakersschippers, dienaar der justitie, 
kleppers hun die de burgerwagt des nagts waarnemen en voorts 
alle die in Stads of dorps dienst ter dezer plaatse sijn hier op 
naukeurig te vigeleeren en de overtreeders dadelijk in handen der 
justitie over te leveren opdat een ieler hiervan kennis krijgen en 
de ouders haaren kinderen en de meesters en vrouwen haaren 
dienstbooden hier van koenen waarschouwen sal deese op heeden 
den 22e october 1794 ter plaatse gewoonlijk behoorlijk werden 
gepubliceert en aangeslagen. 

 
Ter ordonnantie van bovengemelde 

Drossaard Schout en Scheepenen voornoemt 
In kennisse van m 
Cornelis de Wolff 

secretaris 
 

Ten zetven dage is bij present zijnde Heergin goed gevonden om 
Benige paalgin op het leeg erfvoor de boorren te laten zetten allo de 
zelve door de meenigvuldige paarde die hier doortrekken en aan 
de zelve vast gebonden worden geen nadeel kan toe gebraght 
worden ". 

 



 11

 



-12- 
Niet alleen werden de Rijnschuitschippers aangespoord om naar 
vandalen uit te kijken, ze werden ook verondersteld hulp te verlenen 
indien er brand uitbrak. Volgens het reglement op de brandspuit van 
5 november 178114 werden de "Rijnschuyteschippers en trekkers zowel 
van Utrecht op de Vaart als die van de Vaart op Utrecht zullen gehouden zijn 
op het trekken van de klok met den eerste sig te laten vinden in de kerk om 
de spuyt met sijn toebehoren te helpen brengen ter plaatse daar de Heren 
zijn meesters zullen oordelen te behoren en bij manqement op het Dorp 
sijnde van sig te compareren zullen zij in de reys vervallen in een boete van 
30 stuivers. Schippers en trekkers worden aangesteld om de spuyt met water 
aan de gang te houden, daar tevens de Pinnemakers zullen moeten pompen 
". 
 
Het aantal Rijnschuiteveerschippers was in de loop der tijd niet 
constant. Het aantal schippers werd volgens de Vroedschapnotulen16 
als volgt bepaald of voorgesteld: 
 
28 jan. 1605       14 schippers (vanuit de Vaart) 
6 feb. 1632        12 schippers (vanuit de Vaart) 

9 juni 165 1 het aantal schippers op 20 laten uitsterven (vanuit de 
Vaart en vanuit Utrecht) 

20 jan. 1679 
12 schippers vanuit de Vaart en 12 vanuit Utrecht 

5 juli 1680 
 
1 april 1691 het aantal schippers op 10 laten uitsterven (vanuit 

de Vaart) 
6 juli 1705 

 
14 mei 1764 8 schippers(vanuit de Vaart) 
 
Getracht werd bij de benoeming van de schippers om van beide 
plaatsen een gelijk aantal schippers de beurt te laten varen. Meestal 
werden minder schippers benoemd dan het beoogde aantal, mede 
doordat de tijden soms slecht waren of dat men geen gegadigde 
vinden kon. 
 
Het einde van het Rijnschuitenveergilde kwam door het afschaffen 
van de gilden4 tijdens de periode van de Bataafse Republiek 1795-
1806 en wel door artikel 53 van de Staatsregeling die op 17 maart 
1798 met algemene 
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stemmen door de Nationale Vergadering werd aangenomen. Dit 
artikel hield in dat alle gilden, corporaties of broederschappen 
vervallen verklaard werden. "Ook heeft iedere Burger, in welke Plaats 
woonachtig, het recht zoodanige Fabriek of Trafiek opterichten of 
zoodanig eerlijk bedrijf aantevangen, als hij verkiezen zal "Mede door 
artikel 52 van dezelfde Staatsregeling, waarin o.a. vrijheid van 
doorvoer van goederen binnen de Republiek werd bepaald, werden 
aldus de beurtvaart met zijn uitsluitende vaart als het schippersgilde, 
officieel afgeschaft. In de praktijk kwam het echter hierop neer dat 
deze artikelen niet of nauwelijks toegepast konden worden. Dit 
kwam doordat de gilden fondsen hadden die bestemd waren voor 
onderlinge steun bij ziekte, begrafgenis etc. Moesten deze fondsen 
geliquideerd worden en zoja hoe werd de sociale funktie van deze 
fondsen in het nieuwe bestel ingevuld? En verder, werden de 
resoluties die de beurtvaart aangaan ook afgeschaft? Op al deze 
vragen kon niet direct een antwoord worden gegeven. Op 25 mei 
1798 werd een publikatie aangenomen, waarin gelast werd dat alle 
ordonnantiën, voorzover zij niet strijdig waren met de Staatsregeling 
gehandhaafd bleven totdat een speciale wet hierin zou voorzien. Deze 
publikatie werd op 1 oktober 1798 gevolgd door een 
regeringsbesluit waarmee artikel 52 van de constitutie van kracht 
werd en waarbij bevolen werd tot vernietiging van alle verboden 
van interlokaal en intergewestelijk verkeer! Dit betekende dat alle 
resoluties buiten werking werden gesteld. Echter verscheen op 5 
oktober 1798 een publikatie waarbij de publikatie van 25 mei 1798 
werd ingetrokken.. Tevens werd de bedrijfsvrijheid en 
vervoersvrijheid afgekondigd en bovendien meosten alle gilden 
binnen 8 dagen ontbonden zijn. De dekens en overlieden moesten 
vervangen worden door provisionele commissarissen. Deze 
commissarissen zouden de bezittingen en documenten moeten 
overnemen en er voor moeten zorgen dat de overgang naar het 
nieuwe vrijheidssysteem tot stand kwam. In de overgangsperiode 
zouden voorlopig de gildevoorschriften gehandhaafd blijven totdat 
de wet daarin zou voorzien. Gezien de dubbelzinnige strekking van 
deze publikaties kwam het erop neer dat bijna alle gilden, hoewel 
officieel afgeschaft, in de praktijk als zodanig funktioneerden en 
bleef het beurtvaartmonopolie gehandhaafd. 
 
In het gildeboek van het schippersgilde van het Rijnschuitenveer, 
waarin enkele resoluties uit de periode 1784 tot 1815 zijn 
opgetekend, wordt over de gehele periode geschreven over het 
"gefamentlijk Gild"". 

 



 14

Een voorbeeld van die dubbelzinnigheid is het schrijven van de 
commissaris van het Rijnschuitenveer van 16 september 18391s, waarin 
naar aanleiding van het vervoer van een orgel de schuit van B. 
Schouten door de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde 
gemeente werd gehuurd om reden dat de kerkvoogden dit karwei aan 
andere schippers niet durfden toe te vertrouwen en tevens was de 
desbetreffende schuit wegens het links lossen het best geschikt. Tegen 
het huren van de schuit waren kennelijk bezwaren ingediend, waarop 
de commissaris zich verdedigde door te stellen dat "Overigens hebben 
de meeste artikelen van die ordannantie (van 21 april 1755) door latere 
wetten hunne kragt verloren en kunnen niet meer worden toegepast. 
Evenwel ben ik erstens voor om deze ordonnantiën, hoe dan ook zijnde, zoo 
veel mogelijk te handhaven evenwel moet het niet. " Na de 
onafhankelijkheid van de Nederlanden in 1813 trachtte men de gilden 
in ere te herstellen, maar de besluiten van de Franse tijd tijdens de 
inlijving van de Nederlanden bij Frankrijk bleven van kracht als ook 
het beurtvaartmonopolie. 
 
Beurtvaart 
De beurtveren ontstonden in het algemeen door de noodzaak van vaste 
regelmatige verbindingen tussen twee plaatsen en door de toename 
van de handel. De "wilde" vaart van voorheen moest plaats maken 
voor een vervoersstroom waarbij regelmaat een vereiste was. De 
overheden van steden, die gebaat waren bij een dergelijke beurtvaart, 
stelden schippers op hun verzoek aan en legden hen speciale instructies 
op inzake vertrektijden, inrichting van de schuit waarmee ze voeren en 
het vrachtloon dat betaald moest worden. Doordat de plaatselijke 
overheid de andere schippers uitsloot van het vervoer van personen en 
goederen tussen steden waar een beurtvaart was geregeld, kreeg de 
beurtvaart een monopoliepositie. Doorvoerhandel was wel toegestaan, 
mits men vrachtloon betaalde dat gelijk was aan het vrachtloon dat bij 
de beurtvaart was verschuldigd. Enige artikelen uit de ordonnantie 
van 21 april 1755 laten deze monopoliepositie duidelijk zien'". 
 

"XXXVI Geene wagens, schepen, ofte schuyten buyten het Rijn-
schuite Veer zijnde zullen ondenveegen of elders mogen 
eenig volk op of innemen ende voeren tot nadeel van 't 
Rynschuite Veer, op poene van ene gulden vijf stuv. op yder 
persoon ten behoeven als voren te verbeuren. 
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XLIX     Gelijk ook niemant enige goederen zal mogen aanneemen 
ofte laden die met de Rijnschuyten bequamelijk konnen 
gevoert worden, als die op zijn beurt legt, op de verbeurte 
van 't loon van de aungenome vragt, een darde voor den 
opzigter en twee darde parten voor 't Gildt. 

LXI      De Schippers van Dorpen, waarop de Rijnschuytschippers 
niet konnen varen, dan Rijn passerende, zullen van hier 
mogen voeren allerley vragt op deselve plaatsen, alwaar 't 
ook dat ze zonder vragt hier kwamen, in welke gevallen 
zijluyden tot een erkenternisse zullen geven acht stuyv. ten 
behoeven van 't Gildt, ende den armen halfende half,' 
zonder dat ymunt alhier leedig ofte met vragt van 
zoodunige plaatsen komende in 't doorvaren na andere 
plaatsen in de Stad ofte vrijheid zal mogen laden op poene 
van eenegulden vijf'stuyv. telken reyse te verbeuren. 

LXII      Geene Vianense Voerluyden zullen alhier vragt aannemen 
veel min vergaderen mogen, maar gehouden zijn ledig 
afterijden op de verbeurte van de aangenome vragt en 
twee guldens daarenboven, authoriseerende den Opsigter 
van de Rijnschuyten, nevens den Binnenroeper, der 
Contraventeurs wagens te sluyten ende gesloten te houden 
tot dat de boetens zijn voldaan, zonder dut ymant hun in 't 
exerceeren van hare ampten zal mogen misseggen of 
misdoen, op poene van drie guldens alle te verbeuren ten 
behoeve van 't Gildt, ende den Opsigter alsmede den 
Omroeper half ende half 

LXIV     Geene Vaartsche Rijnschuyt-schipper zullen vermogen een 
ige huervragten van hier aan te nemen ofte voeren, op 
IJsselsteyn, Schalkwijk of Capelle, ende andere omleggende 
plaatsen, gelijk ook de Utrechtse Schippers niet 
zullen vermogen doen van de Vaart op de selve pluatsen, 
op poene van drie guldens boven de vragt te verbeuren ten 
behoeve van de Gildens, tot wiens nadeel zulks zal 
geschieden. 

LXIX     Geen dorp of andere Schippers den Vaartsen Rijn passeer-
ende, zullen vermogen onderwegen eenige passagiers in te 
nemen nogte alhier aan de Stad ledig te komen om vragt af 
te halen, op poene van drie guldens bij yder schipper 
trelken reyse ten behoeven van 't Gildt te verbeuren. " 
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Wanneer de beurtvaart tussen Utrecht en de Vaart, door ordonnatiën 
geregeld, tot stand is gekomen is niet bekend. Het is mogelijk dat de 
regeling van de beurtvaart samenviel met de oprichting van het 
Rijnschuitenschippers gilde in 1588, maar waarschijnlijk is dit niet. 
Reeds in 1541 ( l, pag. 62) waren sprake van een beurtvaart van 
Amsterdam op Utrecht en Gouda en het waarschijnlijk dat in die 
periode ook een beurtvaart tussen Utrecht en d Vaart bestond. Uit 
deze geregelde vaart zou logischerwijze de oprichting van het 
schippersgilde het gevolg kunnen zijn. Het beurtveer tussen Utrecht en 
de Vaart was een zogenaamd tweezijdig veer. Dat wil zeggen dat d 
overheden van beide plaatsen een gelijk aantal schippers benoemden. 
Hoewel de stad Utrecht het beheer had over de Vaart werd toch op 
voorstel van de drossaart van het gerecht Vreeswijk een aantal 
schippers benoemd, dat gelijk was aan het aantal schippers die 
woonachtig waren in Utrecht. D beurtveren zijn overigens wel 
particuliere ondernemingen geweest, doch de plaatselijke overheden 
stelden wel, gezien het algemeen belang van het beurtveer, de nodige 
bepalingen vast. 

Algemene bepalingen 
Volgens de ordonnantiën van 11 februari 163920 moest de aan te stellen 
schipper zelf een verzoek bij de drossaart indienen om als schipper te 
worden aangesteld. Hij mocht niet jonger zijn dan 18 jaar en het moest 
een 'ervaren manspersoon' zijn. Op de schuit moest tot gerief van de 
passagier een overdekt tentgedeelte aanwezig zijn. De paarden en 
schuiten werden een of tweemaal per jaar door de commissaris van 
het veer geïnspecteerd waarbij de gebrekkige schuiten konden 
worden opgelegd. De schuitenvoer ders moesten hun schuiten 
behoorlijk onderhouden en repareren en moesten doorgaans de tent 
dichthouden. Van hen werd ook verwacht "in alle modes tie ende 
gedienstigheyd den reysenden man te accomoderen, mitsgaders d 
ordannantie en de resolutien hun Veer aangaande presixelijk te 
agtervolgen, e, vooral haar hebben te wagten van eenige reyzende Luyden op 
haar Veer, ofte i, hare Schuyten onfatsoeneli j k te bejegenen, veel min 
ymandt met woorden werken, vloeken en zweeren, heten liegen ofte 
diergelijken te misseggen of t misdoen op poene van twaalf stuivers, een 
derde part ten behoeve van d Opzigter, en de twee derde parten ten 
behoeve van 't Gildt telken reyse t verbeuren, ende voorts gestraft te 
worden als in de ordonanie ". De schuiten voerders moesten de 
opdrachten van de opzichter en dekens van het gild stipt uitvoeren, 
zonder tegenspraak of tegenwerking op straffe van 1 stuivers. De 
gildebroeder, die zich te buiten ging door tegen de opzichter of 
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dekens te schelden, te vloeken of te liegen etc., moest een boete van zes 
stuivers betalen. Rekening en verantwoording van de gemaakte reizen 
waren de gildebroeders schuldig aan de opzichter. Zij moesten de dag 
nadat zij gevaren hadden zich s'morgens om 6 uur (zomers) of om 8 
uur (s'winters) melden ten huize van de opzichter. Alleen bij ziekte of 
noodzakelijke afwezigheid mocht iemand anders dan de gildebroeder 
in zijn plaats verantwoording afleggen. Voor iedere verzwegen stuiver 
stond een boete van een gulden ten behoeve van 't gilde. Bij ziekte of 
noodzakelijke afwezigheid nocht óók iemand anders de schuit varen 
mits de persoon ouder was dan 18 jaar en ervaren was en dat het 
vooraf gemeld was bij de opzichter. De schuiten moesten voorzien zijn 
van een mast van 17 voeten %,83 m.) hoog, temeten van de bodem van 
de schuit, met daaraan een ijzeren ring met rol waardoor de lijnen 
liepen om de schuit te trekken. Een dergelijke hoge mast was nodig om 
andere schepen ongehinderd te laten passeren. Men had enkel aan de 
westzijde van de Vaartse Rijn de beschikking over een jaagpad of 
smakbaan. Om nu de trekschuiten uit tegenovergestelde richting 
ongehinderd te laten passeren was er een ordonnantie die bepaalde dat 
schepen die getrokken werden vanuit Utrecht de lijn aan de 17 voets 
mast moest hebben vastgemaakt of aangesmakt. De trekschuiten 
vanuit Vreeswijk gebruikten een lage boom zodat deze bij het 
passeren onder de lijn van de Utrechtse schuit door konden varen. De 
schepen en schuiten die onder zeil voeren moesten de oostzijde van de 
Rijn bevaren. 
 
Dienstregeling 
In het begin was er reeds sprake van een zomer- en een 
winterdienstregeling. De zomerdienstregeling liep van Pasen tot 
Victoris en de winterdienstregeling van Victoris tot Pasen. In een 
latere ordonnantie werden deze perioden omschreven als van 15 maart 
tot 15 september en van 15 september tot 15 maart. In het begin van 
de beurtvaartperiode voeren de beurtschepen nog niet op vaste tijden 
uit. Volgens de ordonnantie van 11 februari 1639 moesten de schepen 
s'morgens uit Utrecht en uit Vreeswijk pas uitvaren als er negen 
passagiers (zomer) of twaalf passagiers (winter) te vervoeren waren. 
s'Middags mochten de respectievelijke schuiten uit Utrecht of 
Vreeswijk met zes (zomer) of met acht personen (winter) terugvaren. 
Zo gauw een schuit was afgevaren moest er een andere schuit met het 
paard klaarstaan en vertrekken als de voorgeschreven vracht was 
ingeladen op straffe van negen gulden, hiervan was eenderde voor de 
Officier, eenderde voor de aanbrenger en eenderde voor het gilde. Op 
1 september 1643 werd 
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er bepaald dat er uitgezonderd in de maanden november, december 
en januari s'morgens een half uur na het openen van de 
Tolsteegpoort een schuit zal afvaren met alle vracht die dan voor 
handen is. Tevens werd bepaald dat voortaan op vaste tijden werd 
afgevaren en wel volgens: 

 

Vertrek uit Utrecht Vertrek uit Vreeswijk 

 
8.00 uur Tot 9.00 toe zo vaak 

10.00 uur als er vracht is 
12.00 uur 10.00 uur 
14.00 uur 12.00 uur 
16.00 uur 15.00 uur 
18.00 uur(zomer) 17.00 uur(zomer) 

"Als binnen het uur na u afvaren van de schuit zoveel volk by het veer is dat zij
de vrucht uitmaken zal een schuit dadelijk moeten afvuren. Na hetzelfde uur aan
't veer gekomen zal 't volk wachten op 't vertrek van de eerste beurtvaart ". 
Later blijken weer andere vertrektijden te gelden zoals in de 
ordonnantie van 2 1 april 175519 werd vastgesteld. 

Vertrek uit Utrecht 
15 maart-15 september 

Vertrek uit Vreeswijk 
15 september- 15 maart 

6.00  uur 
7.00   uur* 
8.00   uur 
10.00 uur 
12.00 uur 
13.00 uur* 
14.00 uur 
16.00 uur 
17.00 uur* 
18.00 uur 

7.00 uur     
8.00  uur 
10.00 uur 
12.00 uur 
13.00 uur-
14.00 uur 
16.00 uur 
17.00 uur 

* Op deze tijden zal alleen dan een schuit uitvaren indien een passagier 3 maal de 
vrachtprijs betaalt en twee personen vier maal de vrachtprijs betalen. Indien men dit 
niet wil voldoen is de beurtschipper niet gehouden uit te varen. 
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Naast de beurtschuit moesten steeds twee andere schuiten met hun 
paarden klaar staan om indien nodig direkt uit te varen. De uren 
van afvaart hadden alleen betrekking op het vervoer van personen. 
Eventuele vracht kon, indien er plaats was, worden meegenomen. 
Was de vracht te groot, dan kon men voor een bepaalde reis een 
schuit huren. 
In 1858 waren de vertrektijden, volgens de Utrechtse 
Volksalmanak'' voor schuiten naar de Vaart: 

l maart - 1 november 1 november - l maart 
 
                  6.00 uur     6.30 uur 
                 9.00 uur   9.30 uur                 

12.00 uur  12.00 uur 
14.00 uur  14.30 uur 
16.00 uur  16.00 uur 
17.30 uur 17.00 uur 

De schuiten vertrokken net buiten Tolsteeg, De eerste schuit gaf 
aansluiting op die naar Gorkum en op de stoomboot naar  
's-Hertogenbosch. 
 
Aanlegplaatsen 

In Utrecht werd onderscheid gemaakt tussen de rijnschuiten die op 
bepaalde tijden vertrokken (beurtvaart) en de andere rijnschuiten 
van het veer, die op vracht lagen te wachten. Deze laatsten moesten 
aanleggen in de Moesgrach ten (buitengracht, zo genoemd doordat 
deze grachten werden gebruikt door tuinders om hun waren per 
schuit te vervoeren). De beurtvaartschuiten hadden hun ligplaats 
aan het begin van de Vaartse Rijn net buiten de Tolsteegpoort. De 
schuiten van IJsselstein, Capelle (Lopikerkapel), Jutphaas, Houten, 
Schalkwijk, Honswijk, Tull en't Waal en van alle dorpen die de 
Vaartse Rijn passeerden, moesten aanleggen tussen de hoge en de 
lage bruggen in Tolsteeg. Waar de aanlegplaats van de 
beurtschepen in Vreeswijk was gelegen is niet met zekerheid 
bekend. Gezien het feit dat op de westelijke oever van de Vaartse 
Rijn het jaagpad is vóór de sluizen van de Oude Sluis aan de kant 
van de huidige Dorpsstraat en mogelijk op de plaats die op de kaart, 
Top. atlas nr. 2 130 (22) vermeld staat als 'klein schuitenveer' ter 
hoogte van de huidige Waagstraat in Vreeswijk. 
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Vrachtloon 
De vracht voor iedere persoon bedroeg twee stuivers20. Later werd 
dit verhoogd tot drie stuivers19. Iedere passagier betaalde 
daarnaast een halve stuiver als passagegeld. Kinderen van vier tot 
twaalfjaar betaalden half geld en kinderen beneden de vier jaar 
werden gratis vervoerd. Personen die tot Jutphaas en tot aan de 
Doorslag meevoeren, betaalden eveneens half geld. Voor militairen 
bestond er ook toen al een aparte regeling; indien nog andere 
personen meevoeren betaalden ze half geld. Werden er echter geen 
ander passagiers vervoerd dan betaalden ze, indien er niet meer 
dan zes militairen vervoerd moesten worden, de volle prijs. Waren 
er meer dan zes militairen te vervoeren dan betaalden ze half geld. 
Een passagier die met een gehuurde schuit mee wilde moest drie 
stuivers betalen mits men goedkeuring van de huurder van de 
schuit had. 
 
Voor het huren van een schuit werden andere tarieven berekend. De 
huurprijs voor een schuit naar Vreeswijk v.v. bedroeg twee gulden en 
tien stuivers. Dit bedrag werd ook gevraagd als men een gehuurde 
schuit naar IJsselstein, 't Geyn en 't Waal wilde laten varen. Voor 
een gehuurde schuit naar Capelle en Schalkwijk v.v. vroeg men van 
15 maart tot I S september twee gulden en acht stuivers en in de 
periode van 15 september tot 15 maart drie gulden. In alle gevallen 
gold dat in de huurprijs het vervoer van niet meer dan acht personen 
was inbegrepen. Bestond het gezelschap uit meer dan acht personen 
maar minder dan twaalf, dan bedroeg de huur drie gulden en tien 
stuivers. Waren er meer dan twaalf personen te vervoeren met een 
gehuurde schuit dan betaalde ieder zes stuivers. Wilde men een 
schuit huren die bij avond of bij nacht voer, dan werd voor de huur 
na 19.00 uur in de winter twee gulden en tien stuivers gevraagd. In 
de zomer werd na 2 1.00 hetzelfde bedrag gevraagd. Het nachtloon 
werd 's zomers berekend tot 's morgens 3.00 uur en 's winters tot 
5.00 uur. 
 
Voor het huren van een schuit, die alleen naar Jutphaas voer, waren 
andere tarieven geldig. Zo werd voor het huren van een schuit naar 
Jutphaas v.v. indien de afvaart in de morgen was afgesproken, twee 
gulden en tien stuivers gevraagd. Was de afvaart na 13.00 uur dan 
werd er een gulden en zes stuivers gevraagd. Een lager bedrag 
mocht ook gevraagd worden indien de commissaris van het veer 
hiermee akkoord ging. 
Voor een enkele reis naar Jutphaas bedroeg de huurprijs achttien 
stuivers en het nachtloon een gulden en vier stuivers. 
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Ook in deze prijzen was het vervoer van een gezelschap, die uit 
niet meer dan acht personen bestond, inbegrepen. Werden er 
meerdere personen vervoerd, dan betaalde men de vastgestelde 
prijs. 
 
De schipper die zijn schuit verhuurd had mocht geen andere 
personen, vracht of bagage innemen of onderweg innemen zonder 
toestemming van de huurder op straffe van een boete van twee 
gulden, die bij de opzichter voldaan moest worden. 
 
Naast de vrachtprijs van personen en het huren van schuiten 
werden ook prijzen voor het vervoer van goederen gehanteerd. Zo 
werd gevraagd voor het vervoer van: 
 

" een mudde koorn 1 stuiver 
een ton bier 2 stuivers 
een half vat na aevenant 
een oxhoofd wijn 2 stuivers 
een Aam, vijf oxhoofden 
en in eene somme aangereekent         8 stuivers 
een groot koffer            2 stuivers 
een klein na aevenant 
een vet kalff of verken 2 stuivers 

8 penningen 
een schaap 1 stuiver " 

 
Voor brievenpost of bestelloon van Utrecht naar de Vaart moest 
een stuiver betaald worden en voor een brief van de Vaart naar 
Utrecht die aan het boveneind besteld werd, ook een stuiver en 
één voor het benedeneind twee stuivers (Het boveneind is een 
middeleeuwse naam voor de omgeving van de Twijnstraat zo 
genoemd naar de bovenloop van de Rijn in Utrecht. Het 
benedeneind is de omgeving van de Jacobikerk). 
Alles was dus keurig geregeld door middel van ordonnantiën. 
Men kon als passagier plaatsnemen onder een tentdoek of anders, 
gezeten op de meegenomen koffer, plaatsnemen tussen het vette 
kalf en een oxhoofd wijn. 

De ordonantie op het Vaartse Veer en de Rijnschuiten varende van 
Utrecht naar de Vaart en vicaversa van 15 maart 164920 omvatte 
37 artikelen en was niet altijd voor iedereen duidelijk, zelfs niet 
voor een commissaris die als 
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hoogste autoriteit moest toezien op de toepassing van de 
ordonnantie. Zo gebeurde het dat de commissaris van het veer 
Lodewijck Calde op 13 januari 1681 de wagen van Cornelis van 
Oostrum aan de ketting had laten leggen. Cornelis van Oostrum 
was herbergier aan de Vaart (maar ook Gildebroeder van het 
Veer, zie gildeledenlijst) en hij had door zijn knecht leen wagen, 
geladen met enige vette kalveren, schapen of lammeren die 
,bestemd waren voor enige vleeshouwers in Utrecht, laten 
rijden. De commissaris had voor de vracht gevraagd twee stuivers 
te betalen. Dit werd door Cornelis niet voldaan, omdat het hem niet 
duidelijk was op welke gronden ,de commissaris dit geëist had en 
vroeg in een request aan de burgemeester en de vroedschap van 
Utrecht23 om opheffing van het beslag van zijn wagen. ,De zaak 
werd door "Borgemeester en Vroedschap" op 31 juni 
1681gedisponeerd. 
Niet iedereen was gelukkig met het reilen en zeilen van het 
schuitenveer. In "consideratien op 't Rijnschuytenveer van de Vaart 
op Utrecht"24 wordt melding gemaakt dat de marktschuit uit 
Vianen personen vervoert die eigenlijk met de schuiten van het 
Rijnschuitenveer vervoerd hadden moeten worden. Ook blijkt dat 
deze marktschuiten brieven vervoeren die door de schippers van het 
veer besteld hadden moeten worden en dat tegen een brievenport 
die eigenlijk te laag is, vooral als men de brief ver in de stad moest 
afgeven. Zelfs de portier van de Tolsteegpoort krijgt een veeg uit de 
pan omdat hij niet nauwgezet genoeg de klok luidt op tijden dat de 
schuit moet afvaren. Tenslotte wordt melding gemaakt van het 
gedrag van passagiers die, wanneer het op betalen aankomt, 
verdwenen zijn. Dit vindt vooral plaats wanneer de schuit gehuurd is 
om 's avonds of 's nachts te varen. De tekst van deze consideratien 
op het veer is als volgt: 
 
"In de eersten dat de merct schuyt vaarende van Vianen op Utrecht, het 
reijnschuyten veer groote afbruick kompt t veroorsacken, met t voeren van 
personen niet alleen tot Vianen wonende maar selfs van andre plaatsen 
rontsom heenen, ja selfs so verre dat veeltijts de personen die na hem 
koomen over te vaaren, alhier aan de Vaert opt veer komt in te neemen, en t 
Utrecht buyten de poort t lossen, gelyck mede uit weerom koomen, t volck 
die t Utrecht geladen heeft, alhier aen de Vaert wederom kompt t lossen, t 
welck voor desen nooit heeft moogen geschieden, wel van goederen maar 
niet van personen tot een merckelijck nadeel vant reijnschuytenveer. 
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Ten anderen dat voor een enkelde brief van de Vaert op Utrecht te
bestellen de ordonnantie niet meer als eene stuyver komt toe te leggen t
selve dickwils bij avont ofte onti jden komt voor t vallen, sodat de
gemelte schippers om datse dickwils so verre in de stadt moeten bestelt
weese, solange niet van t veer haar selve konnen absenteeren de gemelte
brieven aen andre moeten overgeven om te bestellen, sodat veeltijts voort
port van de selve niets koomen te genieten maar dat daer en boven de
booynnen die alle dagen precies van Vianen op Utrecht over de Vaert
koomen te reysen, de gemelte brieven koomen mede te neemen tot een
merckelijcke prejuditie vant voorseide veer, Ued.Achtb. in consideratie van
de groote moeyten over t bestellen van de voorseide brieven its meer
believen toe te leggen, ofte aen de gemelte booynnen te interditseeren
geenige brieven of goederen, van de Vaert op Utrecht tot nadeel vant
voorseide veer mede te neemen. 
 
Gelijck mede de portier aen de Tollesteeghpoort ofte diegeene die alle
ueren de klock kompt t leuyden opt afvaaren van de reynschuyten, so
weinigh acht komt te geven op t slaan vande klock waar sich met leuyen
moet reguleeren dat dickwils een quartierofte half quartier uers naer t
slaan vande klock komt te leuyen daer door dickwils groote
moeyelijckheit vande passagiers koomen t ontstaan, seggende dat de
klock al overlangh is geslagen, dat de schuyt moet vaaren, de portier
mach noch in lange tijt niet leuyen en andre dier gelijeke confuse
voorfallen versoeckende Ued.Achtb. daer in doch te willen voorsien. 
 
Dat t eyndelyck mede gebeurt dat ter bij avondt ofte bij nacht wel een
schuyt wordt afgehuert, de passagiers die dickwils onbekent sijn, de
schipper haer vragt volgens de ordonnantie koomen te onthouden, en
veeltijts jongens ofte onkoendige schippers koomen te geven dats willen en
dan so den een hier den ander daer heenen koomen wegh te loopen tot
een groot nadeel vande gemelte schippers versoeckende derhalve
UedAchtb. gelieven te consenteren dat de gemelte schippers bij sodanige
voorfallen haer vragt aan landt mogen óntfangen en de selve koomen
ofte vaaren tot haer lieder meeste gerustheyt etc. 
 
Gelijck mede de schipper, die t avont trecke gewonnen hebben t selve
geerne souden aenhouden en ondertussen haer beurt van vaaren
koomende t selve koomen waar te neemen, en geen trecken dickwils in 
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3 à 4 dagen voorfallende, noch uyt haer beurt getrocke wordende, 
haer beurt evenwel koomen te verliesen, daer ter contrarie aendre 
treckers haer beurt in ploegh en waagen koomen te gebrucken en 
haer beurt van trecken evenwel behouden ". 

 
Samenvatting 
Door de economische groei van de Nederlanden in de 16e eeuw, de 
aanwezigheid van veel waterwegen en de slechte toestand van de 
wegen (karresporen) in die tijd, ontwikkelde zich in Nederland een 
vervoerssysteem, de beurtvaart, dat gekenmerkt werd door een 
regelmatige vaart met trekschuiten die niet afhankelijk was van 
vraag en aanbod van vracht of reiziger. Men kan dan ook spreken 
van openbaar vervoer. De beurtvaart was aan veel regels 
(ordonnantiën) gebonden, die door de plaatselijke overheden werden 
voorgeschreven. Mede hierdoor verkreeg de beurtvaart een 
monopoliepositie op het vervoer van vracht en personen tussen 2 
steden. De handhaving van de ordonnantiën werd uitgevoerd door 
een commissaris die door dezelfde overheid als stadsdienaar was 
aangesteld. De uitvoering van de beurtvaart lag echter in 
particuliere handen. Wanneer de beurtvaart door ordonnantiën 
geregeld tussen Vreeswijk en Utrecht is ontstaan is niet bekend. 
Wel bekend is dat op 11 juni 1588 het Rijnschuitenveergilde werd 
opgericht dat de beurtvaart tussen Vreeswijk en Utrecht v.v. 
verzorgde. Deze beurtvaart werd dan ook het Rijnschuitenveer, 
het Schuitenveer, het Trekschuitenveer of het Vaartse Veer 
genoemd. Het Rijnschuitenveergilde hield officieel op te bestaan 
door artikel 53 van de Staatregeling van 1798 tijdens de Bataafse 
Republiek. De beurtvaart met trekschuiten tussen beide plaatsen 
hield op te bestaan in 1864. Deze werd overgenomen door een 
dienst met stoomboten. Het openbaar vervoer met de trekschuit 
tussen Utrecht en Vreeswijk heeft aldus 276 jaar of langer bestaan. 
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Lijst van leden van het Rijnschuitenveergilde in de periode 1675-1790. 

Arkel, Claas van 1741-1773 
Arkel, Paulus van 1734-1745 
Arkel, weduwe van 1774-1790 
Borijs, Guilam 1689 
Bouman, Bart 1746-1790 
Brij, Cees 1782-1783 
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Brij, Cornelis 1784-1788 
Brij, weduwe van Cornelis 1789-1790 
Brug, Jan 1745-1755 
Brussel, Dirckje van 1710-1736 
Brussel, weduwe (Dirkje) van Paulus van 1734-1745 
Cleijs, Willem 1681-1682 
Duyts, Hendrik 1764-1771 
Duyts, Jan 1772 1774-1788 
Em, Jan van 1764-1774 
Emmerik, Jan van 1753-1763 
Emrik, Jan 1775-1779 
Frijken, Neeltje 1726-1736 
Fuyk, weduwe (Neeltje) van Klaas 1734-1740 
Gijsbertsz., Paulus 1681-1682 
Ham, Jan van 1734-1752 
Ham, Jurphaes Willemsz van 1716-1728 
Hattum, Cornelis van 1710-1728 
Hattum, Cornelis van 1771-1790 
Hattum, Jan van 1734-1745 „ 
Hattum, Juurie 1729-1736 
Hattum, weduwe van Jan van 1746-1752 
Hogerkamp, Cornelis 1765-1788 
Jaarsveld, Claas van 1789-1790 
Jansz, Cornelis 1681 
Klaasz, Boudewijn 1682 
Kooten. Jacob Nan f681-1682 
Korf. Jan 1681-1682 
Kramer. Harm 1748-1760 
Kramer, lurrie 1761-1790 
L.eeuwen, A. van 1734-1752 
Leeuwen, Adriaantje van 1727-1736 
Leeuwen, vrouw van Arie van 1757-1760 
Loots, Jacob van 1678 1683-1688 
Stolen, Anthonis 1681 1710-1712 171: 
Morrees,lan de 1729-1733 
Nesch. Faes Willemse van 1710-1737 
Nes, Phaes van 1734-1744 
Oostrom, Jan van 1681-1682 
Oostrom, Jan van 1755-1764 
Oostrom, Klaas van 1681-1682 
Oostrum, Arent van 1a50-1753 1758-176 
Oostrum, Cornelis van 1675 1681-1682 
Oostrum, Franck van 1710-1726 
Oostrum, Franck van 1734-1749 
Oostrum, Jan Arissen van 1710-1726 
Oostrum, Jan Jansen van 1710-1722 
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Oostrum, Jan Janse van 1727-1728 
Oostrum, weduwe van J.J. van 1723-1758 
Paulus, Claas 1766-1767 
Rijn, Gerrit van 1681 
Stekelenburg, Hannis 1767-1770 
Stekelenburg, Jacobus 1789-1790 
Stekelenburg, Lammers 1765-1766 
Stekelenburg, Steven 1753-1763 
Velthuize, Arie H. 1745-1781 
Velthuizen, A.JI van 1760-1761 
Velthuizen, Arie 1738-1763 
Velthuizen, Maayke, huisvr. v. Hermke Cramer 1741-1747 
Velthuysen, Adriaan van 1678 - 1682-1689 
Velthuysen, Henrick van 1710-1712 
Velthuysen, Jacob van 1681 1710-1714 
Velthuysen, weduwe van Henricj van 1713-1726 
Velthuysen, weduwe van Jacob van 1715-1725 
Vermeulen, W. Cornelisz 1675 1710-1715 
Versloot, weduwe van Mathijs 1726-1737 

N.B.  Enkel van de jaren 1675, 1678, 1681-1689 en 1710-1795 zijn de namen 
van de gildeleden in de delen I t/m V van het Gemeente Archief van 
Vreeswijk bekend. 

 



33 

 

Van de Redaktie 

Nieuwe leden: 
 

A.T. Schmidt, Tourmalijnlaan 80, Utrecht. 
W. Pauw, Gravin Catharinalaan 15, Nieuwe-
gein. 
M.E. Maguet-Morro, Herenstraat 69, Nieuwe-
gein. 

 
over de Gildenborg te Vreeswijk. 
Jaarprogramma 
Wij herinneren u nog even aan de presentatie dagen van de 
Historische Kring op 18 februari 1989 in Vreeswijk (gebouw St. 
Jan) en 11 maart 1989 in Jutphaas (de Lantaarn). 
Alle werkgroepen zullen hier vertegenwoordigd zijn met hun diverse 
aktiviteiten. Verder demonstratie boekbinden door Jan Schut. 

Bibliotheek 
Aangeschaft het Groot-Kastelenboek door mr. 
Loosjes met diverse afbeeldingen van de kas-
telen Heemstede en Rijnhuizen. 
Tijdschrift voor geschiedenis en oudheden door 
N. van der Monde, 1836 met o.m. een artikel 

Otto Pijpker. 
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Voor 1989 heeft de redactie besloten tot het opnemen van een nieuwe 
rubriek, die zal worden verzorgd door Jack Koehoest. Hierin zullen bewo-
ners van de voormalige dorpen Jutphaas en Vreeswijk aan het woord 
komen. 
In deze eerste aflevering een interview met de heer A. Veldhuizen, die 
jaren lang eigenaar was van een zaak in electrotechnische artikelen in 
Jutphaas. 
 
 
HERINNERINGEN... 
door: J. Koehorst 
Adriaan Veldhuizen werd in 1908 geboren aan de Herenstraat in 
Jutphaas. Hij groeide er op - want zijn vader had er een smederij -
ging er op school, had er vele jaren een elektriciteitszaak en woont 
al sinds zijn huwelijk op nummer drie. 
Hij is één van die bekende inwoners van Jutphaas, die door het 
vertellen van zijn herinneringen een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan de geschiedschrijving van de omgeving van Nieuwegein.
 
Jutphaas is in tachtigjaar veranderd; het dorp van vroeger is nu een 
wijk in de grote stad. 
Veldhuizen vertelt dat hij gelukkig woont op een plek, waar daar 
maar weinig van te merken is: 'De Herenstraat doet nog steeds 
denken aan vroeger. Het water is hetzelfde en ook de overkant is 
ongeveer nog zo als vroeger'. Maar er passeerde veel. 
 
De stoombarge 
'Toen ik een jaar of vier a vijf was mocht ik met mijn moeder mee 
met het bootje (de stoombarge) naar IJsselstein, waar mijn oma 
woonde. Ik weet nog goed, dat er voorin in de eerste klas banken met 
rode pluche kussens waren, met een gewone huiskamertafel in het 
midden. Boven de tafel hing een petroleum lamp. Achterin, achter 
de machinekamer, waren er voor de andere passagiers gewone kale 
houten banken'. 
'Als jongen speelde je rond te tafel. Wat me goed is bijgebleven was 
dat de passagiers onbewust op het ritme van de stoomketel op hun 
banken zaten te schommelen'. 
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Eerste Wereldoorlog 
Veldhuizen herinnert zich nog goed het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog: 'Ik was net op 1 april 1914 naar de grote school gegaan 
en een paar maanden later brak de oorlog uit. Op de hoek van de 
Herenstraat en Het Sluisje hing een brandbel, die bij bijzondere 
gebeurtenissen werd geluid. Ik herinner me nog goed, dat Kubus, de 
veldwachter, z'n rode zakdoek uit zijn zak haalde en hem om de hevel 
van de klok bond om hem te luiden. Zo kregen we te horen dat er 
oorlog was'. 
'Nederland mobiliseerde en ook in Jutphaas werden soldaten 
ondergebracht in openbare gebouwen enzovoorts. Zo waren er 
militairen ingekwartierd in de school aan de Schoolstraat en 
ondermeer in de schilderswerkplaats van La Fèbre. Op het Drilleveld 
stonden houten barakken. Voor een jongen van zes jaar was dat een 
gezellige tijd. Je ging bijvoorbeeld kijken naar het aflossen van de 
wacht'. 
'Ik herinner me ook dat de vrouwen van het Kerkveld, maar ook 
anderen, aardappels gingen schillen voor de soldaten. Als ze naar huis 
gingen zag je ze lopen met een emmertje overgebleven eten'. 
 
De Tol 
'De stad Utrecht, die verantwoordelijk was voor het onderhoud van 
de straatweg van Utrecht naar Vreeswijk, had aan de Herenstraat, ter 
hoogte van nummer één een tol geplaatst. De tol werd bemand 
dooreen tolgaarder'. 'Er was toen nog niet zo veel verkeer, dus het 
passeren van een voertuig was een heel evenement. Als je als 
schooljongen iemand aan zag komen, riep je Dorus, de tolgaarder, 
toe, dat er een wagen aan kwam'. 
'In 1933 was er een mijnheer F. Vos uit't Gooi, die akties op touw 
zette voor het afschaffen van tolheffingen. De akties zijn overgewaaid 
naar Jutphaas. Er stonden ritsen auto's en wagens, waarvan de 
bestuurders niet wilden betalen. En de tol bleef dicht. De Utrechtse 
politie is erbij gekomen en ik herinner me dat er een charge is 
uitgevoerd'. 
'Ik herinner me ook dat de tolboom een keer in het water is gegooid. 
Maar hij was van hout, dus bleef drijven. De boom is weer 
teruggeplaatst en vanaf dat moment verankerd'.  
 
De paardentram 
Hij weet ook te vertellen van de paardentram: 'Vlak voor de tram de 
Herenstraat binnenkwam was er een wissel, waar de tram uit Utrecht 
moest wachten op die uit Vreeswijk. Ik weet nog goed dat de 
passagiers toen nog 
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het geduld konden opbrengen te blijven wachten tot de tram uit de 
andere richting voorbij was, terwijl de halte maar een klein stukje 
verderop was'. 'Een gebeurtenis was natuurlijk het wisselen van de 
paarden bij de paardenstalling naast de kruidenierswinkel van L. de 
Jong, waar nu Arie van Tilborg z'n fietsenwinkel heeft. Maar een echt 
evenement was het als de directie van de tram een nieuw paard had 
gekocht. Bij stalbaas Donkelaar stonden zo'n twaalf tot vijftien 
paarden op stal. Nieuwe paarden moesten wennen aan het trekken 
van de wagen en dan ging de baas zelf mee. Dat was natuurlijk wel 
eens stijgeren. Ik heb wel eens gehoord, dat er ook een keer een wagen 
tegen een paard is gereden, dat daardoor viel en dood was'. 
 
Brand 
De brandbel werd ook geluid op eerste Pinksterdag 1914. Vader 
Veldhuizen was lid van de vrijwillige brandweer en werd 's morgens 
vroeg door buurvrouw Griet Jonkers - die had een winkel waar je 
werkelijk alles kon kopen het bed uit gebeld met de woorden:'Baas 
kom er eens uit, de fabriek staat in brand!' Met dé fabriek bedoelde ze 
de olieslagerij van Cockuyt (waar nu Henkel staat), waar brand was 
uitgebroken. 
Veldhuizen weet het nog precies: 'Het was mooi weer en wij gingen aan 
de overkant van de weg in het gras zitten om te kijken. Roken 
...prachtig!' 
Hij vertelt dat de brand zo hevig was, dat assistentie werd ingeroepen 
uit IJsselstein en Utrecht. De brand duurde zo lang, dat familie uit 
Amsterdam erover in een bulletin kon lezen en naar Jutphaas komen 
om er naar te kijken. 
'Aan deze brand hebben wij te danken dat ons dorp in 1915 elektrisch 
licht kreeg. De directie van Cockuyt besloot bij de wederopbouw 
elektrisch te gaan draaien en kwam met de stad Utrecht tot 
overeenstemming over levering van stroom. Het Gemeentebestuur 
van Jutphaas haakte hierop in, vandaar'. 
 
Studenten 
Het was vroeger gewoonte dat (een deel) van het Utrechtse 
ontgroeningsfeest in Jutphaas werd gevierd. Veldhuizen verhaalt hoe 
hij dat meemaakte: 'Ze kwamen met de boot uit Utrecht. Dat wil 
zeggen, de studenten zaten op het bootje, maar de groentjes zaten op 
twee zolderschuiten. We hebben dingen gezien, datje zegt: moet dat 
nou?' 
'Ze legden aan bij hotel'De Roskam' (nu: de winkel van de 
Gebrs.Callaars), 
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gingen voor de groentjes klompen kopen bij Griet (waar nu de zaak 
van H.S. van de Broek & ZN. is) - Griet verkocht van alles - voor een 
hardloopwedschrijd. Met houtskool werden de witte frontjes van de 
groentjes zwart gekalkt en er was een zwemwedstrijd, waarbij ze 
gekleed te water gingen. Het feest sloot af met een serenade bij 
dokter Idenburg voor de deur, het hoogtepunt van de festiviteiten. 
Hij was ere-lid of zoiets'. 
 
Tweede wereldoorlog 
'In 1940 werden er Nederlandse soldaten in Jutphaas ingekwartierd. 
Wij kregen een luitenant in huis. Maar de dinsdag na Pinksteren 
moest heel Jutphaas evacueren naar het westen. Onderweg konden 
we aan de horizon zien hoe Rotterdam in brand stond'. 
'Het fort is diverse malen gebombardeerd en wij werden er bij 
geroepen daarna de bovengrondse bedrading van de straatverlichting 
weer te herstellen. Ik kneep hem best en keek telkens weer naar de 
lucht of er geen vliegtuigen aankwamen'. 
'Later kwamen er evacuées in Jutphaas, onder andere uit Huissen. Er 
werden er veel in het dorp ondergebracht, vooral in de boerenbuurt. 
Later zijn er ook nog Zeeuwen in kasteel Rijnhuizen opgevangen'. 
 
Besluit 
Tot besluit geeft Adriaan Veldhuizen een overzicht van hoe Jutphaas 
uitgroeide. In de jaren rond 1920 weet hij nog hoe de huizen aan de 
voormalige Wilhelminastraat (nu: Stormerdijk) werden gebouwd en 
veel later, na de Tweede Wereldoorlog, de huizen die aan de Willem 
III straat (nu: de Tenbaanstraat). Ook omstreeks 1920 werden de 
huizen aan de Prof. Aalbersestraat gebouwd voor St. Jozef, om de 
mensen van de Liesbosch onder te brengen. Verder waren de 
bouwactiviteiten niet zo ingrijpend, totdat in de zestiger jaren de 
uitbouw begon, die nog steeds niet is opgehouden. Veldhuizen merkt 
daar aan de Herenstraat niet veel van. Hij mist de bomen die de weg 
langs het water vroeger zo mooi maakten. Wat hem betreft mogen die 
zo weer worden geplant. 
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MONUMENT IN BEELD 
door :  P. Daalhuizen 

 

 

In deze rubriek zijn steeds stukjes geschreven over 
historische panden, die tot "monument" zijn verhe-
ven. Deze keer een bijdrage over een ander soort van 
monument; het monument voor de gevallenen uit de 
tweede wereldoorlog, dat staat op de hoek van de 
Nedereindseweg en de Stormerdijkstraat. 

Zo'n vijftig jaren geleden tekenden zich de donkere wolken reeds af van 
de komende wereldoorlog. In de vroege morgen van 10 mei 1940 werd 
Nederland rechtstreeks bij die oorlog betrokken. In dit artikel hoeven 
we de gruwelen van de oorlog niet te herhalen. De activiteiten van het 
verzet in Jutphaas en Vreeswijk zijn onvoldoende onderzocht om er 
hier in een kort artikel oordelen over te kunnen vellen. 
Maar wèl kent ook Nieuwegein de trieste balans van slachtoffers van de 
oorlog; van gesneuvelde militairen, van onschuldige burgers. In de 
meidagen van 1940 sneuvelde aan de IJssellinie een jonge Jutphase 
inwoner. Vanuit het dorp werden verder een tweetal inwoners 
tijdens de bezetting naar concentratiekampen gevoerd en zij keerden 
niet terug. Bij Vreeswijk stortte een Engelse vlieger met zijn toestel in de 
Lek en nabij de Bongenaar mislukte een noodlanding van een Poolse 
vlieger met zijn aangeschoten machine. Daarbij kwam ook een 13-
jarige jongen om het leven. Toen in de meidagen van 1945 de 
capitulatie van de bezetter reeds een feit was, kostte een schermutseling 
in het dorp Jutphaas het leven van nog enkele inwoners. In totaal 
stierven in Jutphaas tien mensen ten gevolge van de oorlog en in 
Vreeswijk een. 
De Engelse vlieger kreeg een herdenkingssteen op de Vreeswijkse 
Begraafplaats. Voor de slachtoffers in Jutphaas werd enkele jaren na 
de oorlog het monument aan de Nedereindseweg, hoek 
Stormerdijkstraat geplaatst. Het monument vermeldt de namen 
van de slachtoffers en boven die namen staat een vrouwenfiguur 
met een vredesduif. Het monument staat er thans 40 jaren. Op 
de vierde mei van elk jaar vindt er een herdenkingsplechtigheid plaats 
en worden er kransen gelegd. 
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 De familie Veldhuizen in de jaren ‘20 
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Het monument en de directe omgeving worden keurig onderhouden en 
zo hoort het ook. Veertig jaar na de oprichting van het monument is het 
echter ook een "trekpleister" geworden van vandalen, die al meerdere 
keren de vredesduif kapot hebben geslagen. Hoewel dit soort mensen 
onze "Cronyck de Geyn" wel niet zullen lezen, wil ik hier toch mijn 
afkeer uitspreken over de vernielzucht in het algemeen maar met name 
ten aanzien van het beschadigen van de monumenten voor slachtoffers 
van een afgrijselijk stuk historie. 
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VOOR U GELEZEN IN.... 

  

JUTPHAAS.--Bevolking 1923.--Zielental 
op 1 Januari 1923: 2304 mannen en 
2158 vrouwen, totaal 4462. 
Vermeerdering door geboorte geduren-
de het jaar 87 mannen en 82 vrouwen; 
totaal 169. 
Gevestigd gedurende het jaar 248 man-
nen en 228 vrouwen: totaal 476. 
Totale vermeerdering gedurende het 
jaar 643 personen. Overleden in 192=: 
30 mannen en 24 vrouwen: totaal 54 
personen. 
Vertrokken 262 mannen en 230 
vrouwen; totaal 494 personen. Totale  

vermindering gedurende 1923: 546 personen. 
Verschil tusschen vermeerdering en vermindering gedurende het 
]aar 1923: 43 mannen en 56 vrouwen; totaal 99 pers. Zielental op I 
Januari 1 1924 2347 mannen en 2261 vrouwen; totaal 4561. 
JUTPHAAS.--De wegen.--De wegen van de polder "HET 
NEDEREIND— en "HET OVEREIND" zijn een en al modder. Op 
het oogenblik wordt absoluut niets aan de wegen gedaan. Voor de 
menschen die op het KERKVELD wonen en naar het Dorp gaan, is 
het een ware kwelling om den NEDEREINDSCHEN WEG te 
beloopen. Door het polderbestuur is wel een bedrag op de 
begrooting uitgetrokken voor het onderhoud dier wegen. maar 
indien nu tot verbetering zou worden overgegaan, zal er. wanneer 
straks de kabels voor de ELECTRICITEIT gelegd worden, 
weder aan die ween gewerkt moeten worden en om kosten te 
voorkomen. zal men wachten totdat de kabels gelegd zijn. 
Intusschen zit men nu met twee onbegaanbare wegen. 

de Utrechtsche courant van 17 januari 
1924: 
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Wist u dat ... 
….    studenten van de Amsterdamse Filmakademie als 

eindexamenprojekt een film wilden gaan maken over Nieuwegein;  
…    de film een beeld zou moeten geven van de metamorfose van dorp tot 

stad in twintig jaren; 
…    de voorbereidingen al zover waren gevorderd, dat het script groten-

deels gereed is; 
…    het Akademiebestuur het projekt om financiële redenen heeft 

gestopt; 
…   de dia-avond van oktober in Jutphaas 140 bezoekers heeft getrokken; 
…   er in november in Vreeswijk zelfs 240 mensen naar onze dia-

filmavond in Sint Jan kwamen; 
…   de Geinfilmers de film gereed hebben, die zij in opdracht van de  

Historische Kring maakten over "50 jaar Beatrixsluis".  
…    het weer wemelt van de plannen om van de ruïne van Kasteel 

Heemstede "iets" te maken; 
…    er nog geen enkel reëel plan is om Heemstede echt te restaureren. het 

Schoenencentrum aan de Poort van Nieuwegein f 1.250,- heeft 
geschonken voor het museum en dat deze onderneming daarmee de 
tiende sponsor is; 

…    het totaal bedrag dat voor het museum beschikbaar is nu de f 
20.000,al is gepasseerd; 

…    het helaas niet mogelijk is om de oude sluisdeuren weer te plaatsen in 
de Vreeswijkse Oude Sluis; 

…    we gezocht hebben bij de Rovu, bij Rijkswaterstaat en bij de Genie 
en dat ons toen duidelijk is geworden, dat de sluisdeuren na de 
demontage zijn gesloopt; 
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50 duizend jaar Nieuwegein. 

In het jaarverslag van de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek lezen we over Nieuwegein onder meer het volgende: 

Put van Weber 
'De in 1986 begonnen verkenning in de als 'Put van Weber' bekend 
staande zuigput, gelegen langs de snelweg Utrecht  
‘s-Hertogenbosch, werd voortgezet. Zeer actief daarbij was mevrouw 
J. Offerman te Hilversum. Eind 1987 waren ongeveer 240 vuursteen-
artefacten van Paleolithische ouderdom geborgen. Ook botmateriaal 
werd gevonden, onder meer van neushoorn, mammoet, rendier, 
reuzenhert en bosolifant. 
 
Tot zover dit resultaat. Inmiddels is het aantal vondsten stenen 
gebruiksvoorwerpen als bijlen en messen en botmateriaal de 500 
stuks gepasseerd. Het is uiterst interessant  materiaal, dat een nieuw 
licht werpt op de historie van onze woonomgeving. De vondsten 
worden geschat op een herkomst van circa 50.000 jaren en dat soort 
materiaal is in de Nederlanden alleen nog maar gevonden in Drente. 
 
De vondsten zijn zó bijzonder, dat er nationale belangstelling voor is. 
Daarom wordt er een speciale bijeenkomst aan gewijd vanuit de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
Mevrouw J. Offermans zal er een lezing over houden in de Piererskerk 
Utrecht. Mensen met belangstelling voor archeologie kunnen 
daarheen. De bijeenkomst wordt gehouden op 12 APRIL 1989 OM 
20.00 UUR. De titel van de lezing van mevrouw Offerman is: 
"MOUSTERIEN IN NIEUWEGEIN". 
 
De redaktie keek voor u even in het woordenboek: Mousterien wordt 
omschreven als een vroege holencultuur uit het Meso-Paleolithicum 
(40.00060.000 jaar voor Christus), genoemd naar de grot Le Moustier 
in de Dordogne in Frankrijk. Kenmerkt zich door driehoekige 
scherven en ovale messen met geronde rug. Resten gevonden in de 
zuidelijke helft van Europa. Noord Afrika en Zuidwest Azië. 
 
NU DUS OOK IN NIEUWEGEIN; gaat u naar de lezing in de 
Pieterskerk. 
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CRONYCK DE GEYN 
1 I e jaargang nr. 2 april 1989 

KWARTAALUITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 

J. Schut          : 
M. Lockefeer  : 
O. Pijpker       : 
P.Daalhuizen : 

P.Daalhuizen en 
A.W.M. Hofstee   : 
P.Daalhuizen   : 

Nog een keer het monument in beeld 
Neanderthalers in Nieuwegein!  
Van de redaktie 
Superpit 1988 toegekend aan de Historische Kring 
 
 
 
Van boerderij tot museum  
Monument in beeld  
Voor u gelezen in  
Wist u dat ... 

Mededeling. 
 

Door technische problemen bij de zetterij 
èn de drukkerij verschijnt deze Cronyck de 
Geyn een maand te laat. Er zijn inmiddels 
maatregelen getroffen om herhaling te 
voorkomen. Toch onze excuses voor dit 
gebeuren. 

 

 

 

Redactie.
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*) Een verslag van dit incident van de hand van de plaatselijk leider der L.O. de Jutphaas is als bijlage 
toegevoegd. Zie pag. 53 en 54 

Nog een keer monument in beeld 
door J Schut 

Inleiding 
In het januarinummer '89 werd in de rubriek 'Monument in beeld' 
reeds aandacht besteed aan het monument voor de gevallenen uit de 
oorlog 1940 - 1945. Dit monument is op 14 mei 1949 onthuld. 
Ik wil hier in een wat uitgebreidere vorm gaarne verder op in 
gaan. 
 
Terwijl ik daarmee bezig was wachtte echter een... verrassing. Het 
betrof de vrijlating van "de twee van Breda". Op de politieke 
motieven, die de regering tot dat besluit heeft gebracht, wil ik hier 
niet ingaan. Ik constateer alleen dat het een wrang besluit is, omdat 
daarmee onrecht wordt aangedaan aan hen die, mede door "de 
twee", in de bezettingsperiode zijn gevallen. Maar ook voor hun 
nabestaanden moet het een hard gelag zijn geweest te moeten 
vernemen dat "de twee" over de grens zullen worden gezet. 
Het is daarom, dat ik gemeend heb als een hommage aan hen wier 
namen op het monument staan, om nóg een keer de aandacht te 
vestigen op het gedenkteken op de hoek van de Nedereindseweg met 
de Stormerdijkstraat. Aanvankelijk was het de bedoeling daarbij het 
accent te leggen op wat meer zakelijke en technische aspecten. Een 
gevoelsmatige benadering zou daarbij achterwege blijven. De 
aandacht die het monument in het januarinummer heeft gekregen én 
de beslissing van de regering heeft mij van mening doen veranderen. 
Het accent wordt nu meer verlegd naar de diepere achtergronden 
van het monument. Deze gevoelens worden zeer treffend tot uiting 
gebracht in lokale dagbladen uit de tijd dat het monument in 
Jutphaas werd geplaatst en onthuld. Hierin komen die gevoelens van 
respect, eerbied, medeleven en dankbaarheid zó nadrukkelijk naar 
voren, dat ik gemeend heb enige belangrijke gedeelten daaruit 
woordelijk te moeten overnemen. 
 
JUTPHAAS NA DE CAPITULATIE 
Toen op 5 mei 1945 de Duitse bezetter capituleerde, sloot daarmee 
ook voor het dorp Jutphaas een zwarte periode uit haar 
geschiedenis. De trieste balans tot dan toen was dat vier 
plaatsgenoten én een Poolse vliegenier in dienst van de R.A.F., 
slachtoffer waren geworden van het oorlogsgeweld. Twee dagen 
later - 7 mei 1945 - vinden nog enige inwoners van Jutphaas de dood 
bij schermutselingen tussen de nog in het dorp verblijvende Duitse 
soldaten en leden van de plaatselijke ondergrondse.*) 
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De oorzaak van dit tragische gevecht was een dronken Duitse 
soldaat, die zich wat al te opdringerig en provocerend gedroeg, door 
met een motorrijwiel op de inwoners in te rijden. Ook zou hij met 
zijn wapen hebben gedreigd op de bevolking te zullen schieten. 
Hierop is hij door één van de leden van het plaatselijk verzet 
doodgeschoten, De Duitsers hebben toen als represaille vijf 
dorpsgenoten doodgeschoten. 
Sinds 1946 worden jaarlijks op 4 mei de doden uit de Tweede 
Wereldoorlog herdacht. In Jutphaas gebeurde dat aanvankelijk met 
een stille tocht naar de Algemene Begraafplaats aan het Kerkveld en 
naar de R.K. Begraafplaats aan de Utrechtsestraatweg. Later was er 
een kranslegging bij het monument en een stille tocht naar beide 
begraafplaatsen. De laatste tijd is er alleen de herdenking en 
kranslegging bij het monument. 
 
GEDENKTEKENCOMITE 
Enige tijd na de oorlog wordt in Jutphaas door leden van de 
Oranjevereniging een comité gevormd, dat zich tot doel stelt in het 
dorp een monument voor de oorlogsslachtoffers te realiseren. Het 
comité gaat voortvarend te werk. Reeds in 1948 zijn de benodigde 
gelden beschikbaar. De Utrechtse beeldhouwer A. Dresmé krijgt de 
opdracht tot het vervaardigen van een monument. Eén van de 
voorwaarden van het comité is dat het kunstwerk begrippen als 
onderdrukking en verzet en vrede, vrijheid en gerechtigheid moet 
uitbeelden. 
Een klein jaar later heeft kunstenaar Dresmé zijn opdracht; voltooid. 
In maart 1949 wordt het monument in gedeelten naar Jutphaas 
getransporteerd, waar het een plaats zou krijgen op de hoek van de 
Nedereindseweg en de Wilhelminastraat, nu Stormerdijkstraat. 
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Krantenbericht 1949-23 maart 
 
--MONUMENT-ONTHULLING.--Reeds verscheidene jaren hoorden 
we, dat er ook in Jutphaas een monument ter nagedachtenis van 
onze oorlogslachtoffers zou opgericht worden. Telkens zagen we met 
grote tussenpozen voorbereidende werkzaamheden verrichten. 
Vooreerst werd er een plaatsje uitgezocht, op de hoek van de 
WILHELMINASTRAAT, in de schaduw van de NED. HERV. 
KERK. Veel later werden er heesters geplant, daarna grint gestrooid, 
maar het monument zelf, liet maar steeds op zicht wachten. De 
ontwerper, de jonge kunstenaar Dresmé uit Utrecht, wachtte op een 
inspiratie. Dezer dagen echter ontwaardden we een voetstuk en 
daarna een omhuld beeld. Eindelijk was het er dus! Nu konden 
definitieve plannen gesmeed worden aangaande de officiële 
onthulling. De dag is bepaald op 14 mei. De commissaris van de 
Koningin, stelt er prijs op, deze plechtigheid zelf te verrichten. Onder 
de genodigden zal zich ook bevinden de Poolse gezant. Dit in 
verband met het feit, dat hier een Poolse piloot, gedurende de 
oorlogsjaren, met zijn jager omlaag stortte, en jammerlijk om het 
leven kwam. 

HET MONUMENT 
Het monument is vervaardigd uit Frans natuursteen en bestaat uit 
een rechter- en een linkerflank. Daar tussen in bevindt zich een 
voetstuk met daarop staand een vrouwenfiguur gehuld in een lang 
gewaad. Op haar rechterarm draagt ze een duif, als teken van de 
vrede. In haar linkerhand bevindt zich een boek, als teken van 
recht en gerechtigheid. In dat boek wordt al het goede en het kwade 
geschreven, 'opdat we niet Vergeten' Staande voor het monument 
zijn in de linkerflank drie vrouwenfiguren in reliëf uitgehakt. ieder 
van hen draagt een grote zware ring. Zij beelden daarmee de 
periode van onderdrukking en verzet uit. Op de rechterflank 
bevinden zich eveneens drie vrouwenfiguren in een schijnbaar 
dansende houding. Zij symboliseren daarmee de begrippen van 
vrede en vrijheid. In het middenstuk staan de namen gebeiteld van 
alle gesneuvelde inwoners van Jutphaas. Ook zien we er de naam op 
van Tadenz Jankowski, een Pool; die in september 1944 boven 
Jutphaas werd neergeschoten door hei afweergeschut van de 
Duitsers. Daarbij kwam ook de 13-jarige J.J. Hoveling om het leven.
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ONTHULLING 
Hiervoor is reeds aangegeven dat het monument in maart 1949 is 
geplaatst op de hoek van de Nedereindseweg met de tegenwoordige 
Stormerdijkstraat. De onthulling vindt niet eerder plaats dan op 
zaterdag 14 mei 1949. Bijna twee maanden heeft het beeld, ingepakt 
in doeken, op dat moment moeten wachten. Wat daarvan de reden 
is geweest is niet duidelijk. Het Utrechtsch Katholiek Dagblad van 
maandag 16 mei 1949 geeft van de onthullingsplechtigheid een 
zodanig indrukwekkend en aangrijpend verslag, dat we gemeend 
hebben die hier als sluitstuk van het artikel te moeten weergeven. 
Met de woorden die daarin staan werd toen eer betuigd en recht
gedaan aan alleen die voor de vrijheid van ons land zijn gevallen. Ik
denk dat die woorden ook nu nog altijd van toepassing zijn. Moge zij
de nabestaanden tot steun zijn, juist nu "de twee" door de regering
tot ongewenst persoon zijn verklaard en over de grens gezet. 

1949.- 16 mei: 
--"ZIE EN ONTHOUD, WAT VRIJHEID HEEFT GEKOST".-- 
COMMISSARIS DER KONINGIN ONTHULT MONUMENT VOOR 
GEVAL LENEN IN JUTPHAAS. -- EEN STILLE STOET --
JUTPHAAS,  
Zaterdagmiddag. De kinderen zijn voor enkele ogenblikken 
opgehouden met krijgertje spelen rond de pittoreske bruggetjes en 
hebben hun vrolijk spel met de kaatsbal en springtouw gestaakt. Zij 
drentelen fluisterend mee met de grote mensen, die uit alle richtingen 
van het dorp komen en zwijgend zich verzamelen op de hoek van de 
WILHELMINASTRAAT en de NEDEREINDSEWEG, waar zo 
straks het gedenkteken zal worden onthuld, opgericht ter 
nagedachtenis van de dorpsgenoten, die in de laatste oorlog hun leven 
voor het vaderland gaven... Als de kerkklok 3 uren slaat beweegt zicht
een stille stoet van het VERENIGINGSGEBOUW naar het 
monument. De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, 
de Poolse consul-generaal, de burgemeester van Jutphaas, de 
wethouders en de gemeentesecretaris, de pastoor, deputaties 
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van allerhande organisaties, verschillende Polen en een lange, droeve 
rij van nabestaanden... 
De zangvereniging "DE LOFSTEM" zingt zachtjes het "Ecce 
quomodo moritur"... 
Dan spreekt de voorzitter van het gedenktekencomité. 
Vandaag zijn wij hier voor de onthulling van een waardig 
gedenkteken en ongetwijfeld vermenigvuldigen zich onze gedachten 
nu wij zo dadelijk zullen horen en zien, de namen van de jonge levens, 
die vielen als militair, als slachtoffer van oorlogsgeweld, in 
concentratiekampen en tweedagen ná de bevrijding, op die vreselijke 
Maandag, 7 Mei... 
En de heer VAN DIJK leest dan langzaam hun namen voor... 
 
--LAMBERTUS CORNELIS KERKHOF, als militair gesneuveld in 
de Meidagen van 1940, aan de IJssellinie. 
--THIJMEN PIETER VAN GENDEREN, als matroos vermist in de 
Indische wateren op 23 April 1943. 
--TADENSZ JANKOVISKI, Pools vliegenier, vechtend voor onze 
vrijheid boven ons dorp neergeschoten op 20 September 1944. In hem 
willen wij alle gevallen geallieerde militairen eren... 
--JOHANNES JACOBUS HENDRIK VAN EE, als verzetsman omge-
komen in een Duits concentratiekamp in 1944. 
 
En op 7 Mei 1945...: 
 
--THEODORUS HANSELAAR; AART KROS, FRANCISCUS 
ADRIANUS LUITEN, WILLEM SPIES en JAN STREEFKERK... 
 
En wij buigen het hoofd in eerbiedig gedenken... 
Doodstil is het nu in het dorp. Een paar kleine kinderen hebben hun 
oogjes dichtgeknepen. 
Als wij deze donkere dagen van de geschiedenis van ons dorp in onze 
gedachten terugroepen - zo gaat de heer VAN DIJK voort - dan zal dit 
gedenkteken aan dit en aan de komende geslachten luide moeten 
prediken: "ZIE EN ONTHOUD, WAT VRIJHEID HEEFT 
GEKOST..." En hierop draagt hij "De achttien doden: van Jan 
Campert voor... 
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HET GROTE GOED: DE VRIJHEID 
 
De commissaris van de Koningin, de heer M.A. Reignalda, houdt dan 
een korte toespraak. 
Het is onze grote opgave - zo zegt hij - om de diepe betekenis van de 
gebeurtenissen uit die verschrikkelijke oorlogsjaren niet alleen voorons 
zelf te bewaren, maar ook voor hen, die uit onze handen dit land, deze 
staat zullen overnemen, die aanstonds zullen zijn het volk van 
Nederland. En ik onthul dit gedenkteken in de stille verwachting, dat het 
jonge Nederland, dat zij, die onze arbeid zullen overnemen en 
voortzetten telkenmale weer wanneer zij op hun dagelijkse levensgang 
de monumenten zullen voorbijgaan, het hoofd zullen ontbloten en zich 
zullen bezinnen op het grote goed, dat vrijheid is. 
En dan trekt de commissaris van de Koningin het vlaggedoek weg en 
wordt het gedenkteken zichtbaar. 
Schoon is dit monument, zoals het daar staat onder het lover van de 
kastanjebomen en omgeven door volle groene planten en 
zachtkleurige viooltjes... 
Hoog in de bomen tjilpen een paar mussen mee, wanneer het 
fanfarecorps het Poolse en het Nederlandse volkslied speelt... 
 
ONDERLINGE VREDE 
De voorzitter van het comité biedt dan de burgemeester van de 
gemeente het gedenkteken aan en deze aanvaardt het en zegt 
daarbij dat het niet alleen het gemeentebestuur is, hetwelk dit 
monument overneemt, maar ook het gehele dorp en hij spreekt 
daarbij een woord van hulde en erkentelijkheid tot het comité en niet 
in het minst tot de schepper van dit fraaie kunstwerk, de nog jonge 
Utrechtse beeldhouwer, de heer A. Dresmé. Moge dit monument - zo 
besluit de burgervader - ons vooral ook doen beseffen, dat voor de 
algehele vrede nodig is, dat wij onderling in vrede leven en laten wij 
zulks trachten... 
Als het mannenkoor "St. CAECILIA" nu het "Beati Mortui" heeft 
gezongen worden verschillende schone kransen aan de voet van het 
monument gelegd. Door de burgemeester namens de gemeente, door 
de Poolse consul-generaal namens zijn vaderland en verder nog 
kransen van de Polen te Utrecht, van de ALG. ORANJE-
VERENIGING "JUTPHAAS-DORP", van het voormalig verzet, van 
het personeel van de PERSILFABRIEK, van de Buurtvereniging 
"DOOR EENDRACHT VREUGDE". 
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De nabestaanden trekken dan langs het gedenkteken en brengen met 
een traan en een stil gebed hun bloemenhulde  
En de kinderen van Jutphaas, zij staan met open mondjes over het 
hekwerk heen, toe te zien naar deze sobere, maar waardige plechtigheid. 
Zij zijn het, die de arbeid zullen overnemen en voortzetten...  
--------- 
Bijlage 
 
Distrikt 8.                                                                               GEWEST VIII 
NEDERLANDSE BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN. 
RAPPORT 
Op maandag 7 mei 1945 werd door een Duits officier, behorende tot de 
Grenspolitie, op meerdan roekeloze wijze op zijn motor, en onder het 
uiten van vervaarlijke kreten en dreigementen meteen automatisch 
pistool, op de mensen ingereden. Hierdoor ontstond levensgevaar voor de 
Jutphase burgers. De man verkeerde vermoedelijk onder invloed van 
sterke drank. Door mij is toen, tesamen met de heer G.S. de Rooy, 
secretaris der gemeente Jutphaas, bij de 'Ortscommandant' Strigï, 
aangedrongen de man onschadelijk te maken of zodanige maatregelen 
te treffen dat ongelukken zouden worden voorkomen. De 
Ortscommandant ging hierop niet in. Hij beweerde daartoe geen macht te 
hebben. Daarna begaven wij ons naar de hoogste autoriteit ter 
plaatse, Hauptman Walden, die nagenoeg hetzelfde beweerde. 
Bij onze terugkeer bleek, dat door het dronken Duitse beest dezelfde 
praktijken weer werden hervat. Op een gegeven ogenblik kwam hij te 
vallen, krabbelde weer overeind, haalde zijn machinepistool van zijn rug 
en laadde het, althans voor zover door mij kon worden onderscheiden, 
wezen zijn handelingen daarop. Door m y is toen aan enige leden der N. 
B. S. opgedragen enige Stens in gereedheid te houden, met de opdracht, 
alleen te schieten als hij het vuur op weerloze burgers zou openen. In 
geen geval mochten mijn mannen het gevecht uitlokken. 
Ik besloot ongewapend naar de Duitser toe tegaan en te trachten met 
woorden hem te overreden zijn ongemotiveerde optreden te staken. Dit 
werd mij overigens door het publiek, dat voor mijn leven vreesde, belet. 
Toen ik mij kort daarna even binnen het gemeentehuis begaf, zijn twee 
leden van de N. B. S., te weten H. van de Brink en Theo Hanselaar 
(laatstgenoemde werd later vermoord) naar de Duitser gegaan om hem, 
zoals v.d Brink later verklaarde, te ontwapenen. Op het moment dat zij 
hem naderden lag zijn automatisch pistool op de grond en stond hij in 
gebogen houding, hij richtte zich op en trok zijn revolver. Van den Brink, 
die zijn leven bedreigd achtte, schoot hem toen neer. Van dit feit zijn, 
naar ik meen, verschillende getuigen. Dadelijk nadat het schot 
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N. B. In het krantenverslag van 16 mei 1949 wordt enkele malen over spelende kinderen 
gesproken. Eén van hen was de samensteller van dit artikel. 

gevallen was, stormden tientallen Duitsers gewapend naar het dorpen 
openden het vuur op het publiek. In het gevecht dat daarna ontstond, 
werd het gemeentehuis door hen stormerhand genomen, nadat zij met 
handgranaten en pantservuisten de toegang hadden geforceerd Tijdens 
het gevecht, waarbij al spoedig bleek, dat ik het met het handjevol 
manschappen de strijd spoedig zou moeten staken, belde ik de 
Districtscommandant op en verzocht om militaire bijstand. Op dit 
verzoek werd mij door de D. C. medegedeeld 'Ik zal zien wat ik doen 
kan.' 
Het gelukte m ij op het laatst nog het gebouw te verlaten. De strijd had 
toen meer dan een uur geduurd Later is mij gebleken dat inmiddels 
vanuit Utrecht de Canadese tanks waren gearriveerd en de strijd toen 
door de Duitsers werd gestaakt. Gedood waren toen reeds twee leden van 
de N.B.S. en drie burgers. Gewond waren bij die aktie drie personen. 1 
meisje en 2 mannen. Wat betreft de neergeschoten Ober-Lieutenant 
werd medegedeeld door B. H. M. van Bentum, Utrechtsestraatweg 23 te 
Jutphaas, dat hij bij zijn manschappen bekend stond als een zeer 
gevaarlijk mens. Vooral als hij onder invloed van sterke drank 
verkeerde. 
Hij heeft tegen bovengenoemde Van Bentum ook gezegd dat hij zich 
nooit door de Binnenlandse (ondergrondse) Strijdkrachten zou laten 
ontwapenen, en indien nodig, represaillemaatregelen zou nemen. 
 
Jutphaas, 10 mei 1945. 
De Afd Cmdt. Oost 
 w.g. A.H.J. v.d Hurk 
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NEANDERTHALERS IN NIEUWEGEIN! 
door Marijn Lockefeer 
 
Het aanwijsbare verleden van Nieuwegein (tot nu toe enkele 
duizenden jaren oud) is door recent onderzoek zeer veel ouder 
gebleken: enkele tientallen meters onder onze voeten blijken 
ongeveer 75.000 jaren geleden óók al mensen rondgelopen te 
hebben! 
Buiten alle publiciteit om is sinds tweejaar een gespecialiseerde 
archeologe, mevrouw Offerman, met een onderzoek bezig nabij de 
Put van Weber. Zij wordt gesteund door de R.O.B., de Groningse 
Universiteit (het Biologisch en Archeologisch Instituut) en het 
Instituut voor Aardwetenschappen te Utrecht. 
De opzienbarende resultaten: een grote hoeveelheid (tot nu toe 
530!) vuurstenen artefakten uit het Mousterièn een kultuur uit het 
late Midden Paleolithicum, én veel dierlijke resten uit dezelfde 
tijd. (afb. 1) 
Deze periode staat bekend als de tijd van de Neanderthaler, een type van
de "homo sapiens". Deze "homo sapiens Neanderthalensis" is overigens
waarschijnlijk niet een direkte voorouder van ons, maar eerder een 
"neef'. Door oplettendheid van mevr. Offerman werd enkele jaren 
geleden duidelijk, dat het voor wegaanleg opgezogen zand en grind uit 
de Put van Weber (afkomstig van 26 meter diep) bovenvermelde 
artefakten en dierlijke resten bevatte. 
Een korte uitleg van de archeologische en geologische gegevens lijkt me 
op zijn plaats: tijdens de voorlaatste ijstijd - het Saalièn - rukte het 
landijs uit het noorden op, tot het een groot deel van ons land bedekte. 
Als gevolg hiervan veranderden de tot dan toe ongehinderd naar het 
noorden stromende rivieren hun koers en bogen, door de tijdens het 
Saalièn gevormde stuwwallen, naar het westen af. De toenmalige 
afzettingen van deze rivieren, bestaande uit grof grindhoudend zand, 
worden door de geologen tot de z.g. Formatie van Kreftenheye 
gerekend (Kreftenheye is een plaats in Limburg). De voor deze 
Formatie typerende grindeigenschappen zijn door de onderzoekster op 
overtuigende wijze aangetoond in het in Nieuwegein opgezogen zand. 
Hoewel er soms wat smalend wordt gesproken over opbrengst uit 
zuigputten (archeologische opbrengst uiteraard!) is met dit onderzoek 
toch wel gedemonstreerd, dat inspanning en goede kennis van 
zaken tot prima resultaten kunnen leiden. 
De artefakten (door mensenhand bewerkte materialen) wezen op een 
datering in het vroege Mousterièn . In deze tijd (èn in het Acheueèn, 
dat het Mousterièn voorafging) werd een kenmerkende techniek 
toegepast bij het bewerken van vuursteen, n.l. de Levallois-techniek. 
Van een brok vuursteen worden eerst de zijden rondom geprepareerd. 
De zo 
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ontstane "negatieven" worden gebruikt als slagvlak voor de bewer-
king van het bovenvlak. Je kunt dan van dit bovenvlak min of meer
voorspelbare, rondom snijdende, afslagen slaan. (afb. 2) 

   
afb. 2. 

Van zó gevormde werktuigen en afslagen zijn er vrij veel bij de 
Put van Weber gevonden. Niet alle in Nieuwegein gevonden arte-
fakten zijn met deze Levallois-techniek bewerkt; bij geen enkele 
midden-Paleolithische kuituur werd uitsluitend deze techniek toe-
gepast, bijvoorbeeld omdat hij enorm materiaalverspillend is. 
In de Kreftenheye-laag bevonden zich ook dierlijke resten, van 
groot tot klein, en afkomstig van rendier tot wolharige neushoorn. 
(afb. 3.) 
Ook de mammoet (afb. 3.) is in het Nieuwegeinse vondstcomplex 
vertegenwoordigd: op deze kolossale dieren is dus waarschijnlijk in het 
oeroude Nieuwegein óók gejaagd. 
Het landschap moet er toen in de koudere fasen toendra-achtig hebben 
uitgezien: er waren planten, die koude en droogte konden verdragen, 
naast moerasplanten; het water kon immers vanwege de bevroren 
ondergrond niet wegzakken. Dat er geen, of praktisch geen bomen 
groeiden is waarschijnlijk eerder aan de droogte dan aan de kou te 
wijten. 
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Wolharige neushoorn 
(Coelodonta antiquiralis) 

 afb. 3. 
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De keer, dat de schrijver van dit verhaal archeologe Offerman 
vergezelde, waande hij zich overigens óók in de toendra-fase: een 
ijskoude februariwind gierde over de kale vlakte, en met gevoelloze 
handen en betraande ogen zocht hij naar artefakten tussen de hier 
en daar zwart uit het zand stekende stukjes vuursteen. Ook hij was 
op jacht, maar dan naar minieme sporen van Nieuwegeins leven van 
75.000 jaren geleden. We hopen dat het er van mag komen, dat een 
aantal van deze vondsten de vitrines van "ons" museum zal sieren, 
en dat veel Nieuwegeiners letterlijk en figuurlijk eens stilstaan bij 
deze tekenen van menselijk en dierlijk leven uit heel, héél oud 
Niéuwegein. 
 
Bronnen: 
De ijstijden in de Nederlanden, Borman, Willemsen, Stapert. Terra, Zutphen 1984. 
Mededelingen van Mevr. Offerman, die ik tevens dank voor haar bereidwilligheid 
om dit artikel te korrigeren. 
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SUPERPIT 1988 TOEGEKEND AAN DE HISTORISCHE 
KRING 
Kunstwerk èn f 500 voor het historisch museum. 
door: P. Daalhuizen 

Superpit is een prijs, die in Nieuwegein elk jaar wordt uitgereikt aan 
een vrijwilligersorganisatie, die het afgelopen jaar een bijzondere 
prestatie heeft geleverd. Burgemeester H. Flik reikte de prijs van 1988 
op vrijdag, 7 april jl. in het Buurthuis "t Klokhuis" uit aan de 
Historische Kring Nieuwegein. 
 
Superpit vindt zijn oorsprong in 1985 toen in De Batau aan de "Kern 
waar pit in zit" een bijzondere onderscheiding werd toegekend door 
de Nederlandse Heidemaatschappij. Deze kern besloot toen om de prijs 
niet voor het eigen project te gebruiken, maar om een jaarlijkse 
"Superpit" voor Nieuwegein in te stellen. Thans is het fonds "leeg", 
maar er is een sponsor gevonden, die voor de komende jaren het 
voortbestaan van de superpit heeft gered. 
 
Jaarlijks laat het superpit-comité vele vrijwilligersprojecten in 
Nieuwegein de revue passeren en nomineert daaruit vijf candidaten 
voor de eindronde. Dit jaar waren dat de Historische Kring 
Nieuwegein, de heemtuin van Corry Thijsseling, de Vogelwacht, de 
WAO-groep en de Volkstuindersvereniging Ons Belang. De jury, 
bestaande uit André Koene, Catrien van Arkens, Ger Reemers, Art 
van Bent en Vic Goulmy, kende de prijs van 1988 aan onze vereniging 
toe. De prijs van f 500 gaat naar het inrichtingsfonds voor het 
Historisch Museum. Ook het kunstwerk komt daarin te staan. Het is 
een gestileerde appel, die uit hout is vervaardigd door Ria van 
Buuren. 
 
Het lijkt ons goed om het jury-rapport hier te vermelden: 
 

"Sinds 1978 bestaat de Historische Kring Nieuwegein. De vereniging 
stelt zich ten doel de historie van Nieuwegein te onderzoeken en deze 
kennis naar de inwoners uit te dragen. 
Om dit doel te verwezenlijken zijn een aantal werkgroepen ingesteld-

Archief en documentatie, 
Historisch onderzoek; 
Archeologisch onderzoek 
Publicaties. 
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Deze werkgroepen hebben in de loop der jaren een aantal opvallende 
resultaten bereikt, zoals: 
De uitgave van drie boeken; 
Een grote collectie foto en films over de dorpen Jutphaas en 
Vreeswijk; 
Archeologische vondsten uit o.a. de Romeinse tijd, maar ook van ver 
daarvoor; 
Men organiseerde tientallen lezingen, film- en diaavonden en exposities, 
maar ook bezoeken aan musea en historische plaatsen; 
Men is erin geslaagd een 60-tal authentieke historische prenten vanaf 
1600 bijeen te brengen. 
De vereniging ontvangt van de gemeente een bescheiden subsidie en de 
diverse werkgroepen moeten dan ook met een klein budget volstaan. Het 
historische pand van de kinderboerderij, waarvan thans de restauratie 
zich in een vergevorderd stadium bevindt, is mede op aandrang van de 
Historische Kring Nieuwegein behouden. Voor het vinden van een 
bestemming voor het fraaie pand heeft de gemeente overleg gepleegd met 
de vereniging. 
Men is overeengekomen om een lang gekoesterde wens van de vere-
niging in vervulling te doen gaan, namelijk het realiseren van een 
historisch museum. Omdat bij de gemeente verdere financiële mid-
delen ontbreken, heeft het bestuur van de Historische Kring besloten de 
inrichting van het museum op zich te nemen. Om dit plan te realiseren 
heeft men een werkgroep ingesteld waarin zich de nodige deskundigheid 
bevindt Men heeft een gedetailleerde begroting en ontwerp gemaakt. Uit 
deze begroting bleek, dat men op korte termijn een bedrag van f 130.000 
bijeen moet brengen. De Historische Kring is thans druk doende om 
met een verzorgde informatiefolder het bedrijfsleven en later ook 
ongetwijfeld de inwoners van Nieuwegein voor hun actie te interesseren. 

 
De jury is van oordeel dat de Historische Kring Nieuwegein op een 
professionele wijze werkt, hetgeen o.a blijkt uit de manier waarop de 
vereniging naar buiten treedt en de diverse activiteiten, met name de 
inrichting van het toekomstige museum, aanpakt. " 

 
De Historische Kring Nieuwegein is verheugd met de toekenning van 
de prijs èn het juryrapport. 
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VAN BOERDERIJ TOT MUSEUM 
door. Piet Daalhuizen en Ton Hofstee
 
Inleiding. 
Enkele jaren geleden besloot de gemeente Nieuwegein over te gaan tot 
de restauratie van de boerderij Geinoord 12, het hoofdgebouw van de 
kinderboerderij IJsselstee. 
Bij gedachtenwisselingen over de toekomstige bestemming van het 
historische pand is ook de Historische Kring Nieuwegein betrokken, 
die zich voor de restauratie van het pand heeft ingespannen door 
herhaaldelijk bij vele instanties te wijzen op het belang van het 
behoud van het pand. Vanaf de oprichting in 1978 leeft bij de 
Historische Kring Nieuwegein de wens om te komen tot een historisch 
museum in Nieuwegein. Die wens wordt vervuld door het besluit van 
de Gemeenteraad om na de restauratie het pand beschikbaar te 
stellen voor de activiteiten van de Historische Kring Nieuwegein. De 
realisering van het museum wordt aan de vereniging overgelaten. 
 
Beknopte historie. 
De boerderij is gelegen in het tegenwoordige stadspark Oudegein. 
Langs de noord-west kant van de boerderij stroomt de Hollandse 
IJssel. Vooral in de vroege middeleeuwen is dat een belangrijke 
vaarroute voor het handelsverkeer van en naar de stad Utrecht, dat 
eveneens gebruik maakt van de grote rivieren. En de Hollandse IJssel 
staat dan nog in directe open verbinding met de Lek nabij het 
Klaphek. 
De boerderij staat op de plaats, waar omstreeks de twaalfde eeuw een 
dam in de IJssel ligt. Daar vindt goederenoverslag plaats en er wordt 
tol geheven. Het is niet bekend wat voor soort bouwsel in die twaalfde 
eeuw nabij de Geynse Dam staat. Wel genoot de tol de bescherming 
van het Snoyen Toren, een donjonachtig verdedigingswerk op de plek 
van het huidige kasteel Oudegein. 
Na de afdamming van de IJssel in 1285 verliest de vaarroute zijn 
belangrijkheid, omdat de verbinding met de Lek is verbroken en de 
stad Utrecht een nieuw kanaal laat graven, dat bij Vreeswijk op de 
Lek uitkomt. De Geynse Dam heeft ook geen nut meer, de tol verliest 
veel van de inkomsten en het stadje Geyne raakt in verval of wordt 
geplunderd. 
In de zeventiende eeuw telt het stadje nog maar zes huizen en een 
ervan is de boerderij aan de Hollandse IJssel. 
In 1748 lezen we in actes, dat Aelbert van Vlooswijk de eigenaar van 
de boerderij is. Daarom wordt ook thans de boerderij nog wel 
'Boerderij Vlooswijk' genoemd. 
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Bij een publieke verkoping in 1808 komt de boerderij in het bezit van Jan 
Jacob de Geer, de bewoner en eigenaar van het kasteel Oudegein. 
De familie De Geer blijft de eigenaar van de boerderij totdat in de jaren 
zeventig grote delen van het landgoed Oudegein aan de gemeente Nieuwegein 
worden verkocht voor de aanleg van een stadspark. 
 
De Hofstede. 
Bij de verkoping in 1808 wordt een beschrijving van de boerderij gegeven, en 
die beschrijving is nog actueel: "Hofstede staande en geleghen onder den 
Gerechte van het Geyn aan den IJssel bestaande uit een huyzinge, bakhuys, 
bergen, schuren, bepotingen en beplantingen met 90 mergen land". 
 
Voorafgaande aan de restauratie is onderzoek verricht naar de ouderdom van 
de bouwwerken. Het oudste gedeelte van de boerderij schijnt de brandmuur te 
zijn, die de scheiding vormt tussen het woonhuis en het bedrijfsgedeelte. De 
ouderdom van deze muur wordt geschat als 16de eeuws. 
Het woongedeelte is vermoedelijk gebouwd in het tweede kwart van de 17de 
eeuw. Het bedrijfsgedeelte lijkt gebouwd te zijn in het begin van de 19de eeuw. 
Er zijn overigens sporen gevonden van eerdere bouwsels in de oostmuur en de 
westelijke gevel van de kelder. Ook is in het midden van de deel een oude 
waterput gevonden van enkele honderden jaren oud. 
 
Op 18 augustus 1979 gaat in Nieuwegein de kinderboerderij IJsselstee van start 
in het park Oudegein. Dierenverblijven worden ingericht in de bijgebouwen 
van het historische pand, dat dan al toe is aan een grondige restauratie. 
Begin 1988 maakt het Aannemersbedrijf Van der Louw en Van Wijk in 
opdracht van de gemeente Nieuwegein een begin met de restauratie van het 
hoofdgebouw. In het voorjaar van 1989 wordt die restauratie voltooid. 
 
Het museum. 
Als het gerestaureerde pand is opgeleverd, gaat het inrichtingswerk van de 
Historische Kring Nieuwegein beginnen. De basis daarvoor is al gelegd in 
januari 1986 toen een werkgroep van de Historische Kring in opdracht van het 
bestuur een studie verrichtte naar realiseringsmogelijkheden van een museum 
in de boerderij. De nota 'Historisch Museum Nieuwegein' is aan het 
gemeentebestuur aangeboden en die heeft vanaf het voorjaar 1986 de basis 
gevormd voor het overleg over de realisering van het museum. Bij de start van 
de restauratie is door de Historische Kring Nieuwegein een 
'Realisatiewerkgroep' ingesteld, samengesteld uit deskundigen op gebieden 
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als bouwkunde, financiën, juridische en bestuurlijke aangelegenheden, 
interne diensten en gebouwenbeheer, public relations en 
fondsenwerving. De groep heeft opnieuw de wensen van de 
werkgroepen van de verenigingen bekeken en de 
museumplannen uit de nota nader uitgewerkt. Het werk van de 
'Realisatiewerkgroep' heeft geleid tot gewijzigde inzichten over de 
museuminrichting. 
 
In eerste instantie is uitgegaan van expositieruimten op de begane grond 
en op de 'hildes', de eerste etage. Op de tweede etage zijn volgens de 
nota uit 1986 de werkruimten voor de Historische Kring gepland. 
De mening van de 'Realisatiewerkgroep' is, dat met deze inrichting 
de expositieruimte te gering is voor een redelijke uitwerking van de 
museumplannen. Anderzijds is het met name voor de archeologische 
werkzaamheden aan de vondsten, zoals wassen, sorteren, restaureren en 
determineren erg onpraktisch om de vele duizenden stukken eerst 
naar drie-hoog te moeten transporteren. 
 
Het aangepaste inrichtingsplan voorziet in vaste exposities op de 
begane grond, waar de historie van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk 
gestalte krijgt. Direct bij de hoofdingang komt een informatiebalie en 
van daaruit kan de apparatuur worden bediend van de achterliggende 
dia- en videopresentatie. De vereniging bezit zo'n 4.200 dia's en 
meerdere films, die met moderne apparatuur tegelijk met een 
toelichting kunnen worden vertoond. De vertoning van dia's zal in 
korte steeds wisselende series kunnen geschieden, terwijl de films 
naar keuze kunnen worden vertoond. Aan de achterzijde op de 
begane grond komt een prentenwand en een draaibare kaartenkolom 
voor de expositie van ansichtkaarten. 
 
De eerste etage. 
De eerste etage wordt gevormd door de zogenaamde hildes. Dat zijn
de circa 2,50 meter brede galerijen boven de vroegere veestallingen. De 
hildes hebben beperkte mogelijkheden door de schuine kap. 
Daarom zijn er wanden gepland voor de expositie van kaarten en 
prenten. Eveneens is het daar mogelijk om kleinere materialen te 
exposeren achter de glazen wanden. 
 
De tweede etage. 
Het is de vroegere hooizolder, die zich door de forse afmetingen van 12,50 
x 4,50 meter leent voor thema-exposities van enige omvang. Op de 
tweede etage is ook een kantoorruimte gepland. 
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Verdere plannen 
Op de begane grond komen voorzieningen als keuken, toiletten en 
invalidentoilet. Er bevinden zich een tweetal trappen naar de hoger 
gelegen verdiepingen. Het zijn open trappen in de historische stijl 
van het gebouw. De trappen voeren tot op de tweede etage. Een 
wens van de Historische Kring Nieuwegein is om een 
gehandicaptenlift in het gebouw te realiseren. De rijksdienst voor 
de Monumentenzorg geeft hiervoor vooralsnog geen toestemming, 
omdat dan het historische karakter van het gebouw zou worden 
aangetast. Het overleg wordt echter voortgezet. 
Overleg wordt ook gevoerd over een werkruimte voor de 
archeologische werkgroep. De Historische Kring ziet hiervoor 
mogelijkheden in de restauratie van de vroegere hooiberg. 
Besluiten daarover zijn nog niet genomen, maar het is onderwerp 
van overleg. 
 
De financiën 
Begroot is, dat de inrichting van het museum f 103.410,00 gaat kosten. 
Dat is exclusief de kosten van de liftvoorzieningen. 
 
De inrichting omvat het gebruikelijke meubilair voor keuken, 
vergader- en kantoorruimten, zoals serviesgoed, tafels, stoelen en 
kasten. Voor het museum zijn nodig: 
- 14 wand-vitrines; 
 - 21 staande vitrines van uiteenlopende modellen en afmetingen; 
 - audio-visuele afspeelapparatuur; 
- brandvertragende kasten en een tekeningenkast; 
- brandblusmiddelen en brandmelders; 
- entreebalie en verrijdbaar boekenkabinet; 
- rustbanken en stoelen op elke expositieverdieping. 
 
De Historische Kring Nieuwegein heeft inmiddels ruim f 30.000,00 
voor de inrichting bij elkaar. Dat geld is bijeen gebracht door film- 
en dia-avonden (f 20.000,00); subsidie van het Anjerfonds (f 5.000,00) 
en bijdragen van verschillende bedrijven. ` 
Tussen half februari en eind maart wordt een intensieve actie 
gevoerd bij bedrijven en instellingen om het resterende bedrag 
bijeen te krijgen. De acties zijn er op gericht om ook de gelden te 
kunnen reserveren voor de realisering van de liftvoorziening. Die 
kost ƒ 60.000,00, zodat het doel van de actie is om f 1 30.000,00 bijeen 
te brengen. Naast de actie bij bedrijven en, instellingen worden ook 
subsidiemogelijkheden onderzocht bij meerdere nationale 
fondsen. 
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De toekomstige museumactiviteiten brengen ook met zich mee, dat 
meer actieve leden nodig zijn dan de 359 leden en donateurs, die de 
vereniging nu telt. Daarom wordt ook een wervingscampagne voor 
leden en donateurs opgestart. De jaarlijkse bijdrage is ƒ 27,50 en 
nieuwe leden en donateurs die zich nu aanmelden ontvangen als 
welkomstgeschenk een electronische reiswekker. 
 
De exposities. 
Vaste exposities op de begane grond brengen de historie van de 
dorpen Jutphaas en Vreeswijk in beeld. Het is de bedoeling deze 
vaste exposities overigens regelmatig met andere materialen aan te 
vullen. De Historische Kring bezit een uitgebreide verzameling van 
authentieke historische prenten, ansichtkaarten, archeologische 
materialen, gebruiksvoorwerpen en archiefstukken. Over de beide 
dorpen en deze omgeving is een bezit opgebouwd van circa 350 
historische boeken. 
De Expositiewerkgroep stelt een plan op voor telkens enkele jaren 
om wisselende exposities te organiseren, om de drie maanden, door 
het lenen van materialen uit andere musea en exposities van 
kunstenaars. In dit verband wordt ook gedacht aan mogelijkheden 
om bepaalde exposities te realiseren mede in de relatie met de 
buitenaccomodaties van het park Oudegein en de kinderboerderij. 
En bij die exposities kunnen samenwerkingsverbanden worden 
aangegaan met andere exposanten in of buiten Nieuwegein. 
 
De opening van het museum. 
Er is nog geen openingsdatum voor het museum bepaald. De 
Historische Kring Nieuwegein wil eerst alles piekfijn voor elkaar 
hebben. Van het begin af aan moet het museum er goed uitzien, 
zodat de bezoekers er graag nog eens terugkomen. Een slechte start 
zal tot gevolg hebben, dat er jarenlange extra intensieve activiteiten 
nodig zijn om de mensen weer naar het museum te trekken. Het 
motto is: "Het moet een levend museum zijn" en dat vergt een goede 
planning en een goed beheer. Momenteel worden plannen uitge-
werkt om bij het gebouw een museumpoort te kunnen plaatsen om 
alle bezoekers van het park Oudegein en de kinderboerderij nu al 
opmerkzaam te maken op de komst van het museum. Als die 
plannen op papier gereed zijn zal daarover worden overlegd met de 
gemeente en de beheerscommissie van de kinderboerderij. 
De verwachting is, dat het museum in het najaar van 1989 kan 
worden geopend. 
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De naam, en het beheer. 
Er is nog geen naam voor het museum en voorlopig wordt het 
museum nog aangeduid als 'Historisch Museum Nieuwegein'. In de 
algemene ledenvergadering van de vereniging heeft het bestuur de 
leden uitgenodigd om suggesties te sturen voor een naam voor het 
museum. Ook ideeën van niet-leden zijn welkom. 
 
Voor het beheer is een werkgroep ingesteld onder deskundige leiding. Voor
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zullen bedrijven 
worden ingeschakeld. Voor de entree en de rondleidingen zijn circa 
zestig mensen nodig, die moeten kunnen beschikken over alle 
informatie met betrekking tot het geëxposeerde. Alle bezittingen 
worden voor die informatieverstrekking precies beschreven en het 
streven is om deze informatie op te slaan in een computer. De 
rondleiders zullen leden van de vereniging zijn, die volgens een 
schema een keer per maand 'dienst' zullen hebben. De ope-
ningstijden zijn nog niet vastgesteld; hierover zal worden overlegd 
met onder meer de beheerscommissie van de kinderboerderij. 
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MONUMENT IN BEELD  
door. P. Daalhuizen 

 Met de bouw van de Vreeswijkse Barbarakerk 
is tachtig jaar geleden begonnen en in 19 10 is 
de kerk in gebruik genomen. 
De kerk staat aan de Koninginnenlaan, terwijl 
de bijbehorende pastorie daarnaast staat op 
de hoek met de Dorpsstraat. 
Op die plaats stond tot 1908 de vila 
"Schoonzicht". Na de aankoop in 1868 werd de 
vila verhuurd, maar de westzijde ervan werd 
benut voor de aanleg van de R.K. 
begraafplaats. Uit het Fonds Van Rijn, een 
nalatenschap van Gerrit van Rijn, kwamen 
gelden beschikbaar om een nieuwe  

kerk te bouwen. Eerst was het plan om dat te doen aan de 
Verlengde Dorpsstraat, maar later is toch besloten om een 
andere lokatie te kiezen. De Vreeswijkse Barbarakerk met zijn 
ranke spits is een ontwerp van de Amersfoortse architect 
Herman Kroes. Vanaf de Lek is de kerk van verre te zien en 
tesamen met de Hervormde kerk beeldbepalend voor het 
dorpsgezicht van Vreeswijk. 
De kerk is prima onderhouden en een bezoek waard, vooral om 
het fraaie smeedwerk van kandelaars en kroonluchters, die door 
de Vreeswijkers zelf zijn gesmeed . En hebt u de kerk bekeken, 
dan kunt u van hieruit een leuke wandeling maken door het dorp 
Vreeswijk. Langs Dorpsstraat, Molenstraat en Kade en 
vervolgens over de dam, die de sluisdeuren van de Oudesluis 
vervangt, naar het Laantje. In de Lekstraat loopt u even verder 
de Lekdijk op om bij het Frederiksoord van de dijk af te gaan. 
Langs het oude kolkje loopt u tot de sluisdeuren en gaat over het 
voetpad van die sluisdeuren. De wandeling voert vervolgens 
door het poortje tussen de Fa. Ariese en de historische 
balkenloods en door dit bijzonder karakteristieke poortje wordt 
dan de Oudesluis betreden. 
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De volgende berichten hebben wij nopens de 
hooge rivieren ontvangen: "VREESWIJK 
den 20. December. Heden avond 6 ure stond 
het water alhier onder nul of het noodpeil 1. 
el, 46 duim. In de laatste 24 uren was het 
zonder was of val. - 

UTRECHT den 21, December. 

VOOR U GELEZEN IN.... 
 
 

de Utrechtsche courant van 23 december 
1833: 

Door den aanhoudenden Z.Z. Westen storm heeft de dijk aan het 
OUD SLIJKER VEER ,EN EVEN BENEDEN DEN veerdam 
alhier eenige afslag bekomen." 
Nopens den buitengewoonen hoogen waterstand in de binnen 
rivieren dezer provincie hebben wij van den 20. den volgenden 
brief ontvangen: "De Rijn en de Vecht hebben in jaren tijds zoo 
lang achtereen niet op zulk eene hoogte als sints verscheidene 
dagen; maar daar dezelve genoegzaam overal zeer goed bedijkt 
zijn, heeft men voor als nog geen gevaar te vreezen. De meeste 
buitenwaarden staan intusschen onder water, hetgene, indien 
zulks lang duurt, zeer nadeelig is voor het daar gelegen hooi- en 
grasland, als wordende te veel doorwaterd en drassig. Met den 
IJSSEL is het erger gesteld. Deze is, zoo ver het de oudste 
menschen heugt, zoo hoog niet geweest. Tot IJSSELSTEIN toe 
kan zulks geen kwaad, als zijnde besloten tusschen goede dijken; 
maar aldaar verlaat de dijk den IJsselkant en begeeft zich meer 
landwaarts in naar MONTFOORT. Te IJSSELSTEIN staan de 
meeste kelders onder water; zoo is het ook te MONTFOORT, 
waardoor groote schade aan de winterprovisie is toegebragt, 
vooral aan de aardappels in de kelders, welke, alvorens men 
dezelve had kunnen bergen, reeds meerendeels verdronken 
waren. Tusschen den IJSSEL en MONTFOORT is het nog erger 
gesteld. Het bouwland, aan den IJSSEL gelegen, staat 
grootendeels blank, hetgeen zeer veel nadeel veroorzaakt aan die 
akkers, waarop winterkoren is gezaaid, hetwelk reeds begon uit 
te spruiten maar thans onder het water verstikt. Bij sommige 
boerderijen, aan den IJSSEL gelegen, staat het water op het erf, 
zoo dat de stutten der hooischelften, van onder in het water 
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staande, wegspoelen of verrotten. De Sluis te MONTFOORT, 
welke de IJSSEL van de Vaart afscheidt, houdt op dit oogenblik 
nog maar 14 duimen, en het water is nog wassende; indien er dus 
geene spoedige verandering komt zou het IJSSELWATER ook 
LINSCHOTEN, enz. onder zetten en zich te WOERDEN met den 
RIJN vereenigen. De Vaart (een gegraven water, dat te Montfoort 
uit den IJssel komt en zich te Woerden in den Rijn uitstort) is ook 
buitengewoon hoog; evenwel zullen de kaden aan weerszijden van 
dezelve het wel uithouden, als hebbende nog nooit veel te lijden 
gehad. 
"Tusschen MONTFOORT en OUDEWATER, alwaar de IJSSEL 
weder geregeld tusschen dijken ingesloten is, heeft dezelve aan het 
gehucht DE PLEIJT gisteren over den Dijk in den polder 
gestroomd, maar is niet, zoo als men hier en daar reeds verspreid 
had, doorgebroken. Al de Buitenwaarden staan tot OUDEWATER 
toe onder water, maar verder op kan dezelve hoegenaamd geen 
kwaad meer, als zijnde door stevige dijken ingesloten tot 
IJSSELMONDE, waar zij zich in de MAAS ontlast. 
"Ook het vloedwater is bij menschen geheugen nimmer zoo hoog 
geweest, want van DE MEERN over MONTFOORT en 
OUDEWATER tot HAASTRECHT toe, is al wat men aan de 
linkerzijde van den IJSSELDIJK ziet, een bare zee gelijk, en daar, 
waar nog zoo kort geleden eene menigte schoon rundvee graasde, 
huizen nu ontelbare onafzienelijke scharen GANZEN, EENDEN, 
WILDE ZWANEN, enz." 
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Wist u dat... 
• presentatiedag van de Historische Kring Nieuwegein in het 

gebouw Sint.Jan in februari bijzonder succesvol is geweest; 
•   het in De Lataern op 11 maart veel minder was, omdat we een deel 

van de publiciteit hebben gemist door de krantenstakingen; 
•  actie om leden en donateurs te werven al meer dan 40 nieuwe 

inschrijvingen heeft opgeleverd; 
• Historische Kring een eigen rubriek heeft voor het historische 

nieuws van de Kabelkrant; 
•    deze rubriek op vrijdag en maandag op de kabel verschijnt, 

we daarin de verenigingsnieuwtjes vermelden, maar ook in elke 
editie een stukje historie; 

•   heer G. Swaan onze sponsorwerver is, die dagelijks enkele uren 
achtereen telefonisch contact zoekt met mogelyke sponsors; 

•   de Historische Kring Nieuwegein een vaste zetel heeft verworven 
in de Gemeentelijke Monumentencommissie; 

•   Historische Kring heeft meegewerkt aan een Nieuwegein-project 
van de Prins Claussch ook 

•  onze bijdrage het historische aspect behandelde met dia's, foto's, 
films en een lezing; 

•    Jutphaas 75 jaar geleden electriciteit kreeg; 
•   ook de Historische Kring schriftelijk adhesie heeft betuigd inzake 

het behoud van de oude brandweerkazerne aan de Schoolstraat. 
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Verdedigingswerken rond de Vreeswijkse sluizen. 
door Piet Daalhuizen en J. van Egdom. 

Inleiding 
Nadat in 1373 de stad Utrecht de Vaartserijn liet graven en de 
Vreeswijkse Oudesluis bouwde, bleek al spoedig dat het 
sluizencomplex een sterke verdediging behoefde. En door de eeuwen 
heen is het nodig gebleven om de strategisch van belang zijnde sluizen 
te beschermen. Meerdere soorten van verdedigingswerken zijn er na 
de roemruchte sterkte Gildenborch aangelegd en weer verdwenen. J. 
van Egdom verzamelde door bezoek aan archieven de historische 
wetenswaardigheden en Piet Daalhuizen schreef er, mede met 
gegevens uit meerdere boekwerken, dit artikel over. 
 
Voorgeschiedenis 
Vanaf de zevende eeuw was Vreeswijk een nederzetting nabij de 
Wierserug die zijn bestaan ontleende aan de expansieve Friese 
handel. Vreeswijk was een stapelplaats, een handelskolonie. Nadat de 
Friezen in 734 door Karel Martel op het eigen grondgebied in het 
noorden waren teruggedrongen, hebben de inwoners zich 
waarschijnlijk in hoofdzaak in leven gehouden met landbouw, 
veeteelt en visserij. Daarin kwam verandering toen in de 13e eeuw de 
vaart tussen Utrecht en Vreeswijk werd gegraven. Bij de Wiersedam 
ontstonden handelsactiviteiten door overladen van goederen. In 1373 
werd het kanaal doorgetrokken tot aan de Lek en toen ook werd de 
Vreeswijkse Oudesluis gebouwd. Allengs verplaatsen zich de 
activiteiten naar de terreinen rond de sluis, waar het nieuwe 
Vreeswijk ontstond. 
 
De Gildenborch 
Al in het jaar van de sluisbouw werd in Utrecht de kwetsbaarheid 
van de Vreeswijkse sluis onderkend en nog in 1373 werd daarom de 
Gildenborch gebouwd. 
De Gildenborch moet gestaan hebben aan de oostzijde van de 
Oudesluis op de buitenglooiing van de Lekdijk. Bij archeologisch 
onderzoek in 1986, toen het vroegere Vreeswijkse raadhuis is 
afgebroken, zijn door de Archeologische Werkgroep van de 
Historische Kring Nieuwegein muurresten blootgelegd die afkomstig 
zouden kunnen zijn van de Gildenborch. Het 



 

Het Blokhuis Gildenborch; 19e eeuwse litho van P.W. van de Weijer.                                   Col. Nr  PRT039 
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Utrecht afstraffen. Met de 12.000 soldaten en 300 ruiters werd 
Vreeswijk belegerd. Met een speciaal zwaar kanon, aangevoerd 
vanuit Gorinchem, werd de Gildenborch bestookt. De kogels hadden 
een diameter can circa 25 cm. en daartegen waren de muren van de 
Gildenborch niet bestand. De vesting werd ingenomen en tot de grond 
toe afgebroken. Hetzelfde ondergingen de beide spuitorens van de sluis 
en de huizen in de omgeving. Met het puin werd de sluiskolk gedempt. 
 
Op de plaats van de Gildenborch verrezen in de zestiende eeuw nog 
enkele keren nieuwe verdedigingswerken. Die waren niet van de 
kracht en de omvang, die de Gildenborch had. Afbeeldingen zijn er 
niet van bekend. In feite lagen de Vreeswijkse sluizen tamelijk 
onbeschermd in het omliggende vlakke land. 
 
Ontwikkelingen in de tachtigjarige oorlog (1568-1648) 
In het midden van de zestiende eeuw moet bij Vreeswijk al een 
schans hebben gelegen om de sluis te kunnen beschermen tegen 
vernielzuchtige invallers. Dit is af te leiden uit brieven van Jan van 
Renesse, luitenent van Hendrik van Brederode uit Vianen. Bij een 
aanval op de Vreeswijkse schans werd hij gevangen genomen en op het 
Vredenburg in Utrecht opgehangen. Utrecht bleef de sluis versterken, 
die immers van levensbelang was voor de watervoorziening van de 
stad en die bovendien voor de scheepvaart van steeds groter belang 
werd. De dorpen rond Utrecht moesten fors bijdragen aan de kosten 
van de verdediging van de Vaart. 
 
Spoedig na het begin van de opstand van de Nederlanden tegen het 
bewind van de Spaanse koning Philips II waren de Spanjaarden al 
geen vaste bezetters van het gebied rond Utrecht. Wel werd meerdere 
keren het Sticht bestookt met geregelde aanvallen van de Spaanse 
troepen. Zo ook in de zomer van 1585. Vanuit het Gelderse rukte een 
Spaans leger onder leiding van hopman Taxis op naar het Sticht. Bij 
Amerongen werd een bloedige strijd uitgevochten met de Staatse 
legers onder de leiding van Maarten Schenk. Kort voor de beslissende 
nederlaag van de Staatse troepen, op 23 juni 1585, wist men aan de 
stad Utrecht te melden dat de Spanjaarden voornemens waren om 
zich in Vreeswijk te verschansen. Op dat moment lagen de 
Vreeswijkse verdedigingswerken er verwaarloosd bij. Maarten 
Schenk, die uit de strijd bij Amerongen het lijf had weten te redden, 
trok 
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naar Vreeswijk om het dorp in staat van verdediging te brengen. Taxis
had intussen zijn bivak opgeslagen nabij Houten. Vanuit Amsterdam 
werden 150 mannen gehaald en Utrecht zond 180 manschappen om 
Schenk bij te staan. 
 
De eerste inundaties 
Eensgezind verzette het Sticht zich tegen de aanrukkende Spaanse 
troepen. En voor het eerst wordt daarbij dan in deze omgeving het 
'wapen' van de inundatie gebruikt.  De sluizen bij Vreeswijk worden 
opengezet en het lage land langs de Vaartserijn komt blank te staan. 
Bij Jutphaas werd de Rijnhuizerburg afgebroken; deze was gelegen op 
een hoge stroomrug en Taxis had gemakkelijk vanuit Houten kunnen 
doorstoten via de Overeindseweg. Ook bij Vreeswijk trokken Schenk 
en zijn mannen zich terug op de westelijke oever van de Oudesluis, 
alwaar barricaden werden opgericht. En het verzet leidde tot succes; 
de Spanjaarden trokken zich al brandstichtend terug naar Zutphen. 
Op de oostoever van de Vaartserijn bleef echter weinig overeind. Bij 
de Jutphase brug werden de huizen in brand gestoken en in 
Vreeswijk viel de gehele bebouwing op de oostelijke oever ten prooi 
aan de roofzucht en de brandstichtingen van de Spanjaarden. Daarbij 
ook de Dijkveldse kerk, die op de plaats heeft gestaan, waar 
tegenwoordig de algemene begraafplaats is. Met het verlies van de 
kerk en de overige bebouwing hadden Schenk en zijn mannen zich 
overigens tevoren reeds verzoend; vrijwel alles wat bruikbaar was, had 
men uit de kerk en de ander gebouwen gehaald en naar de westzijde 
van de sluis getransporteerd. De grotere meubelstukken werden 
gebruikt om verschansingen te bouwen langs de sluis. 
 
Nadat de Spanjaarden waren vertrokken werd besloten om de Vaart 
te fortificeren. En blijkens een gereconstrueerde oude kaart moet 
Vreeswijk in 1588 een onneembare vesting zijn geweest. De 
verklaringen bij de kaart zijn onleesbaar, maar duidelijk is te zien 
dat rondom het complex van de Oudesluis forse vestingwallen zijn 
geschetst. Daaromheen meerdere bastions, die weer waren omgeven 
door een brede gracht. Overigens betwijfelen meerdere historici of 
deze werken ook alle zijn uitgevoerd. Verondersteld wordt dat de 
tekening uit 1588 slechts een plan is, dat maar gedeeltelijk is 
uitgevoerd. 
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Tekening van de fortificaties uit 1588 (Rijksarchief Utrecht. Top. Atlas 2128). 
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Een nadere verklaring 
Dat de Vreeswijkse fortificaties van 1588 slechts ten dele zijn 
uitgevoerd valt wellicht nader te verklaren. Prins Maurits lanceerde 
namelijk in 1589 een plan voor de inundatie van het gehele gebied ten 
oosten van de Vaartserijn en de Vecht (het tracé van de latere Nieuwe 
Hollandse Waterlinie). Hij was in die tijd kapitein-generaal èn 
admiraal van Holland en Zeeland. Met zijn plan voorzag hij, dat met 
minder dan 10.000 soldaten de gehele linie zou kunnen worden 
verdedigd tegen de'gansche werelt'. Het overleg met de verschillende 
betrokken gewesten leidde echter niet tot overeenstemming. De Staten 
van Holland legden toen een verdedigingslinie aan geheel op eigen 
grondgebied. Zo ontstond de Oude Hollandse Waterlinie, die van 
Muiden over Nieuwersluis, Woerden, Linschoten, Oudewater en 
Haastrecht naar Schoonhoven liep. Utrecht en omgeving bleef nagenoeg 
onbeschermd; wellicht zijn toen ook de werken aan de fortificaties in 
Vreeswijk gestaakt. 
 
De duiker bij het Frederiksoord 
In 1638 werd ongeveer tachtig meter ten oosten van de Oudesluis een 
duiker in de Lekdijk gelegd en werd een toeleidingskanaal gegraven 
naar de Vaartserijn. We kennen dit kanaaltje nu als de 
Rijkshulpschutsluis bij het Frederiksoord. De duiker in de Lekdijk was 
bestemd voor de waterinlating ten behoeve van de Utrechtse 
stadsgrachten. Door de lage waterstanden van de Lek bleek het niet 
mogelijk om via de Oudesluis voldoende vers water . voor Utrechts' 
grachten en singels in te laten en het waterpeil in de Vaartserijn op 
peil te houden. Om de duiker rendabel te maken, werd er een volmolen 
in gebouwd, waarmee wollen weefsels werden veredeld. De volmolen 
werd echter in 165 8 al weer gesloopt, omdat door het onophoudelijk 
gebruik toen weer het waterpeil in de Vaartserijn en de Utrechtse 
grachten te hoog werd opgevoerd. De volmolen lag overigens binnen de 
grachtengordel, zoals die getekend stond op de kaart van 1588. 
 
Het Rampjaar 1672 
Zoals hiervoor is gesignaleerd bleef na de bouw van de Oude 
Hollandse Waterlinie het gebied van Utrecht vrijwel onbeschermd. In 
1672 viel het dan ook heel snel in Franse handen, terwijl de provincies 
Noord- en ZuidHolland door de Fransen niet veroverd konden 
worden; de Oude Hollandse Waterlinie hield stand. 
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Schetsen van een uitlegger, lengte-doorsnede, van boven gezien en profiel 
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Foto van een uitlegger 
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Om de toestand van de Vreeswijkse verdedigingswerken te begrijpen 
moeten we even terug in de tijd; de gedeeltelijk uitgevoerde plannen 
van 1588 en de daarna volgende verwaarlozing. In 1629 heeft Frederik 
Hendrik nog gepoogd om de situatie in Vreeswijk te verbeteren. Of 
dit een verdere afbouw van de plannen uit 1588 betrof, of dat slechts 
hier en daar wat moderniseringen werden aangebracht is vooralsnog 
onbekend. Wel is zeker, dat de Fransen direct na hun aankomst in 
Vreeswijk in 1672 er een blijvend Frans garnizoen hebben gelegerd. 
De fortificaties werden gemoderniseerd en uitgebreid. Toch heeft dit 
de Fransen niet geholpen. 
 
Prins Willem III, die zich met zijn Staatsche troepen op bevel van de 
Staten Generaal had teruggetrokken tot achter de Oude Hollandse 
Waterlinie, gaf begin juni 1672 opdracht om het dorp Vreeswijk aan 
te vallen en te bezetten. De Belgische Markies De Louvignies kreeg 
600 man voetvolk en 700 ruiters ter beschikking om dat karwei uit te 
voeren. Vauit Schoonhoven, waar de troepen gelegerd waren, werd de 
aanval ingezet. Vreeswijk werd aangevallen vanaf de Lek. Met 16 
uitleggers (= gevorderde burgervaartuigen met geringe diepgang, 
zoals zolderschuiten en pramen, die werden uitgerust met zwaar 
geschut). 
 
Nadat het dorp langdurig was beschoten, volgde een stormloop op 
de fortificaties. Het gelukte echter niet om de vesting te nemen, maar 
wel werd de Fransen een gevoelig verlies toegebracht. De aanvallers 
wisten vrijwel alle Fransen ernstig te verwonden; er wordt vermeld, 
dat slechts de bevelvoerder en één officier er zonder letsel afkwamen. 
Verder wisten de Hollanders als krijgsbuit alle paarden, de kas en veel 
andere goederen op de Fransen buit te maken. Door het langdurige 
bombardement was van het dorp Vreeswijk vrijwel niets meer over... 
 
De kaart uit 1672 
De afgebeelde kaart uit 1672 is omstreeks 1830 nagetekend in 
opdracht van de architect C. Kram, die de door vocht zwaar 
aangetaste en beschadigde kaart in het Utrechtse Gemeente-archief 
ontdekte. Opmerkelijk zijn de opmerkingen van Kram bij de kaart 
met betrekking tot de grote opknapbeurt van de Oudesluis in de jaren 
1821-1824. Die opknapbeurt werd geteisterd door zeer veel 
tegenvallers als gevolg van het optreden van kwellen (lekken in 
sluizen en dijken) en wellen (bronnen). De inspecteurgeneraal van 
Waterstaat Jan Blanken meldde aan Kram, dat indien de kaart hem 
bekend was geweest, zijn plannen anders zouden zijn 
uitgevoerd. 
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Kaart van het dorp Vreeswijk met de door de Fransen in 1672 aangebrachte versterkingen (copie) 
naar een eerdere kaart). 

(ca 1830 - 48x58 cm - Top. Atlas 2130 - VA 7243 - Rijksarchief Utrecht) 
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Hij weet de moeilijkheden aan de onbekendheid en onzichtbaarheid 
van de gedempte grachten uit 1672, waarvan nog steeds 
waterstromen doorsijpelden naar de Lek, en waar bij hoog water de 
toevloed in de sluiskolk werd geperst via lekken in de sluisbodem. 
Hoewel de nummers op de kaart vrijwel onleesbaar zijn en ook door 
Kram niet konden worden ontcijferd, vermelden we in dit artikel de 
beschrijving van de kaart: 
 1. Gouveneurshuys (Bij een grote bezetting werd gesproken van 

Gouveneur, bij een kleine bezetting van Commandeur). 
 2. Cortegarde, in Brakken (de wacht, ondergebracht in barakken).            
 3. Het Fort genaamd Geldenborg. 
 4. Gepalisadeerde dijck 
 5. De gepaliseerde Brugti. 
 6. De loopgraave van de buiten deur naa de molen. 
 7. Gefortificeerde of doorgeslage molen en persmolen. 
 8. Ge-palisadeerde wal langs de kolk 
 9. Binnen brugti en wal in 't fort. 
10. Buiten wal daar aan. 
11. Uitgegrave borstwering langs de kolk. 
12. Buiten of eerste kolk 
13. Tweede kolk. 
14. De Rijn naa Utrecht. 
15. Afgebrande kerk 
16 Omgeschoten en veranderde brugti. 
17. Draay boom. 
18.Oost ... kerk doorschoten en verbrand. 
19.... onleesbaar. 
20.... onleesbaar... schuur en huys. 
21.... onleesbaar 
22. Volmolens Gat waar door men gaat naa d'Utrechtsche 

watermolen.  
23. Sluysdeur van onder den dyck. 
24. Volmolen. 
25. Stadshuys of Drostz zijn woning en hof 
26. Pastorij of 
27. Het School. 
28. Verlaat of Gerechtshuys. 
29. Dreef naar het huijs in de Wiers. 
30. Dijck naar de Wiers. 



 89

 
31. Dijck naar Schoonhoven. 
32. Heere Plaats. 
33. Buiten gemaakte haven. 
34. Het ... onleesbaar. 
35. Cortegaart. 
36. Klein schuiten veer. 
37. Een gedeelte van de oude fortificatie en ... onleesbaar. 
 
De Patriottentijd 
De roerige periode voorafgaande aan de Franse overheersing gaf 
in de Nederlanden tegen het einde van de achttiende eeuw een strijd 
te zien tussen de Patriotten en de Prinsgezinde, die werden 
gesteund door de Pruisen. In 1786 brachten de Patriotten een deel 
van de waterlinie in paraatheid om de oprukkende Pruisen te 
kunnen tegenhouden. De Pruisen hadden het zuidelijk gedeelte 
van Vianen tot de Biesbosch al veroverd. Ten noorden van Vianen 
hielden de Patriotten echter stand. In dit verband kan worden 
herinnerd aan het gevecht bij Vreeswijk op 9 mei 1787. 
 
Het fort Vreeswijk 
In die jaren is het Fort Vreeswijk gebouwd. Toen met als eerste 
doelstelling om de inundatiemogelijkheden van de Vreeswijkse 
sluizen te beschermen. Er kwamen aarden wallen en goed 
beschermde munitie-opslagplaatsen en manschappenverblijven. 
Aan de bouw in 1786 was overigens een lange voorbereiding 
voorafgegaan, zoals moge blijken uit de primitieve tekeningen uit 
1780 (zie afbeelding). 
 
In 1794 was het Fort Vreeswijk voltooid, compleet met naast de 
bezetting gedetailleerde situatieschetsen over de militaire situatie 
(zie afbeelding). 
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Een primitieve tekening van de verdedigingswerken rond Vreeswijk in 1780. 
Rijksarchief - VA 1456 - Kst 22/48). 

 



  
De militaire situatie rond Vreeswijk in 1794; 
militaire kaart. (A.RA. Den Haag - VTH 3519). 
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Tijdens de Franse overheersing van 1795-1815 werden de grondslagen 
gelegd voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Keizer Napoleon zelf gaf de 
opdracht om de plannen nader uit te werken. Hij wilde een met 
inundaties beveiligde verdedigingslinie van Gorinchem tot Naarden, 
waarbinnen ook de stad Utrecht zou komen te liggen. Het oude plan van 
Prins Maurits zou opnieuw moeten worden uitgewerkt en daarmee 
belastte de keizer een commissie, die bestond uit de Nederlandse generaal 
in Franse dienst C.R.T. Krayenhoff, de ingenieur Jan Blanken en de 
Franse kolonel E. Paris. Voordat de plannen konden worden uitgevoerd 
stortte het Franse keizerrijk ineen. In 1815, toen Krayenhoff inmiddels in 
Nederlandse krijgsdienst was getreden, besloot Koning Willem I op 
voorstel van Krayenhoff om Utrecht binnen de Hollandse Waterlinie te 
brengen. In de periode tuseen 1816 en 1824 werden de eerste forten 
gebouwd, waaronder die te Jutphaas. Met de bouw van het fort Jutphaas 
werd het al in 1585 geconstateerde 'gat' in de waterlinie gedicht dat liep 
via de hooggelegen Overeindseweg. 
 
Het Volmolengat als Inundatiesluis 
Ten tijde van de werken aan de inundatievoorzieningen waren er in 
Vreeswijk de problemen met de Oudesluis. Tussen 1821 en 1824 is die, 
zoals eerder vermeld, ingrijpend gerestaureerd. Om de scheepvaart niet 
te belemmeren is in die jaren de schutsluis bij het Frederiksoord 
gebouwd. De Oudesluis was overigens al in 1816 in onbruik geraakt en de 
schutsluis was als 'noodhulp' in 1817 gereed. 
Omdat de Oudesluis in hoofdzaak bestemd was voor de scheepvaart, werd 
besloten om de sluis van het Frederiksoord een functie te geven ten 
behoeve van de inundaties. 
Eén van de grootste problemen daarbij was om zeer snel voldoende water 
te kunnen inlaten om landerijen onder water te kunnen zetten. En bij 
Vreeswijk is dat door de ter plaatse ondiepte van de Lek een groot 
probleem. Bij een gunstig, hoog rivierpeil en dus met een maximale 
watertoevoer vergt een inundatie (het onder water zetten van het 
achterland) ongeveer 26 dagen. Dat is voor defensieve doeleinden veel te 
lang. 
 
Op alle mogelijke manieren is in de vorige eeuw geprobeerd in deze 
situatie verbeteringen aan te brengen. In 1866 werd de Krommerijn 
verbreed en uitgediept om sneller vanuit Wijk bij Duurstede water te 
kunnen aanvoeren. Verder werd toen vanaf Fort Honswijk bij Tuil en 't 
Waal een inundatieka- 
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-naal gegraven naar Jutphaas. Ook die maatregelen werden als 
onvoldoende beoordeeld, omdat voor een volledige inundatie dan nog 
steeds zo'n 13 dagen nodig waren. 
 
De Oudesluis met betrekking tot inundaties 
In 1896 kreeg de Oudesluis een steviger taak voor de inundaties. Op 
last van de Genie kreeg de sluis toen grotere tolkleppen, zodat snel 
meer water kon worden ingelaten. Berekend was dat de kleibodem 
van de sluis dat snelle water niet zou kunnen verwerken zonder 
schade op te lopen. Onder toezicht van de Genie werd de sluiskolk 
daarom voorzien van zinkstukken en een betonbedding. 
 
Het Fort Vreeswijk na de eeuwwisseling 
Als de inundatieproblemen min of meer zijn opgelost, krijgt het fort 
in Vreeswijk weer aandacht van de defensiespecialisten. In november 
1900 vindt een openbare aanbesteding plaats van 'Het bouwen van 
een Munitie Magazijn in het verdedigingswerk te Vreeswijk, van 
ondergeschikt belang, in de werken van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie'. 
Uit de aanbesteding blijkt, dat aannemer Jochems uit Vreeswijk voor 
ƒ 4.070,00 het nieuwe magazijn kan bouwen. 
Tijdens de eerste wereldoorlog heeft het Fort Vreeswijk met een 
beperkte bezetting vooral dienst gedaan als opslagplaats van 
oorlogstuig. De gemobiliseerde militairen waren gehuisvest in 
barakken elders in het dorp Vreeswijk, waar thans de Irenestraat is. 
In de tweede wereldoorlog gebruikte de bezetter het fort. 
 
Tenslotte 
In 'Cronyck de Geyn' van 1988, bladzijde 120, concludeerde ik ten 
aanzien van het fort Jutphaas dat het een fraai wandelgebied is. 
Historisch gezien dient het fort Jutphaas om voor het publiek 
aantrekkelijk te worden, ontdaan te worden van de dichtgegooide 
grachten en de afgesloten en afgedekte geschutskoepels. Zo ook geldt 
voor het fort Vreeswijk, dat er heel veel zal moeten gebeuren om van 
de historie van 1672 tot -zeg maar- 1800 meer zichtbaar te maken. 
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Archivalia. 
Van één van onze leden uit Nieuwegein-Zuid heeft de Kring een 
drietal bijzondere foto's ontvangen van het zwembad, gelegen 
aan de Lek. Tevens werd ons het originele reglement van het 
zwembad en de aanstellingsbrieven van twee badmeesters cadeau 
gedaan. Hartelijk dank voor deze bijzondere geste. 
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 Herinneringen... 
door J. Koehorst 

Zij werd als An van Rossum geboren op 5 februari 1895 op het 
Frederikssoord in Vreeswijk. 
Nu, op de leeftijd van 94 jaar, woont zij als mevr. J. N. Hendriks-van 
Rossum in een knus appartement in het bejaardencentrum 'Titus 
Brandsma' aan de Grote Trekdreef in Utrecht. 
Zij is niet zo goed meer ter been , maar haar verstand is kristalhelder en 
de modernste electronische hulpmiddelen kunnen niet op tegen haar 
geheugen. Noem haar een naam van iemand, een gebeurtenis uit de 
decennia rond de eeuwwisseling en zij barst los in een opsomming van 
herinneringen. 
Veel mensen van vroeger herkent zij nog feilloos op oude foto's en 
prentbriefkaarten. Zij was graag bereid ons het een en ander te 
vertellen uit haar jeugd in Vreeswijk: haar leven als dochter van een 
zandschipper. 
 
An van Rossum woonde tot haar zevende jaar op het Frederiksoord. 
Begin deze eeuw verhuisde de familie van vader Hannes en moeder 
Rijntje van Rossum naar de Leeuwenstraat (toen ook bekend 
Leeuwensteeg). 
Op haar zeventiende ging An dienen in de grote stad (Utrecht). Ze 
verliet Vreeswijk pas definitief na op 10 november 1921 te zijn 
getrouwd met een spoorwegman. Toch is zij nog vaak teruggeweest in 
haar geboortedorp. De vele dingen die ze bij haar bezoeken mist 
brengen haar tot de verzuchting: "Er is teveel weggebroken. De kern van 
het dorp is weg". 
 
An legt uit hoe Vreeswijkse schippers als haar vader werkten. 'Het 
zand werd uit de Lek gehaald met een grote beugel, waar een zak aanhing. 
Moeder maakte daar de zakken voor. Ze kwamen allemaal naar Rijntje van 
Rossum, die ze voor 35 cent maakte van gele keper. De zak werd met een 
koord in de beugel geregen ". 
Ze vertelt hoe haar vader voor zand- en grindhandelaren als Piet van 
Loon en Kees Ket de Lek op ging om zand te baggeren. De schippers 
hadden pas werk als de handelaren zand nodig hadden. 'De schippers 
waren geheel afhankelijk van de handelaren. En ze betaalden uit in de 
kroeg ". Men kan zich wel indenken wat er dan verder kon gebeuren. 
Vader van Rossum bracht echter het broodnodige geld altijd trouw 
naar zijn gezin. 
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 Het leven van de zandschippers was hard. Er zat namelijk geen 
regelmaat in het varen, vertelt ze. 'Je had een goede week en je had 
een slechte week. In een goede week kon je een of twee gulden opzij 
leggen voor een slechte week Als er een gat in je klomp zat kreeg je natte
voeten en moest moeder maar kijken wanneer er een paar nieuwe 
klompen afkon. Je ging als kind in de winkel boodschappen doen en 
dan moest je zeggen: 'moeder zal het wel betalen'. Gelukkig genoten we 
vertrouwen in de winkel De schulden werden altijd zo snel mogelijk 
betaald. De dokter werd bijvoorbeeld afbetaald met twee kwartjes in de 
week' : 
 
"Ze hebben altijd hard moeten werken"; vertelt An over haar ouders. 
"Ze hebben zoveel zorgen gehad. De hele zomer waren ze zuinig en 
werd er gehamsterd voor de winter: graan, reusel enzovoorts. In de 
winter werd er geen cent verdiend" . 
Als vader van Rossum aan de wal lag ging hij naar het land waar 
groenten en aardappelen werden verbouwd. De groenten werden 
ingemaakt. An weet zich nog te herinneren hoe haar vader twee 
kleine biggen kocht en een varkenshok huurde. Van iedereen kregen 
ze toen schillen en broodkorsten om de varkens vet te mesten. De 
overblijvende kriel van het land werd vermengd met maïsmeel. 
Tenslotte werd er weer een varken verkocht en één werd er geslacht. 
Haar vader zei dan: "één in de kas en één in de kuip ". Het varken 'in 
de kuip' werd heel vindingrijk verwerkt. Er werd niets onbenut 
gelaten. 'Moeder had bijvoorbeeld een wasfornuis, dat gestookt werd op 
steenkool. Dat werd goed schoongeschuurd, zodat je er uit kon eten en 
dan werd er balkenbrei in gemaakt': 
Die vindingrijkheid gold niet alleen het eten. Toen vader van Rossum 
een keer een dure pantalon cadeau kreeg vermaakte moeder deze tot 
een mantel voor één van de kinderen. 
 
An is wel eens als jong meisje met haar vader meegeweest de Lek op 
om zand te winnen. Ze moest wel, de jongen die vader altijd hielp aan 
boord was ziek geworden en het werk moest doorgaan. 
"Wij waren vroeg uit bed en voeren de Lek op. Op de plaats van 
bestemming gekomen werd het schip stilgelegd en de beugel ging 
overboord. Vader liep er mee langs het gangboord, tot voorbij het 
zwaard, en dan was hij vol met zand en water. En dan werd de zak 
binnengehaald en binnenste- buiten gekeerd om het zand eruit te halen 
". An moest van haar vader aan de touwen hangen en op de wip 
springen om de zak met zand binnen te krijgen. 
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Het was hard werken, herinnert zij zich. Ze vertelt hoe bang ze was 
en hoe haar vader haar probeerde te lijmen door haar een dubbeltje 
te beloven voor de kermis. Maar toen ze eenmaal weer thuis was, 
met haar handen vol blaren, zag ze de kermis niet meer zo zitten. 'Ik 
ben nooit meer meegegaan " vertelt ze. 
 
Als ze als kind over een cent kon beschikken, ging ze snoep kopen bij 
tante Miet. Deze tante was een zuster van haar vader en getrouwd 
met (dikke) Piet Jansen. Deze oom en tante woonden in een groot 
huis op het Frederiksoord en hadden een kruidenierswinkel. Ze 
herinnert zich' een winkel met twee toonbanken, een grote rode 
koffiemolen en glazen potten met drop en zuurtjes enzo. Er was een 
apart tafeltje voor de snoep, wat lager dan de toonbank, zodat de 
kinderen beter konden kijken. 
Voor een halve cent konden ze een dropveter kopen of een zuurbal 
of een pijpje snoep. 'Als ik een cent had, kocht ik altijd zoethout en daar 
kauwde ik een kwast aan' : Het was niet altijd makkelijk kiezen van 
de snoeptafel, vaak tot ongenoegen van tante Miet, die dan zei "Heb
je nu nog geen keus gemaakt? Ik heb nog meer te doen". 
 
De snoepcenten kreeg An wel eens van haar vader als zij of een van 
de andere kinderen van Rossum in de grote sluis de twee-en-twintig-
en-eenhalve cent mochten betalen voor het schutten. "Vader gaf dan 
weleens een kwartje en dan kregen wij twee-en-een-halve cent: elk 
kind een halve cent". Maar aan de kolk van de Oudesluis heeft ze 
ook slechtere herinneringen, van de kinderen die er verdronken zijn 
en van de schrik die ze er zelf opdeed. "Ik was een jaar of tien toen 
moeder me vroeg twee zware emmers wasgoed in de kolk te spoelen. 
En toen sjouwde ik die zware emmers de trappen af. Als het water laag 
stond, kon ik me met een hand vasthouden en met de ander spoelen. Ik
moest me weer overeind hijsen om te wringen. Ik ben eens zo 
geschrokken. Ik liet een stuk wasgoed in het water vallen en ik heb 
grote moeite gedaan om het weer terug te krijgen. Dat was gevaarlijk" 
: En ze voegt er aan toe 'Eigenlijk was het onverantwoordelijk om een 
kind te sturen': 
 
De onzekerheid van het bestaan van een zandschipper illustreert An 
met een verhaal over de ziekte van haar vader toen zij een jaar of 
drie was. Doordat vader een keer water uit de Lek had gedronken, 
kreeg hij typhus. Hij is vrij lang ziek geweest en had hoge koorts. 
Maar vader kon het zich eigenlijk niet veroorloven ziek te zijn. "Ik 
moet er uit" moet hij gezegd 

 



 

101

hebben "Wie moet er nu varen?". Maar de dokter waarschuwde, dat het 
zijn dood zou zijn als hij eruit zou komen. 
Toen Hannes van Rossum over zijn koortsen heen was, zei de dokter dat 
hij moest aansterken, "anders kom je nooit meer aan de beugel". De dok-
ter is naar de burgemeester gegaan om te pleiten voor versterkende 
middelen. En hij zei tegen iedereen in de omgeving "als je wat over hebt, 
moetje aan die man denken ". En An vertelt dat de ene buur met een ei 
kwam en de ander met twee eieren en de derde met brood. Moeder kon 
bij de burgemeester een pannetje soep halen. "Zo is hij er weer helemaal 
bovenop gekomen "besluit ze "Later namen ze drinkwater mee van huis, 
wantje kon het Lekwater niet meer drinken", zo besluit ze haar verhaal. 
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Monument in beeld 
door P. Daalhuizen 

Hoewel de wipwatermolen Oudegein prijkt op 
de omslag van ons "Cronyck de Geyn" nemen 
we deze molen ook nog eens op in deze ru-
briek. Dat heeft meerdere redenen; de molen 
staat er momenteel wat onttakeld bij en de al 
lang geleden aangekondigde restauratie laat 
maar op zich wachten. Verder zijn er geruchten 
dat men de molen uit Nieuwegein zou willen 
weghalen en tenslotte hebben we een unieke 
foto van de molen 'ontdekt' die bij dit artikel 
wordt afgebeeld. 

Eerst een stukje historie. De molen is in 1640 gebouwd om de water-
stand van de polder Oudegein op het gewenste peil te houden. Het 
gebied waar de molen staat was in de vorige eeuw eigenlijk te be-
stempelen als een soort 'molenlandschap'. Er stonden daar toen vrij 
dicht bij elkaar drie molens. Ongeveer 200 meter noordelijk van de 
wipwatermolen Oudegein stond de fraaie stellingmolen van Verloop. 
Een imposant bouwwerk, waarvan de wieken de maalstenen in be-
weging brachten om uit de sojabonen de olie te persen. En oostelijk 
van de wipwatermolen stond een rosmolen, dat is een door 
paardekracht voortbewogen molen, waar graan werd gemalen. 
Zoals in de aanhef van dit artikel zijn er twee redenen om de molen 
in deze rubriek onder de aandacht te brengen. De twee eerstge-
noemde redenen baren ons ernstige zorgen. 
Vorig jaar al zou worden begonnen metd e restauratie van de wip-
watermolen, maar het enige wat is gebeurd is het slopen van de 
wieken. En al enkele maanden liggen naast de molen de 'hoofdar-
men' van de wieken in het grasveld bij de molen. En dan de geruch-
ten. Van meerdere zijden bereikten ons berichten, dat er plannen 
bestaan om de molen uit Nieuwegein weg te halen. Dat zou gebeuren 
omdat de flatbouw tegenover de molen dit op wind gestelde bouw-
werk enorm in diskrediet zou brengen. Dat argument om de molen 
te verplaatsen kunnen we best onderschrijven. Maar WEG UIT 
NIEUWEGEIN: DAT MAG NOOIT GEBEUREN! Helaas heeft de Mo-
lenstichting, die eigenaar van de wipwatermolen is, ons niet gerust 
weten te stellen. Het enige commentaar was: "Ach, daarvoor zal wel 
geen geld zijn". En juist het uitblijven van een keiharde ontkenning 
maakt de Historsiche Kring zeer ongerust. 
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De Historische Kring heeft inmiddels ook aan het Gemeentebestuur van 
Nieuwegein zijn zorgen kenbaar gemaakt en ook het standpunt, dat de molen 
voor Nieuwegein behouden moet blijven. Overigens moet iedereen thans al 
weten, dat de Historische Kring Nieuwegein zich op alle mogelijke toegestane 
manieren zal verzetten tegen het wegkruien van de molen uit Nieuwegein. Als de 
molen toch een andere plek moet hebben, is er best een fraaie mogelijkheid in 
Nieuwegein te vinden. 
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VOOR U GELEZEN IN.... 
 
 

de Utrechtsche courant van 28 augustus 1912:
 

JUTFAAS.--De storm.--De storm heeft hier 
zeer veel schade veroorzaakt. Tal van boomen 
zijn omgewaaid, waaronder ook veele 
fruitboomen, wat voor de pachters groote 
nadeelen beteekent. Ook zijn boomen aan 
den openbaren weg omgewaaid, terwijl vele 
weilanden onder water staan, als gevolg van 
den overvloedigen regen. 

29 augustus 1912: 
JUTFAAS.--Gouden jubileum.--Op 1 September a.s. herdenken de 
heeren HEILIGENBERG (koster) en KOPENHORST (bas) den dag 
waarop zij voor 50 jaar aan het R.C. KERKZANGKOOR als 
directeur en zanger kwamen. 
 
2 september 1912: 
JUTFAAS.--Aanbesteding.--Op Maandag 16 September des 
voormiddags elf uur zal het R.K. KERKBESTUUR in het café van 
den heer VENDRIG alhier aanbesteden: 

Het bouwen van een JONGENSSCHOOL, 
Onderwijzerswoning en kosterswoning met bijbehoorende 
werken. 

 
3 september 1912: 
JUTPHAAS.--Zondagavond werden de jubilarissen en de andere 
leden van het R.K. KERKZANGERSKOOR in de pastorie onthaald. 
De ZeerEerw. heer pastoor JANSEN hield een toespraak tot de 
heeren KOPENHORST (bas) en HEILIGENBERG. 
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 7 september 1912: 
JUTPHAAS.--Hedenmorgen om acht uur, bij het HUIS DE 
GEER, schrikte het paard van de tram, waardoor het kwam te 
vallen en zich ernstig aan het linker-achterbeen verwondde, 
waardoor het eenigen tijd buiten dienst zal gesteld moeten worden. 
Ook de tramwagen is beschadigd. De passagiers kwamen met den 
schrik vrij. 
 
21 september 1912: 

JUTPHAAS.--Gisteren is een zoontje van Van D. in de sluis te 
water gevallen en door den heer DE KRUIF met moeite gered. 
 
24 september 1912: 
JUTPHAAS.--Bij den wedstrijd in humoristische voordrachten te 
Deventer heeft de heer J. GRAPENDAAL alhier weer den eersten 
prijs behaald. 
 
30 september 1912: 

JUTPHAAS.--Huldiging.--Zaterdagavond om half negen bracht 
het muziekkorps "KUNST NA ARBEID" alhier den heer 
GRAPENDAAL een serenade voor het behalen van den eersten 
prijs met kampioenschap van Nederland bij de humoristische 
wedstrijden te Deventer. 
 
1 november 1912: 

JUTPHAAS.--Waterstaat.--G. GEELHOED, brugknecht alhier 
van de DRAAIBRUG MERWEDEKANAAL is benoemd op 1 
November als sluisknecht op de waaiersluis te Haastrecht. 
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Wist u dat.... 
…er nog steeds regelmatig geld binnenkomt voor de inrichting van 

ons Historisch Museum Nieuwegein; 
…half juni in totaal a149 sponsors hebben bijgedragen met geld of 

goederen; 
... toegezegde bedragen en de vooraf gevormde reserve al zijn 

opgelopen tot meer dan ƒ 65.000; 
…schenkingen van apparatuur, zoals een computer, een 

koffiezetmachine, vitrines en meubilair bovendien nog een 
waarde vertegenwoordigen van circa ƒ 20.000; 

... we dus met forse schreden het streefbedrag naderen, dat nodig is 
om het museum te kunnen gaan inrichten; 

… deskundigen door ons zijn en worden geraadpleegd over de 
inrichting en dat die daarvoor tenminste zes maanden 
noodzakelijk achten om alles zorgvuldig en technisch goed voor 
elkaar te hebben; 

… alles op papier nu wel zo'n beetje is geregeld, maar dat de grote 
klus van het inrichten van het museum en exposities, alsmede de 
archief-depot-ruimte en de registraties en nog zoveel meer nu pas 
echt gaat beginnen;  

… de bij de voorbereidingen betrokken groepen nu hunkeren naar 
vakantie om straks uitgerust volop in de slag te kunnen gaan; 

… Historische Kring ten behoeve van het museum onlangs uniek 
archiefen fotomateriaal aangeboden heeft gekregen van het 
vroegere Vreeswijkse zwembad langs de Lek; 

... de Historische Kring Nieuwegein op de Kabelkrant de rubriek 
"Telecronyck "verzorgt, die elke maandag en vrijdag op de 
beeldbuis verschijnt; 

…  die rubriek wordt uitgebreid met stukjes historie uit IJsselstein, 
omdat de Kabelkrant vanaf 1 juni ook daar te ontvangen is; 

...  hiervoor afspraken zijn gemaakt met de Historische Kring 
IJsselstein; de actie om nieuwe leden en donateurs te werven 
succesvol is,de Historische Kring Nieuwegein thans 423 leden 
en donateurs telt 

...  Historische Kring Nieuwegein zich heeft gepresenteerd op een 
informatieavond van het VVV met een stand over het 
toekomstig Historisch Museum Nieuwegein; 

...we de Nieuwegeinse bevolking voor het eerst een "kijkje op 
afstand "in ons museum hebben gegund tijdens het 
schaapscheerdersfeest van de Kinderboerderij op 10 juni jl; 
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…  met de beheerscommissie van de Kinderboerderij wordt overlegd over 
veel onderwerpen, omdat we ook als "buren " heel veel met elkaar te 
maken hebben en vele vormen van samenwerking mogelijk zijn; 

…  het overleg uitermate prettig verloopt, waarbij zaken als openingstijden, 
accomodatiebeheer, festiviteiten-programma's en toegankelijkheid wor-
den besproken; 

… wij óók u een heel goede vakantie toewensen. 

BIJ HET TER PERSE GAAN.........  
 
bereikte ons het bericht, dat opnieuw een grote subsidie is 
toegekend voor de inrichting van het Museum. Het bericht is 
deze keer afkomstig van de Stichting Comité voor de 
Zomerpostzegels. 
De toegekende subsidie ligt boven de f 10.000,00. Eerder 
verraste de K.F. Hein Stichting ons met een dergelijke 
subsidie. De inrichting van het Museum komt steeds dichter 
bij! 
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De Lekdijk Bovendams 
door G.H.P. de Waard. 
 
Tot op de dag van vandaag worden wij Hollanders uitgedaagd tot een 
gevecht met het steeds maar opdringende water. Aan het begin van de 1 
le eeuw werd een bescheiden begin gemaakt met het bedijken van rivieren 
en polders. Daarnaast werd getracht kunstmatig invloed uit te oefenen om 
overtollig water af te voeren (afwatering). Ondanks alle inspanningen en de 
vele en grote kosten, liepen met de regelmaat van de klok grote gebieden 
onder water. Dit werd dan veroorzaakt doordijkbreuk of doordat het water 
zo hoog steeg, dat het overdijken en waterkeringen heen kwam. Vele eeuwen 
heeft het geduurd, voordat men eigenlijk de bewoners van ons land wat 
zekerheid kon verschaffen met betrekking tot de beheersing van het 
opdringende water. Ondanks de Deltawerken blijft de waakzaamheid 
geboden. In het hiervolgende artikel wat wetenswaardigheden over de 
geschiedenis van de Lekdijk Bovendams. Reeds bij j de Romeinse schrijvers 
stond de Rijn bekend als `Rhenusbicornis', de tweehoornige Rijn welke zich 
in het land der Batavieren in twee hoofdtakken splitste. De rechtertak 
behield de naam en de onstuimige loop tot waar zij in zee uitstroomde. 
Breder van bedding en kalmer was de linkertak. Deze werd door de 
aanwonende `Waal' genoemd en wat verder naar het Westen noemde men 
deze rivier `Maas' die met een brede monding in zee uitkwam. De 
rechtertak, de latere `Neder-Rijn' stroomde langs Arnhem, Rhenen, 
Amerongen, Dorestad (wijk bij Duurstede), boog bij de laatste af in 
noordwestelijke richting en volgde ongeveer het bed van de huidige 
'Kromme-Rijn' naar de stad Utrecht. Nog vóór de rivier de stad bereikte, 
splitste zij zich weer in een aantal takken. De noordelijkste daarvan liep eerst 
oostelijk en later noordelijk van de stad Utrecht, volgde daarna de bedding 
van de Oude Vecht en De Vecht naar Almere. Een andere tak, vermoedelijk 
de hoofdstroom liep zuidelijk en westelijk van de stad Utrecht richting De 
Hommel, Vleuten, Woerden, Leiden, om tenslotte boven Katwijk in zee uit te 
monden. De rivier de Lek zou mede ontstaan zijn dooreen dam die men in ± 
1100 in de Neder-Rijn had gelegd ter hoogte van Dorestad. Maar deze dam 
`lekte' water door en vormde in eerste instantie maar een bescheiden 
stroompje. Maar door het regelmatig veranderen van de rivierlopen 
verlandden oude rivierarmen en wat eens een bescheiden stroompje was, 
groeide uit tot een snel stromende rivier die de naam kreeg van Lek! 
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De dijkbreuken 
Door een combinatie van wind en water gebeurde het maar al te vaak, 
dat aanhoudende stormen het zeewater zó opzweepten, dut het 
afstromende rivierwater een andere uitweg zocht. Dat had dan tot 
gevolg, dat grote gebieden onder water kwamen te staan tot nadeel van 
mensen en dieren die zich dan terug moesten trekken op een hoogte (terp 
of wiers). Het was omstreeks 1 100 dat hier te lande een bescheiden begin 
werd gemaakt met het "inpolderen" van vruchtbare grond. Daarna 
werden pogingen ondernomen om rivieren en meren te bedijken en zo 
de waterhuishouding enigszins in de hand te krijgen. Het was in het 
jaar 1170 op 3 november, dat nadat de stormen dagenlang op onze 
kust hadden gebeukt een gebied onder water werd gezet tot ver ten 
oosten van Utrecht. Men had niet het vermogen het zeewater te keren. 
Een oude kroniek meldt hierover: "het seewaeter bragt seevisch in den 
gragte en men vong bolk ofte weijtingh genaempt". Zeer koud was de 
winter van 1321-'22 en door een dijkbreuk te Vreeswijk of De Vaart 
raakte een groot deel van het Sticht en Holland onder water. Door de 
aanhoudende strenge vorst bevroor het overstroomde gebied en deze 
toestand hield tot 17 maart van dat jaar aan. Maar voordat de vorst en 
het ijs op hun retour waren en het ijs geheel verdwenen, had men tot 
laat in mei nog last van het overtollige water. Reeds op 16 april van 
hetzelfde jaar had de graaf van Holland in verband met "dien groette 
noot" die er heerste aan de bisschop van Utrecht het bevel gegeven "de 
waden" (zijnde doorbraken) bij Vreeswijk te herstellen ter beveiliging 
van het Sticht en Holland. 
 
De kosten van het dichten van de dijk aan De Vaart zouden voor de 
helft door Holland worden betaald. Hieruit blijkt het grote belang, dat 
Holland had bij goede dijken, terwijl het eigenlijk een zorg van het Sticht 
was. Twee dagen na de opdracht beloofde de bisschop Frederik van 
Zierik, het geld voor herstel van de dijk voor te schieten. Dat herstel en 
het onderhoud van de dijken grote geldelijke offers vroegen hoeft geen 
betoog. Frederik van Zierik verklaarde dar: kapittels, kloosters en de 
burgers van Utrecht gezamenlijk 1400 pond op zouden brengen als 
bijdragen tot herstel van de dijkbreuk. In het jaar daarop, 1323, 
kwamen graaf Willem III van Holland en de Utrechtse bisschop 
overeen om een "binnendijk" aan te leggen tussen de Hollandse IJssel 
en de Vecht om zo herhaling van de overstroming van de Lek te 
voorkomen. De huidige Meerndijk vormt daar nog een onderdeel van. 
Op 24 september 1496 werd door Philips de Schone opdracht gegeven 
aan de dijkgraaf en heemraden van de Krimpenerwaard om de Lekdijk 
tussen "De Vaart" (Vrees- 
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Dijkdoorbraak van de Lekdijk bovendams bij 't Waal in 1624. In het midden van de 
prent ziet men dijkwerkers bezig het gal al 'te sluiten door middel van een z.g.n. 
"vingerling" (= een boomvormige hulpdijk). Tekening van Esyas van der Velde. Den 
tiende january, vierentwintchg jaer. En sestienhondert, nae Godts Zoon gebooren waer, De 
Leck door hooghe vloet en ysgangh soo aen parste, Vyanen, dat den dyck doer tegenover 
barste. Dit maeckte bij den Voert (Vreeswijk) een gut sou wyt en diep. Dat over al 'i landt 
valt 't water onder liep, tot binnen Amsterdam, doer 't op den straeten woelden en 
eyndlyck door 't Y in der Zuydersee wegh spoelde. Met gadts gelegenheyt, en hoe 't niet 
rys en aert. Door kloeck beleyt en volck gestopt is met der Vaert wert hiet perfect 
vertoont, Esyas van der Velde,  di t  tot gedagtenis nae 't leven ons bestelde.  
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wijk) en Schoonhoven voor rekening van de bisschop en de ingezete-
nen van Utrecht te laten herstellen, omdat deze dijk, zo was uit de 
schouw gebleken, "in slechte conditie verkerende". Ter hoogte van 
Schalkwijk brak op 5 januari 1523 in de morgen "omtrent 5 uure" de 
Lekdijk door. Het binnenkomende rivierwater vernietigde alles op 
zijn weg. Een huisje van een landbouwersgezin werd meegesleurd 
door het wateren het gezin met vijf kinderen verdronk. De hele omge-
ving kwam order water te staan, de overlast van het teveel aan water 
was tot in Leiden merkbaar. Door het binnenkomende rivierwater 
werd ook een grote hoeveelheid zand meegevoerd. Dit had tot gevolg 
dat de Schalkwijkse wetering over een grote lengte vol liep met rivier-
zand en daarnaast een groot gebied onder een laag zand verdween met 
alle gevolgen van dien. In verband met de reparatie aan de dijk bij 
Schalkwijk werd een omslag van 6 stuyvers per morgen land extra 
geheven om de zaak te bekostigen. 
Op 14 maart 1595 steeg het water in de Lek zó hoog "soals nieymant 
sints mense heugenisse weet", dat het water door middel van het 
"opkaden" of het maken van "kistdammen" gekeerd moest worden. 
De sluisdeuren te Vreeswijk dreigden het door de druk van het hoge 
water te begeven en men heeft op het punt gestaan de kolk er achter 
dicht te gooien om zo het gevaar te keren. Op diverse plaatsen aan de 
Lekdijk benedendams begon de dijk onder de druk van het hoge wa-
ter naar binnen toe te wijken. Zo was erop 17 maart 1595 een Staten-
vergadering te Utrecht gepland, maar deze werd afgelast "omdat de He-
ren" op de Lekdijk aanwezig waren vanwege het grote gevaar van wa-
tersnood die door de hoge waterstand dreigde. Ook was niet te zeggen 
wanneer zij thuis zouden komen, want "er waren geen teeckenen dat 
het water in de Lecke sachen souden". In januari 1624 raakte de Lek 
bij  Vreeswijk door kruiend ijs verstopt. Het onder het ijs doorstro-
mende water werd gehinderd in de vrije loop en steeg. Door de druk 
van het opgehoopte ijs en het wassende water brak de dijk even boven 
Vreeswijk door en er ontstond een "gat" van 40 roeden lang en 50 voet 
diep! Het kruiende ijs in de Lek torende zich zo hoog op, dat het volgens 
overlevering tot op een uurgaans te zien was. Uit de omgeving werd het 
"volk" ingeschakeld om de zaak te klaren. Weken was men bezig om 
met rijshout en grond, die werden aangevoerd met sleeën het gat te 
dichten. Nadat de zaak geklaard was en de rekening kon worden op-
gemaakt, kwam men aan een bedrag van ruim fl 8.000,-. Ruim 14 
jaar later brak op dezelfde plaats en door dezelfde oorzaak de Lek-
dijk wederom door. 
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Inundatie 1672-'73 
Alhoewel het meer dan een paardemiddel is, kan het ingeval van oorlog 
een voordeel zijn als je grote gebieden onder water kan zetten om op 
deze wijze de vijand op een afstand te houden. Dit gebeurde namelijk in 
het voor Nederland zo bekende 1672. Frankrijk en Engeland 
verklaarden de Republiek der verenigde Nederlanden in april 1672 de 
oorlog. De bisschoppen van Munster en Keulen mengden zich in de 
strijd als bondgenoten van de Fransozen. Door uitgebreide inundaties 
stelde de republiek zich te weer. Tijdens de voorbereidingen om de 
Lopikerwaard en de Krimpenerwaard blank te zetten, kwamen daar 
de boeren gewapenderhand tegen in opstand. Zij dreigden Schoonhoven 
in brand te zullen steken als hun land onder water werd gezet. Maar de 
Staten van Holland gaven op 19 juni 1672 opdracht om de Lekdijk bij 
Wilgen-Langerak door te steken. Kort daarna werd boven 
Schoonhoven ook een gat in de dijk gegraven. Ondanks de grote gaten in 
de dijk stroomde er maar weinig water de polder in, aangezien het 
Lekwater te laag was en te laag bleef. Daarna werd opdracht gegeven 
de sluis te Gouda open te zetten. Maar hier verzetten de inwoners van 
Gouda zich fel tegen. Ondanks alle bezwaren en tegenwerking, werd 
door inzet van militairen de sluis open gezet en kwam een groot gebied 
rond Gouda en Haastrecht etc. onder water te staan. Om te voorkomen 
dat het ingebrachte water via natuurlijke afwatering zou wegvloeien werd 
onder andere de Oude Rijn ter hoogte van Nieuwerbrug afgedamd. 
Door toedoen van de Franse bezetters werd op 21 september en daarna 
nog eens in oktober van datzelfde jaar 1672 tussen Vreeswijk en het 
Klaphek de Lekdijk doorgestoken. Ditmaal ging het erom met deze 
inundatie de Hollanders dwars te zitten. Gelukkig was volgens de 
berichtgeving het rivierwater laag en zodoende viel de schade nogal 
mee. Het kwam er op het laatst op neer, dat de Fransen er zelfde meeste 
last van hadden. Het doel dat hen voor ogen stond, werd niet bereikt. De 
laatste keer dat de Lekdijk bovendams zijn taak verzaakte, was in het 
jaar 1747 op 28 februari ter hoogte van de hectometerpalen 117 en 118. 
Het bijzondere van deze doorbraak was dat het gebeurde op een plaats, 
waar nog geen uur daarvoor een dijkwachter was gepasseerd. 
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De Hollandse waterlinie in 1672-'73. Getekend in het "net" door G.H. 
Hoekstra. Afkomstig uit het boekwerk "De verdediging van Nederland in 
1672-'71" uitgebracht in I850.  
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Deze dijkbreuk werd veroorzaakt door een verzakking. De kruin van de 
dijk was daar ter plaatse "eene manslengte gezakt" over een lengte van 10 
dijkroede (= ±50 mtr.). Een gelukkige bijkomstigheid in deze was dat het 
rivierwater zakkende was. Het vallende water stond na enkele uren onder 
de kruin van het verzakte dijkvak. Maar ondanks dat geluk, stond tot 
Utrecht een groot gebied onder water. Binnen één maand kon reeds met 
het uitmalen van het overstroomde gebied begonnen worden. Grote 
angsten stonden onder andere de bewoners van Vreeswijk uit in de winter 
van begin 1929. De vorst begon in februari van dat jaar in te vallen en 
zette zó hard door, dat de Lek in verband met de vele ijsschotsen die al in 
de rivier meestroomden, dichtvroor. Grote ijsschotsen schoven met 
donderend geraas en geweld op en over elkaar, wat volgens ooggetuigen 
een prachtig schouwspel opleverde. De busmaatschappij "Tram en 
Bargedienst Vereniging" moest speciaal een extra dienst inzetten om 
vooral nieuwsgierigen en belangstellenden naar Vreeswijk te vervoeren, 
opdat ook zij het "IJslandschap" op de Lek konden aanschouwen. De 
schipbrug die sinds 1840 de verbinding vormde tussen de Lekoevers van 
Vianen en Vreeswijk, was toen er teveel drijfijs begon te komen, veilig 
opgeborgen in de berghaven (doet nu dienst als jachthaven, daarvoor is 
het nog een zwembad geweest). Ter hoogte van waar de schipbrug 
normaal lag was zich een enorme ijsdam van vastgelopen schotsen gaan 
vormen. Deze ijsdam van schotsen was op diverse plaatsen metershoog. 
Twee chauffeurs van de Tram en Bargedienst, beide woonachtig in 
Vianen, belden op zondagavond hun baas, de heer L. de Ruyter, op met de 
mededeling dat zij waarschijnlijk maandagmorgen vraag niet op tijd hun 
eerste dienst konden rijden in verband met de ijstoestand op de Lek. Op de 
plek van waar de schipbrug normaal lag was vroeg niet op tijd hun eerste 
dienst konden rijden in verband met de ijstoestand op de Lek. Want het 
vervoer in de Noord-Zuidverbinding lag geheel stil. i e heer L.de Ruyter, 
iemand van de oude stijl antwoordde zeer lakoniek: "Fiets naar 
Culemborg en steek daar maar met het veer over, maar zorg dat je op tijd 
bent". Maar zowel Jan de Wit als Dirk van Rooijen - want om deze 
chauffeurs ging het - hadden geen zin om I S km tegen de snijdende 
oostenwind en in l5° vorst naar Culemborg te fietsen, over te steken met 
het veer en langs de andere kant van de dijk naar Vreeswijk te fietsen. 
Ergens lokte het avontuur hen ook wel weer, want, zo was hun redenatie 
"dat ijs zit al even". Zulke dikke schotsen - sommige van meer dan een 
halve meterdik en aan elkaar gevroren - kunnen ons best dragen. 
 
En zo begonnen Jan en Dirk aan een Lekavontuur waarvan de 
omstanders 
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beweerden, dat ze gek waren en met hun leven speelden. Na veel 
klimmen, glijden en vallen kwamen ze na anderhalf uur aan de 
Vreeswijkse kant van de Lek waar ze met applaus werden ontvangen 
en tegelijkertijd werden uitgemaakt voor waaghalzen. Met veel 
verbazing werden Jan en Dirk ontvangen in de garage van de 
busmaatschappij, want men had ze niet verwacht. Maar als het ene 
schaap over de (ijs)dam is volgen er meer: het duurde echter toch nog 
enkele dagen voordat anderen zoveel moed bij elkaar hadden geraapt 
om ook een "overstekie" te maken. Door mensen van Rijkswaterstaat 
werd een pad gehakt door de hoogste schotsen heen. Men maakte dit 
ijspad redelijk egaal en bestrooide het met zand. Zo kon men zelfs met 
de T-Ford over de Lek en het vervoer kwam weer op gang. Minder 
gelukkig waren de binnenschippers met deze ijselijke toestand. Zij 
lagen met hun ingevroren schepen vijf dik naast elkaar voor de sluis te 
Vreeswijk. Zo lag een groot gedeelte van de Vaartse Rijn tot in 
Jutphaas vol met ingevroren schepen. Voor deze bedrijfstak was het 
armoe troef, want er was geen droge snee brood te verdienen. De 
schippers die met hun schepen vastgevroren lagen in de Lek, stonden 
duizend angsten uit dat hun schepen gekraakt zouden worden door de 
druk van de grote hoeveelheid ijs. Op 9 maart van die winter werd de 
toestand echt gevaarlijk. Toen de dooi begon in te vallen kon het 
afstromende water in de rivier niet snel genoeg weg, omdat de ijsdam 
dit verhinderde. De druk op de dijken werd zó enorm groot door de 
hoeveelheid ijs en water, dat een gevaarlijk grote kans bestond op een 
dijkbreuk. 
Vanuit Utrecht werden soldaten van de Genie naar Vreeswijk 
gestuurd en kregen de opdracht de ijsdam met dynamiet op te blazen! 
Nadat de ladingen met gevaar voor eigen leven door de soldaten in de 
ijsdam waren aangebracht, werd de boel tot springen gebracht. 
Helaas gebeurde het niet wat men gehoopt had. De door ijsschotsen 
opgeworpen dam zat muurvast tussen de beide dijken ingeklemd en 
week geen duim. Grote hoeveelheden water en schotsen die soms door 
de kracht van het water als projectielen door de lucht gingen, 
maakten de situatie angstwekkend. De toestand werd kritiek, toen 
men de indruk kreeg dat de dijk bij Hoogzandveld begon te wijken. 
Op 15 maart werden opnieuw springladingen aangebracht, nog meer 
dan bij de eerste poging. Ondanks liet gevaar van dijkbreuk stond het 
zwart van het volk om het toch wel fascinerende schouwspel gade te 
slaan. Het was 15 maart 1929 dat door het tot springen brengen van de 
ijsdam deze met een donderend geweld toegaf en door de druk van het 
water als een raket "doorschoot". Grote opluchting ging er door de 
menigte heen, wederom was men door het oog van de naald gegaan; de 
dijk had het gehouden! 
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Maart 1929, door geniesoldaten is op diverse plaatsen in het ijs 
springladingen aangebracht en tot ontploffing gebracht om op deze 
wijze het vastzittende ijs in beweging te brengen. Op de foto is te zien 
hoe de lading springstof tot explosie wordt gebracht. De twee 
ingevroren sleepboten zijn vooral voor de Vreeswijkers bekende 
schepen. Het zijn Mysando en Keulse Vaart X 
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Bronvermelding 
• Memorién over de hoge aangelegenheid van den Noorderlekdijk en zijn sluizen door 

J. Bakker Janszn. 1829 
• Het Hoog Heemraadschap van de Lekdijk bovendams door M. v. Vliet 1961. 
• Stormvloeden en rivieroverstromingen door: dr. M.K. Elizabeth Gottschalk. 

deel I periode voor 1400 (1971) 
deel 2 periode 14(X) - 1600 (1974) 
deel 3 periode 1600 - 1700 (1977) 

• Vreeswijk voorheen door J.G.M. Boon 1972. 
• Utrechtse Couranten periode 1781 - 1850. 
• "Zoals het was" krantenart. v. P. Daalhuizen U.N. 1978. 
• Diverse foto's: Historische Kring. 
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Op stap in Vreeswijk. 
door L. Valkenburg. 
 
Inleiding 
Een groot deel van mijn leven woonde ik buiten Vreeswijk. Enkele jaren 
geleden ben ik teruggekomen naar mijn geboortedorp. In dit artikel wordt 
een wandeling gemaakt door het Vreeswijk van weleer. Eigenlijk is er niet 
zo veel veranderd: "Als ik op de Platte Brug (red.: de brug over het 
Inundatiekanaal langs het Frederiksoord.) sta, met achter mij het 
schitterende kanaaltje en het schilderachtige sluiskolkje, zie ik links de 
Kleine Brug en de Grote Brug daarachter, met vóór mij in het verschiet 
de kloeke toren van de Katholieke Kerk en naast mij het ongeveer 200 
jaar oude pand van de familie Simons. En uitkijkend over de machtige 
kolken van de Oudesluis kan ik niet nalaten te herhalen hoe machtig 
mooi het dorp Vreeswijk is. Keer met mij terug naar vroeger tijden en 
loop mee door de historische kern van Vreeswijk. 
 
Op stap. 
De wandeling gaat vanaf de Platte Brug over de Oudesluis. Naast het in 
de inleiding genoemde pand van de familie Simons, waar tot voor enkele 
jaren een echt leuk dorpswinkeltje in kruidenierswaren was gevestigd, 
staat het wat scheef gezakte pand waarin Antje Witkamp - van Bemmel 
jarenlang heeft gewoond. Daarnaast was het café van Henk Pauw, waarin 
heel intensief kaart gespeeld werd. Alles was nering in ons Vreeswi jk, 
want vervolgens waren er de zaken van Feenstra en bakker Spronk. Het 
is leuk om te zien hoe Ariese met zijn tijd is meegegaan; vroeger een 
zaakje van garen band, maar nu een sjieke modezaak. Naast de zaak van 
Ariese is het meest fraaie steegje van Vreeswijk te zien, dat een prachtige 
doorkijk biedt naar de kolk van de Inundatiesluis. "Weet u, dat het 
steegje vroeger "pissteegje" werd genoemd?" Tegenover Ariese, aan de 
andere kant van het steegje, staat de oude balkenloods en die is knap 
bouwvallig. Maar daarnaast weer een echt historisch pand. Het was 
van de gemeente Utrecht, maar is nu in particuliere handen. Het hoort 
bij de Oudesluis, die nog steeds van Utrecht is. Vroeger woonde Jan van 
Leusden in dat huis. Achter in de gang had hij een loketje, waar de 
schippers hun sluisgeld moesten afdragen. De zandschippers betaalden  
1 cent per ton doorgevoerd zand, maar die prijs werd later verdubbeld. 
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Dan komt de wandelaar in het -eigenlijk- wat duurdere gedeelte van de 
Oudesluis. Het huis waarin de dominee nog steeds woont (red.: 
Oudesluis 41), dan de groentewinkel van Jochems en het huisje van 
Clien Colmschate. Een forse woning volgt dan en de familie Van den 
Broek die er nu woont, heeft die prima gerestaureerd. Dat was 
overigens het pand van het Gemeentelijk Energiebedrijf van Vreeswijk. 
Directeur Jacobs zwaaide er de scepter. Als kind, dan spreek ik over de 
jaren 30, moest je voor vier duiten gasmunten voor de meter gaan kopen. 
Enkele jaren later kon je die zinken gasmuntjes ook kopen bij j Van Tol, 
die de meter kwam legen. 
 
Op de hoek van Oudesluis met de Lekstraat zat Jo Ratterman. Hij j had 
een drukkeri j. En nog steeds is er in dat pand de drukkerij De Vrevia, 
maar natuurlijk is er nu een andere eigenaar. 
 
De Lekstraat. 
Van de Oudesluis af, links de hoek om, komen we in de Lekstraat. Het 
sigarenwinkeltje van Van Lun heette "De Posthoorn". Hij werkte bij de 
P.T.T., vandaar die naam. Naast Van Lun zat Betje Lieshout met haar 
zaakje van allerhande artikelen. Je kocht er kinderklompjes voor 25 
cent; de grotere maten kostten 70 centen. 
Aan de overkant van de Lekstraat was het mooie huis van Tetenburg. 
Heel vroeger was dat een zeilmakerij; maar daarna werd het café van 
Cees Pauw. Tetenburg liet met fraaie letters op de ruiten schilderen 
"Hotel Café Billard"; dat was me wat voor zo'n klein dorp als 
Vreeswijk! Toen het "Gildenborch" ging heten vond iedereen dat mooi, 
maar hoe ze aan de naam "Poelzicht" komen is me een raadsel; de 
Vreeswijkse sluis is toch geen poel? 
 
Raadhuisplein. 
Ach, het Raadhuisplein kende enkele leuke oude huisjes. Je keek er niet 
zo naar; voorons was het meer het plein van de jaarlijkse kermis. In het 
oude gemeentehuis werd het wel en wee van de Vreeswijkers 
geregistreerd; da's nu verleden tijd - helaas. Overigens had op die 
kermis een oude Vreeswijker, Abel Hoegee, altijd een eigen plek; hij 
stond bij de brug, waar nu dat boetiekje staat dat vroeger politiebureau 
was. 
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De Verlengde Dorpsstraat. 
Over de Grote Brug op de hoek Verlengde Dorpsstraat / Molenstraat 
had je het pand van Piet van Loon. Ik geloof, dat hij ook eigenaar van 
het café was en verder scheepsbevrachter en eigenaar van zes 
Harmonie-sleepboten. Daar had je verder op een rij het winkeltje van 
Klein met schrijfbehoeften en een bankkantoortje en Kees Baars met 
een meubelzaak en een reparatiewerkplaats voor meubelen. Dan het 
café van Simon Versluis. Als kind liep je daarna met enige schroom 
langs het hoge smeedijzeren hek dat toegang gaf tot de tuin rond de 
Hervormde Kerk. Een schitterend bouwwerk uit de zeventiende eeuw. 
Er voorbij was de werkplaats van Van Dijk. een mastenmakerij. Het 
pand is eigenlijk niks veranderd; de vorm is hetzelfde gebleven, alleen 
de deuren zijn kits! De werkplaats is zestien meterdiep. Dat was niet 
een toeval; de masten, die gemaakt moesten worden voor de 
zandschippers waren veertien meter lang en die konden er dus 
precies in. We komen dan bij wat nu het Hervormde 
Verenigingsgebouw is. Een bijzonder oud pand. Dat was vroeger het 
café van Simon van der Sluiszen. Het Katholiek Werkliedenverbond 
Sint Jozef was even verderop gehuisvest. Dat pand is nu verdwenen en 
op die plek staat het gebouw Sint Jan. 
 
In de film over Vreeswijk wordt een verhaal verteld van de pastoor, 
die bij het ophogen van het bouwterrein een opmerking maakte, dat 
het aanvoeren van zand gebeurde door een paard van een niet-
katholiek. Maar het was nog erger; toen Sint Jan werd gebouwd was 
er veel werkeloosheid. En de pastoor kwam gewoon alle niet-
katholieken wegjagen van de bouw; er moesten katholieke arbeiders 
voor in de plaats komen. Uit boosheid hebben de weggestuurde 
arbeiders toen op de kont van het paard van Gert Bruinis met kalk 
een groot wit kruis geschilderd! Ach, Sint Jan is nu toch een begrip 
geworden voor Vreeswijk. Voorbij Sint Jan lopen we omhoog naar de 
Lekdijk, langs het vroegere meestershuis van de Franse Kostschool 
(1790). (Red.: het huidige pand van de Kruisvereniging). Van over de 
dijk kon je kijken op Vianen. Aan de steiger lag dan de Kuilenburgse 
boot, waarop Sinterklaas met zijn Pieten stapte om de overtocht naar 
Vreeswijk te maken. Om nooit te vergeten, want het speelde zich vaak 
bij schemer af en Kunst na Arbeid droeg dan lampjes op de petten. 
Als Sinterklaas dan was aangekomen, trok een grote optocht door 
Vreeswijk. 
 
De Molenstraat. 
Vanuit de Verlengde Dorpsstraat voert de wandeling door het steegje, 
noordelijk 
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van de Hervormde Kerk. Dan komt de wandelaar aan de achterkant van 
het café van Simon van der Sluiszen en daar stond nog een huisje. De deur 
zit er nog, maar het huisje is bij het pand van Van Dijk getrokken. Daar 
hoorde je in je kinderjaren langs te gaan, want daar woonde Rachel, een 
Joodse vrouw. Een alleraardigst mens. Maar waarom je daar nu langs 
moest lopen, wist eigenlijk niemand. Via het steegje kom je in de 
Molenstraat; de straat waar men over Gijsje Doeland zoveel verhalen 
wisten waarin ook Bakker Sohl woonde. De straat ook, waar je vanaf de 
dijk (want de Molenstraat is een stuk Lekdijk) naar beneden kon naar de 
boerderij van Huiden aan de Hol, of naar het huis van Brummelkamp. Het 
is allemaal verdwenen, zoals ook het winkeltje op de hoek weg is waar 
Eikelenstam woonde. En zoals ook de molen gesloopt is en het Zand, waar 
Abel Hoegee woonde. Abel, waaraan de dorpsjeugd zoveel geinige 
ervaringen uit die tijd heeft overgehouden. Abel Hoegee had namelijk 
een papegaai, die een enorme woordenschat aan vloeken in de `bek' 
had, die hij spontaan produceerde als hem een koekje werd 
voorgehouden. 
 
Verdwenen gebied. 
Beneden de dijk had je nog het huisje van Niesje, waar één cent 
allerhande snoepgoed te koop was. In `t Zand stonden verder de 
soldatenloodsen uit de mobilisatie van 1914 - 1918. En daar vlakbij het 
groentewinkeltje van Henk Elbertse en zijn vrouw Anna Beukers. 
Opmerkelijk ook was de nering van 'Dorus de Petroleumboer'; hij 
verkocht klompen, petroleum en..snoep. Dat laatste assortiment 
smaakte immer naar petrolie! Dan was er nog de Dokterssteeg, die 
later Wilhelminastraat is gaan heten. Tegenwoordig zijn daar ondermeer 
de Margrietstraat en de Mauritsstraat. Vanuit dit `verdwenen gebied' 
gaan we naar de Dorpsstraat. 
 
De Dorpsstraat. 
We betreden de Dorpsstraat vanuit de Dokterssteeg, waar dokter Buurman
woonde. Tegenover het doktershuis staat op de hoek met de Dorpsstraat een 
pand, waarin nu de bekende Drukkerij De Lekstroom is gevestigd. Het 
was toen een kruidenierswinkel en het bord boven de gevel vermeldt nog 
altijd, dat er "Koloniale en Grutterswaren" werden verkocht. Arie den 
Oudsten was er de eigenaar van. 
 
We lopen dan even terug langs de Dorpsstraat in noordelijke richting tot 
aan de Sparwinkel van Van Dijk. In vroegere jaren had de familie Van 
Dijk er een 
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bakkerij. Daar werd voor de Vreeswijkse kerken ook het `armenbrood' 
gebakken. Als de bakker zijn broden ging uitventen was voor de hele 
gemeente te zien, wie een brood van de kerk kreeg; de “armenbroden” 
waren extra lang en staken nadrukkelijk boven de andere broden in de 
ventwagen uit. In de Dorpsstraat lopen we vervolgens langs de panden 
van onder meer slager Maarten de Jong, kapper Gerard de Roos en 
Elias van Leusden, de kruidenier. Vervolgens het café van Van 
Wiggen; café "De Hoop". Het is tot heden toe een leuk dorpscafé 
gebleven, waarvan het interieur de laatste vijftig jaren eigenlijk niet 
veranderd is; wèl keurig onderhouden. Vroeger zat naast het café de 
tagrijnzaak van Monster; da's verleden tijd. Monster heeft zijn 
vleugels uitgeslagen en heeft vestigingen in meerdere plaatsen 
waaronder het industrieterrein in De Wiers. Op de hoek met de 
Molenstraat tenslotte de bakkerij van Hartmann. Die maakte er na de 
oorlog een patatzaak van. Nu is daar het restaurant "De 
Bovenmeester". 
 
Andere straten, die op de Dorpsstraat uitkwamen zijn de Morreestraat, 
genoemd naar de dames Morree die er woonden en daar een 
galanteriezaak hadden; en de Leeuwensteeg. Ook nog de Waagstraat 
met op de hoek de viswinkel van Arie Wennekes, die ingetrokken was 
in een vroegere slagerij. Andere panden zijn gebruikt door kapper 
Pordon, bakkerij Jan Hak en de fietsenmaker Van der Wal. Die 
exploiteerde vanuit zijn winkel ook Vreeswijks' eerste taxibedrijf. In 
hetzelfde pand kwam later het kantoor van de busmaatschappij van 
Hagenouw. 
 
Slot. 
Hoever moetje gaan als je Vreeswijk wilt beschrijven? De vorengaande 
wandeling `behandelt' de omgeving van de Oudesluis. Dat is 
Vreeswijk. Deze wandeling is niet compleet; Vreeswijk biedt méér en 
is uw bezoek waard! 
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VREESWIJK.-KRIJGT HET 
CULTURELE LEVEN DAK BOVEN 
ZIJN HOOFD?.Vertegenwoordigers 
van 35 verenigingen, ruim 60 in 
getal, zijn in het Vreeswijkse 
gemeentehuis bijeengekomen, 
teneinde van de heren A. DE BOER 
en G.J. VERBURG de plannen te 
vernemen, welke door dezen wat en 

Eerstgenoemde benadrukte de dringende noodzaak van zo'n gebouw. 
Ten aanzien van de mogelijkheden daartoe toonde hij zich optimistisch. 
De nodige geldmiddelen, naar ruwe schatting f 50.000,- à f 70.000,-, 
meende spreker bijeen te kunnen brengen door uitgifte van preferente 
aandelen, welke en bloc aan het gemeentebestuur zouden moeten 
worden aangeboden. Hiermede zou tevens een waarborg voor 
neutraliteit zijn gekregen. 
Vervolgens nodigde spreker wethouder G. VAN ECK uit, de 
voorbereiding van een comité op zich te nemen. 
De heer VAN ECK verzocht vervolgens de beide initiatiefnemers (de 
heer DE BOER als secr.), alsmede de heren G. VAN HOEVEN, Jhr. 
J.C. MOLLERUS, P.L. SMITS, PJ.Th. SCHUMACHER, P. BAARS, 
W.C. SPINHOVEN, EJ. KEMP, J.H. VAN ZUTPHEN Sr. en J. 
MENGERINK in het comité zitting te nemen. Laatstgenoemde bedankte 
wegens drukke werkzaamheden; de heren KEMP en VAN ZUTPHEN 
waren niet aanwezig. Nadat aldus op voortvarende wijze een comité was 
gevormd, kreeg ieder de gelegenheid zijn inzichten en wensen kenbaar te 
maken. Over verschillende punten vooral terzake de vormgeving en 
exploitatie van het gebouw, werd op geanimeerde wijze gediscussieerd. 
 
Het Utrechtsch Nieuwsblad van 15 april 1950. 
 
VREESWIJK.-40 JAAR PADVINDERIJ: Het 40-jarig bestaan van de 
Nederlandse Padvinderij bracht ook de Vreeswijkse leden van deze 
organisatie in beweging. Donderdag organiseerde de R.K. CHARLES 
DE FAUCAULDGROEP en de PRINS BERNARDGROEP een 
stertocht naar het gemeentehuis. Aan de burgemeester overhandigden 
zij een zelfgemaakte tekening, welke, tegen een 

VOOR U GELEZEN IN   

Het Utrechtsch Nieuwsblad van 17februari 
1950. 
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achtergrond van markante Vreeswijkse profielen, zoals de 
BEATRIXSLUIS, de kerktorens, een ophaalbrug e.d. het plaatselijk 
troephuis in beeld brengt. Deze fraaie tekening werd van burgemeesterlijke
felicitatie handtekening voorzien en aldus gereed gemaakt om een dezer 
dagen per estafette naar het districtskantoor hoofdkwartier in Utrecht te 
worden gebracht. Van hier uit zal zij op 22 April, te zamen met de 
tekeningen van alle andere groepen in Nederland, worden aangeboden 
aan Prins Bernard. 
Op de stoep van het gemeentehuis hield de burgemeester vervolgens een 
animerende toespraak Tot slot zongen de verzamelde welpen en verkenners 
het "Hoort , zegt het voort" en het "Wilhelmus". 
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EEN THEEHUIS AAN DE VAARTSERIJN. 
theekoepel 'Oog in `t zeil' fraai gerestaureerd.  
door A.H. de Reuver. 

Inleiding. 
Op 27 mei jl. opende de Utrechtse wethouder drs. W.P.C. van 
Willigenburg de gerestaureerde theekoepel aan de Vaartserijn (ter 
hoogte van voorheen de Oude Kerkweg 12 in de wijk Hoograven). 
Actievoeren vanaf 1982 was afgerond en de stad Utrecht was een 
fraai gerestaureerd monument rijker. 

Historie. 
De geschiedenis van de theekoepel gaat terug tot in de achttiende 
eeuw. Hij behoorde toen bij de buitenplaats `Ruimzigt', gelegen ter 
hoogte van de huidige Zuiderbrug in de Utrechtse wijk Hoograven. 
Hoograven vormde tot 1954 een deel van de gemeente Jutphaas. 
'Ruimzigt' was in 1830 in het bezit van Jonkheer Carel Casimir 
Alexander Ridder van Rappard, die nabij het buiten tevens een 
steenbakkerij exploiteerde. Nabij de buitenplaats en pal naast de 
theekoepel werden in 1846 enkele arbeiderswoningen gebouwd en dit 
complex werd later nog eens met 14 huisjes uitgebreid. In 1964, bij 
de aanleg van de Goylaan, werden de huisjes gesloopt. 
 
De theekoepel werd in 1923-1924 meer naar het zuiden verplaatst; de 
steenbakkerij was failliet gegaan en bij de boedelverkoop was ook de 
theekoepel betrokken. Vanaf 1925 deed de koepel dienst als 
opslagplaats voorde familie J. Stekelenburg, die aan de Oude 
Kerkweg 15 woonde. De koepel werd schromelijk verwaarloosd. Hij 
was rijp voorde sloop toen de Utrechtse monumenten liefhebber F.H. 
Landzaat hem in 1971 ontdekte. Hij schreef ereen artikel over in het 
Maandblad Oud-Utrecht (1973; blz 58-60) met het doel de 
restauratie te kunnen realiseren. Vanaf die tijd bleef de koepel in de 
belangstelling en medio 1981 richtte A.M. de Reuver een werkgroep 
op om geld voor de restauratie bijeen te brengen. Voor deze actie 
maakte de kunstenaar-graficus Ch. Donker een fraaie pentekening 
van de koepel, die aan geldgevers kado werd gedaan. 
 
In de herfst van 1989 was zoveel geld ontvangen, dat het comité kon 
besluiten om met de restauratie te gaan beginnen. De koepel werd 
gedemonteerd en vervoerd naar de Sociale Werkplaats 'Het 
Catharijnehof. Daar werd de restauratie met 
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                               De pentekening van Ch. Donker van de koepel aan de Vaartserijn 
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uiterste precisie uitgevoerd en op 19 januari 1989 konden de werkgroep 
en een aantal genodigden de gerestaureerde koepel gaan bewonderen. 
Vervolgens werd de koepel getransporteerd naar zijn nieuwe 
standplaats ter hoogte van het pand Oude kerkweg 12. 
Daar vonden verdere montagewerken plaats en op 27 mei 1989 vond de 
feestelijke opening plaats met medewerking van een muziekkorps van 
de Zeeverkenners. 
 
De koepel 'Oog in't zeil' neemt nu weer een waardige plaats in en geeft 
een feeëriek en recreatief beeld aan de omgeving, zeker ook voor de 
scheepvaart. De koepel doet thans dienst als atelier voor kunstenaars. 
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Monument in beeld. 
door P. Daalhuizen. 
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De Scheepswerf "De Liesbosch" mogen we gerust 
als een monument bestempelen, ook al heeft de 
onderneming in zijn bestaan meerdere 
gedaanteveranderingen ondergaan. De huidige 
situatie is niet rooskleurig; het bedrijf zal worden 
gesloten. 
In 1903, zo lezen we in het boek `Jutphaas... 
verleden tijd', kopen de Gebroeders 

Fernhout nabij de Liesbosch een stuk grond van 200 meter lengte aan 
de Vaartserijn. Op het terrein richten zij de Scheepstimmerwerf De 
Liesbosch op. De heren verkopen hun bedrijf al heel spoedig en in 
enkele jaren tijds kent de scheepstimmerwerf vele eigenaren. In 1918 
wordt de werf aangekocht door J. M. de Poorter, eigenaar van een 
scheepvaartbedrijf in Rotterdam. Hij koopt `De Liesbosch' aan als 
reparatiewerf voor de eigen vloot , waarmee hij lijndiensten 
onderhoudt op verschillende Europese steden. Het wordt een 
bloeiperiode voor de werf. Er zijn in de omgeving van Utrecht 
onvoldoende vakmensen te krijgen en daarom wordt personeel 
geworven uit Krimpen aan den IJssel, Alblasserdam en Rotterdam. In 
1923 werken 600 mensen bij `De Liesbosch'. De werf bouwt dan ook 
nieuwe schepen. In één jaar tijd worden vijf grote schepen gebouwd: 1 
de sleepboot Zuiderzee; 2. het tankschip Ben Robinson; 3. de grind -
baggermolen Maria; 4. het motorschip Texaco en 5. de motorsleepboot 
Cintra. Ook worden in 1923 nog drie waterdichte drijvers gebouwd 
voor het vervoer van sluisdeuren. In de jaren daarna legt de werf zich 
toe op het bouwen van zeeschepen. Met dezelfde snelheid waarmee de 
werf groot is geworden, gaat het bedrijf in 1932 ten onder. 
De werf wordt gedeeltelijk ontmanteld en ligt drie jaren stil. In 1935 
wordt ze gekocht door de Amsterdamse Ballast Maatschappij. Vanaf 
die tijd groeit de werf gestaag en in 1957 biedt ze werk aan 270 
mensen. In 1983 kende de Scheepswerf `De Liesbosch' een goed 
gevulde orderportefeuille en het bedrijf tekende aan, dat het zich een 
goede positie op de wereldmarkt had verworven en met vertrouwen de 
toekomst tegemoet kon zien. Hoe anders is die toekomst  
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Wist u dat ….. 
....de Nationale Monumentendag 1989 nop 9 september jl. is geweest? 
....in Nieuwegein vijf monumenten die dag 'open' stonden voor 

iedereen en (lat ruim 600 mensen kwamen kijken? 
....op het Fort Jutphaas ruim 100 bezoekers genoten van de rondleiding 

en de dia-presentatie? 
 ….het kasteel en de tuinen van Rijnhuizen 240 bezoekers kregen? 
 ….op de Algemene Begraafplaats op het Kerkveld bijna 100 mensen zich 

lieten rondleiden langs de grafkelders en zerken uit vroeger eeuwen?  
 …de prachtige Hervormde Kerk te Vreeswijk, waar doorlopend 

orgelmuziek ten gehore werd gebracht, door een honderdtal 
belangstellenden is bezocht? 

 ….het Historisch Museum inmiddels ook gedeeltelijk is gemeubileerd? 
 …. thans bijna dagelijks de heer In de Betouw in het museum klust en 

dat hij daarbij hulp gebruiken kan? 
 ….het inrichtingsfonds thans ruim f 73.000,- bevat, maar dat daarvan al 

heel wat is besteed en dat nog enkele tienduizenden guldens nodig zijn? 
….we vol vertrouwen doorgaan met actievoeren om de ontbrekende 

guldens binnen te krijgen? 
….op 20 .september jl. de gift van de STICHTING COMITE VOOR  

DE ZOMERPOSTZEGELS (die al meegerekend is in de f 73.000;---) 
aan de Historische Kring in een feestelijke bijeenkomst in het 
museum is overhandigd? 

....die gift f 15.072-(vijftien duizend twee en zeventig gulden) groot is?  

....onze architect, de heer P. Nieuwenhuizen, dagelijks in het museum, nu 
weer nieuwe offertes voor andere investeringen gaat aanvragen?  

….het gemeentebestuur de wipwatermolen Oudegein in ieder geval IN 
NIEUWEGEIN wil houden, maar dat er toch personen zijn, die 
pleiten voor een verplaatsing naar en op een bestaande .fundering in 
Kockengen? 

....die fundering in Kockengen naar ONZE MOLEN kan `fluiten'? 

....de Historische Kring opnieuw brieven heeft geschreven over de 
broodnodige restauratie van de Nicolaaskerk, die uit kunsthistorisch 
oogpunt èn als prototype van een Tepekerk behouden moet blijven? 

…. in de hiervoor genoemde brieven met name is gewezen op de onlangs 
door Minister Brinkman voor kerkrestauratie beschikbaar gestelde 

     f 130.000.000; 
….èn de Gemeente Nieuwegein èn het Kerkbestuur nu al in actie zijn  

gekomen? 
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de historische begraafplaatsen in Nieuwegein (Vreeswijk en Jutphaas) 
ook nodig eens een flinke onderhoudsbeurt moeten hebben? in oktober 
dit jaar de Gemeentelijke Monumenten commissie wordt ingesteld 
en dat de Historische Kring Nieuwegein daarin een vaste zetel heeft? 
bij het ter perse gaan van dit Cronyck nog het bericht binnen is 
gekomen, dat over een volledige restauratie van de Nicolaaskerk 
inmiddels liet overleg opgang is gekomen tussen Gemeentebestuur , 
Kerkbestuur, Ministerie van W.V.C. en de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg? als planning voor de restauratie daarbij is 
aangegeven de periode 1990-1994? 
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JUTPHAAS EN VREESWIJK VROEGER: NIEUWEGEIN NU ........................

Dat is de titel van een nieuw fotoboek, dat de Historische Kring 
Nieuwegein gaat uitgeven. 

Het boek verschijnt half november. Het bevat 96 foto's van de dorpen 
Jutphaas en Vreeswijk in vroeger tijden en van markante gebouwen in 
het huidige Nieuwegein. 

De omslag van het boek is in vierkleurendruk. Er zit een stevig kaft om
en het is echt gebonden. De afbeeldingen in het boek zijn in zwart-wit.
Alle afbeeldingen zijn uitvoerig beschreven. 

Van de Werkgroep Publicaties hebben W. Feirabend, H.J. Termaat, O.
Pijpker en J. Schut ruim een half jaar gewerkt aan de voorbereidingen 
voor de uitgave. 

Boekhandel Manschot zal als eerste het boek in de verkoop brengen 
voor de prijs van fl. 24,50. De uitgave is mogelijk geworden door de 
medewerking van deze boekhandel. 
 
Leden en donateurs van de Historische Kring Nieuwegein kunnen het 
boek bij voor inschrijving bekomen voor de prijs van fl. 22,00 door 
inzending van de bij deze Cronyck gevoegde bon. 
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WIJ KONDIGEN AAN: 
 
Donderdag, 9 november a.s. is er een dia- en filmavond in 'De 

Lantaarn'. Het begint om 20.00 uur. De film "Jutphaas" 
wordt vertoond en er is een dia-presentatie van foto's van 
het oude dorp. Indien vóór 
31 oktober a.s. wordt gebeld met P.Daalhuizen (tel. 03402-
38633 kunnen bepaalde wensen over de te vertonen dia's 
worden gehonoreerd. 
De entreeprijs is fl. 1,50. 

 
OP 14 JANUARI 1990 ORGANISEERT DE HISTORISCHE KRING 
NIEUWEGEIN VOOR HAAR LEDEN EN DONATEURS EEN 
EXCURSIE NAAR HET SPOORWEGMUSEUM IN UTRECHT. 
 
Het Spoorwegmuseum is geheel vernieuwd en het is een hernieuwd 
bezoek meer dan waard. 

Op die 14e januari wachten wij u bij j het museum op aan de Johan 
van Oldebarneveldt laan 6 te Utrecht om 14.00 uur. 
De Historische Kring Nieuwegein betaalt uw entree en u krijgt in 
het Spoorwegmuseum een kop koffie aangeboden. 
 
U hoeft niet vooraf in te schrijven, maar als u op die zondag 
aanwezig bent vragen wij een eigen bijdrage van t7. 2,50 per 
deelnemer. Leden en donateurs mogen gezinsleden, familieleden 
en kennissen voor deze excursie uitnodigen. 
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