
cRonyck d€ qeyn

hlstoplsche kplnq
nteuweqem



 

cronyck de geyn 
12de jaargang nr. 1 januari 1990 

kwartaaluitgave van de historische kring nieuwegein 

INHOUDSOPGAVE: 

O. Pijpker : Voorwoord 1  
P.M. Daalhuizen : Op een keerpunt  2  
G.KP. de Waard : De scheepswerf 'De Liesbosch'  3  
P.M. Daalhuizen : Monument in beeld  19  
J. Koehorst : Herinneringen  20  
M.M.M. Lockefeer: De werkgroep Archeologie  22  
O. Pijpker : Van de redactie  23  
O. Pijpker : Voor u gelezen in ...  24  
P.M. Daalhuizen : Wist u dat ...? 24 

VOORWOORD 
Het eerste nummer van de 12de jaargang van onze Cronyck ligt voor u. 
De redactie vindt het een bijzonder nummer, omdat opnieuw een stap is gezet in de richting van een 
perfecte uitgave. We zijn er trots op, dat we vanaf nu onze Cronyck in deze fraaie vorm kunnen 
aanbieden. 
 
Het uiterlijk van ons blad is voor de redactie een stimulans om met nog meer aandacht en precisie 
een keuze te maken uit de beschikbare kopij. 
 
De achterpagina's van de omslag laten advertenties zien van Jos Scholman, Loon- en Verhuur-
bedrijf Groenvoorzieningen. Dit bedrijf maakt het ons mogelijk het 'Cronyck de Geyn' de komende 
vijf jaren in deze nieuwe vormgeving aan u te kunnen toezenden. Uiteraard zijn wij zeer erkentelijk 
voor deze ondersteuning. 
 

We hopen, dat u het 'Cronyck de Geyn' met nog meer plezier zult lezen dan voorheen. 

Namens de redactie, 
 
Otto Pijpker. 
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OP EEN KEERPUNT 
door P.M. Daalhuizen, voorzitter 
 
Bij het schrijven van dit artikel bekruipt mij het gevoel, dat de Historische Kring Nieuwegein zich 
op dit moment op een keerpunt bevindt. In meerdere opzichten springen we met z'n allen in 
het diepe, maar wel met de volle overtuiging dat we kunnen uitroepen: "Luctor et Emergo" (ik 
worstel en kom boven). 
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De stap over de drempel 
van de tachtiger naar de 
negentiger jaren lijkt zo 
simpel. Toch verdienen 
allen, die zich hebben 
ingezet voor de Histori-
sche Kring Nieuwegein, 
dat we even terugblikken 
op het achterliggende 
jaar. En het is be 

paald geen rustig jaartje geweest. Het gonsde 
van de verenigingsactiviteiten. Er was het 
gewone werk van alle actieve leden, dat al zo'n 
twaalf jaar het gezicht van de vereniging 
bepaalt en dat heeft gezorgd dat de Historische 
Kring Nieuwegein een naam heeft opgebouwd. 
Om maar wat activiteiten te noemen: 
archeologisch onderzoek, archief- en 
documentatie, knipselkrant, film- en dia-
avonden, historisch onderzoek, foto's be-
schrijven, exposities, Cronyck De Geyn, ex-
cursies, bibliotheek, bezorgdienst, bestuurlijke 
activiteiten en standverzorging op braderies. 
Een 'nieuwe' aanpak is het gebouw Geinoord 
12, dat naast de huisvesting van het Historisch 
Museum Nieuwegein, ook de centrale plaats 
wordt voor alle 'normale' activiteiten van de 
Kring. De inrichting van het fraai gerestau-
reerde gebouw komt tot stand door de inzet 
van vele mensen in diverse werkgroepen. Na 
de voorbereidingen in de Museumgroep 
kwam de Museum-Realisatie Commissie in 
beeld. Deskundigen zijn aan de slag gegaan en 
er werden gelden ingezameld, plannen ont-
wikkeld en handen uit de mouwen gestoken. 
De realisatie is in volle gang. 
Ik spreek namens het gehele bestuur, als ik 
oprecht iedereen heel hartelijk dank voor 
zijn of haar inzet in 1989 en de hoop 
uitspreek dat u mèt ons over de drempel in 
de negentiger jaren stapt. 

Ongetwijfeld wordt 1990 een uitdaging voor de 
Historische Kring Nieuwegein. Het is zo simpel 
om vertrouwen uit te spreken in de 
flexibiliteit, de inventiviteit en de werklust van 
de verschillende werkgroepen. Maar ondanks de 
verhuizingen en andere veranderingen moet 
het gewone werk ook doorgaan. Dat is een 
fikse opgave. 

Een totaal nieuwe uitdaging is het Historisch 
Museum Nieuwegein. Met zo'n bijltje heeft 
niemand van ons nog ooit echt gehakt. En toch 
zullen we op 600 meter expositieruimte iets 
waardevols moeten gaan bieden aan de inwoners 
van onze gemeente. We zullen moeten 
waarmaken wat we geroepen hebben: 
"Nieuwegein is bijna compleet; alleen het mu-
seum nog!" 
Inderdaad, ons museum moet een comple-
mentaire voorziening zijn van onze gemeente. 
Om hierover simpelweg te zeggen: "Het zal 
waarachtig wel gaan", gaat me wat erg ver. We 
hebben onszelf een enorme opgave gesteld. 
En hoezeer ook inmiddels het aantal inzetbare 
enthousiastelingen is uitgebreid, steeds weer 
moet worden vastgesteld, dat het museum 
méér eist. 
Overigens verlopen alle activiteiten rond de 
inrichting van het museum nog steeds volgens 
de plannen en zelfs de werving van gelden ligt 
op schema. "Het moet dus waarachtig wel 
gaan!" 
Als we die opgave tot een goed einde brengen, 
zijn tevens de eerste stappen gezet naar een 
goede toekomst van de Historische Kring 
Nieuwegein en zijn museum. Dan kunnen we 
vaststellen, of we het keerpunt in ons bestaan 
goed hebben genomen! 
 
Het is ons streven om het museum in 1990 
feestelijk te openen. Met dit streven in ge-
dachten wens ik u allen een zeer 
voorspoedig 1990 toe. 



 
SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK "DE LIESBOSCH" 
door G.H.P. de Waard 
 
Bij de oprichting in 1903 was de werf "De Liesbosch" nog bescheiden van omvang. In de 
gedachten van de eerste eigenaren zou de werf er eens één van formaat moeten worden. 
De geschiedenis zou echter anders leren: de strijd om het bestaan van de werf is inmiddels 
gestreden. Jongstleden december zijn de poorten van de scheepswerf en machinefabriek definitief 
gesloten en wordt het bedrijf ontmanteld. De lopende orders zijn afgewerkt, voor het personeel is 
een regeling getroffen. 
Met recht kan nu gezegd worden: het zwaard van Damocles is gevallen. 

Deze uitspraak verwijst naar de kop van een 
artikel in de reeks "zoals het was" van P.
Daalhuizen in het Utrechts Nieuwsblad. Het
was gewijd aan het huis "De Liesbosch" en 
droeg als titel: het zwaard van Damocles hing 
"De Liesbosch" altijd boven het hoofd. De 
schrijver doelde hiermee op het bronzen zwaard 
dat in 1947 met de baggermolen Friesland II naar 
boven was gekomen tijdens het graven van het 
toeleidingskanaal naar de put. Dat deze titel nog
niet zo slecht gekozen was, kan men opmaken 
uit de geschiedenis, 86 jaar vol ups en downs,
van buitenhuis, steenfabriek en scheepswerf.') 

Historische wetenswaardigheden over werf en 
machinefabriek "De Liesbosch" vindt u in 
onderstaand artikel. 
Voor alle duidelijkheid: de betonfabriek "De 
Liesbosch" wordt hier buiten beschouwing 
gelaten. 

De bakermat 
Het moet een woest en onherbergzaam oord 
zijn geweest van moerassen, plassen, hoog-
veen en heide, afgewisseld door enkele hoger 
gelegen delen met bos en zandverstuivingen. Zo 
ongeveer zag de huidige gemeente Smilde 
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Kopie van het uittreksel van het kadastrale plan. Kavel 207 is het stuk grond dat de gebr. Fernhout van J.W. Mijnlief kopen, 
voor ƒ 12.000, - om daar hun scheepswerf te beginnen. 



 
er uit aan het begin van de 17e eeuw. De 
weinige mensen die daar woonden, 
verbouwden op het hoogveen boekweit en 
brachten op bescheiden schaal het veen tot 
ontginning. In 1613 trachtten ridderschap en 
eigenerfden de ontginning te bevorderen. Zij 
boden een octrooi van belastingvrijheid aan hen, 
die zich op het Smilderveen wilden vestigen. De 
vraag naar turf als brandstof werd groter, 
naarmate de Nederlandse bevolking toenam. Er 
ontstonden in de veengebieden steden en dorpen 
en om vandaaruit de uitgestrekte venen te 
bereiken of te ontsluiten, werden kunstmatige 
vaarwegen gegraven. Zo ontstond tussen 1768 
en 1780 de Drentse Hoofdvaart, ook wel 
Smildervaart genoemd. 
 
De ontginning van het hoogveen had mede tot 
gevolg dat de scheepsbouw zich snel ontwik-
kelde. In Meppel, Zwartsluis, Hasselt, De-
demsvaart, Zwolle en Smilde werden scheeps-
timmerwerven opgericht, die zich toelegden op 
de bouw van de "Overijsselse praam"'), 
speciaal ontwikkeld voor de turfvaart. In Smilde 
nu kwamen twee kleine scheepstimmerwerven 
tot grote bloei. Eén van de twee was eigendom 
van Heine Fernhout, scheepsbouwmeester of 
scheepstimmerman. In de bloeiperiode 
verdiende hij een goede boterham voor zichzelf 
en zijn gezin met het vervaardigen en herstellen 
van de pramen. 
 
Heine Fernhout was geboren in 1832 te Smilde 
en getrouwd met Antje Dijkstra. Samen hadden 
zij negen kinderen. Twee van hun zoons, 
Gerrit-Sander en Jan-Abraham, traden in het 
voetspoor van hun vader, zij het dat ze hun
geluk elders zochten. De reden hiervoor was dat 
na het midden van de vorige eeuw o.a. voor 
Smilde een periode van verval optrad. Het veen 
raakte afgegraven en er moesten andere 
gebieden worden gezocht. De vermindering van 
de werkzaamheden in het Smilderveen was van 
invloed op de inkomsten van de 
scheepstimmerwerfjes in Smilde en omgeving. 
 
Die slechte ontwikkelingen doen de gebroeders 
Fernhout besluiten om hun bakens te
verzetten. Zij trekken het land in op zoek naar 
een geschikte locatie om een nieuwe scheeps-
timmerwerf op te richten. Zij vinden die in de 
provincie Utrecht. Aan de oostzijde van de 
Vaartserijn lag een stuk land ter lengte van ca. 
200 m. Het was eigendom van de steenfabri 

De turfpraam "De Hoop" gebouwd in 1896 op de werf van 
Heine Fernhout te Smilde, in opdracht van 
schipper/eigenaar H. Huisman. Deze praam mat 116 
ton. 

kant Jan Willem Mijnlief, eigenaar van het huis 
en steenfabriek "De Liesbosch". Strategisch en 
bedrijfstechnisch was het een ideale plaats voor 
een werf. Een druk bevaren Vaartserijn stond in 
de visie van de gebroeders borg voor voldoende 
klandizie. Daar kwam nog bij dat men, op een 
steenworp afstand van Utrecht, de 
toeleveranciers onder handbereik had. 

De scheepstimmerwerf 
De gebroeders Fernhout vonden Mijnlief bereid 
de grond, die zij op het oog hadden, aan hen te 
verkopen. De gesprekken op het gemeentehuis 
van Jutphaas hadden ook een positief verloop 
en met de financiële steun van een oom, die 
'bovenmeester' in Hoogeveen was, konden er 
spijkers met koppen worden geslagen. 
Onder hun beider naam wordt een verzoek 
gericht aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Jutphaas tot het mogen oprichten van 
"eene inrichting tot het vervaardigen en 
herstellen van houten en ijzeren vaartuigen". 
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De scheeps(timmer)werf De Liesbosch zoals deze zich liet aanzien in het jaar 1908 langs de Vaartserijn.
Achter het voor de wal liggende klippertje ligt de dwarshelling. Op de wal staat een in aanbouw zijnde sleepboot in de 
steigers. Rechts ziet u de houten werkplaats. 

Op 31 augustus 1903 wordt bij notaris Fremery 
te Assen de akte gepasseerd. Jan Willem 
Mijnlief, steenfabrikant te Jutphaas verkoopt 
aan de gebroeders Jan-Abraham en Gerrit-
Sander Fernhout "een stuk grond met daarop 
bomen staande" ter grootte van 95.40 are 
voor de som van f 12.000, -, kadastraal bekend 
onder sectie no E 207. Gelegen in de gemeente 
Jutphaas aan de oostzijde van de Vaartserijn, 
ten zuiden van de steenfabriek "De Liesbosch" 
en ten noorden grenzend aan het land van 
Michiel Kersten Janszn. Op 14 september wordt 
aan de gebroeders Fernhout de gevraagde 
vergunning verleend. Zoals op de 
prentbriefkaart is te zien, had het werfje een 
bescheiden omvang. Op 9 mei 1904 besteden de 
gebroeders een 'scheepsdwarshelling' aan, 
onontbeerlijk voor een goede bedrijfsvoering. 
Er komen 14 inschrijvers op deze aanbesteding,
waarvan C. de Jong uit Hardinxveld met f 
32.000, - de hoogste en Willem de Boer uit 
Jutphaas met f 22.222, - de laagste inschrijver 
was. Aan hem wordt het werk gegund. 

Twee jaar later, het is inmiddels 1906, worden 
nog zes arbeiderswoninkjes en het 'bazenhuis' 
gebouwd. 
 
Om dit alles te kunnen betalen, sloten de 
gebroeders bij de Onderlinge Nederlandse 
Hypotheekbank te Groningen een lening af 
van ƒ 23.000, -. 
Het werfje blijkt geen vetpot. Op 23 juni 1908 
moeten de gebroeders zich verantwoorden en 
erkennen zich schuldig tegenover de Onder-
linge Nederlandse Hypotheekbank voor een 
kapitaal, groot f 23.000, - plus het bedrag aan 
interest à 4,75%. 
(Gegevens over bedrijfsvoering en/of -resultaten 
van de werf heb ik in de vorm van jaaropgaaf of 
verslag niet gevonden, GdW.) 
Het blijkt voor de gebroeders Fernhout niet 
mogelijk hun financiële verplichtingen na te 
komen. In maart 1909 wordt beslag gelegd op de 
werf met een openbare veiling tot gevolg. Deze 
openbare veiling, volgens plaatselijk gebruik, 
wordt op 17 juni 1911 gehouden. Te koop 
worden aangeboden de roerende en 
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Koop II: Machines en gereedschapen. 
De daartoe behorende horizontale stoom-
machine met condensatie voorzien van expan-
sie, een Cornwall stoomketel van zacht staal,
een dynamo met elektrische installatie geheel
compleet met boog en gloeilampen, een zware
zesvoudige ponsmachine, een zware knip-
machine met hoekijzer, twee handstoompons-
machines, een handstoomknipmachine, een
horizontale stoomponsmachine, een slinger
knipmachine, een hefboom knipmachine, een
platenbuigmachine, een rijdende ponsmachine
voor zwaar werk, twee spant- en buigma-
chines, een stoom souverijnmachine, blaas-
balgen en blower voor de smidsvuren, stoom-
hamer, een hand kolomboormachine, een cir-
kelzaagbank, een schaafmachine, een lint-
zaagmachine, een langkatboormachine en een
amarylslijpsteen. 
 
Koop I komt in handen van Pieter Vuyk,
scheepsbouwmeester te Rotterdam en Cornelis
Marrinus van Rees, scheepsbouwmeester te
Sliedrecht. Samen betalen zij voor het in Koop
I omschrevene f 29.460, -. Daar wordt nog aan
toegevoegd: "een weg lopende oostwaarts van
de innundatiekade ten zuiden van het
eigendom van Gerrit Linschoten en met recht
van overweg over diens terrein of eigendom
naar de Liesboschdijk". 
C.M. van Rees maakt tevens gebruik van één 
der veilingvoorwaarden, als volgt omschre-
ven: "bij toeslag ten naaste en in koop over te 
nemen de machinerieën, welke op de 17e dezer 
maand onder opschortende voorwaarden in het 
openbaar zijn verkocht voor een bedrag van ƒ 
3.342, - ± 5%". De werf bleef, ook onder het 
beheer van Vuyk en Van Rees, een 
reparatiewerf, want van nieuwbouw was bijna 
geen sprake. In 1914 wordt door Van Rees een 
aanvraag ingediend om ook te worden 
aangesloten op de elektriciteitskabel die van 
uit Utrecht zal worden aangelegd. Eerdere 
aanvragen daartoe waren afkomstig van 
steenfabrieken gelegen op het Rotsoord en 
Hoog- en Laag Raven. Van Rees kan worden 
aangesloten op de kabel, als hij kan 
garanderen, dat hij gedurende de eerste 3 
jaren tenminste een verbruik heeft van 15.000 
kW/u per jaar. De stroom zal worden 
geleverd als "draaistroom" van 6000 volt; 
onder deze voorwaarden konden dan de 
aanlegkosten beperkt blijven tot f 1.300, -. In 
1916 wordt het samenwerkingsverband tussen 
Van Rees en Vuyk beëindigd. Cornelis 

Cornelis Marrinus van Rees en zijn echtgenote Cornelia 
Theeuw (zie voetnoot 3). 

onroerende goederen van de scheepsbouw of 
scheepstimmerwerf genaamd "De Liesbosch".

Veiling en toewijzing 
Voor de veiling wordt een inventarislijst opge-
steld, waarin de roerende goederen, machine-
rieën en gereedschappen etc. en de onroerende 
goederen worden beschreven. Zo'n lijst geeft een 
goed beeld van wat er toen al zo aan 
gereedschappen gebruikt werd. 
 
Koop I: Ketelhuis en machine, kantoor, houten 
werkloods, smederij, houtbewerkingsloods, 
magazijn, zes werkmanswoningen, sleephelling 
met railwegen en railwagens en alle verdere 
opstallen met erf en grond alles aan en bij 
elkaar staande en gelegen in de gemeente 
Jutphaas aan de Liesbosch samen groot 95.40 
are. 
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Marrinus van Rees betaalt Pieter Vuyk de helft 
van de aankoopsom, zodat Van Rees de werf in 
volledig eigendom krijgt. Als een soort zetbaas 
wordt zoon Wouter van Rees op "De 
Liesbosch" aangesteld'). 
 
Uit overlevering is bekend, dat in de periode 
1913-1916 de werf een redelijke bloei heeft 
gekend en aan ongeveer 80 arbeiders werk 
verschafte. 
Toen C.M. van Rees de werf in 1918 verkocht 
aan Johannes Josephus de Poorter werkten er 
echter nog maar acht personen. Wat de oorzaken 
zijn geweest van de teruggang van de werf valt 
moeilijk te achterhalen. 

Een nieuwe eigenaar 
J.J. de Poorter, van beroep koopman, reder en 
cargadoor te Rotterdam "enig lid der te 
Rotterdam gevestigde Vennootschap onder de 
firmanaam Jos de Poorter" had ook nog de 
twijfelachtige eer de bijnaam "Jos de Dief" te 
hebben. 
 
Jos de Poorter was voor ƒ 50.000, - eigenaar 
geworden van de scheepswerf "De Liesbosch", 
met alle roerende en onroerende goederen welke 
aarde- en nagelvast zijn. De losse gereedschappen 
en overige inventaris waren door vader en zoon 
Van Rees naar hun scheepswerf te Sliedrecht 
gebracht. Jos de Poorter pakte de zaken gelijk 
groots aan. Hij liet o.a. de oude, houten 
scheepsbouwloods slopen en daar een stenen 
loods voor in de plaats zetten van 60 x 20 meter. 
De smederij werd vernieuwd met een werkvloer 
van 20 x 20 m en een timmerloods werd 
opgetrokken van 20 x 15 m, beide voorzien van 
de voor die tijd meest moderne machines. Tot de 
uitbreidingen behoorde verder nog een 
schilderswerkplaats en een modern schaftlokaal.
 
In mei 1919 werd overgegaan tot de aankoop 
van 12 ha. grond om o.a. een nieuwe haven met 
dwarshelling te bouwen. Die uitbreiding was 
nodig, omdat de werf een overvolle order-
portefeuille had, vooral voor nieuwbouw van 
baggermateriaal, lichters en tankschepen waar 
de werf in gespecialiseerd was; er werd echter 
ook nog gerepareerd. 
De nieuw aan te leggen berghaven kreeg een 
breedte van 150 m en een lengte van 80 m, de 
daarin geprojecteerde elektrisch aangedreven 

sleephelling kreeg een voor die tijd ongekende 
breedte van 110 meter. 
Aannemer van dit grote stuk werk was A.P.. ,
Koen uit Hardinxveld. Hij kreeg vooral met de 
bouw van de helling veel tegenslag te verwerken. 
De slappe bodem maakte omvangrijk heiwerk 
noodzakelijk. In januari 1920 wordt een begin 
gemaakt met de bouw van de machinefabriek, 
het vloeroppervlak bedraagt 100 x 30 m; in mei 
volgt de bouw van de draaierij met een werkvloer 
van 20 x 30 m. Direct daarna worden de 
bankwerkerij of montagehal gebouwd met de 
afmeting 15 x 30 m en een loods voor de opslag 
van motoren van 20 x 39 m. Aan het eind van 
datzelfde jaar volgen in de bouwreeks nog 
een ketelmakerij en een modelmakerij. 
 
Het is nog steeds 1920 als op de kraanbaan, 
parallel aan de nieuwe helling, twee grote 
stoomkranen en een elektrisch aangedreven 
torenkraan worden geïnstalleerd. Het eerste schip 
dat gebouwd is op de nieuwe helling wordt met 
goed gevolg op 18 september 1920 te water 
gelaten. Het is het SS Folmina, een zeeschip met 
een laadvermogen van 1880 ton. De lengte 
bedroeg 70.10 m, de breedte 10.36 m. De holte 
midscheeps was 4.88 m hoog en onder het 
verhoogde dek 5.88 m. Het schip was in 
recordtijd gebouwd: de kiel was gelegd op 12 
januari 1920, twee weken later volgde de dubbele 
bodem en na vier weken stond het schip in de 
spanten. De voortstuwing van de Folmina werd 
gele 

Luchtfoto gemaakt in 1923 door K.L.M. Aerocarto van De 
Liesbosch. 
Linksboven ziet u de eerste betonnen huizen op Hoograven. 
Daaronder ziet u het tasveld van de steenfabriek De 
Liesbosch. U ziet de helling aan de Vaartserijn en 
rechtsonder ziet u vaag tussen de bomen de schoorsteen met 
gemaal en machinistenwoning van het stoomgemaal 
"Volharding". Door de aanleg van het Amsterdamrijnkanaal 
werd door een verandering in de waterhuishouding dit 
gemaal overbodig. Op de plaats waar het gemaal heeft 
gestaan, werd het toeleidingskanaal naar de put gegraven. 
Niet ver van die plaats werd het bronzen zwaard naar boven 
gehaald. Links van het gemaal ziet u de directeurswoning, 
die dhr. Akkerman had laten bouwen. Bekijkt u deze foto 
eens rustig, dan zal u tot de slotsom komen "wat is er toch 
veel veranderd in die tijd". 
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verd door een 700 i.p.k. Triple expansie 
stoommachine met oppervlakte-condensatie 
meteen vlampijpketel van 1980 vierkante voet
verwarmend oppervlak met geforceerde trek. Het 
schip was bestemd voor de algemene vrachtvaart 
en was gebouwd volgens de hoogste klasse van 
Lloyd reg. A I. en bestemd voor de Holland Gulf
Stoomboot Mij. te Rotterdam. 
Na de Folmina volgde, voor Italiaanse rekening, 
de nieuwbouw van de zeesleepboot Roma. Voor 
het motorvrachtschip Maria, met een netto 
laadvermogen van 3000 ton, werd daarna de kiel 
gelegd. Het reikt te ver om hier alle 
nieuwbouw/verbouw en gerepareerde zee- en 
rivierschepen te vermelden, maar het is een 
indrukwekkende reeks. Duidelijk 
blijkt daaruit ook dat het bouwen van tank-
schepen een specialiteit van de werf is. De vraag 
naar scheepsruimte was, na het beëindigen van de 
Eerste Wereldoorlog bijzonder groot. De werf 
maakte dan ook een explosieve groei door, er 
moesten veel werklieden worden aangetrokken om 
aan de opdrachten te kunnen voldoen. 
In 1921 verkoopt Jos de Poorter aan zichzelf in 
zijn hoedanigheid van directeur van de te 
Rotterdam gevestigde NV Holland Gulf
Stoomboot Mij. "De Liesbosch". 
 
In de bloeiperiode werkten onder Jos de Poorter 
600 mensen. Niet allemaal kwamen zij uit Utrecht 
en omgeving. Arie onder de Linden,
werkmansbaas, kreeg van Jos de Poorter de 
opdracht naar zijn geboortestreek te gaan en daar 
vakbekwame scheepsbouwers te werven. 
 
Bij o.a. de Firma Jonker en Stans, een 
scheepswerf aan de 'Noord' werden verscheidene 
ervaren krachten 'weggeplukt'. De belofte van 
'wat meer geld' en 'een nieuw huis' was voor de 
meesten verleidelijk genoeg om 'ja' te zeggen. Om
een paar namen te noemen: Dirk Verbaan, Lucas 
van der Linden, Wim Buitendijk, Henk en Wout 
Plezier, Arie van de Pad en Jan Streefkerk. 

Het bronzen zwaard, dat De Liesbosch "altijd 
boven het hoofd hing". 
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Belofte maakt schuld, de nieuwe huizen 
moesten er komen. Daartoe werd in overleg 
met de gemeente Jutphaas en de Woning-
bouwvereniging St. Joseph een lokatie aange-
wezen (Huis de Geer) waarop 39 arbeiderswo-
ningen zouden worden gebouwd. Daarvan 
waren er 20 bestemd voor arbeiders van "De 
Liesbosch". 
 
Technisch directeur van de werf was D.L.J. 
Akkerman, scheepsbouwkundige. Hij was een 
sociaal voelend mens en tijdens zijn direc-
teurschap spaarde hij kosten noch moeite om, 
voor hen die dat wilden, lessen en cursussen te 
geven. De arbeiders kregen zo de gelegenheid 
wat bij te leren in hun vak. 
In 1919 kocht Akkerman naast de werf een stuk 
grond, waarop hij een villa liet bouwen.') In 
1922 trad er enige slapte op in de scheepsbouw, 
wat inhield dat ook op "De Liesbosch" ontslagen 
vielen voor 30 arbeiders. Directeur Akkerman, 
die het niet eens was met de wijze waarop een 
en ander van 'bovenaf' geregeld en gedicteerd 
werd, nam op 22 oktober zijn ontslag en 
vertrok naar Rotterdam. 
 
Zijn opvolger werd de heer Verschoof. Hij 
kwam in dienst in een tijd, dat de bloeiperiode 
van de werf al weer voorbij was. De activiteiten 
in de scheepsbouw liepen langzaam maar zeker 
steeds verder terug. Met de regelmaat van de 
klok werd er in het gehele land bij de werven 
personeel ontslagen. 
 
Directeur Verschoof vertrok, na hem kwam de 
heer Van Helden in dienst. De bedrijfsresultaten 
liepen steeds verder terug en De Poorter 
overwoog de werf van de hand te doen, maar 
Van Helden stelde De Poorter voor de werf aan 
hem te verhuren. De huurovereenkomst wordt in 
1928 getekend, ingewijden voorspellen dat dit 
avontuur op een fiasco zal uitlopen. Van Helden 
dacht de werf draaiende te kunnen houden als 
hij zich meer zou toeleggen op 
constructiewerkzaamheden. Hij schreef in op 
de bouw van een spoorbrug in de buurt van 
Waardenburg. Vanwege de scherpe prijs werd 
hem het werk gegund. Het gezegde: "schoen-
maker blijf bij je leest" gold ook hier weer 
overduidelijk. Veel onvoorziene omstandigheden 
en een veel te scherpe calculatie waren er de 
oorzaak van dat de bouw een mislukking werd. 
Op bijna dezelfde wijze verging het de 
aanbesteding van de bouw van twee spoor 

wegloodsen te Haarlem, een opdracht van de 
Spoorwegen. Het betrof een constructie waarin 
ongeveer 500 ton ijzer verwerkt moest worden. 
Eén van de voorwaarden van de Spoorwegen 
was dat daarvoor gekeurd ijzer gebruikt werd. 
Van Helden gokte er op dat het met ongekeurd 
ijzer ook wel kon, prijstechnisch gaf hem dat 
voordelen bij de aanschaf. 
 
Ook dit avontuur liep op alle fronten mis. De 
Firma Montan uit Den Haag, leverancier van 
ijzer en staal kreeg toen van de Spoorwegen de 
opdracht het karwei af te maken. Na nog een 
paar van dit soort grappen kon Van Helden zijn 
bedrijfsvoering staken en werd failliet 
verklaard. 
Van enige activiteit op de werf was rond 1930 
geen sprake meer. 
Eind 1932 werd aan een zekere Fikkers de 
nieuwe helling, gebouwd in 1920, verhuurd. 
 
Deze vestigde daar een eenmansbedrijfje voor het 
repareren van schepen. Inmiddels was door een 
zoon van De Poorter, Jan, directeur in het bedrijf 
van zijn vader, een opdracht verstrekt aan 
makelaardij Osnabrugge en Rijke tot verkoop 
van scheepswerf en machinefabriek "De 
Liesbosch". Van regeringswege was er een 
commissie in het leven geroepen, die de opdracht 
meekreeg de scheepsbouwindustrie weer gezond 
te maken. In het kort kwam het er op neer, dat 
er driftig gesaneerd moest worden. 
 
De Commissie stuurde ook een afgevaardigde 
naar Jutphaas om de situatie op "De Liesbosch" 
te beoordelen. Hij trof een bar verlaten oord aan 
met een werf middenin het weiland en geen 
fatsoenlijke weg daar naar toe. Volgens 
deskundigen is toen verzaakt, na een dergelijk 
troosteloze aanblik, de werf te doen 
ontmantelen. Maar er gebeurde niets en de 
werf bleef als werf beschikbaar. In 1932 
verkoopt De Poorter stukken grond, die 
eigenlijk bedoeld waren voor eventuele 
uitbreiding van de werf. Door deze verkopen 
loopt het totale grondoppervlak van het com-
plex terug naar ongeveer 10 ha. 
 
Met uitzondering van de helling die tot 1935 
aan Fikkers was verhuurd, verkoopt De Poorter 
in 1933 het gehele Liesbosch-complex voor f 
50.300, - aan de N.V. Amsterdamsche Ballast 
Maatschappij. 
Het was Alphonsus Franciscus de Vilder, di- 
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recteur van de A.B.M., die 'brood' zag in de 
werf. 

Als bedrijfsleider op "De Liesbosch" wordt 
H. van Varik aangesteld om de zaken weer te
ordenen na de crisisperiode. 
 
In 1935 wordt de helling weer aan het
complex toegevoegd en is de werf compleet.
Twee jaar later, in 1937 is er nieuwbouw
mogelijk en wordt er weer grond
aangekocht. Het totale grondoppervlak van 
de werf wordt daardoor ruim 15 ha. groot. 
De toenmalige A.B.M.-directie (C.F. en A.F. 
de Vilder en Ir. A. Meyers) zagen in de aan-
koop van de "Liesboschwerf" de mogelijk-
heid tot bundeling van verspreide bedrijfstak-
ken, waardoor met grotere efficiëntie gewerkt 
kon worden. In die tijd bezat de A.B.M. al 
reparatiewerkplaatsen van bescheiden omvang 
te IJmuiden en Amsterdam-Noord. De 
A.B.M. begon zich ook steeds meer in de 
"natte" aannemerij te begeven') en de twee
hellingen werden van groot belang geacht
voor het bedrijf.') 

In 1940 wordt een betonnen brug over de 
Vletsloot aan de Liesboschweg gelegd nabij
de steenfabriek "De Liesbosch". Daarmee 
was een bescheiden begin gemaakt met het 
ontsluiten van de werf, want de kronkelweg
die toegang gaf tot de werf, verdiende niet
bepaald de schoonheidsprijs. Maar het was in 
ieder geval beter dan het door iedereen ver-
wenste pontje over de Vaartserijn') dat door 
de aanleg van de weg en de brug kon worden
afgedankt. 
De Tweede Wereldoorlog is inmiddels uitge

De cutterzuiger "Queen of Holland" onder de Over-
eindsebrug te Jutphaas, in het Lekkanaal. Spudpalenbok en 
brughuis plus schoorsteen waren gedemonteerd, daarna was 
de zuiger geballast om onder de brug door te kunnen. Met de 
buik dik door de modder en onder de brug met enkele 
centimeters speling, moesten er vele paardekrachten aan te 
pas komen om de zuiger onder de brug door te trekken. Op 
23 juni 1959 vertrok de zuiger na zeeklaar te zijn gemaakt 
vanuit IJmuiden achter de zeesleepboot Elbe naar het eiland 
Aruba. 

broken, maar in 1942 kan er toch nog begon-
nen worden met de bouw van de zandzuiger
"Jutphaas". In die periode was er schaarste
aan ijzer en staal, het casco werd dan ook
bijna geheel vervaardigd uit platen van 1 mz. U
begrijpt er zaten heel wat klinknagels in dat
schip. 
De bouw van de profielzuiger "Utrecht" volg-
de in 1943, die net als de "Jutphaas" naar
eigen ontwerp werd gebouwd. Daarna ligt het
bedrijf in verband met de oorlogshandelingen
nagenoeg stil. 
 
In 1946-47 wordt het toeleidingskanaal naar
de put gegraven') en de berghaven wordt ver-
groot. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met
eigen materiaal en mensen. Uitvoerder is Ger-
rit van der Wiel; molenbaas Giel Smidt graaft
met zijn baggermolen Friesland II het nieuwe
toeleidingskanaal ten zuiden van de villa van-
af de Vaartserijn naar de put. Tijdens die
graafwerkzaamheden haalt Smidt in één van
de baggeremmers een bronzen zwaard naar
boven. C~een oog hebbend voor oudheidkun-
dige ba¢emvondsten gaf hij dit zwaard aan de
toenmalige bedrijfsleider van "De Lies-
bosch", die het thuis aan de wand hing. Het
zwaard heeft daar 24 jaar gehangen tot men er
achter kwam dat het wel eens wat bijzonders
zou kunnen zijn. Het R.O.B. werd ingescha-
keld om de herkomst van het zwaard te onder 
zoeken9). 
De aanleg van het Amsterdamrijnkanaal, in
1937 in volle gang, betekende voor de
"Liesboschwerf" een beperking in eventuele
vergroting van drijvend materiaal. Kon men
voor die tijd door een mooi recht kanaal
naar Vreeswijk varen, nu werd men
geconfronteerd met de Noorder- en de
Zuidersluis gelegen aan beide oevers van het
kanaal. Misschien dat men toendertijd deze
beperking niet als zodanig heeft ervaren, maar
met de schaalvergroting, die na de jaren '50 in
de scheepvaart en baggersector doorzette,
heeft "De Liesbosch" daarvan toch veel last
ondervonden. 10) 

De villa 
De villa in 1919 in opdracht van de heer
Akkerman gebouwd, werd in 1920 opgele-
verd. Na zijn vertrek in 1922 verkocht Akker-
man de woning met bijbehorende grond aan
Jos de Poorter. Toen in begin jaren'30 de werf
werd gesloten, kocht Gerardus Johannes van
Rooyen, meubelfabrikant te IJsselstein, in 



 
1933 het huis en de grond voor ƒ 5.450, -. Op 7 
februari 1947 overleed de heer Van Rooyen. 
Zijn erven verkochten het huis in mei 1949 voor 
f 18.000, - aan de A.B.M.") Op 3 november 
van dat zelfde jaar werd het huis aangeboden 
aan N.J. de Waard om daar zonder kosten te 
wonen in verband met bewezen diensten. 
Het huis was voor één gezin veel te groot, het 
werd gesplitst en aangepast voor bewoning door 
2 gezinnen. De bovenwoning werd 19 jaar het 
domein van de familie De Waard. De 
benedenwoning is verhuurd geweest aan de 
families Van den Heuvel, Zijtsel en Wezemer. 
Als laatste woonde Brouwer er korte tijd. 
Begin jaren '70 is het huis gesloopt om ruimte te 
maken voor uitbreiding van de haven. 

De ballastwerf 
Na de oorlog werden zoals overal in het land de 
armen uit de mouwen gestoken. Ook voor "De 
Liesbosch" braken er drukke tijden aan. De 
baggermolen Port Said wordt gebouwd en vele 
elevator- en hopperbakken volgen, alles onder 
supervisie van J. Tjebbes. In 1949 komt de 
bedrijfsleiding in handen van H.A. Ankerna en 
N. Zijtsel12) Henk Ankerna, als scheepsbouwer 
een oude rot in het vak, bestuurde de praktische 
kant van de werf, terwijl Nico Zijtsel de cijfers 
en de papierwinkel voor zijn rekening nam. Een 
bekende uitspraak van de laatste was altijd: "het 
moet kloppen". Veel machines en apparatuur 
werden aangeschaft of vervangen en de 
hellingbanen werden verlengd, ook kwam er een 
nieuwe smederij. Op 7 mei 1955 werd het 
nieuwe kantoor in gebruik genomen, waardoor 
het oude, hangarachtige gebouw voor andere 
doeleinden kon worden gebruikt. Twee jaar 
later is men volop met de nieuwbouw bezig van 
de grote hellingloods langs de Vaartserijn. De 
bouw van de beton- en spanbetonfabriek op het 
voormalig opslagterrein vond eveneens in 
1957 plaats. 
"De Liesbosch" heeft in die periode ca. 270 
mannen in dienst en een klein aantal vrouwen. 
Voor een deel van hen worden er op het dorp 
Jutphaas elf nieuwe woningen gebouwd. Door 
de inzet van het Liesbosch-personeel zijn vele 
soorten schepen gebouwd of verbouwd, niet 
alleen voor de A.B.M. zelf maar ook voor 
derden, waaronder vele voor buitenlandse 
rekening. Om wat namen van zuigers en 
schepen uit die tijd te noemen: Boulogne 

III (1951), de onderlosser Cornelis Drebbel 
(1953), de slib- en steekhopperzuiger Al-
phons/Frans (1955), de drijvende heibok-
krachtpatser met een hefvermogen van 80 ton 
(1955), de baggermolen de Kronos (1956), de 
motorhoppers Cornelis Tromp en IJmond 
(1956), deze werden in onderdelen vanuit En-
geland met kustvaarders aangevoerd, en de 
Queen of Holland, de als bouwnummer 49 
bekend staande cutterzuiger. Gezien zijn af-
metingen vroeg men zich af hoe de zuiger de 
werf moest verlaten. 13) 

 
Halverwege de jaren '70 bevindt de gehele 
Nederlandse scheepsbouw zich in een diep 
dal. Er wordt een beleidscommissie in het leven 
geroepen waarin naast werkgevers en 
vakbonden ook de overheid vanwege haar 
financiële inbreng zitting heeft. Die bewuste 
commissie heeft de scheepsbouwwerven grof-
weg in vijf groepen verdeeld. Groep één zijn de 
werven waar super-.en grote tankers worden 
gebouwd alsmede bulkcarriers. Groep drie 
bestaat uit werven, waar het baggermateriaal 
wordt gebouwd. Gespreksleider en rapporteur 
van deze groep is oud-minister H. Langman. In 
zijn visie komt het er in zijn voorstel "in 
hoofdlijnen" op neer dat de grote I.H.C.-werven 
blijven bestaan, maar de twee niet tot de I.H.C.-
groep behorende werven De Liesbosch en de 
Holland te Hardinxveld moeten sluiten. Eén van 
de redenen die Langman noemt, is de 
ongunstige ligging van beide werven ten 
opzichte van die rond Kinderdijk en Sliedrecht. 
Naar aanleiding van het Langman-rapport 
komen er uiteraard vragen. De Raad van 
Bestuur van Ballast Nedam zo blijkt uit een 
schriftelijk antwoord heeft eind 1977 de 
beleidscommissie een brief geschreven. Daarin 
staat dat Ballast Nedam er niets voor voelt de 
werf te sluiten, omdat er wel degelijk emplooi is 
voor de werf. De afdelingen van F.N.V. en 
P.v.d.A. uit Nieuwegein stellen vragen in het 
belang van de ca. 250 personeelsleden en de 
werkgelegenheid die er mee gemoeid is. Th. 
van de Brink, directeur van de "Liesboschwerf" 
antwoordt desgevraagd: "er bestaat geen reden 
tot sluiting, het bedrijf is kerngezond". 

In september 1985 moet, zo blijkt uit een 
rapport van de Raad van Bestuur van Ballast 
Nedam, de werf zo spoedig mogelijk inkrimpen
van 200 naar 130 arbeidsplaatsen. Personeel en 
vakbonden worden ingelicht. Als deze 
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De motorhopper oCornelis Drebbel' klarr voor raírek (1953).
U ziet de oude stoomkraan en in de verte de put en het opslagterrein, waar nu de betonfabriek op sÍaat.
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 inkrimping wordt doorgevoerd, is een drei-
gende sluiting voorkomen, mede dank zij de 
inzet van H. de Vries, lid van de Raad van 
Bestuur. Een voorwaarde is wel dat de werf een 
order uit Saoedi-Arabië verwerft voor de 
levering van staalconstructies die nodig zijn 
voor een groot bouwproject. Die order zou 
voor anderhalf tot twee jaar voor meer dan de 
helft van het werfpersoneel werk verschaffen. 
Districtbestuurder H. Wijninga van het F.N.V. 
maakt aan het adres van Ballast Nedam de 
opmerking "dat het personeel de wrange 
vruchten plukt van het twee jaar geleden (1983) 
slecht gevoerde beleid". Het plan wordt 
werkelijkheid en ruim 70 personeelsleden 
kunnen naar ander werk gaan zoeken. De werf 
gaat in afgeslankte vorm verder. 
 
Begin mei 1988 begint het bijna voltallige 
personeel van Liesbosch-staal een wilde staking. 
Reden daarvan is dat de Raad van Bestuur van 
Ballast Nedam voornemens is de werf in het 
najaar van 1989 te sluiten. Volgens de directie 
had de werf een verlies geleden van twee 
miljoen gulden, terwijl er op een half miljoen 
was gerekend. Als verdere toelichting op dit 
besluit werd verklaard: we hebben de laatste 
tien jaar vele mogelijkheden onderzocht om 
het bedrijf te kunnen voortzetten, het is ons 
echter niet gelukt en het is voor een directie niet 
leuk om een bedrijf te sluiten. De lopende 
orders worden afgewerkt, voor het personeel 
wordt een regeling getroffen. Wat dat ook moge 
wezen. 
 
Het zwaard dat "De Liesbosch" altijd al boven 
het hoofd hing, is nu echt gevallen. 

Nawoord 
Dit was een artikel waarin met grote stappen de 
geschiedenis van "De Liesbosch" is beschreven.
Veel zaken hebben niet de aandacht gehad die ze 
verdienden. Gezien de hoeveelheid materiaal, 
waaronder heel veel foto's, zal de Historische 
Kring onderzoeken of het haalbaar is de 
wetenswaardigheden van de Liesboschwerf in 
boekvorm uit te geven. 
Reacties kunt u richten aan de werkgroep 
publiciteit van de Historische Kring. 
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Bronvermelding 
Gem. Archief Nieuwegein, oud archief Jutphaas. 
Kadaster Utrecht. 
Archief Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch. Afd. 
Burgerzaken Gem. Nieuwegein. Afd. Burgerbevolking Gem. 
Smilde. 
Div. jaargangen Utrecht in Woord en Beeld (1930-1933). 
Utrechtse Courant, bijeengebracht door J. Schut (1900-
1940)., 
Div. nummers v.h. maandblad De Pijler v.m. huisorgaan 
van de A.B.M. 
Rapport herstructurering baggersector groep 3 door H. 
Langman. 
Div. krantenartikelen uit het U.N., periode 1976-1989. Div. 
nummers weekblad Schuttevaer. Jubileumboek A.B.M. 
1930. 

Noten 
1 "Van buitenplaats tot steenbakkerij", Cronyck de Geyn 
10e jaargang no. 3, de geschiedenis van het buitenhuis en 
steenfabriek "De Liesbosch". 

2 Honderd jaar geleden voeren er nog ruim honderd grote 
of Overijsselse pramen. Met deze pramen werd turf uit de 
venen van Drente en Overijssel naar Holland vervoerd. 
Grote pramen waren 22 m lang en konden ongeveer 100 
ton laden. 

De kleine of marktpraam, varieerde in grootte van 24 tot 36
ton, de zgn, boeierpraam met 42 tot 80 ton lastvermogen
voer vooral op de grote rivieren. 

3 Cornelis Marrinus van Rees, geb. 26-11-1860, overleden 
30-6-1921, was gehuwd met Cornelia Theeuw, geb. 18-1-
1862, overleden 10-10-1954. Zij kregen 16 kinderen. In 
1875 begon Cornelis M. van Rees een scheepswerf te 
Sliedrecht, de bakermat van de baggeraars. ,Zijn zoon 
Wouter, gehuwd met Aagje Adriaantje Maat kwam na zijn 
"Liesbosch"-jaren terug op de ouderlijke werf te Sliedrecht. 
Van de vier kinderen die Wouter en Aagje kregen, werd hun
enige zoon, vernoemd naar zijn grootvader, de opvolger 
.van het bedrijf. C.M. van Rees heeft in 1978 de werf aan de 
I.H.C. verkocht. 

4 De bouwaanvraag voor de villa werd 2 juni 1919 ver-
strekt. Ontwerper en bouwer was A.J. van Bentum, 
bouwkundige en aannemer te Jutphaas. 

5 in 1936 kon de A.B.M. de al bestaande baggervloot sterk 
uitbreiden, doordat men het baggermateriaal van de 
firma A. Bos Pzn. te Dordrecht overnam. 

6 De oude helling die in 1904 in opdracht van de gebr. 
Fernhout was aangelegd, moest worden afgebroken i.v.m. de 
aanleg van de rijksweg en viaduct over de Vaartserijn. Met 
deze werkzaamheden is midden jaren '30 begonnen. 

7 Achter het rijtje huisjes waar o.a. de Fam. Loendersloot 
en Bruinink woonden, was het "pontgat". Het pontje 
diende om het personeel over de Vaartserijn op de werf 
te zetten. 

8 Hier wordt bedoeld de Ballastput. Deze put is ontstaan 
door de zandwinning t.b.v. de aanleg van de rijkswegen 
ten zuiden van Utrecht eind jaren '30. 

9 R.O.B. staat voor Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort. Het zwaard dateert uit
de middenbronstijd en behoort qua type tot een kleine
groep van zwaarden, die omstreeks 1200-1100 vóór
Christus in Bretagne zijn gemaakt. Het is geen zwaard in
de krijgshaftige betekenis van het woord, maar het
vermoeden bestaat dat het gebruikt werd ter gelegenheid
van ceremonies. 

10 In begin jaren '80 heeft men in het toeleidingskanaal naar
de put ter hoogte van de betonfabriek een sluis gemaakt 
om de "grotere" schepen van en naar de werf te krijgen. 
Aanleiding hiertoe was het verbouwen van de Paul 
Krugerbrug van een beweegbare naar een vaste brug. Dit 
had weer te maken met de aanleg van de tramrail. Na een 
bezwaarprocedure van "De Liesbosch", werd de werf voor 
4,5 miljoen subsidie verleend t.b.v. de aanleg van de sluis. 
Dit geld werd opgebracht door de stad Utrecht, Rijkswa-
terstaat en Nederlandse Spoorwegen. 

11 De bewoners van de villa (fam. Van Rooyen) hadden geen
recht van overweg via de werf, om de openbare weg te
bereiken. De villa met grond lag als een soort enclave
tussen de eigendommen van de werf. Dhr. De Vilder had
dhr. Van Rooyen diverse keren gevraagd, of hij huis en
grond niet aan de werf wilde verkopen. Maar Van Rooyen
wilde niet verkopen, waardoor er de nodige spanning
tussen beide heren ontstond. Tijdens een hernieuwde
poging van De Vilder om zaken 
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Het was vroeger de gerechtsplaats van de stad Utrecht, 
met als bijnaam Engelenburg; dieven, moordenaars en 
ander gespuis werden hier opgehangen. De Groot "trok" 
Henk Ankerna en Jan Loendersloot aan als mensen van 
het vak. Toen in 1936 de werf "Vertrouwen" in het 
geprojecteerde kanaalvlak van het aan te leggen 
Amsterdamrijnkanaal bleek te liggen, moest de werf 
verdwijnen. 

13 Enkele afmetingen van de cutterzuiger "Queen of 
Holland": 
lengte over alles inclusief ladder 86,24 m 
breedte over het geheel 15,22 m 
holte 4,50 m en de diepgang bedrijfsklaar ongeveer 3,65 
m. 

te doen, liepen de emoties hoog op, waarop De Vilder 
tegen Van Rooyen zei: "Ik wacht wel tot je kapot bent". 
Het heeft tot mei 1949 geduurd, voordat de akte van 
verkoop bij de notaris kon worden ondertekend. 

12 Dhr. H. Ankerna (bijnaam: die lange), geb. 9-1-1898, 
overleden 23-2-1989, was in 1939 bij de toenmalige 
A.B.M. in dienst gekomen als scheepsbouwkundige. Vóór 
die tijd was hij samen met zijn zwager Jan Loendersloot, 
geb. 7-9-1904, overleden 3-5-1948, als scheepsbouwkundig 
tekenaar werkzaam op de scheepswerf "Vertrouwen", de 
buurwerf van "De Liesbosch". Vóór 1921, toen Gerrit 
Cornelis de Groot de werf van Plaisier kocht, droeg deze 
werf de naam "Citadel". 

 

Fam. H. Ankerna, Hilversum. Fam. J. Loendersloot-van Maanen, Utrecht. Fam. A.J. Loendersloot, Nieuwegein. Fam. D. 
Verbaan, Nieuwegein. Fam. J. van Bemmel, Utrecht. Fam. A. de Kruif, Nieuwegein. Dhr. Th. van de Brink, Nieuwegein. 
Dhr. E. Muller, Bunnik. Dhr. F. van Rooyen, Doorwerth. Dhr. L. van der Linden, Nieuwegein. Dhr. A. van Rees, 
Nieuwegein. Dhr. J. Huyskes, Bussum. Dhr. P. Versteeg, Nieuwegein. 

Met dank aan de hier onderstaande personen 
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MONUMENT IN BEELD 

Bij het ter perse gaan 
van deze Cronyck 
trekken donkere wol-
ken zich samen boven 
het karakteristie 

A. W.M. Hofstee en J. Schut hebben de historie 
van de Prins Hendrikschool en dus ook van het 
internaat, beschreven in het Cronyck de Geyn 
van januari 1985. In 1913 kon het bestuur van 
de "Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van een school met den Bijbel voor 
Schipperskinderen, gevestigd te Vreeswijk" 
mededelen ineen ledenvergadering, dat de 
Rijksoverheid een subsidie wilde verstrekken in 
de stichtingskosten van het schoolgebouw en het 
internaat ter grootte van 75% van de 
stichtingskosten. De begrote stichtingskosten, 
inclusief grondaankoop, bedroegen f 62.480,-. 
In juli 1914 werd met de bouw begonnen. Op 
28 augustus 1915 kwam Prins Hendrik naar 
Vreeswijk om het naar hem genoemde 
schoolgebouw en internaat te openen. Al bij 
die opening telde de school 94 leerlingen. Het 
hoogste leerlingental werd bereikt in 1971, toen 
288 leerlingen aan de school studeerden. In 
1985 is een nieuw internaatsgebouw in gebruik 
genomen. Het historische pand uit 1915 kwam 
toen leeg te staan en eigenlijk is daarna de 
aftakeling begonnen. 

ke gebouw van het Vreeswijkse Prins Hendrik 
Internaat voor schipperskinderen. 
Een aantal jaren geleden al heeft de Histori-
sche Kring Nieuwegein zich ingespannen 
om het pand te behouden door aan te dringen 
op spoedige restauratie. Instemmend is toen 
door de Kring gereageerd op plannen om 
onder meer ateliers voor kunstenaars in het 
gebouw onder te brengen. Helaas ... be-
zwaarschriften tegen de plannen werden geho-
noreerd en sindsdien staat het gebouw te ver-
pauperen. Hopelijk wordt (of is) er nog een 
oplossing gevonden om het schippersinternaat 
voor Vreeswijk te behouden. 

Het Prins Hendrik 
Internaat voor schip-
perskinderen. 
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HERINNERINGEN 
door J. Koehorst 
 
Gezichtsbepalend voor de oude kern van Jutphaas is het kasteel Rijnhuizen, rustiek verscholen 
tussen de bomen aan de Vaartserijn en de Overeindseweg. 
Al ruim dertig jaar huist de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) op het 
kasteel. Het is daarmee al een generatie geleden dat het kasteel echt bewoond werd. Relatief 
weinig Nieuwegeiners zullen zich wellicht de laatste bewoners herinneren: mevrouw A.M. van der 
Molen-Rutgers van Rozenburg en haar echtgenoot de heer M.R. van der Molen. Mevrouw Van 
der Molen, inmiddels weduwe, was graag bereid ons enige van haar herinneringen te vertellen. 

restauratie in 1971 van achter het behang 
fresco's te voorschijn kwamen. Zij houdt het 
niet voor onmogelijk dat de muurschilderingen 
zijn aangebracht door een van haar 'voor-
moederen'. Ze vertelt overigens dat zij en haar 
man reeds lang van het bestaan van de schilde-
ringen onder het behang op de hoogte waren. 
De rest van de vertrekken in het kasteel is 
helaas helemaal veranderd in kantoorruimte. 
 
Bewoonbaar 
De familie Van der Molen betrok Rijnhuizen in 
het voorjaar van 1944. Nadat grootmoeder in 
1943 was gestorven ging het huis eerst in 
eigendom over op de dochters. Maar die wilden 
er niet wonen. Mevrouw Van der Molen wilde 
dat wel. Ze typeert het huis als niet zo groot, 
knus en bewoonbaar. Met haar man besloot ze 
het huis te kopen van de erven en het te 
betrekken. De heer Van der Molen had een 
tandartsenpraktijk op de Maliebaan in Utrecht, 
waar het echtpaar vanaf het huwelijk in 1937 
had gewoond. 
Maar ze is eigenlijk geen stadsmens, vertelt 
mevrouw Van der Molen. Haar ouders woonden 
in Baarn en vanaf haar vroege jeugd kwam ze 
elke zondag bij grootmoeder op Rijnhuizen. 
Het ging haar aan het hart het in 1958 weer te 
moeten verlaten. Ze woont nu in Zeist, in een 
woonsfeer die aan het Rijnhuizen van vroeger 
doet denken. 

Grootmoeder 
Grootmoeder heeft, zover mevrouw Van der 
Molen zich herinnert, bijna altijd op Rijnhuizen 
gewoond. Ze woonde er met een gezel-
schapsdame, want grootvader was helaas al in 
1902 gestorven. Grootmoeder dreef met veel 
kennis van zaken op het landgoed een fruitbe-
drijf. Daarbij werd ze geholpen door erg 
trouw personeel. 

Mevrouw Van der Molen is een kleindochter
van baronesse Ada Mathilde van Hardenbroek 
van Lockhorst-De Geer, die in 1857 op
Rijnhuizen werd geboren en er in 1943 stierf. 
De baronesse was de laatste eigenaar/bewoner, 
die zowel op het kasteel geboren als gestorven is.

Onderhoud 
Mevrouw Van der Molen prijst het FOM voor het 
goede onderhoud van het huis. Eén van de 
redenen om Rijnhuizen in 1958 te verkopen 
was het onderhoud. Dat was voor een particulier 
niet meer op te brengen. Het huis moest nodig
opgeknapt worden, terwijl er toen niets echt 
veranderd en gemoderniseerd mocht worden. 
De Alexanderzaal, met zijn unieke, beschil-
derde behang, is behouden gebleven. Daar
worden nu vergaderingen gehouden. Mevrouw 
Van der Molen is ook zeer verheugd over de 
staat van de tuinkamer, waar bij een 
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De chauffeur/huisknecht was bijvoorbeeld als 
koetsier bij haar begonnen en de tuinbaas, die 
met twee knechts het tuinbedrij f dreef, liep rond 
met een medaille voor 40 jaar trouwe dienst. 
Het gezelschap op en rond het kasteel was hecht 
en had onderling een grote band. Je voelt je 
voor elkaar verantwoordelijk, zo typeert 
mevrouw Van der Molen dit. Vanzelfsprekend 
zorgde je voor de mensen en de mensen 
zouden grootmoeder nooit in de steek hebben 
gelaten. 

Jutphaas 
De familie heeft het ook altijd goed met de 
mensen in het dorp kunnen vinden. Voor het
dorp was grootmoeder 'de oude mevrouw'.
Leuke anekdotes uit de oude tijd kan me-
vrouw Van der Molen zich niet direct herinne-
ren. Als kind kwam ze alleen op zondag op 
Rijnhuizen en dan kwam je niet in het dorp. De 
kinderen speelden in de tuin en snoepten in de 
moestuin - waar nu het arboretum is. Wel 
herinnert ze zich dat het verhaal ging, dat er een 
onderaardse gang liep van Rijnhuizen naar de 
Heemstede. Grootmoeder heeft het haar 
verteld. De oude tuinbaas Henk van Brenk, zou 
als jongen van 16 jaar in de oranjerie in de 
onderaardse gang hebben gestaan. Grootvader
Van Hardenbroek heeft het gat dicht laten
gooien. Bij een bezoek aan de Heemstede zou
lang geleden overigens de eigenaar ook hebben
verteld over een gang. Verder heeft mevrouw
Van der Molen natuurlijk haar persoonlijke
herinneringen aan Jutphaas, maar die zijn niet 
zo bijzonder, meent ze. Maar ze kent de mensen 
allemaal nog: Ter Maat, Breedveld, Veldhuizen,
Friedemann, schoolhoofd Hanselaar, Van 
Leeuwen, De Ruiter, wijkzuster Van Ham,
Kooiman, Luiten, noem maar op. 

Oorlog 
In het begin van de oorlog is grootmoeder naar 
een boerderij in Papekop gevlucht. Het kasteel 
lag te gevaarlijk dicht bij het fort. Vlak na de 
capitulatie is ze weer teruggekomen en nam haar 
leven gewoon weer op. Telkens kwamen er 
Duitsers langs om te kijken. Grootmoeder 
schreef eens dat er 'heren' waren geweest. 
Maar de 'heren' vonden het maar niets, want er 
waren op het kasteel geen wastafels. 

Enige tijd na het overlijden van grootmoeder is 
Rijnhuizen in beslag genomen. De evacuatie-
commissie dacht dat het huis leeg stond, 
waarna het ter beschikking werd gesteld aan 
de diaconie van Nieuwe Tonge op Flakkee, dat 
toen - we schrijven 1944 - onder water stond. De 
Van der Molens betrokken de bene-
denverdieping om ruimte te laten voor de 
evacué's, die gebleven zijn tot vier, vijf maanden 
na de bevrijding. 
En de oude mannetjes genoten, vertelt ze, ze 
konden wandelen en vissen. 

Slager 
De aanwezigheid van evacué's heeft de Van der 
Molens ervoor behoed dat de Duitsers het 
kasteel in beslag namen. En ze konden het 
allemaal goed met elkaar vinden. Een boeiend 
gezelschap meent mevrouw Van der Molen. Een 
bewijs hiervan is, dat mevrouw Van der Molen 
nog steeds contact heeft met iemand die in die 
tijd als jong meisje op het kasteel verbleef. 
De diaconie had overigens van alles meegeno-
men: varkens, kippen en geiten. In de kelders 
van Rijnhuizen heeft zich dan ook het een en 
ander afgespeeld, dat 'clandestien' genoemd 
mag worden. De Jutphaase slager weet daar 
alles van. 

Duistere tijden 
Praten over de oorlogsjaren brengt nog duis-
terder herinneringen. Na Arnhem waren er 
vier tot vijf dagen een Duitse officier en vier 
onderofficieren - kwartiermakers - over de vloer. 
Ze sliepen op de vloer van de kamer waar nu de 
directeur van de FOM resideert. En net in die 
dagen was er een zwaar bombardement, waarbij 
alle ruiten aan de voor- en zijkant van het 
kasteel sneuvelden. Evacué's, Duitsers en de 
Van der Molens moesten zich met elkaar schuil 
houden in de kelder. Het heeft een paar weken 
flink getocht in het huis en de Van der Molens 
moesten hun toevlucht zoeken in het huis van 
burgemeester Hamers. Mevrouw Van der 
Molen herinnert zich de keer dat haar man bij 
de Duitse commandant ging pleiten voor een 
boer die had geweigerd zijn paard aan de 
Duitsers af te staan. In een laatste herinnering: 
vlak na de luchtlanding bij Arnhem kwam er 
een jonge Duitser een fiets halen, met een 
geweer in de aanslag. 
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DE WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
door M.M.M. Lockefeer 

Korte geschiedenis 
Zo'n elf jaren geleden, toen de Historische 
Kring Nieuwegein werd opgericht, werd bij de 
werkgroepen van de Kring ook een Werk-
groep Archeologie gepland. 
Degenen, die zich voor deze werkgroep opgaven, 
hadden nog maar een vaag idee van wat 
archeologie eigenlijk inhield. 
De eerste stappen in de goede richting deden 
we aan de hand van Leen Hamerslag; het 
eigenlijke werk werd enkelen van ons op A.W.N.-
werk- en studiekampen ingeslepen. Daaraan 
hielden we overigens goede contacten met 
beroepsarcheologen over. Met de provinciaal 
archeoloog Drs W.J. van Tent hebben we van 
het begin af aan regelmatig overleg gevoerd. 
We werken officieel onder leiding van de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemon-
derzoek, de R.O.B.; daarom dragen we ook een 
archeologische verantwoordelijkheid voor het
Nieuwegeinse gebied. 
Niet alleen onze geestelijke, maar ook onze 
materiële bagage is redelijk op peil geraakt, de 
laatste dank zij de royale financiële ruimte, die 
de Historische Kring ons steeds bood. 
Momenteel bestaat de Werkgroep Archeologie 
uit ongeveer 15 actieve leden, waarbij drie 
werkers "van het eerste uur". 

Archeologie in Nieuwegein 
Na enkele noodopgravingen (o.a. Zwanenburg, 
de Bongenaar, Kerkveld en Plofsluis) kregen 
we door de omstandigheden kans om op de 
Blokhoeve een groot opgezette opgraving te 
beginnen. Het betrof hier een inheemsRomeinse 
nederzetting, d.w.z. één of enkele boerderijen 
uit de Romeinse tijd. Vier van deze 
nederzettingen waren al voorwerp van onderzoek 
geweest in Nieuwegein; ze hebben gelegen in 
Batau-Zuid, op 't Kerkveld, bij de Plofsluis en 
in Batau-Noord. Ze lagen op een stroomrug van 
een oud, gefossiliseerd rivierenstelsel, de enige 
plaats, die woonruimte bood in dit gebied. Veel 
mensen hebben overigens nog weinig inzicht in 
het archeologisch principe van de R.O.B., 
volgens hetwelk wij werken. Dit principe houdt 
in: alleen maar opgraven als het ècht nodig is, 
d.w.z. als vernietiging dreigt. 

Verder: voorstudies maken, alles documenteren 
door verslaggeving, tekenen, meten, foto-
graferen en vergelijken met andere opgravin-
gen, gedetailleerd alle vondsten onderzoeken 
(in dit geval enkele tienduizenden - voorna-
melijk scherven), en, tenslotte, een weten-
schappelijk verantwoorde publikatie verzorgen.
Alles moet beschikbaar blijven voor later, en 
eventueel deskundiger onderzoek (betere 
technieken, meer kennis). 
Wat een opgraving aan gegevens oplevert, kan 
altijd een stukje zijn van de grote, nooit vol-
tooide "puzzel van het verleden". Grote 
woorden, maar ze zijn waar! Aan de opgraving 
op de Blokhoeve hebben we ruim vijf jaren 
gewerkt, gemiddeld toch wel één dag per week. 
Het verwerken van alle gegevens en het maken 
van een definitief verslag houdt ons (afgezien 
van het inrichten van het museum!) nog wel 
even bezig. Voorlopige verslagen van onze 
Blokhoeve-opgraving zijn op landelijk niveau 
met interesse ontvangen en ook al in een 
landelijk tijdschrift gepubliceerd. 
In ons nieuwe "home" in het Historisch Mu-
seum hopen we nog beter werk te gaan leveren en 
een goed beeld te bieden van onze archeolo-
gische bezigheid en van archeologie in het 
algemeen. 

De Werkgroep Archeologie (foto: Wil Brok) 
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VAN DE REDACTIE 

Nieuwe leden 
Het is steeds gebrui-
kelijk geweest om de 
namen van de nieuwe 
leden en donateurs in 
deze rubriek te ver-
melden. Sinds juni 
1989 zijn er meer dan 
55 nieuwe leden en 
donateurs bijgekomen 
en het aantal is  

nu gestegen tot boven de 450! 
De redactie zoekt nog naar een mogelijkheid 
om op een overzichtelijke en verantwoorde 
wijze alle namen te publiceren. We zijn er nog 
niet uit. 

Bibliotheek 
Van mevrouw De Roos, Zuiderstraat 41, 
Vreeswijk, ontving de Historische Kring 
Nieuwegein ten geschenke het uit 1906 date-
rende boek 'De St. Nicolaaskerk van Jutfaas', 
geschreven door Dr. H.J.A.M. Schaepman. 
Hartelijk dank voor deze fraaie uitbreiding van 
onze bibliotheek! 

Jaarprogramma 
6 februari 1990: Jaarvergadering in 'De Lan-

taern', aanvang 20.00 uur. 
10 maart 1990: Excursie naar het Waterlei-

dingmuseum aan de Reac-
torweg 47 te Utrecht. U reist er 
op eigen gelegenheid naar toe 
en op die zaterdag 
verwelkomen wij u bij de 
ingang van het Waterlei-
dingmuseum om 14.00 uur. 
Deze excursie is gratis! 

21 april 1990: Het dagje uit van de Histori-
sche Kring Nieuwegein. Graag 
verwijzen wij .u naar de 
circulaire en wij verzoeken u 
spoedig in te schrijven! 

Het museum in wording 
Sinds de gerestaureerde boerderij Geinoord 12 
aan de Historische Kring Nieuwegein is 
overgedragen is er veel werk verzet. Onder de 
deskundige leiding van de heer P. Nieuwen- 

huizen zijn bedrijven begonnen met het instal-
latiewerk en is een werkgroep aan de gang met 
velerlei klussen. 
 
De volledige elektrische installatie is inmiddels
gereed, evenals de keukeninrichting, de archief-
en kantoorruimten en een deel van de 
expositieruimten. Verschillende vitrines zijn 
verbouwd en omgebouwd en langs de wanden 
zijn de panelen aangebracht voor expositie 
van prenten en foto's. 
Gewerkt wordt nog aan de airconditioning en 
aan de tochtsluis bij de hoofdingang, die nodig 
is om de werking van de airconditioning niet te 
verstoren. Het is de bedoeling, dat nabij de 
tochtsluis een liftinstallatie voor gehandicapten 
wordt gerealiseerd. De installatie kan 
grotendeels worden bekostigd uit diverse 
subsidies en daarover vindt momenteel overleg 
plaats. 

Voor de inrichting van de exposities is een 
speciale werkgroep ingesteld, die met voortva-
rendheid aan het werk is. 
 
Otto Pijpker 
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VOOR U GELEZEN IN... making met het water van de BILDTSCHE 

GRIFT onvermijdelijk was. Gelukkig waren 
eenige burgers dadelijk bereid hulp te verleenen 
en mocht het hun na eenige moeite gelukken 
hem behouden op het droge te brengen. Hoewel 
het bad hem vrijwel had ontnuchterd, vond een 
agent van politie het raadzaam, hem ter verdere 
kalmeering den arm aan te bieden en naar het 
Hulpbureau aan de Maliebaan te 
transporteeren. 

WIST U DAT ... 
... de verkoop van ons nieuwe boek ' Jutphaas en 
Vreeswijk vroeger; Nieuwegein nu' uitstekend 
loopt? 
... de opbrengst ervan bestemd is voor de 
inrichting van het Historisch Museum? ... we dus 
snel alle boeken willen verkopen? ... het wel erg 
lang duurt voordat de Gemeentelijke 
Monumentencommissie met haar 
werkzaamheden begint? ... die Commissie toch 
zeker veel werk te verzetten heeft op het gebied 
van het monumentenbeleid èn het behoud en 
restauratie van monumenten? 
... door enkele bestuursleden is deelgenomen aan 
een provinciale contactdag voor besturen van 
historische verenigingen? ... die contactdag is 
gehouden in het Provinciehuis op het 
Pieterskerkhof met een ontvangst door de 
Commissaris van de Koningin in Paushuize? 
... tijdens de contactdag de eerste stappen zijn 
gezet om te komen tot een overkoepelend orgaan 
voor historische verenigingen in de provincie 
Utrecht, dat service aan de verenigingen zal gaan 
verlenen en ook nog wat subsidies te verdelen 
krijgt? ... tijdens de contactdag uitvoerig is 
gesproken over het project Monumenten 
Inventarisatie provincie Utrecht? ... de 
Historische Kring Nieuwegein een compliment 
kreeg voor de uitvoerige en prima verzorgde 
rapporten van monumenten in Nieuwegein-
Noord? 
... die inventarisatie is verricht door Ad Brand 
en Teunis Kooyman? ... als de gemeente f 8.000, 
- gaat subsidiëren en 300 boeken koopt er een 
prachtig boekwerk over de monumenten in 
Nieuwegein zal verschijnen? 
... juist de Gemeentelijke Monumentencom-
missie daaraan een prima naslagwerk zou 
hebben? 

 

De Utrechtsche 
Courant van 22 juni 
1893 
VISSCHERSVER-
RASSINGEN. - Tien 
tegen één dat onze 
lezers, als ze van de 
KEULSCHE VAART 
hooren, in 

den regel dadelijk aan schippers en scheep 
vaart denken. 
Maar de visschers dan? 
Voor hen bevat die vaart allerlei verrassingen in 
zijn bedding. Nu heeft elk vischwater zijn 
surprises, die door hengelaars en kruisnetvis-
schers zoo nu en dan worden opgehaald, zooals 
daar zijn baksteenen en oude schoenzolen en 
aardenpotscherven en leege flesschen. Maar 't 
MERWEDEKANAAL staat hooger dan onze 
stadssingelgrachtjes en 't behelst betere dingen. 
Daar haalt een visscher werkelijk VISCH op, 
vaak zelfs visch, die men overal elders behalve 
daar zou zoeken. Gisteren had een hengelaar de 
niet onaardige verrassing met behulp van 
gewoon vischtuig en een gewone worm, een 

MOSSEL 
te vangen. De haak was binnen de schelp met de 
punt er door naar buiten gedrongen. De 
visscher was genoodzaakt, met een mes de 
schelp open te breken, om de haak los te 
kunnen maken. 
Van de KEULSCHE VAART wordt zooveel 
kwaads gesproken, dat ook dit goede - het 
bezit van verborgen mosselbanken - wel eens 
verteld mag worden om haar een beetje te 
rehabiliteeren. 
Verleden jaar werd er een ZALM in gevangen. 
Van 't jaar een MOSSEL. Wat zal 't volgend 
jaar brengen? Wie weet of we binnen kort de 
FOREL er nog niet eens heel broederlijk naast de 
MAATJESHARING zien rondzwemmen! 
STADSNIEUWS. - Ook een bad! - Gisteren 
middag ten 5 uur, vervolgde de 60-jarige 
zeilmaker K.W.A. uit VREESWIJK, met een 
niet al te vasten tred zijn weg langs het Hooge-
landspark alhier, zoo nu en dan tengevolge van 
de "Schiedammertjes" eens een buiteling 
makende. 
Op een gegeven oogenblik maakte hij zijne zij-
delingsche wending zóó groot, dat eene kennis 
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DE BARBARAKERK VAN VREESWIJK, 1582-1990 
Momenten uit de geschiedenis van de katholieke kerk van Vreeswijk, 
(Nieuwegein-Zuid) 
door J. Schut 
 
De St.-Barbarakerk aan de Koninginnenlaan in Nieuwegein-Zuid bestaat over enkele maanden 
tachtig jaar. In het hierna volgende artikel wordt de geschiedenis van deze katholieke kerk 
beschreven. Het verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de 
historie van de katholieke kerk van Vreeswijk gedurende de periode 1582-1910. In het tweede 
deel zal aandacht worden geschonken aan het tijdvak 1910-1990. 

I Inleiding (Periode 1582-1910) 
De beeldenstorm van 1566 heeft tot gevolg, dat 
in 1580 ook in Vreeswij k het rooms-katholieke 
geloof verboden wordt. Samen met veel 
andere collega's legt de pastoor van Vreeswijk 
het verbod naast zich neer en blijft in functie. 
Twee jaar later dwingen de Staten van Utrecht
hem echter af te treden. Alle kerkelijke goederen 
worden vervolgens aan de "hervormings-
gezinde" overgedragen. 
 
"Item op den Pynxterdach, anno twee en 
tachtich, is den Drossaert met Missive van Mijn 
Heeren (Regierders der stad Utrecht) gesonden 
aen den Pastoor of Capellaen op De Vaert, ende 
verboden syn predicatiën. `) 
 
Naar het schijnt heeft de kerkelijke overheid in 
Vreeswijk zich bij het verbod neergelegd. Dit in 
tegenstelling tot andere plaatsen in de provincie. 
Daar wordt het verbod veelvuldig overtreden of 
wordt het katholicisme oogluikend toegestaan.
Dat is onder andere in Jutphaas het geval. Op 
de kastelen Vronestein, De Bongenaar, 
Rijnestein, Rijnenburg en Heemstede ontstaan
kleine huiskapellen, waarin door rondreizende 
geestelijken de Heilige Missen worden gelezen
en de Sacramenten bediend. In de tweede helft 
van de zeventiende eeuw is de situatie in 
Jutphaas zodanig veranderd, dat een eigen 
pastoor kan worden benoemd. In 1688 wordt aan 
de Overeindseweg een zogenaamde "schuilkerk" 
in gebruik genomen. 
In de gemeente Vreeswijk kent men dergelijke 
huiskapellen en schuilkerken niet. Daar zijn een 
aantal oorzaken voor aan te geven. De 
belangrijkste reden daarvan is, dat Vreeswijk 
onder de invloedssfeer van de stad Utrecht ligt. 
Decennia lang is het dorp een "heerlijkheid" 
van Utrecht. Dit betekent onder meer, dat de 
stedelijke overheid de feitelijke regeermacht 
over Vreeswijk bezit en er de recht 

spraak uitoefent. Hierdoor is het openlijk
belijden van het katholieke geloof erg moeilijk.
Dat Vreeswijk geen huiskapelletjes of schuil-
kerk heeft gekend, betekent niet dat de plaat-
selijke bevolking zich sterk tot de "nieuwe 
religie" voelt aangetrokken. Het tegendeel is 
eerder waar. In 1593 klaagt de plaatselijke 
predikant, dominee Van Braeckel, dat slechts 8 à
9 ingezetenen deelnemen aan het Heilig 
Avondmaal. In genoemd jaar blijkt dat de 
Vreeswijkse katholieken uitwijken naar Tull en 
't Waal, waar pastoor C.A. van Everdingen nog 
op zijn post staat "in syne bedieninghe hem 
houdende nae d'oude wyze".2) In 1597 overlijdt 
pastoor Van Everdingen. De katholieke 
Vreeswijkse bevolking is daarna genoodzaakt 
in de parochiekerk van Honswijk ter kerke te 
gaan, waar pastoor Dirck van Eck van Malsen 
"de grijze Moederkerk met hart en ziel bleef 
toegedaan.`) Deze pastoor van Honswijk moet 
in 1610 het veld ruimen, waarna gedurende 
ruim vijftig jaar de parochianen van Vreeswijk 
zijn aangewezen op de zielszorg van Utrechtse 
en IJsselsteinse pastoors. Vanaf 1664', "toen een 
pastoor te Jutfaes benoemd was", wordt de 
zielszorg van de Vreeswijkse bevolking 
opgedragen aan de respectievelijke pastoors 
van Jutphaas. Deze situatie duurt tot 1797. 
Eerst in dit jaar krijgt de parochie Vreeswijk 
weer een eigen pastoor. 

Bataafse Republiek 
In 1795 breekt een periode aan die bekend
staat als de tijd van de Bataafse Republiek.
Deze politiek zeer turbulente periode brengt een
groot aantal veranderingen op gang. Het is hier
niet de plaats uitgebreid op al deze wijzigingen
in te gaan. We volstaan met de constatering, dat
deze staatsomwenteling in 1795 vrijheid van
godsdienst brengt en dat in 1798 de scheiding
van Kerk en Staat een feit 
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wordt. Sindsdien is de geschiedenis van de 
Katholieke kerk van Vreeswijk goed te volgen.
We gaan echter eerst even terug naar het jaar
1765. 
In dit jaar wordt door de Vreeswijkse school-
meester Jacob Leen een "Fransche en Duitsche 
Kostschool" geopend. De school kent 
aanvankelijk een florerend bestaan. In 1785 
volgt Aldert Leen zijn vader als kostschool-
houder op. Omstreeks deze tijd wordt de goede 
naam van de familie Leen aanzienlijk ge-
schaad. Mede daardoor daalt het leerlingen-
aantal sterk. In 1793 kan Aldert Leen niet 
meer aan zijn financiële verplichtingen vol-
doen en wordt het faillissement over de kost-
school uitgesproken. 
De school wordt verkocht aan Willem Hart-
kamp Hoogop. Pogingen om het exclusieve
onderwijsinstituut nieuw leven in te blazen 
mislukken. Ondanks een groots opgezette re-
clamecampagne is Willem Hartkamp Hoogop in 
het voorjaar van 1794 genoodzaakt de
schooldeuren definitief te sluiten. Het school-
gebouw met internaat gaat over in handen van 
Cornelis Hogerkamp, die het complex in
augustus 1794 al weer te koop aanbiedt: 
 
"Uit de hand te Koop of te Huur, om terstond te
aanvaarden, een logeable Huisinge, met annexe
Gebouwen, hebbende een aangenaam uitzigt
over de Rivier de Lek; en zedert lange tot een
Fransche en Duitsche Kostschool gebruikt,
staande en geleegen binnen de Heer 

lijkheid Vreeswyk, anders De Vaart. Adres bij
den Eigenaar Cornelis Hogerkamp, in 't Lo-
gement 't Schippershuis, te Vreeswyk, voor-
noemd. 
De Brieven Franco. `) 
 
Het is niet na te gaan of de advertentie succes
heeft. Kopers komen er zeker niet op af.
Mogelijk hebben zich voor een korte tijd één of
meer huurders aangemeld. In 1797 staat het
gebouwencomplex leeg. 
 
In de zomer van genoemd jaar wordt de Ka-
tholieke kerk van Vreeswijk opnieuw opgericht.
Bij het zoeken naar een geschikte kerkelijke
ruimte heeft het kerkbestuur zijn oog laten
vallen op het leegstaande schoolgebouw.
Namens het kerkbestuur voeren Jacobus
Koppers, Jan Stekelenburg, Jacobus van
Leusden en Barend Blom de onderhandelingen
met Cornelis Hogerkamp. Het resultaat van
deze besprekingen is, dat het gebouw voor f
1.600, - wordt verkocht aan de heropgerichte
Katholieke kerk te Vreeswijk. Het
schoolgebouw en het internaat worden ingericht
als kerk en het huis van de schoolmeester tot
pastorie. 

Eigen kerk 
De eerste pastoor van de parochie Vreeswij k is
Bernardus van der Linden. Na zijn opleiding
staat hij als kapelaan enige tijd in Hilversum 

  

27 



 
en vanaf 1794 in Utrecht. In de zomer van 1797 
volgt zijn benoeming tot pastoor van Vreeswij k, 
waar hij op 24 september zijn intrede doet. Hier
viert hij "voor de eerste maal de H. Geheimen 
met de geloovigen, die hem juichend 
omgaven.`) Op dezelfde dag wordt ook het 
kerkgebouw ingezegend en gewijd aan de H. 
Barbara, patrones van de scheepvaart. 
Tussen de Katholieke kerk van Vreeswijk en de 
Hervormde Gemeente Vreeswijk wordt in 
februari 1799 een overeenkomst gesloten over 
het gebruik van de hervormde begraafplaats. 
Het zuidelijke gedeelte daarvan wordt be-
stemd voor de parochianen van de Barbara-
kerk. 
Pastoor Van der Linden blijft nog geen zes jaar 
in Vreeswijk. In februari 1803 wordt hij 
overgeplaatst naar Hilversum. De Barbarapa-
rochie telt omstreeks die tijd ongeveer 250 
zielen. In maart 1803 doet Adrianus Versterre 
zijn intrede. In 1806 heeft de parochie 276 
zielen. De tot kerk omgebouwde kostschool is 
daardoor te klein geworden. Pastoor Versterre 
besluit de oude kerkruimte af te breken om op 
dezelfde plaats een grotere kerk te bouwen. De 
eerste steen daarvan wordt op 17 juni 1806 
gelegd. De bouw verloopt voorspoedig, zodat de 
nieuwe kerk nog in hetzelfde jaar in gebruik kan 
worden genomen. 
In 1815 telt de gemeente Vreeswijk 830 inwo-
ners, van wie er ongeveer 300 katholiek zijn.
Tien jaar later is het inwonertal gestegen tot 
926 en het aantal katholieken tot 314. Op 1
januari 1830 heeft Vreeswijk 984 inwoners en in 
1835 zijn er dat 1023. In laatstgenoemd jaar is 
het zielental van de katholieke kerk opgelopen 
tot 323. Omstreeks 1840 is 41 procent van de 
Vreeswijkse bevolking rooms-katholiek, hetgeen 
neerkomt op ongeveer 450 parochianen. 
Op 24 mei 1842 krijgt de parochie een nieuwe
pastoor in de persoon van Johannes van Hat-
tum. De in 1806 gebouwde kerk is door de 
sterke toename van het aantal parochianen te
klein geworden. Onder leiding van pastoor 
Van Hattum vindt in 1848 een aanmerkelijke
uitbreiding van het kerkgebouw plaats. De 
aanbesteding van deze vergroting wordt ge-
houden op dinsdag 29 februari 1848: 
 
"AANBESTEDING 
Op Dingsdag den 29. Februarij 1848, des
voormiddags ten elf ure, zal men ten huize van
Joh. Kaufman, te Vreeswijk, ten overstaan 

van den Notaris W.H.J. Cambier van Noote, in 
het openbaar aanbesteden: 
Het VERGROOTEN van het R.C. KERK-
GEBOUW te Vreeswijk, met de leverancie van
de daartoe benodigde materialen, waarvan de
bestekken zullen ter lezing liggen van den 22.
Februarij te Utrecht, bij J. de Goeij in De Ree, en
met de teekening te Vreeswijk, bij J. Kaufman;
zullende de aanwijzing in loco geschieden op
Maandag den 28. Februarij, des voormiddags
ten 10 ure precies, door den architect G. van
Vogelpoel, te Utrecht, bij wien tevens de nadere
informatien zijn te 
bekomen. "6) 
 
Pastoor Van Hattum vertrekt in 1851 naar de 
Onze-Lieve-Vrouwenkerk aan de Biltstraat in 
Utrecht. Zijn opvolger in Vreeswijk is Adria-
nus Johannes van Bemmel, die zes jaar in 
Vreeswijk staat en dan naar Cabauw wordt 
overgeplaatst. In november 1857 doet Joannes 
Wagelaar zijn intrede. Hij heeft een minder 
goede gezondheid, zodat hij de parochiële 
werkzaamheden moet overlaten aan kapelaan 
Kersten. Pastoor Wagelaar overlijdt in de eerste 
maand van 1859. Ook zijn opvolger, H. Meurs, 
staat niet erg lang in Vreeswijk. In 1867 verruilt 
hij de Vreeswijkse parochie voor die van de 
gemeente Azewijn, een klein dorpje bij 's-
Heerenberg, in de provincie Gelderland. 
 
In de nacht van 13 op 14 september 1864 krijgt 
de Barbarakerk ongewenst bezoek. Verschil-
lende zilveren gebruiksvoorwerpen worden 
gestolen en ook het Maria-beeld en diverse 
misgewaden worden vernield. Op 8 oktober 1867 
doet pastoor Johannes van der Heijden zijn 
intrede. Gedurende veertig jaar oefent hij het 
pastorale ambt uit in het dorp aan de Lek. 
Gedurende deze periode komt de parochie tot 
grote bloei. Hierboven is reeds gememoreerd, 
dat er in 1799 een overeenkomst is gesloten met 
betrekking tot het gebruik van een deel van de 
Nederlandse Hervormde begraafplaats door de 
R.K.-gemeenschap. In 1868 komt aan die 
overeenkomst een einde met de ingebruikne-
ming van een eigen katholieke begraafplaats op 
de hoek van de Dorpsstraat en de Konin-
ginnenlaan. Bij een openbare verkoping 
wordt namelijk de villa "Schoonzicht" aange-
kocht. Op een gedeelte van de bijbehorende 
tuin wordt de katholieke begraafplaats aange-
legd. De villa wordt verhuurd. Omstreeks 1900 
is de kerk aan de Verlengde 
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Dorpsstraat opnieuw te klein. Vergroting van het
kerkgebouw wordt overwogen en vervolgens
afgewezen. Ook is men van plan om het
kerkgebouw te slopen om op dezelfde plaats
een groter gebouw neer te zetten. Deze plannen
zijn in een vergevorderd stadium, als men in
1908 toch kiest voor een andere oplossing. Het
kerkbestuur is namelijk van mening dat de kerk
dichter bij de begraafplaats moet komen te
staan. Men besluit de villa "Schoonzicht" te
slopen om op de vrijkomende plaats de nieuwe
kerk te bouwen. 

komen: Gebrs. Smissaert te Amsterdam f
103.600, -; Reekers te Amsterdam f
103.600, -; Van den Berg en Biggelaar te
Amsterdam f 103.600, -; Hille en Rozen te
Amsterdam ƒ 103.000, -; Voorend te IJsselstein f
99.400, -; Geelens te Blauwkapel f 97.989, -;
Van Leusden te Gouda f 97.600, -; Van der
Pluijm en Gielen te Rotterdam f 87.380, -;
Westerom te Nijmegen f 86.656, -; Berendsen en
Braam te Nijmegen f 86.290, -; Kokken te Tilburg
f 86.150, -; Gebrs. Koenders te Enschede f
85.475, -; Berkhout te Medemblik f 85.200, -;
Beijer te Medemblikf 83.740, -; Etmans te
Utrecht f 82.290, -; Bakker te Princenhage f
82.290, -; Willemsen te Vreeswijk f 82.840, -;
Groenendaal te Breda f 82.500, - en G.
Dumolin te Vianen f 74.625, -. De gunning is
aangehouden. " 
 
Twee weken later wordt het werk gegund "aan 
den laagsten inschrijver", de heer Dumolin, te 
Vianen, voor f 74.625, - .8) 

II (Periode 1910-1990) 
Nieuwe kerkgebouw 
Nadat gedurende de wintermaanden en de 
lente van 1909 de nodige voorbereidende 
werkzaamheden zijn verricht, wordt op 21 
juni 1909 de eerste steen gelegd. 
 
"Heden had alhier plaats de plechtigheid van 
het leggen van den eersten steen voor de in 
aanbouw zijnde R.C. Kerk. Te 4 uur begaf zich 
de Zeer Eerw. Heer Pastoor G.J. Mol, gevolgd 
door den heer H. Kroes, architect, benevens de 
heeren Kerk- en Armmeesters naar het versierde 
terrein, waar het Priesterkoor, waar de 
plechtigheid zou plaats hebben, een feestelijk 
aanzien had verkregen. Toen de voorafgaande 
plechtigheden waren volbracht, werd door den 
Zeer Eerw. Heer Pastoor de eerste steenlegging 
verricht, daarin gevolgd door het Kerk- en 
Armbestuur. Velen uit ons dorp, zoowel 
katholieken als andersdenkenden, waren op het 
terrein tegenwoordig. Na het volbrengen der 
plechtigheid werd den werklieden voor dien dag 
vrijaf ge 
geven. "9) 

De bouw verloopt voorspoedig. De inwoners van 
Vreeswijk krijgen in mei 1910 de gelegenheid de 
bijna voltooide kerk te bezichtigen. Twee 
maanden later, op donderdag 14 juli, 
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Pastoor Van der Heijden heeft de bouw van
deze kerk niet meer mee mogen maken Hij
overlijdt op 5 april 1907. Architect H. Kroes uit
Amersfoort krijgt een jaar later opdracht een
kerkgebouw met pastorie te ontwerpen.
Aanbesteding vindt plaats op 3 november
1908. 

"VREESWIJK. - Aanbestedingen. - Bij de heden
gehouden aanbesteding voor het bouwen eener
R.K. Kerk met toren en pastorie op een terrein
naast de R. C. Begraafplaats alhier, waren de
volgende inschrijvingen inge- 



 

De Barbarakerk omstreeks 1915 

wordt de nieuwe kerk door Mgr. H. van de 
Wetering ingewijd. 
 
Het ontbreekt de parochie aan de benodigde 
gelden voor de aanschaf van een kerkorgel.
Organist J.Th. Suijkers moet zich behelpen met 
een eigenlijk niet geschikt harmonium. Deze 
situatie duurt bijna veertig jaar. In 1943 wordt 
geklaagd over de slechte toestand van het 
instrument. Zowel organist als kerkkoor
dringen aan op vervanging van het harmo-
nium. De tijdsomstandigheden en de financiële 
positie van de kerk laten een dergelijke uitgave 
niet toe, waarna de plannen in de ijskast 
verdwijnen. Eerst in 1949 kan aan de wensen 
van organist en koor worden tege-
moetgekomen. 
 
Leven en dood volgen elkaar op, ook in Vrees-
wijk. Op de dag van de inzegening van het 
gebouw in 1910, worden vanuit de kerk de 
eerste begrafenisplechtigheden gehouden. Het 
betreft de begrafenis van de weduwe Van 
Dillen. Aan M.A.F. Edelbroek valt op 1 
augustus 1910 de eer te beurt de eerste dopeling 
in de nieuwe kerk te zijn. Op 17 augustus kan 
pastoor Mol het eerste huwelijk inzege- 

nen, namelijk van S.H. Dekker en M.E. Val-
kenburg. 
 
Een andere plechtigheid vindt op 13 oktober 
1912 plaats. Op deze dag viert weduwe G. 
Lieshout-van Vugt haar honderdste verjaardag. 
Ter gelegenheid daarvan wordt in de 
Barbarakerk een bijzondere H.-Mis opgedra-
gen. 
Pastoor G.J. Mol gaat in 1930 met emeritaat. 
Zijn opvolger is pastoor H. van Soest, die op 20 
oktober 1930 zijn intredepreek houdt. Ge-
durende de achttien jaar dat hij in Vreeswijk 
staat, maakt hij zich erg verdienstelijk voor het 
katholieke verenigingsleven. Het kerkbestuur 
onderneemt in 1931 stappen om de be-
graafplaats uit te breiden. De gemeenteraad 
wijst een dergelijk verzoek echter af, waarna 
beroep wordt aangetekend bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht. Ook deze instantie staat 
afwijzend tegenover de uitbreidingsplannen. 

Twee jaar later wordt de kerk inwendig ver-
fraaid met een nieuwe preekstoel. Die bestaat 
uit een marmeren voet, met daarop een kope-
ren kuip. Het is een ontwerp van de Utrechtse 
edelsmid Jan Veerkamp. Hij heeft zich bij het 
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Het interieur van de Barbarakerk in 1910 

ontwerpen laten inspireren door vier gelijke-
nissen uit Mattheus 13. Ook de trapleuning is 
van koper vervaardigd en is met een vijftal 
bloemen bewerkt: de zonnebloem, de mei-
doorn, de roos, de jasmijn en de lelie. Ze zijn 
respectievelijk het zinnebeeld van het Gods-
verlangen, de hoop, de liefde, de trouw en de 
zuiverheid. 
Op de foto op pagina 30 is duidelijk de afwa-
teringssloot te zien, die het kerkelijk terrein 
scheidt van de Koninginnenlaan. Deze sloot is in 
1935 onderwerp van discussie binnen de 
gemeenteraad van Vreeswijk. Waarschijnlijk 
heeft de sloot niet erg fris geroken of heeft ze het 
regenwater niet kunnen verwerken. Voorgestelde 
plannen om de sloot te dempen en een riolering 
aan te leggen gaan niet door. De gemeenteraad 
is van oordeel, dat het probleem "met spuien 
via de kolk" opgelost kan 
worden. 10) 

Aan het eind van de veertiger jaren is aan de 
situatie nog niets veranderd. Opnieuw komt 
deze sloot in de locale pers ter sprake, als in 
november 1949 de hevige regenval niet verwerkt 
kan worden. Gedeelten van de begraafplaats, 
van het processieterrein en van de Schoolstraat 
worden herschapen in "een uitgestrekte 
binnenzee van enkele decimeters diepte". ") Aan 
deze situatie komt in 1950 een 

Kadastrale tekening van de begraafplaats met voorge-
stelde uitbreiding 



 
einde als de sloot wordt gedempt en het riole-
ringsstelsel in de Koninginnenlaan wordt ver-
beterd. 
De maand januari 1945 zal in Vreeswijk niet 
gemakkelijk vergeten worden. Het jaar is nog 
maar enkele dagen oud als op 5 januari de 
Lekbrug door geallieerde vliegtuigen wordt
gebombardeerd en in de rivier stort. Op 22 
januari is er een nieuw bombardement. Dit
treft vooral de Barbarakerk. Het achterste
gedeelte van de kerk loopt ernstige schade op. 
Ongeveer alle ramen worden vernield en de 
preekstoel zwaar beschadigd. Ook wordt een
aantal pilaren ontzet (de klokken zijn dan al uit 
de toren verwijderd en door de bezetters 
afgevoerd). De schade aan het gebouw is zó 
groot, dat het niet meer als kerk gebruikt kan 
worden. Als tijdelijke kerkzaal wordt het pa-
rochiehuis St.-Jan ingericht, dat in 1933 ge-
bouwd is op de plaats van de oude kerk aan de 
Verlengde Dorpsstraat. 
De restauratie van de vernielde kerk begint in 
1947. Deze werkzaamheden staan onder lei-
ding van architect N. de Jong uit Utrecht. Hij 
slaagt er in om nog vóór het einde van het jaar 
de gerestaureerde kerk op te leveren, zodat die 
op 1 december 1947 opnieuw in gebruik kan 
worden genomen. 
 
De restauratiekosten bedragen f 110.000, - en 
die zijn daarmee aanzienlijk hoger dan de totale 
nieuwbouwkosten van kerk en pastorie in 1910.
Op 12 mei 1948 overlijdt pastoor H.W. van 
Soest op het station te Apeldoorn. De 51jarige 
Bernardus Dooper wordt tot zijn opvol 

ger benoemd. Vreeswijk haalt de nieuwe pa-
rochieherder op vrijdag 4 juni 1948 in. 

Nieuw orgel 
Bij zijn intrede wordt pastoor Dooper gecon-
fronteerd met een uitstekend gerestaureerd 
kerkgebouw, dat helaas een oud en versleten 
harmonium bezit. Eén van de eerste activitei 
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*) Gegevens overgenomen uit de Pius-almanak. Jaarboek voor de 
katholieken van Nederland. Het aantal communicanten wordt 
daarin niet vermeld. 

Overzicht van het aantal inwoners van de gemeente Vreeswijk 
met het aantal katholieken in die gemeente. *)
Jaar: Aantal inwoners Aantal katholieken 

1946: 3500 1310 
1950: 3500 1310 
1955: 3500 1310 
1960/61 3500 1310 
1965/66 ? 1500 
1970 5200 1850



 
ten van de pastoor is het instellen van een 
zogenaamd "orgelfonds". Alle leden van het 
zangkoor worden tot collectanten benoemd, die 
maandelijks de parochianen bezoeken om de 
toegezegde bijdragen te innen. Voor de door de 
Duitsers tijdens de oorlog geroofde 
kerkklokken ontvangt de parochie in maart 
1949 van het Commissariaat voor Oorlogs-
schade een uitkering van f 1.700, -. Ook deze 
uitkering komt ten goede aan het orgelfonds.`)
 
Mede door dit bedrag heeft men binnen een 
jaar meer dan de helft van de benodigde f 
18.000, - bijeengebracht. Het kerkbestuur stelt 
zich vervolgens garant voor het nog ont-
brekende deel. In de zomer van 1949 krijgt 
orgelbouwer Pels uit Alkmaar opdracht een 
orgel met 21 registers te bouwen. Het nieuwe
pijporgel wordt op 30 oktober 1949, "op 't 
feest van Christus Koning", ingezegend en in 
gebruik genomen. Op dezelfde dag wordt or-
ganist J.Th. Suijkers gehuldigd. Het dagblad 
"Het Centrum" geeft van beide plechtigheden 
een zodanig duidelijk en sprekend overzicht, 
dat we menen dit verslag te moeten citeren. 13) 

1949: 31 oktober: 
- Vreeswijks nieuwe orgel werd plechtig in-

gezegend 
- Organist Suijkers ontving twee onderschei-

dingen 
In de parochiekerk van de H. BARBARA te
Vreeswijk is gisteren, op het feest van Christus
Koning, tijdens het plechtig Lof om 4 uur,
door de Zeereerw. Heer B. DOOPER, pastor der
parochie, het nieuwe kerkorgel, waarover wij
dezer dagen schreven, op plechtige wijze
ingezegend. Zulks geschiedde mede ter gele-
genheid van het gouden jubileum van de orga-
nist der ST. BARBARAKERK, de heer J. Th.
SUIJKERS. 
 
PRO ECCLESIA ... 
Onze Lieve Heer heeft beslist rekening gehouden
met dit blijde katholieke feest in het
vriendelijke Vreeswijk, want een stralende zon
aan een wolkenloze hemel deed de geelwitte
vlaggen en wimpels helder glanzen, terwijl deze
uit de talrijke woningen wapperden. Om 10 uur
droeg pastoor DOOPER de Hoogmis op tot
intentie van de koorzangers, die tijdens de H.
Mis o. l. v. de heer PO UW Sr., de Gregoriaanse
gezangen van het feest van 

Christus-Koning, de "Missa Chorales" van L.
Refice en na de H. Mis het "Juiblate Deo"van
Simon Kroon uitvoerden. 
In het parochiehuis ST JAN had omstreeks
half] een huldiging van de jubilerende organist
plaats, die daar, met zijn echtgenote aan zijn
zijde te midden van groen en bloemen, luisterde
naar de feestcantate en het "Haec Dies" (van
Giessen), met welke zangnummers de
koorzangers de huldigingsplechtigheid
inleidden. 
Dan was het woord aan de pastoor, die, als
president van het zangkoor, eerst herinnerde
aan de niet lange, maar wel moeizame weg,
welke moest worden afgelegd, voordat vandaag,
juist op de dag van het gouden jubileum van de
organist het harmonium kon plaats maken voor
een prachtig kerkorgel, de kerk en ons, voor een
dorp uitstekend koor waardig. 
 
De pastoor dankte de Kath. Orgel- en Klokke-
raad, het kerkbestuur, het koor, de parochianen
en de fa. Pels uit Alkmaar voor de wijze,
waarop zij de grootse orgelplannen van toen
hebben verwezenlijkt. 
 
EERBEWIJZEN 
Zich richtend tot de heer SUIJKERS, gewaagde
pastoor DOOPER van zijn grote waardering en
dank voor de plichtsgetrouwe en nauwgezette
wijze, waarop de organist "pro Deo" tot eer van
God en tot heil ook van de katholieke
gemeenschap van Vreeswijk, 50 jaren lang eerst
in de oude, later in de nieuwe kerk, het
harmonium heeft bespeeld. Deze dag betekent
voor u een prachtig slot van een even prachtige
loopbaan, aldus de pastoor, die de heer
SUIJKERS hierop benoemde tot ere-organist en
ere-lid van het kerkkoor. 
 
Het heeft Z.H. de Paus behaagd - zo ging 
pastoor DOOPER voort - om u, heer SUIJKERS 
te onderscheiden met het gouden ereteken "Pro 
Ecclesia et Pontifice". Moogt gij deze bijzondere 
onderscheiding nog tal van jaren met ere dragen 
en moge het feit, dat gij met dit pauselijk bewijs 
van uw grote verdiensten zijt begiftigd, een 
aansporing zijn voor alle parochianen van 
Vreeswijk, om plichtsgetrouw en deugdzaam te 
zijn in dienst van de Kerk en van de Paus. Onder 
langdurig applaus van de talrijke aanwezigen 
werd de jubilaris het ereteken op zijn jasrever 
bevestigd. 
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deze veertig jaar heeft de jubilaris bijna 25 jaar 
het zangkoor gedirigeerd. De heren Beukes en 
Veldhuizen vieren hun veertigjarig zan-
gersjubileum, terwijl Jac. Visser, J. van Leusden 
en P. Tinnissen aan hun zilveren jubileum toe 
zijn. Omstreeks dezelfde tijd vertrekt pater 
Wenceslaus van Lun naar Amerika, waar hij 
een benoeming heeft aanvaard tot hoogleraar in 
de moraaltheologie aan het Sint-Benedici 
Seminary te Brighton, Michigan. De in 
Vreeswijk geboren pater is kort daarvoor cum 
laude gepromoveerd tot doctor in de Godge 
leerdheid.15) 
De gemeente Vreeswijk sluit in 1956 een over-
eenkomst met het kerkbestuur, waarin het 
beheer en het onderhoud van het torenuurwerk 
voor de tijd van 25 jaar door de gemeente 
wordt overgenomen. Tegelijkertijd wordt de 
wijzerplaat verlicht. Een jaar later komt de 
kerktoren opnieuw in het nieuws. Niet dat de 
toren in brand staat of door de bliksem is 
getroffen. Die komt om zo te zeggen "func-
tioneel" in het nieuws. In juli 1957 vertoeven 
enige koorddansers in Vreeswijk, waar ze hun 
acrobatische kunsten vertonen. Daarvoor 
hebben ze een stalen kabel aan de kerktoren 
bevestigd, waarop ze hun halsbrekende toeren 
verrichten. 
 
"Na enkele nummers van het gebruikelijke 

genre, bestegen twee acrobaten het koord en 
met behulp van een van de banden ontdane 
fiets werd de gevaarvolle tocht naar de kerkto- 
ren ondernomen. 16) 

 
Tien jaar na de restauratie van het kerkgebouw 
verkeert de parochiekerk in bedenkelijke staat 
van onderhoud. Bij een inspectie in 1958 blijken 
delen van de kapconstructie in een zodanige 
staat te verkeren, dat ze moeten worden 
vervangen. Herstelwerkzaamheden worden 
geschat op f 50.000, -. Het kerkbestuur 
informeert de parochianen over de toestand van 
het kerkcomplex. Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt het kerkbestuur het verwijt, dat het "ten 
aanzien van een regelmatige inspectie van het 
kerkgebouw, alsmede van een behoorlijke 
reservering voor onderhoud en herstel, volledig 
heeft gefaald". Door pastoor Dooper wordt - en 
niet tevergeefs - een beroep gedaan op de 
vrijgevigheid van de parochianen. Zijn 
voorstel, om gedurende de duur van de 
werkzaamheden, vrijwillig per gezin één gulden 
per week te willen bijdragen, wordt door de 
parochianen aanvaard, waarbij 

Naast de pauselijke onderscheiding wordt de 
organist ook koninklijk onderscheiden. Uit
handen van burgemeester mr. L.E. de Geer van 
Oudegein ontvangt de heer Suijkers de zilveren 
medaille verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau. Ook hiervan wordt uitgebreid verslag 
gedaan. ") 

EREMEDAILLE IN ZILVER 
"De grote verdiensten, welke gij door uw trouwe 
50 jaar lange werkzaamheid als organist, hebt 
verworven en welke zo juist door de pastoor 
zijn gememoreerd, hebben tot gevolg gehad, dat 
het H.M. de Koningin heeft behaagd, u te 
onderscheiden met de eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde van OranjeNassau ". 

Met deze woorden had de burgemeester van 
Vreeswijk, Jhr. Mr. DE GEER VAN OUDE-
GEIN zijn, zoals hij zei, "belangrijke op-
dracht" in eerste instantie vervuld; toen restte
hem nog deze onderscheiding van het burgerlijk 
gezag te bevestigen naast die der kerkelijke 
overheid en de heer SUIJKERS een hartelijk 
woord van gelukwens toe te spreken. De 
burgemeester bracht de jubilaris ook nog ge-
lukwensen over van Z. Exc. de Minister van
Justitie. 
Toen dan het ' Domine salvum fac" had weer-
klonken en de voorzitter van het zangkoor, de 
heer D. POUW Sr., een felicitatiewoord had 
gesproken, kwamen honderden parochianen en 
vrienden de gouden jubilaris en diens echtgenote 
geluk wensen en bracht de muziekvereniging '
KUNST NA ARBEID " de heer S UIJKERS een 
aubade. 
Des avonds werd in intieme kring een vrolijk 
feest gevierd, waarbij de zilveren 
zangersjubilarissen, de heren G. POUW, J. 
DONGELMANS en J. VISSER werden 
gehuldigd. Vóór het plechtig Lof des middags 
werd de Fantasie in G, van J. S. Bach gespeeld 
en na het Lof gaf de heer Constant Heymans 
een orgelconcert met werken van Mendelssohn, 
Bach en Boëlmann, hetwelk werd afgewisseld 
door koorzang en soli van de heerAD. WAM-
MES. 
 
In augustus 1951 herdenkt pastoor Dooper zijn 
dertigjarig priesterfeest. Er valt in dat jaar in 
de Vreeswijkse parochie nog meer te feesten. 
Een katholieke kerk zonder kerkkoor is 
ondenkbaar. Op 22 november 1951 viert D. 
Pouw zijn veertigjarig koorjubileum. Van 
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De Barbarakerk omstreeks 1960 

een twintigtal dames zich beschikbaar 
stellen om de bijdragen te innen. 
 
Eén van de vele mensen, die voor de katholieke 
samenleving van Vreeswijk van grote waarde 
zijn geweest, is Quirinius van Lun. Er is vrijwel 
geen organisatie te noemen of hij heeft daarin 
een bestuursfunctie gehad of zich daarvoor op 
een andere wijze ingezet. Op 22 juni 1959 viert 
hij zijn gouden huwelijksfeest. Op deze dag 
ontvangt hij uit handen van pastoor Dooper de 
pauselijke onderscheiding"Pro Ecclesia et 
Pontifice" met de woorden: 
 
"De Paus heeft u de onderscheiding willen doen
toekomen om u te huldigen voor het vele werk,
dat u al meer dan vijftig jaar uit liefde voor de
armen en behoeftigen deed. U heeft veel
gedaan tot heil van onze parochiegemeenschap
en positief werk verricht op sociaal terrein.
Deze onderscheiding is dan ook een bewijs van
erkentelijkheid voor wat u voor Kerk en A
Armbestuur gedaan heeft". 18) 
 
In aanwezigheid van de acht kinderen van het 
bruidspaar - waaronder pater prof. dr. Wen 

ceslaus van Lun uit Amerika - geeft de pastoor 
vervolgens een opsomming van de organisatie-
en verenigingsactiviteiten van de ge-
pensioneerde postbode van Vreeswijk. Hij is 
medeoprichter van de plaatselijke afdeling van 
het R.K.-Werkliedenverbond. Hij bekleedt 
functies in de besturen van de parochie-
bibliotheek, de kinderuitzending, in het Wit-
Gele Kruis, de Gezinshulp en de Sociale 
Dienst. Ook het Armbestuur en de Katholieke 
Volkspartij maken van zijn activiteiten gebruik. 
 
Bijzonder typerend is de reactie van Van Lun op 
de woorden van de pastoor: "Mijn vrouw was 
altijd veel drukker dan ik".") 
 
Een ander persoon die van grote betekenis is 
geweest voor de parochiesamenleving te 
Vreeswijk is organist J.Th. Suijkers. Op zondag 
22 november 1959 herdenkt hij zijn zestigjarig 
organistenjubileum. Het is tevens de dag, 
waarop hij zijn lange loopbaan afsluit. Op 
verzoek van de jubilaris wordt aan dit 
jubileum - en afscheid - slechts in besloten kring 
aandacht besteed. 

 35



 
"Toen de jubilaris des middags om drie uur in 

het parochiehuis St. Jan arriveerde, bevonden
zich daar reeds alle leden van het zangkoor met 
hun dames, die de jubilaris bij zijn binnenkomst 
in de zaal een hartelijk welkomstlied 
toezongen. De voorzitter van het koor, de heer 
D. Pouw Sr., wees daarna op de uitzonderlijk 
lange staat van dienst, die de heer Suijkers als 
organist achter de rug heeft, sinds hij als 17-
jarige, na een ontvangen opleiding van de heer 
Galesloot te Jutphaas, achter het Vreeswijkse 
kerkorgel plaats nam". 20) 

 
Organist Suijkers wordt opgevolgd door de heer 
A.W. Pierik, hoofd van de R.K.-Barbaraschool.
Uiteraard zijn er gedurende het tachtigjarig
bestaan van de nieuwe Barbarakerk veel meer 
personen en/of families geweest, die zich voor de 
kerk en de kerkelijke samenleving erg ver-
dienstelijk hebben gemaakt. Bij zeer veel gele-
genheden, uitvoeringen en samenkomsten ko-
men we namen tegen als Visser, Pouw, 
Smeels, Driessen en vele andere. Deze rij
namen is echter verre van volledig. Daarom dur-
ven we het niet aan een overizcht samen te 
stellen, bang als we zijn een naam te vergeten.
Jammer, zult u zeggen. Laat de waardering 
voor de rol, die al deze niet-genoemden hebben 
gespeeld, er niet minder om zijn. 
 
In juli 1960 wordt het feit herdacht van het 
vijftigjarig bestaan van de Barbarakerk aan de 
Koninginnenlaan.21 
 
1960: IS juli: 
- PAROCHIEKERK VREESWIJK IN HET 

GOUD - BEIERENDE KLOKKEN 
NOODDEN GELOVIGEN VOOR AVOND-
MIS - KERKKOOR WAS UITGEBREID MET 
EEN JONGENSKOOR - VREES WIJK - 
Feestelijk beierende klokken riepen 
donderdagavond de parochianen van 
VREESWIJK ter kerke, om te zamen het 
blijde feit van het vijftigjarig bestaan van de 
parochiekerk te vieren. 
In de voorgaande dagen hadden de parochianen 
zich reeds in een door de zeereerwaarde pater 
SMEEHUIS geleid triduum bezonnen op de 
functie welke de parochiekerk in de parochie 
inneemt en waarbij het accent werd gelegd op de 
betekenis van de parochiekerk als de plaats, 
waar het godsdienstig leven van individu en 
gemeenschap richting, leiding en voedsel 
ontvangt. 

KERK FEESTELIJK VERSIERD 
Na zich aldus op de eigenlijke viering te heb-
ben voorbereid, trokken de gelovigen donder-
dagavond kerkwaarts, teneinde in een plechtige 
H. Mis hun dankbaarheid aan God te betuigen. 
In een feestelijk versierd kerkgebouw werden de 
eerste banken in beslag genomen door uit de 
parochie afkomstige religieuzen, die de pastoor 
daartoe speciaal had uitgenodigd en voorzover 
dezen daarvoor de toestemming van hun 
geestelijke overheden hadden kunnen 
verkrijgen. De plechtige H. Mis werd door de 
parochieherder, pastoor DOOPER, opgedragen 
met assistentie van de zeereerwaarde pater 
SMEEHUIS en de zeereerwaarde pater 
SMEELS O.F.M., een priesterzoon van de 
parochie. Het KERKKOOR, dat voor deze 
gelegenheid met het JONGENSKOOR was 
uitgebreid, zong onder leiding van de dirigent, de 
heer D. POUW Sr., de mis "Populi" van 
Cuypers. 
In een predikatie, geïnspireerd op het Schrift-
woord: "Hier is het Huis van God en de poort 
van de hemel" onderstreepte de zeereerwaarde 
pater SMEEHUIS nogmaals de plaats van de 
eigen parochiekerk en legde de nadruk op de 
stroom van genade, welke God door en in het 
kerkgebouw over de gelovigen uitstort. 
Aan het slot van deze kerkelijke plechtigheid 
werd de dank van de gehele parochie door het 
KERKKOOR vertolkt, dat het "Te Deum" 
van Groller op voortreffelijke wijze uitvoerde. De 
kerkelijke paramenten, welke door de gelovigen 
bij deze gelegenheid aan de kerk werden 
geschonken, zullen nog lange tijd getuigen van 
de dankbaarheid van de parochie voor al 
datgene, dat zij in de loop van deze vijftig jaar 
van God heeft mogen ontvangen. 
 
Pastoor B. Dooper overlijdt op tweede Pink-
sterdag 1961. De bisschop benoemt Gerardus 
Geerdink Johannink tot zijn opvolger. Gedu-
rende vijf jaar staat deze beminnelijke pa-
rochieherder in Vreeswijk; een periode waarin 
hij zich zeer gezien weet te maken. Hij 
wordt in 1966 overgeplaatst. 
In de jaren vijftig, zestig en zeventig komen 
grote maatschappelijke en kerkelijke verande-
ringen op gang. Zekerheden van vroeger blij-
ken opeens niet zo zeker meer te zijn. De 
samenleving wordt mondiger en wil meer in-
spraak en medezeggenschap; ze eist een rol op 
bij de besluitvorming. Deze veranderingen 
hebben ook gevolgen voor het kerkelijk leven. 
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*) Gegevens overgenomen uit diverse gemeentegidsen van Nieuwegein **) 
Aantallen afgerond op tientallen en berekend naar de statistiek van 
pag. . 

met het aantal katholieken. *)  
Jaar:  Aantal inwoners Aantal katholieken. **) 
1971 (1 juli): 13.322 ?
1976:  22.648 9580
1979:  34•805 14130
1982:  46.944 18230
1985:  54.725 20410 
1988:  57.073 20720

Overzicht van het aantal inwoners van de gemeente Nieuwegein 

Bij deze landelijke problematiek komen ook
nog de plaatselijke problemen. De samenvoe-
ging van Vreeswijk en Jutphaas tot Nieuwegein 
brengt een enorme bevolkingsaanwas teweeg, 
waardoor de beschermde kleinschalige
parochiegemeenschappen van Vreeswijk en 
Jutphaas voor grote inspanningen worden ge-
plaatst. Dit heeft zijn uitwerking op de katho-
lieke gemeenschap niet gemist. Veel gelovigen, 
die hun zekerheid ontleenden aan de 
onveranderlijkheid binnen de kerk, verliezen
daardoor het contact met de kerk. Verenigingen 
en organisaties met een duidelijk katholieke 
signatuur zien hun ledental teruglopen. De 
leidinggevenden binnen de kerk willen niet meer 
boven de parochie staan, maar er midden in. 
Oude vertrouwde namen als "mijnheer pastoor" 
en "kapelaan" verdwijnen en maken plaats voor
"pastor". 

Ook vrouwen eisen een rol op binnen de ka-
tholieke kerken en bepalen mee de richting van 
het kerkelijk en geestelijk leven. Kortom: in een 
tijdsbestek van nog geen twintig jaar verandert 
het hele parochiebeeld drastisch. De vraag 
"Waar moet dat heen?" houdt veel kerkgangers 
bezig. Al deze veranderingen maken het 
onmogelijk een overzichtelijk beeld te geven van 
de plaatselijke kerken van Nieuwegein. We 
menen daarom te moeten volstaan met dit zeer 
globale overzicht van deze woelige periode. 
 
In opdracht van de kerkbesturen van de res-
pectievelijke Barbaraparochie in Vreeswijk en 
de Nicolaasparochie in Jutphaas wordt in 1974 
een zogenaamde "stuurgroep" ingesteld, die 
zich over de plaatselijke kerkproblematiek buigt. 
Deze groep is samengesteld uit de pa 

 

Kerkelijke gezindte van de bevolking van Nieuwegein vanaf 1974 

Jaar Ned. 
Hervormd Gereform. 

grondslag 
Rooms 
Katholiek 

Geen 
gezindte 

Andere 
gezindte 

Totaal 

1974 28,2 6,2 44,9 16,3 4,4 100,0 
1975 28,9 6,8 44,9 15,1 4,3 100,0 
1976 28,8 7,5 42,3 19,8 1,6 100,0 
1977 27,4 7,6 41,1 21,8 2,1 100,0 
1978 24,4 7,8 40,4 22,7 4,7 100,0 
1979 23,3 7,6 40,6 24,1 4,4 100,0 
1980 21,7 7,1 41,0 26,6 3,6 100,0 
1981 20,8 7,0 40,3 27,9 4,0 100,0 
1982 20,0 7,1 38,4 28,0 6,5 100,0 
1983 18,7 6,9 38,0 29,7 6,7 100,0 
1984 17,9 6,9 37,7 30,7 6,8 100,0 
1985 16,2 6,7 37,3 33,0 6,8 100,0 
1986 15,6 6,6 37,3 33,6 6,9 100,0 
1987 15,4 6,6 36,8 34,3 7,0 100,0 
1988 15,0 6,5 36,3 35,0 6,2 100,0 

 



 
stores W. Alink, H. van der Berg, G. Jansen en 
B. Tiedink. Namens de kerkbesturen hebben in 
deze groep zitting J. van Alkemade, Th. 
Meuleman en A. van der Sande. De heren H. 
Dijkstra en C. Leenders completeren deze
groep. 
De stuurgroep is van oordeel, dat door de 
samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk tot 
Nieuwegein, de beide parochiegemeenschappen 
niet achter kunnen blijven. Door deze 
schaalvergroting is ze makkelijker herkenbaar en 
eerder aanspreekbaar voor de parochianen en de 
burgerlijke en kerkelijke instellingen. 
 
De door de stuurgroep voorgestelde wijzigingen 
hebben tot gevolg dat op 1 januari 1975 beide 
parochiegemeenschappen worden sa-
mengevoegd tot de Rooms-Katholieke Kerk 
Nieuwegein. In 1989 bestaat het pastoresteam 
uit: B.J. Tiedink, J. Albers en J.J. Brosschot als 
pastores en zuster Ch. Nibbelke als pastoraal 
werkster. 
 
Hierboven is al eerder gezegd dat het vanwege de 
zich sterk wijzigende situatie binnen de kerken 
niet mogelijk is van de laatste twintig jaar een 
duidelijk beeld van de geschiedenis 

van de plaatselijke kerkgemeenschap te geven. 
We eindigen ons artikel met de woorden uit een 
in 1974 uitgegeven brochure getiteld "De 
katholieke gemeenschap in Nieuwegein". 
 

"Het zijn niet de pastores en nog een handvol 
medewerkers die de zending van het volk van
God in Nieuwegein moeten waarmaken. Dat
moeten we samen doen. We horen bij elkaar 
en ieder heeft daarvoor de capaciteiten en de 

bezieling. 
Dit zal moeten gebeuren op drie manieren: 
- Allereerst door de verkondiging, en wel in de 

breedste zin van het woord. Dat omvat niet 
alleen de verkondiging in de liturgie, maar 
ook de catechese voor kinderen en 
volwassenen, gespreks- en gebedsgroepen en 
in het algemeen alle aktiviteiten waardoor 
gelovigen zich bezinnen op hun taak in de 
wereld. 

- Een andere aktiviteit is die van de liturgie, 
waarin christenen hun verbondenheid vieren.

- Een derde activiteit is die van de hulpverlening, 
waardoor wij daadwerkelijk aan een stukje 
solidariteit en naastenliefde gestalte geven. 

 



 
Lijst van pastoors van de Barbarakerk te 
Vreeswijk (Nieuwegein-Zuid)22): 
 
Cornelis A. van Everdingen, 1582-1597 
Dirck van Eck van Malsen, 1597-1610 
Joachim Beax, 1610-1619 Jillis 
Hoefacker, 1619-1622 Modestus 
Stevensz., 1622-1625 Jacob Pieck, 1625-
1632 
Henricus van der Steen, 1632-1634 
Cornelis van der Hout, 1634-1658 Wilhelmus 
van Cruijsbergen, 1658-1664 Theodorus 
Mensinck, 1664-1694 Gijsbert Johannes Lap, 
1694-1709 Servatius Verhofstadt, 1709-1742 
Wilhelmus Henricus van Hoen, 1742-1772 
Alexander Antonius Noey, 1772-1797 
Bernardus van der Linden, 1797-1803 
Antonius Versterre, 1803-1810 Laurentius 
Clemens, 1810-1816 Theodorus Bergers, 
1816-1819 Wijnand van Oostrum, 1819-1824 
Henricus Joannes van Leek, 1824-1830 
Adrianus Blom, 1830-1839 Christoffel 
Martinus Lonink, 1839-1842 Joannes van 
Hattum, 1842-1851 
Adrianus Johannes van Bemmel, 1851 1857 
Joannes Wagelaar, 1857-1859 Henricus Meurs, 
1859-1867 Joannes van der Heijden, 1867-
1907 Gerardus Joannes Mol, 1907-1930 
Hendrik Willem van Soest, 1930-1948 
Bernardus Dooper, 1948-1961 Gerardus 
Geerdink Johannink, 1961-1966 H.J. van den 
Berg, 1966-1980 Jan Albers, 1980 

'): Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht, 1896, pag. 218. 
Bijdragen van het Historisch Genootschap, dl. VII, pag. 
208. 
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht, 1896, pag. 237. 
Zie: J. Schut: Vreeswijk in het Nieuws, 1780-1850, pag. 
34. 

'): Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht, 1896, pag. 249. 

6): Zie: J. Schut: Vreeswijk in het Nieuws, 1780-1850, pag. 
195. 

'): Zie: J. Schut: Vreeswijk in het Nieuws, 1890-1919, pag. 
201. 

e):  Ibidim, pag. 202. 
9): Ibidim, pag. 213. 

10): J. Schut: Vreeswijk in het Nieuws, 1920-1944, pag. 238. 
"): J. Schut: Vreeswijk in het Nieuws, 1948-1949, pag. 114. 

Ibidim, pag. 70. 
Ibidim, pag. 110-111. 
Ibidim, pag. 112. 
J. Schut: Vreeswijk in het Nieuws, 1950-1954, pag. 
116-117. 

16): J. Schut: Vreeswijk in het Nieuws, 1955-1960, pag. 
170. 

"): Ibidim, pag. 190. 
"): Ibidim, pag. 257. 
19): Ibidim, pag. 257. 

20): Ibidim, pag. 257. 
2'): Ibidim, pag. 308-310. 

Inclusief de namen van de pastoors van omliggende 
parochies, die vanaf 1582 tot 1797 de parochie 
Vreeswijk hebben gediend. 
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Een bijzonder woord van dank ben ik verschuldigd aan de 
fam. M. Valkenburg en de heer F. Pouw, van wie een aantal 
van de afbeeldingen afkomstig zijn. Daarnaast hebben zij de 
nodige informatie verschaft over de jongste periode. Een 
woord van dank ook aan de archiefdienst van de gemeente 
Nieuwegein, die de afbeelding op pag. 31 beschikbaar heeft 
gesteld. 
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DE WERKGROEP PUBLICATIES 
door O. Pijpker 
 
Na de publicatie over de werkgroep Archeologie in Cronyck de Geyn, 12e jaargang nr. 1, 
onderstaand een verhandeling over de werkgroep Publicaties. 

Cronyck de Geyn 

Eén van de taken, waarvoor de werkgroep zich 
bij de oprichting van de Historische Kring 
Nieuwegein gesteld zag, was de uitgave van 
een periodiek verschijnend blad. Inmiddels zijn 
wij bezig met de 12e jaargang van het Cronyck 
de Geyn, waarbij er naar gestreefd wordt het 
blad viermaal per jaar te laten verschijnen. Dit is 
in de afgelopen jaren, dankzij de medewerking 
van diverse auteurs ook gelukt. Om 
misverstanden te voorkomen: niet de werkgroep 
vult het blad, die zorgt slechts voor de 
coördinatie tussen auteur en drukker. Zonder 
andere schrijvers tekort te doen, mogen mijns 
inziens drie namen in dit artikel niet ontbreken.
Vooral de heren Daalhuizen, Schut en De 
Waard hebben de afgelopen jaren voor flink 
wat onderzoek èn kopij gezorgd, zodat mede 
door hen de continuïteit van het cronyck 
gewaarborgd bleef. Naast deze activiteit zijn 
inmiddels ook een aantal boeken uitgebracht, 
namelijk: 
 
- Van Ridderhofstad tot Buitenplaats 
- Jutphaas ... verleden tijd 
- Vreeswijk, Jutphaas, Nieuwegein inbeeld, 

en 
- Jutphaas en Vreeswijk vroeger, Nieuwegein 

nu. 

Films en dia's 
Ook op filmgebied is (en blijft) de groep 
actief. Na de films Jutphaas en Vreeswijk, 

geproduceerd door Martin Terlingen, wordt 
momenteel door de Geinfilmers de laatste 
hand gelegd aan een film over de restauratie 
van de kinderboerderij, Geinoord 12. De 
Geinfilmers zorgden ook voor de produktie van 
de film over "50 jaar Beatrixsluis". De 
afgelopen jaren werd door de heer H. J. ter Maat 
tevens een diabestand opgebouwd, zodat de 
Kring voor een 10-tal diavoorstellingen, welke 
jaarlijks worden gegeven, momenteel 
kan putten uit een arsenaal van circa 4000 
dia's!!! 

Overige activiteiten 
Last but not least houdt de werkgroep zich
bezig met het organiseren van tentoonstellingen,
het geven van lezingen en het samenstellen van
het jaarprogramma voor de leden. Naast een
uitgebreide bibliotheek is ook een verzameling
antieke prenten aangelegd van de voormalige
dorpen Jutphaas en Vreeswijk, waarvan een
aantal permanent in het nieuwe museum zal
worden geëxposeerd. 
 
Zoals al gememoreerd in het Cronyck de Geyn
(12e jaargang nr. 1) zijn wij met deze jaargang
een nieuwe fase ingegaan. Ook met betrek-
king tot de nieuwe behuizing van de Historische
Kring Nieuwegein in de boerderij Geinoord 12,
kan dit worden gesteld. Wij hopen dat wij
vanuit deze nieuwe ruimten U van nog meer
publicaties en evenementen mogen voorzien. 

 V.I.n.r. O. Pijpker, J. Dommerholt, P. Daalhuizen, W. Feirabend, J. Koehorst, N. Pijpker, H. ter Maat 
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HERINNERINGEN AAN JAN BEUKES, 
oud-sluiswachter aan de Oude Sluis te Vreeswijk (4 februari 1888-28 januari 
1987) 
door J. Dommerholt 

Jan Beukes ontmoette ik voor de eerste keer op 
het "leugenbankje" bij "Het Laantje" aan de 
Lek in het voorjaar van 1982. Hij koesterde zijn 
ruim 94 jaar oude botten in het zonnetje, 
genietend van de warme voorjaarsdag, het 
water vol zonnevlekjes en de voorbij komende 
schepen. Soms ging de hand even boven de ogen 
om het zonlicht af te schermen bij het lezen van 
de naam van een schip. Onbekend, bekend, 
kon er gezwaaid worden? 
Terwijl ik over het gras naar de rand van de 
dijk liep om ook van het uitzicht te genieten, 
hadden we elkaar even toegeknikt. Dat bleek 
voor Jan Beukes toch niet voldoende. "Hallo, 
hallo", riep hij, "je bent niet van hier, hè?" 
"Nee", zei ik, en vertelde hem, pas een paar 
maanden in Nieuwegein te wonen. "Je weet 
dus niets van Vreeswijk af", concludeerde hij. 
Ik moest bekennen niet meer van Vreeswijk 
te weten, dan wat ik ooit eens op de lagere 
school leerde: een schippersdorp, dat 
eeuwenlang als doorvoerhaven gediend had 
voor de binnenvaart en de vaart op Duitsland. 
Dat was niet veel. 
"Niks dus over de sluizen, de zandschippers, de 
mosselscheepjes?" Nee, maar opgegroeid in 
Scheveningen waar de mosselschuiten in de 
eerste binnenhaven lagen vlak aan zee, vond ik 
mosselschepen in Vreeswijk toch wat merk-
waardig. Beukes genoot zichtbaar van zoveel 
onkunde. Omdat hij vond, dat ik er "toch niet
echt stom" uitzag, nodigde hij me uit naast 
hem op de bank te komen zitten, dan zou hij
me wel es het een en ander over (zijn) Vrees-
wijk vertellen. 
Met veel humor, soms springend van de hak op 
de tak, omdat er zoveel herinneringen waren, 
vertelde hij anderhalf uur lang over zijn 38-
jarige loopbaan - van 1911 tot 1949 - als 
sluiswachter op de Oude Sluis. De wind begon 
frisser te worden en Jan Beukes vermoeid; we 
besloten op te breken. Langzaam liepen we naar 
zijn huis aan het Raadhuisplein, waarin hij al 
bijna 60 jaar woonde. Bij de deur gaf hij me een 
hand en zei: "Leuk met je gepraat te hebben, zo 
hoor ik nog eens wat. Je bent een keurig mens, 
je kunt altijd komen." Hij zwaaide me in de 
deuropening 

na tot ik de hoge brug over was; in de Dorps-
straat durfde ik pas te lachen. 
 
Voordat Jan Beukes sluiswachter werd, was hij 
zandschipper geweest. Een hard bestaan. In de 
zomer rond een uur of vier 's ochtends 
beginnen, eerst een eind weegs de Lek op, dan 
met de handbeugel zand baggeren tot het 
scheepje vol was en dan naar Utrecht en soms 
nog verder, richting Bussum. Stond er wind, dan 
kon de tocht zeilend worden afgelegd. 
Was er geen wind of kwam die uit de "verkeer-
de" hoek, dan in het zeelt en trèkken maar, het 
jaagpad langs. In Utrecht snel lossen, terug 
naar Vreeswijk voor het volgende vrachtje, 
soms vier- tot vijfmaal op een dag. Beukes was 
dan ook erg blij, toen hij sluiswachter kon 
worden op de Oude Sluis. Het betekende een 
vast loon in zomer en winter, minder zwaar 
werk en het mooie uniform stond hem ook wel 
aan. Hij hield ervan er verzorgd uit te zien. 
Het zilverkleurige schildje op zijn uniformpet 
met het wapen van Utrecht') erop en zijn 
knopen werden dagelijks met een zemenlapje 
gepoetst. Zover hij zich kon herinneren, was 
er nooit een foto van hem gemaakt in uniform 
staande op of bij de Oude Sluis. Vroeger dacht 
je daar niet aan; je deed je werk en daarmee uit. 
En werken deed hij graag en goed en vaak veel 
meer dan van een sluiswachter verwacht werd, 
beluisterde ik tussen de regels door. Zijn be-
reidheid tot helpen en zijn deskundige adviezen 
leverden hem heel wat fooitjes op èn borreltjes, 
die de schippers bij Van Wiggen vast voor hem 
reserveerden. De fooien deelde hij met zijn 
collega's; de borreltjes genoot hij zo nu en dan 
zelf. Op een gegeven moment had hij er naar 
zijn zeggen 132 te goed; dat heeft hij maar zo 
gelaten. Hij hield er niet van om 's avonds, als 
hij geen dienst had, naar het café te gaan; liever 
bleef hij thuis bij vrouw en kinderen. Ging hij 
een enkele keer naar het café, dan altijd 's 
morgens vóór tien uur. 
 
Met Kerstmis kregen de sluiswachters altijd een 
gift van de grote maatschappijen, waarvan de 
schepen regelmatig door de Oude Sluis voeren, 
zoals bijvoorbeeld van de papierfa- 
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De Rijkspeilschaal met links het leugenbankje. Foto van omstreeks 1900. 

briek van Van Gelder uit Renkum. Beukes
vertelde daar eens een kostelijk verhaal over:
Het was een heel warme zomer, de waterstand
was laag en daardoor stond er weinig water
boven de drempel achter de Sluis. Een schuit
van Van Gelder was veel te zwaar geladen voor
die lage waterstand en kon de drempel niet
over. Beukes wist raad, maar dan moest de
schipper precies doen wat hem gezegd werd,
anders lukte het niet. "Hard draaien; roep ik
stop en achteruit, dan draaien en achteruit;
roep ik vóóruit, dan direct vooruit en ja en lós
...!" Maar eerst moest de schuit van voren
zwaarder geladen worden dan van achteren,
zodat de schroef hoog in het water kwam te
hangen. Er kwam dan meer water rond de
schroef; daardoor kon er vaart gezet worden en
duwde de boot zichzelf met een aanloopje over
de drempel. De schipper volgde het advies op.
In de gloeiende hitte sjouwde hij met zijn knecht
de zware balen papier van achteren naar voren.
Toen ze eenmaal over de drempel waren, kon
alles weer terug. Ondertussen stond Beukes, in
de schaduw van de prachtige iepen, het hele
tafereeltje aan te zien. Nadat het hele
kwarwei geklaard was, kreeg Beukes een stevige
fooi. "Eigenlijk voor niks niemendal", zei hij
dan tegen mij; "die schipper en zijn knecht
hebben harder gewerkt dan ik." En na zo'n
verhaal eindigde hij dan meestal met de
verzuchting: "Ja, jongens, dat was me nog es
een tijd." 

Op een gegeven moment was Jan Beukes niet 
meer in staat om naar "Het Laantje" te wan-
delen, zijn benen lieten het niet meer toe. Het 
weidse uitzicht, de druk bevaren rivier, de 
grote verscheidenheid aan schepen, 
waarover hij zich zo vaak enthousiast 
verbaasde, zou hij zelden meer zien en dan nog 
vanuit een autoraampje. Beukes berustte 
daarin, het leven hield niet op bij "Het 
Laantje". Dus ging hij wat vaker in een 
makkelijke stoel in zijn deuropening zitten, ook 
bij vriesweer, om als toeschouwer toch nog 
deel te hebben aan het dorpsleven. 
Bekenden bleven vaak even staan voor een 
praatje; als ze de tijd hadden, schoven ze een 
stoel bij die al klaar stond in de gang. Ging je 
"even" zitten om te vragen, hoe het met hem 
ging, dan was hij binnen de kortste keren weer 
aan het vertellen over de Oude Sluis: "Het is er 
nu zo stil in vergelijking met vroeger". 
"Schepen komen allang niet meer door de 
Sluis, hooguit leggen er in de zomer wat jachtjes 
aan. Dat is wel een leuk gezicht, maar al die 
"blootgeklede vrouwen", dat is niet netjes. Daar 
houd ik niet van. Vroeger was het toch anders 
... Wel vijftig zandschuiten gingen per dag door 
de Sluis. De grootste hadden een tonnage van 17 
tot 20 ton, maar dat waren er niet veel; de 
meeste waren rond de 15 ton. Wilden ze door 
de Sluis dan moest er eerst geschut worden. De 
schippers meerden hun boten af onder het 
toeziend oog en een hel- 
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pende hand van de sluiswachter. Lagen de 
schepen vast, voor en achter, dan draaide de 
sluiswachter met de hand de flaten (kleppen) in 
de sluisdeuren open. Het water stroomde dan 
met grote kracht van de buitenkolk de 
binnenkolk in. Het kon soms wel een half uur 
duren, eer het water in binnen- en buitenkolk 
dezelfde hoogte had. De schippers benutten 
die tijd om gauw wat boodschappen te doen, 
een borreltje te drinken en een praatje te 
maken. Ver weg gaan kon niet, want zodra de 
sluiswachter op zijn "toeter" had geblazen, 
ging de brug omhoog en moesten de schepen 
door. 
Behalve de zandschuiten passeerden, 
meestal op maandag, een stuk of zes 
mosselschepen getrokken door een sleepbootje. 
Ze kwamen uit Rotterdam en waren op weg 
naar de Zuiderzee om daar op mosselvangst 
te gaan. 's Donderdags of 's vrijdags kwamen 
ze dan weerom, zodat de mosselen op vrijdag 
- visdag - vers gegeten konden worden. De 
mosselvissers kozen altijd voor de Oude Sluis, 
omdat ze dan sneller geschut werden. Ze 
moesten dan wel sluisgeld betalen (

3
/a cent per 

ton), maar dat deden ze liever dan de kans te 
lopen, dat hun verse waar bedierf door te lange 
wachttijden. Inde Koninginnensluis beliep die 
soms één tot twee dagen." 
 
Op zaterdagochtend was het druk in de Sluis 
door de beurtvaart op Utrecht. Het was daar dan 
markt en de kooplui wilden graag zo snel 
mogelijk hun waren uitgestald hebben. Beukes 
vertelde dat er wel eens harde woorden waren 
gevallen tussen hem en de beurtschippers, als er 
niet snel genoeg geschut kon worden, om 
welke reden dan ook. Menigmaal gingen ook 
de schippers met elkaar op de vuist in de 
wachttijd, omdat ze elkaar óp het water 
letterlijk ín het vaarwater hadden gezeten. 

Beukes kon die ruzies echter altijd wel sussen, 
wat niet verwonderlijk was. Op bijna 97-jarige 
leeftijd straalde hij nog kracht en autoriteit 
uit. 
Naast de zandschepen, de mosselschuiten en de 
kleine beurt- en vrachtvaart kwamen er elke 
week de aardappelschuiten uit NoordBrabant 
en Zeeland door de Sluis. Ook die hingen met 
een stuk of vijf, zes achter een sleepboot. Ze 
voeren richting Amsterdam of de Zuiderzee. 
Het schutten van zo'n rij bootjes was een zorg 
op zich. Ze moesten eerst allemaal goed 
vastliggen, voordat het water in de sluis gelaten 
kon worden, anders gebeurden er "rare 
dingen"; dan gingen de schuiten "hangen". 
Maar Beukes en de andere sluiswachters 
zorgden wel, dat zoiets niet gebeur 
de. 
Aardappels heeft Beukes, zolang hij aan de 
Sluis was, dan ook nooit behoeven te kopen. 
 
Kwam Jan Beukes over de Beatrixsluizen te 
spreken, dan kon je kiezen tussen twee moge-
lijkheden. Of het "even zitten" maar vergeten, 
of heel snel afscheid nemen en héél hard weg 
lopen. De aanleg van de Beatrixsluis en alle 
gedoe daaraan voorafgaand, was Beukes' 
stokpaardje. Hij had het immers van dichtbij 
meegemaakt en de gevolgen aan den lijve 
ondervonden. De komst van de Beatrixsluis ging 
ten koste van "de nering en de gezelligheid van 
het dorp". Na bijna vijftig jaar kon hij zich 
daar nog "gloeiend kwaad" om maken. Ook 
om het feit dat een ingenieur van 
Rijkswaterstaat aan hem - als man van de 
dagelijkse praktijk - om advies had gevraagd, 
maar dat nooit had opgevolgd ... 
 
Ja jongens, dat was me een tijd! 

1) De Oude Sluis is eigendom van de provincie Utrecht.   

De overige sluizen vallen onder Rijkswaterstaat. 



 
NIEUWEGEINSE MUNTEN (6) 
Door M.M.M. Lockefeer 

In het artikel "Keizers op de Blokhoeve", dat ik als de 5e aflevering van de serie "Nieuwegeinse 
munten" beschouw'), vermeldde ik, dat twee van de zestien op de Blokhoeve gevonden Romeinse 
munten') niet gedetermineerd waren. 

De muntenspecialist Dr. J.P.A. van der Vin 
(Leidse Munten- en Penningenkabinet) is er in 
geslaagd de twee asses') thuis te brengen. De 
één is een koperen as van Keizer Augustus, 
geslagen in de periode 19-6 voor Chr., de 
tweede een as van Keizer Claudius, uit het 5e 
decennium na Christus'). 

Over de eerste munt valt weinig te zeggen; er
staat een "klop" of "contra-merk" op. We 
lezen "CAESAR". Zo'n klop is een in later tijd 
in een munt geslagen teken of naam, waardoor 
de waarde van een munt verandert. De precieze 
bedoeling is vaak onduidelijk. Dit "kloppen" 
gebeurde overigens bijna alleen maar met de 
koperen munten van Augustus tot Nero (als we 
ons tot de Romeinse munten beperken). 

De tweede munt, een koperen as van Claudius, 
die van 41-54 na Chr. regeerde, behoort tot het 
zogenaamde "Minerva"-typel). Op de voorzijde 
(kop naar links) staat TI. CLAUDIUS 
CAESAR. AUG. P.M. TR. P. 

IMP. (de afkortingen betekenen: "Opper-
priester, met de macht van volkstribuun, op-
perbevelhebber"). 
Op de keerzijde staat de godin Minerva, gaande 
naar rechts, met schild en lans. 
 
Onder de regering van Claudius (en deels 
onder die van Nero) zijn erg weinig koperen 
munten geslagen. Het gevolg was, dat er 
veel imitaties in omloop werden gebracht. 
Omdat de onderhavige munt erg gesleten is, zou 
hij eventueel ook een "barbaarse imitatie" 
kunnen zijn. Zekerheid is niet te geven. In 64 na 
Chr. liet Nero weer volop kopergeld aanmaken. 
De imitatie-stroom minderde toen uiteraard. 

Op de nabootsingen is het borstbeeld van de 
voorzijde heel anders en de omschriften be-
staan uit willekeurige letters, die soms ach-
terstevoren en/of ondersteboven staan. Op de 
gevonden penning staat: 
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Epiloog: 

Dit was (voorlopig) de laatste aflevering van 
"Nieuwegeinse munten". 
Officieel zijn nu alle "Blokhoeve-munten" 
gepubliceerd. Voeg ik aan deze publicatie nog 
het Fibulae-artikel uit de laatste Archeologi-
sche kroniek toe'), dan kan ik vaststellen dat 
twee onderdelen van opgraving Ng 105 (Blok-
hoeve) volledig zijn gepubliceerd. De rest 
(eigenlijke opgraving, andere vondsten - onder 
andere tienduizenden aardewerkscherven - 
grondsporen, conclusies) moet nog worden 
afgewerkt en gepubliceerd. Het is mijn plan, 
om de muntenserie te laten volgen door een 
"aardewerk"-reeks. 
 

"Keizers op de Blokhoeve", M. Lockefeer, Archeologische 
kroniek 1985-1987, blz. 44-48. Er is nog een 12e eeuwse 
Utrechtse munt gevonden. Hij is een nabootsing van de 
penningen van bisschop 

Burchard, die dateren uit 1098-1112. Op de echte 
penningen staat "BURCARD" en "TRAIECTUM". Drs. 
A. Pol (Leidse Munten- en Penningenkabinet) heeft de 
determinatie verricht. 
Een as is een koperen munt, de basis van het Romeinse 
geldsysteem (zie "Cronyck de Geyn", jrg 8, blz. 121-123, 
Nieuwegeinse Munten, M. Lockefeer). Er zijn verschillende 
munten van dit type, die praktisch identiek zijn. Ze dateren 
alle uit de 40er jaren van de le eeuw na Chr. 

5): Minerva was een van de belangrijkste Romeinse godinnen, 
vereerd als beschermster van wijsheid, kunst en 
wetenschappen, maar ook als verdedigster van de stad. Ze 
werd vereenzelvigd met de Griekse godin Pallas Athene, 
die, volgens de Griekse mythologie, in volle 
wapenuitrusting uit het hoofd van oppergod Zeus werd 
geboren. 
Deze munt is nr. 66 uit "Roman Imperial Coinage", 
Sydenham-Mattingly, deel I. 

6): "Fibulae van de Blokhoeve", M. Lockefeer, Archeologische 
kroniek 1985-1987, blz. 37-43. 

Foto's: Ed Vink 



 
MONUMENT IN BEELD

In de Jutphase 
Schoolstraat staat het 
vroegere gebouw van 
de Openbare Lagere 
School en even 
verderop - op de hoek 
Schoolstraat/ 
Herenstraat - de 
bijbehorende woning  

Dan wordt er een zes-klassige school gebouwd, 
omdat de oude Openbare Lagere School aan 
de Herenstraat (naast het gemeentehuis) deels 
onbruikbaar, deels te klein is. Het 
schoolgebouw aan de Schoolstraat maakt 
turbulente tijden door: een snelle uitgroei van de 
school tot circa 225 leerlingen en dan een 
razendsnelle teruggang tot ... 6 leerlingen in 
1921. Bij dat gebeuren, in oktober 1921, barst 
meester Van de Wolde in snikken uit. Het is
niet de slechte kwaliteit van het onderwijs, die 
zijn school teniet doet gaan, want de school 
staat in de hele omgeving als zeer vooruitstre-
vend bekend. 
De ongelukkige schoolmeester ziet zijn le-
venswerk vernietigd door de opkomst van het 
bijzonder onderwijs. 
 
In 1963 verhuist de Openbare Lagere School 
naar nieuwbouw aan de Vredebestlaan. Voor-
dien al doet het oude schoolgebouw voor 
velerlei doeleinden dienst: de brandweer krijgt er 
een garage in; Jutphaas' eerste tandarts houdt 
er zijn spreekuur in een afgeschot stuk gang en 
na een brand in de Nicolaasschool in 1947 
vinden R.K.-schooljongens andermaal 
onderdak in de openbare school. De laatste 
jaren staat het gebouw te verpauperen en 

voor de hoofdonderwijzer. 
De gemeenteraad heeft in 1989 plannen goed-
gekeurd voor een overdracht van het gebouw 
aan de Woningbouwvereniging Jutphaas, die er 
ateliers voor kunstenaars in onder wil brengen, 
nadat een ingrijpende restauratie is uitgevoerd. 
Aanvankelijk liggen er geheel andere plannen 
voor het grondgebied, dat thans Schoolstraat 
heet. De Jutphase R.K.-parochie heeft om-
streeks 1870 plannen om daar de nieuwe kerk te 
bouwen. Dit gaat niet door, omdat door een 
voordelige grondruil de nieuwe kerk (Nico-
laaskerk) aan de Utrechtsestraatweg kan wor-
den gerealiseerd. Zo blijft de grond aan de 
vroegere Dorpsstraat braak liggen tot in 1883. 
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De in 1883 gebouwde onderwijzerswoning op de hoek van de Schoolstraat/Herenstraat in Nieuwegein-Jutphaas. 
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wordt het plan gemaakt om het af te breken en 
op die plek huizen te bouwen. Omwonenden
komen in actie en de Woningbouwvereniging
Jutphaas ontwikkelt een plan om het gebouw te 
restaureren. Na heel veel overleg worden de 
plannen door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Thans is het wachten op het fiat van Gedepu-
teerde Staten. 
De acties van de bewoners van de Jutphase 
Herenstraat en de omwonenden uit de Stor-
merdijkstraat hebben succes. De Woning-
bouwvereniging haakt er prima op in; zo kan 
een monument worden behouden. 
 
Een aardige bijzonderheid van de nabijheid 
van het gebouw is de plaats van de vroegere 
Koningin Wilhelminaboom. Deze is geplant bij 
gelegenheid van de troonsbestijging door 
Koningin Wilhelmina in 1898. 
De boom stond vóór het westelijk gelegen
klaslokaal, waarin later de brandweer een on-
derkomen kreeg. In verband met de bereik-
baarheid van de brandweerkazerne is de boom, 
een linde, gerooid. Niet bekend is of bij dat 
rooien de loden koker met oorkonde 
tevoorschijn is gekomen, die bij het planten
van de boom was ingegraven. Dat is misschien 
iets om er bij de restauratie van het pand eens
aandacht aan te besteden. 
 
Bronvermelding 
"Jutphaas verleden tijd" en "Jutphaas en Vreeswijk 
vroeger, Nieuwegein nu"; uitgaven van de Historische 
Kring Nieuwegein. 

VOOR U GELEZEN IN... 

De Utrechtsche 
Courant van 4 en 5 
juni 1926 

JUTPHAAS. - De 
staking. - In de sta-

king aan de STEEN-
FABRIEK "DE 

LIESBOSCH" is een 
nieuwe phase ingetre 

den. De bedrijfsleider, de heer V. heeft de
stakers, die in de woningen, behoorende bij de 

steenfabriek, wonen, aangezegd deze te ont 

ruimen, zoodat indien hier niet spoedig inge-
grepen wordt 20 gezinnen op straat komen te 
staan. 
Met werkwilligen vordert de heer V. nog niet 
bijster best. Vijf werkwilligen uit Vianen, aan-
genomen door de heer V. te Vianen, kwamen 
tot de ontdekking toen zij te JUTPHAAS 
arriveerden, dat er op de fabriek een staking 
was uitgebroken, waarover door meerge-
noemden V., tegen deze personen niets van was 
gezegd. 
 
JUTPHAAS. - Hij was binnen en ... staakte. - 
Aan de STEENFABRIEK "DE LIESBOSCH" 
wordt gestaakt. Niets bijzonders, staken kwam 
vroeger dagelijks voor. Een persoon in deze 
gemeente was zijn woning uitgezet en zwierf 
sedert eenige dagen rond, zonder een woning te 
kunnen vinden. Dat komt tegenwoordig meer 
voor. Zijn huisraad was bij eenige welwillende 
menschen in de BETONWONINGEN 
ondergebracht, totdat het hem begon te 
vervelen. Hij haalde zijn huisraad op en zette dit 
midden op het KERKPAD neer. Of zijn bloed 
KARNEMELK was geworden, of dat er iets 
anders mee gebeurd is, dat is niet bekend, maar 
op een gegeven oogenblik begon hij zijn hart te 
luchten tegen den bedrijfsleider van 
bovengenoemde STEENFABRIEK. Toen hij 
uitgeraasd was, bij den één duurt dat kort, bij 
den ander wat langer, en 't kan niet anders 
gezegd worden, hij deed er lang over, hoorde 
hij, dat er waarschijnlijk op de 
STEENFABRIEK "DE LIESBOSCH" wel werk 
was te krijgen en ook een woning. Gepraat met 
den bedrijfsleider en jawel, hij kon den 
volgenden morgen dadelijk aan den slag gaan en 
tevens dien avond al vast een woning betrekken. 
Zoo gezegd, zoo gedaan. Den volgenden 
morgen om zes uur was hij reeds aan het werk. 
Hij werkte als een paard en het leek of hij zijn 
heele leven reeds op een steenfabriek had 
gewerkt ... Om acht uur was het schaften. Met 
opgestroopte mouwen ging hij naar zijn nieuwe 
woning ... 
Edoch, er waren ook stakers. .., die hem een 
kerel van "niks"noemden, een "onderkruiper", 
enz. Deze oratie van de stakers sloeg zoo bij 
hem in, dat hij zijn mouwen afstroopte en zich 
bij de stakers aansloot ... Hij is niet meer aan 
het werk gegaan, maar heeft toch een 
woning!!!   
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WIST U DAT ... 
... meer dan 60 fondsen, bedrijven en instel-
lingen de inrichting van het museum hebben 
gesponsored? 
... de inrichting van het museum tóch een klus is 
geweest van heel veel enthousiaste mensen, zoals 
bouwers, ontwerpers, schilders,
montagemedewerkers, VUT-ers, werkgroepen, 
enzovoorts? 
... het dus een "product" is van zelfwerk-
zaamheid van ONZE vereniging en dat dit best 
iets is om trots op te zijn? ... we er overigens 
nog lang niet zijn, omdat de toekomst zal 
moeten leren of we het allemaal volhouden? 
... we al weten wat de openingsdatum is als dit 
geschrijf ter perse gaat? ... u dat dan óók al 
gemerkt heeft en wellicht al een kijkje heeft 
genomen? 
... de Gemeentelijke Monumentencommissie 
eindelijk van de grond komt? ... de Historische 
Kring Nieuwegein in die commissie een vaste 
zetel heeft? 
... het bestuur daarin P. Daalhuizen heeft 
benoemd? 
... de gesprekken en briefwisseling met de 
gemeente over de subsidiëring van de Histori 

sche Kring thans zijn afgerond en dat de 
Historische Kring tevreden is met de afloop? ...
de Historische Kring ook financieel een 
kerngezonde vereniging is en dat de overeen-
komst met de gemeente inzake subsidiëring 
daarvan getuigt, omdat we toch de hele ex-
ploitatie van de museum-exposities zelf aan 
kunnen? 
... er al weer gewerkt wordt aan het jaarpro-
gramma 1990-1991? 
... in de herfst weer de Nationale Monumen-
tendag wordt gehouden? 
... in 1989 voor zo'n 800 mensen film- en dia-
avonden zijn gegeven? 
... in 1989 voor 360 scholieren onderwijspro-
jecten over historische onderwerpen zijn ver-
zorgd of dat daaraan is medegewerkt? ... in 1989 
door meer dan 600 mensen aan de Nationale 
Monumentendag is deelgenomen? ...in 1989 
precies 74 mensen de grote dagexcursie naar 
Delft hebben meegemaakt? 
... in 1989 bij andere excursies 85 mensen 
aanwezig zijn geweest? ... 1989 een best jaar is 
geweest, hoewel de aantallen deelnemers aan 
activiteiten in 1988 groter waren? 
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DUIZEND JAAR NEDERLANDSE LANDMEETKUNDE') 
door ir. E. Muller 
Wanneer we in Nieuwegein belangstelling vertonen voor de geschiedenis, richt onze aandacht zich 
het eerst op de dorpen Vreeswijk en Jutphaas met hun gebouwen en hun bewoners. Maar veelal 
ontgaat het ons, dat de bebouwing eerst tot stand kwam, omdat er ontwikkelingen in gang gezet 
waren, waarom men het nuttig vond zich er metterwoon te vestigen. Feitelijk zijn niet de dorpen de 
oudste herinneringen aan het verleden: het agrarische land bevat veel oudere gegevens. 
Want in het oorspronkelijk waterrijke gebied was het pas mogelijk de landbouw uit te oefenen, 
toen een behoorlijke afvoer van het overtollige water was geregeld. Hier geschiedde dat door het 
graven van de Vaartse Rijn, door allerlei afwateringskanalen en natuurlijk door de sloten. 
 
 
 
Nieuwegein onderscheidt zich hierin niet van 
vele andere delen van ons land: sloten zijn voor 
ons een vanzelfsprekendheid. Een goed 
overzicht van al deze sloten geeft ons de topo-
grafische kaart op schaal 1:25.000 of 1 : 
50.000 (afb. 1). 
Een goed beeld van de veelheid van sloten krijgt 
men, wanneer men bij voorbeeld tussen 
Woerden en Gouda uit de trein uitkijkt over het 
landschap. Dan zie je pas goed hoeveel sloten er 
zijn! Het gaat om honderdduizenden kilometers: 
vele malen de aarde rond of een heel eind op weg 
naar de maan.') 
Al die sloten zijn in handwerk gegraven en wel 
grotendeels gedurende de middeleeuwen tussen 
de jaren 1000 en 1500. 

Omstreeks het jaar 1000 waren alle factoren
kennelijk gunstig voor het ontginnen van het 
uitgestrekte veengebied tussen de rivieren. Het 
was vermoedelijk dicht gegroeid met 
voornamelijk elzen; een wildernis, zoals het in de 
oude charters wordt genoemd. Overstromingen 
kwamen geregeld voor, maar beïnvloedden de 
situatie als geheel nauwelijks, omdat 
veenvorming en rivierafzetting gelijke tred 
hielden met zeespiegelrijzing. Er stonden zoveel 
bomen, dat men het gebied wel "houtland" of 
Holland noemde; althans volgens de meest 
gevolgde verklaring van de naam Holland. 
De veiligheid in ons land verbeterde in hoge 
mate, toen de Vikingen omstreeks het jaar
1000 hun strooptochten staakten. Het normale 
gezag herstelde zich en op het platteland
keerden rust en veiligheid terug. De Kerk nam 
veel initiatieven om de uitbreiding van de land-
bouw te bevorderen ter verkrijging van werk en 
voedsel voor de weer groeiende bevolking. 
Kloosters voerden landaanwinningsprojecten
uit en bedijkten grote gebieden. De bisschop van 
Utrecht, de kapittels van de Utrechtse 

Afb. 1. Stafkaart 1: 50.000 uit ± 1850, met daarop aan-
gegeven het jaar van aanleg van enkele terreinobjecten 
(omgeving Jutphaas). 
 
kerken en ook andere gezagsdragers, die samen 
over vrijwel het gehele woeste land konden 
beschikken, gaven tegen een minimale 
vergoeding land uit aan mensen die bereid 
waren een kavel te ontginnen, te bebouwen en te 
bewonen. Zo ontstonden onder meer de zgn. 
cope-verkavelingen; plaatsnamen als 
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Boskoop, Benschop, Heicoop, Hoenkoop, 
Reijerscop herinneren aan de vroegere koop van 
de kavels. Elders in ons land ontstonden 
de opstrekkende heerden. 
 
Het is niet gering wat er aan werk moet zijn 
verzet met eenvoudige hulpmiddelen. De uit-
spraak dat God de wereld heeft geschapen, 
maar dat de Hollanders hun eigen land hebben 
gemaakt, kan ook worden gedaan naar 
aanleiding van het ontginnen van de uitge-
strekte wildernis in wat nu Noord- en Zuid-
Holland, Utrecht en een gedeelte van Gelderland 
is. Ook geldt dit voor de ontginning van de 
veengebieden in Friesland, Groningen, 
Overijssel, Zeeland en een gedeelte van Noord-
Brabant. 
Het landschap bevat nog op veel plaatsen 
herinneringen aan dit werk. Iedere sloot, iedere 
watergang wijst op een activiteit uit het 
verleden (afb. 1). 
Toch is dat niet de reden om hier over de enorme 
omvang van dit werk uit te weiden; het gaat om 
de manier waarop het gebeurde. De sloten 
werden namelijk niet willekeurig of van geval tot 
geval gegraven, maar kennelijk volgens strakke 
plannen. Ze werden op een vaste afstand, 
evenwijdig of met een bewuste geer gegraven. 
Bij de cope-verkavelingen had de diepte van de 
kavels ook een vaste maat, zodat iedere kavel 
dezelfde grootte kreeg, die een "hoeve" werd 
genoemd. Een hoeve is 16 morgen, of ongeveer 
13,6 ha. Veel plaatsnamen zijn hiervan afgeleid; 
denk aan Tienhoven en Achttienhoven bij 
Utrecht en Zestienhoven bij Rotterdam. 
 
Op zichzelf is het weliswaar niet zo'n kunst om 
een enkele sloot, ook zonder kompas, even-
wijdig aan een bestaande sloot of grens uit te 
zetten en te graven, maar hier moet wel met 
overleg en onder leiding gewerkt zijn bij het 
uitzetten van de sloten. Het moest niet in het 
open veld gebeuren, maar in een ruige wildernis 
met bomen, planten, plassen, slappe grond, 
geulen en dergelijke. 
Omstreeks het jaar 1000 warenvoor zulk werk de 
leiding en de deskundigheid aanwezig. De Kerk 
was praktisch de enige, die beschikte over 
wiskundige kennis; ze had ook het onderwijs in 
handen, al moet men zich daar niet te veel van 
voorstellen. De pastoor gaf wat godsdienst- en 
zangles, en wat lezen en schrijven. Aan de 
kapittelscholen en bij sommige kloosterabdijen 
werden ook sterrenkunde, meet 

kunde en rekenkunde bedreven (astronomia, 
geometria en arithmetica). Zo was er een 
monnik, Gerbert geheten, die in 982 een boek 
over "Geometria" schreef; dat ging niet alleen 
over meetkunde, maar vermoedelijk ook over 
landmeetkunde. Deze Gerbert is de latere 
paus Sylvester II. De Kerk beschikte aldus over 
mensen, die iets meer van rekenen en meten 
afwisten. 
Rekenkunde was in het dagelijks leven niet van 
zoveel belang. Geldverkeer was er nog maar 
weinig en de handel gebeurde grotendeels door 
het ruilen van goederen en produkten, terwijl 
door verplichte herendiensten het nodige werk 
gedaan werd voor de kerkelijke ende wereldlijke 
gezagsdragers. De noodzaak of de aanleiding 
om te kunnen rekenen, was daardoor zeer 
gering, ook in de hogere kringen. Uit een soort 
hobby of uit wetenschappelijk oogpunt werd 
door sommige geleerden wat aan wiskunde 
gedaan. Bij de ontginningen in het veengebied 
kon deze kennis in de praktijk worden toegepast. 
Meetkunde werd aldus landmeetkunde. 
 
Uit de archieven zijn ons sommige gegevens 
over het begin van het ontginningswerk bekend. 
Er werd toestemming gegeven op een bepaald 
tijdstip, maar daar staat nooit bij hoe de 
metingen en het graafwerk werden uitgevoerd. 
We kunnen echter uit het resultaat - het 
regelmatige slotenpatroon - afleiden, dat een 
zekere landmeetkundige techniek moet zijn 
toegepast. 
Het is opmerkelijk dat de Utrechtse bisschop, 
alsmede enkele steden, omstreeks 1300 een 
functionaris in dienst bleken te hebben, die 
landmeter werd genoemd. Die was er niet 
ineens, maar in de ontwikkelingen zal er een 
fase gekomen zijn, dat het landmeten het 
voornaamste deel van zijn werk werd en dat dit 
werk belangrijk genoeg was om het apart te 
vermelden. 
Van de kennis en de kunde van die landmeter 
moeten we ons niet te veel voorstellen. Na het 
vertrek van de Romeinen was er van enige 
ontwikkeling van kennis en wetenschap geen 
sprake meer in ons land; eerder was veel kennis 
en ervaring, ook op landmeetkundig gebied, 
verloren gegaan. De kennis van de Grieken 
werd eerst in de 13e eeuw in Europa bekend, 
toen de boeken van Euclides door Adelbert van 
Bath uit het Arabisch in het Latijn werden 
vertaald. Zo ingewikkeld ging dattoen! 
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De rekenkunde beperkte zich voornamelijk tot 
optellen en aftrekken, ook al omdat met de 
Romeinse cijfers andere bewerkingen nauwe-
lijks mogelijk waren. Vermenigvuldigen en 
delen waren nog wel mogelijk, zij het moeilijk;
grote getallen gaven problemen, omdat de nul 
onbekend was en breuken waren vrijwel niet te 
bewerken. In de meetkunde was men iets beter 
thuis en daardoor konden wel enkele land-
meetkundige bewerkingen worden uitgevoerd, 
zoals het uitzetten van rechte lijnen van 1 à 2 
km, evenwijdige lijnen en eenvoudige grenzen. 
De grootte van een kavel berekende men in de 
middeleeuwen en ook daarna, slechts bij 
benadering, ook al omdat het maatstelsel met 
roeden, voeten en duimen het moeilijk maakte
om zelfs met Arabische cijfers de oppervlakte 
met enige nauwkeurigheid te berekenen. Het
vermenigvuldigen van roeden, voeten en 
duimen met elkaar was te ingewikkeld. Als men 
een grootte berekende, rondde men de maten 
gemakshalve maar af op hele of eventueel halve 
roeden. De meting was natuurlijk navenant.
Vandaar dat de oude oppervlaktegegevens vaak
nogal onbetrouwbaar zijn. Daar komt nog bij,
dat de roedematen plaatselijk veelal verschillend 
waren. 
 
In de 11e eeuw kon men aldus wel de land-
meetkundige bewerkingen uitvoeren, die nodig 
waren om het slotenpatroon in het terrein uit te 
zetten. Omdat het kompas nog onbekend was, 
moet de evenwijdigheid ondanks alle ruigte door 
meting zijn verkregen. Kaarten maken deed 
men aanvankelijk nog niet, maar in de loop van 
de middeleeuwen kwam, vooral bij het voeren 
van processen, 

Afb. 2. Betalingspost aan Christiaan Sgrooten, welke 
voorkomt in het archief van de Gelderse Rekenkamer in het 
rijksarchief te Arnhem (nr. 7387). 

behoefte aan verduidelijking van de situatie ter 
plaatse. Voor belangrijke zaken, die bij-
voorbeeld voor het Hof te Brussel werden
gevoerd, liet men schetsen en soms schilderijen 
maken. Kaarten of schetsen maken was 
omstreeks 1500 nog een taak voor schilders. 

In de middeleeuwen waren de beroepen nog 
niet zo precies afgebakend als later met de 
gilden en thans met de specialisatie, zeker bij 
beroepen waarvoor slechts enkele deskundigen 
beschikbaar waren. Zo zien we allerlei 
combinaties van beroepen bij een en dezelfde 
persoon. Landmeter en schilder kon samen-
gaan, bijvoorbeeld Felix Scorell; bouwmeester 
of architect en landmeter ging zelfs vaak 
samen, zoals bij de Utrechter Van Noort. We 
moeten daar niet te veel achter zoeken. Ver-
moedelijk werd een landmeter gezien als iemand 
die de wiskunde beheerste en daarom een 
algemeen erkend technisch deskundige was. 
Afhankelijk van zijn hoofdtaak noemde hij zich 
ook wel anders. Zulke geschetste of 
geschilderde kaarten waren natuurlijk niet erg 
betrouwbaar. Er werd vanzelfsprekend 
gestreefd naar een afbeelding, waarop de 
belangen van de opdrachtgever het beste naar 
voren kwamen. Ze hadden de 
overtuigingskracht, die de rechter of de hogere 
instantie eraan wilde hechten. Het is 
begrijpelijk, dat er behoefte ontstond aan 
beter kaartwerk. Zo gingen rond 1500 ook de 
landmeters zich ermee bemoeien. Eerst werden 
alleen kaarten of kaartjes voor zeer beperkte 
gebieden gemaakt, maar ook voor hele 
gewesten, nadat Gemma Frisius in 1533 een 
methode had aangegeven om met behulp van 
het kompas tot een redelijke grondslag voor 
een kaart te komen. 
De stad Utrecht was er snel bij om reeds in 1554 
door Van Noort een gedetailleerde kaart van de 
stad te laten maken met behulp van het kompas. 
De opdracht en de vergoeding zijn in de 
archieven te vinden. Ook voor de oorlogsvoering 
waren goede kaarten van belang. Karel V en 
Philips II zagen dit in en lieten door 
verschillende landmeters, ook wel geografen 
genaamd, kaarten vervaardigen (afb. 2). De 
landmeters konden ook in andere opzichten 
nuttige bijdragen leveren ten behoeve van de 
oorlogvoering, zelfs zonder objecten te betreden 
die belegerd werden, zoals het op afstand 
bepalen van de breedte van een gracht die 
overbrugd moest worden, of de afstand naar een 
wal of een toren die moesten worden beschoten, 
indirect te meten. 
 
Iemand die daar zeer goed oog voor had, was 
Prins Maurits. Hij was een perfecte organisator, 
die de juiste mensen wist aan te trekken ten 
behoeve van de oorlogsvoering tegen de 
Spanjaarden, zoals de landmeter-verster- 
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kingsdeskundige Adriaan Anthoniszoon. Een
all-round wetenschapper, die Maurits in dienst
had, was Simon Stevin. Deze had in 1585 een
boekje "De Thiende" gepubliceerd over het
tientallig rekenstelsel, waardoor het rekenen
aanmerkelijk werd vereenvoudigd en breuken
geen probleem meer vormden. In navolging
van Stevin losten verschillende landmeters hun
rekenkundige problemen op met de
onderverdeling van de roede door deze in tien
gelijke delen te verdelen, om aldus ook 

met Duits "Diets" of Nederlands wordt be-
doeld. 
De landmeters werden er niet zozeer opgeleid 
voor het gewone opmeten, maar speciaal voor het 
uitzetten en bouwen van militaire versterkingen, 
voor afstandsbepalingen ten behoeve van 
geschut, voor hoogtebepalingen om water door 
dammen of dijken te weren of omgekeerd om 
land onder water te kunnen zetten, zodat 
vijandelijke troepen er niet door konden. Ze 
waren dus militaire landmeters, die meestal 
"ingenieurs" werden genoemd, vooral als ze als 
officier in het Staatse leger onder bevel van de 
Stadhouder stonden. De curatoren van de 
Leidse Universiteit, die ook deze militaire 
school bestuurden, vonden deze opleiding 
eigenlijk niet wetenschappelijk, omdat de 
lessen niet in het Latijn, maar in de volkstaal - 
het Nederlands - werden gegeven. Ze keken er 
wat op neer, maar Maurits hadden ze het niet 
willen of durven weigeren. Tijdens het 
Twaalfjarig Bestand waren de militaire belangen 
minder klemmend geworden en toen in 1610 
twee hoogleraren van de Duytsche 
Mathematycque waren overleden, gaf men niet 
toe aan Maurits' drang om de bekende 
vestingbouwkundige Marolais aan te stellen. De 
curatoren stelden de beslissing vijf jaar uit en 
benoemden toen de assistent die de lessen had 
waargenomen, Frans van Schooten, tot 
hoogleraar (afb. 4). 
 
Terzelfder tijd was er aan de Leidse Universiteit 
een professor in de filosofie, die wiskunde 
doceerde. Dat was op zichzelf niet abnormaal, 
want alles wat niet viel onder theologie, rechten 
of medicijnen, werd bij de filosofie ingedeeld. 
Deze professor, S n e l l i u s , had methoden 
uitgedacht om rekenkundig allerlei problemen 
uit te werken. Zijn bekendste werk ging over het 
meten en doorrekenen van een driehoeksnet 
tussen Alkmaar en Bergen op Zoom. Dit was 
een geheel nieuw idee en hij probeerde het zelf 
uit, waarbij hij enorm veel werk heeft verzet. 
Helaas had hij geen kennis genomen van de 
pas ontdekte rekenmethode met logaritmen, 
die hem een massa rekenwerk, alsmede een 
aantal rekenfouten, had kunnen besparen. 
Merkwaardigerwijze heeft het idee van Snellius 
twee eeuwen lang geen waardering 
ondervonden. De rekenkundige wiskunde lag de 
mensen toen blijkbaar minder dan de 
meetkundige methoden. Pas omstreeks 1800 
werd in ons land het driehoeksnet de erkende 
basis voor landmeetkundig werk. 
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Afb. 3. Titelpagina van het boek: Johan Sems en Jan Pieters 
Don, Van het gebruyck der geometrische instrumenten ... 
Leyden 1600. De toenmalige werkmethoden en technieken 
zijn hier in beeld gebracht. Te oordelen naar de 
handtekening was dit exemplaar in bezit van Jo 
han Eyckmans, een militair-ingenieur uit het midden van 
de 17e eeuw. 

de onderdelen nauwkeurig te kunnen verwerken 
(afb. 3). 
 
Op verzoek van Maurits stelde Stevin de richt-
lijnen op voor een landmetersopleiding, die in 
1600 aan de Universiteit van Leiden werd inge-
steld. Voor de oorlogvoering had men immers 
behoefte aan goed opgeleide en deskundige 
landmeters. De lessen werden in het Nederlands 
gegeven en daarom heette deze opleiding de 
Duytsche Mathematycque, waarin 



 

stanties waren er nog diverse andere mogelijk-
heden, zoals officiële opleidingen en particu-
liere scholen en schooltjes. Genootschappen 
werden opgericht ter bevordering van het niveau 
en de verspreiding van de wiskundige kennis. 
Waterschappen en aannemers hadden groot 
belang bij kundige landmeters en technici als 
waterbouwers en architecten. Al deze vakken 
liepen in elkaar over, maar de kern en de basis 
was meestal het landmeten. 
Nu had Karel V in 1524 een plakkaat uitge-
vaardigd, waarbij de voorwaarden werden 
vastgelegd, waaraan notarissen moesten voldoen, 
als ze zich wilden vestigen en hun beroep 
gingen uitoefenen. Dat plakkaat gold voor 
het gehele land, maar toen Philips II werd 
afgezworen, waren de provincies, alhoewel 
verenigd, ieder zelfstandig. 
Algemeen geldende regels konden dus niet 
meer worden opgelegd. Toch zien we dat in alle 
provincies vergelijkbare regelingen werden 
toegepast, niet alleen voor notarissen, maar 
ook voor advocaten, procureurs, en bovendien 
voor landmeters. Men paste dus blijkbaar zonder 
officiële wetgeving regelingen toe, die elders, 
Holland voorop, gunstig bevonden waren. Zo 
werden examens afgenomen, verklaringen over 
bekwaamheid afgegeven en eden afgelegd om 
zich als een goed en betrouwbaar landmeter te 
gedragen (afb. 5). Van ongeveer 1550 tot 1811 
zijn hierover inde archieven veel gegevens te 
vinden. Zo'n kleine 3000 landmeters zijn 
geregistreerd en van sommigen zijn zelfs 
examenstukken bewaard. Deze landmeters 
hebben zich niet zozeer met landmeten of met 
kaarten maken beziggehouden. Er was namelijk 
voor technici geen ander examen of verklaring 
van bekwaamheid mogelijk dan deze zgn. 
landmetersadmissie. Iedere technicus die zijn 
vak wilde uitoefenen, deed dus het examen voor 
landmeter en verkreeg dan zijn admissie, zijn 
vergunning. Bekende waterbouwers waren ook 
landmeter en veel landmeters hebben het 
landmetersvak zoals wij dat kennen, 
vermoedelijk nauwelijks uitgeoefend. In 
Gelderland was bijvoorbeeld bij de provincie 
een zgn. landmeter-ordinaris in dienst. Als men 
zijn archieven bestudeert, behelsde zijn taak het 
leggen van kribben in rivieren, het maken van 
bedijkingen, het voorbereiden van indundaties, 
het verleggen van een rivier; dus allerlei 
waterstaatkundige zaken. Zo'n functie is meer 
te vergelijken met die van de latere ingenieur bij 
de Provinciale Waterstaat. 

Afb. 4. Opgave uit het boek "Mathematische Wercken" van
F. van Schooten, een soort collegedictaat, begonnen in 1621.
Het betreft hier de berekening van de lengten 
der afzonderlijke zijden en de oppervlakte van een driehoek, 
als de som van die zijden en de twee basishoeken zijn 
gegeven. (U.B. Leiden, BPL 1013, pag. 88 e.v.). 

Tegenwoordig zijn we veel meer rekenkundig
ingesteld; de tafels worden er op de lagere
school al ingepompt en wie er dan nog moei-
lijkheden mee heeft, neemt een elektronisch
zakrekenmachientje. Vermenigvuldigen van
enkelvoudige getallen is zo iets simpels en
vanzelfsprekends geworden, dat het moeilijk is
te beseffen wat voor problemen men er vroeger
mee had. In de middeleeuwen was het zelfs zo,
dat iemand die rekenen kon, al tot de
intelligentia werd gerekend, zij het dat theologen
en juristen de wiskunde geen wetenschap
vonden. 
Ondanks Snellius en ondanks de logaritmen
vond de rekenkundige landmeetkunde dus geen
toepassing. Men bleef kaarten maken met
behulp van meetkundige constructies en de
opleiding van de landmeters bleef grotendeels
ook op dat niveau staan. 
 

Naast Leiden en Franeker als opleidingsin- 
 

54



 
meter dus iets anders. Door opleiding of door 
zelfstudie breidden ze hun kennis en kunde uit. 
Het niveau van het examen dat moest worden 
afgelegd om de bovengenoemde admissie te 
verkrijgen, bleef nagenoeg gelijk. De wetenschap 
ging echter verder en de maatschappelijke 
toepassingen staken aanmerkelijk boven dat 
examenniveau uit. Zo waren er in de 18e 
eeuw aan de Leidse Universiteit hoogleraren die 
in de waterbouw (Lulofs) en in de wiskunde ('s-
Gravensande) waren gespecialiseerd. 

 
Aan diezelfde universiteit, waar men toch al niet 
zoveel op had met de Duytsche Mathematycque, 
daalde de waardering in de tweede helft van de 
17e eeuw verder. Men benoemde geen 
hoogleraren meer, maar slechts lectoren. Toen 
echter Prins Willem III Koning van Engeland 
werd, probeerde men bij "Zijne Majesteit" in het 
gevlei te komen door weer een hoogleraar te 
willen aanstellen; het is er niet van gekomen. De 
lectoren stonden verder niet hoog in aanzien en 
waren in de wetenschappelijke wereld zelfs 
nauwelijks bekend. Het is begrijpelijk dat, toen na 
de Franse tijd 

Afb. 5. De bekende Anthonie van Leeuwenhoeck schreef aan 
het Hof van Holland (inv. nr. 4988): "Geeft met behoorlijcke 
Reverentie te kennen Antony Leeuwenhoeck burger ende 
bewoonder der Stadt Delft, soe dat hij suppliant sedert eenige 
jaren sijn selver heeft geoeffent in de "Meetkonst, en soo verre 
gecomen is, dat hij suppliant sijn selver bequaemen kan, om 
binnen dese Landen het Landmeten te excerceren, en gemerckt 
hij suppliant tot het voorschreven implooy niet en kan werden 
gebruijckt sonder alvorens bij U Edel Mogenden ge-
committeerden daer toe te werden geëxamineert, ende daer 
beneffens te hebben brieven van admissie, soo keert hij 
suppliant tot U Edel Mogende Heeren seer gebiedelijck 
versoeckende dat hij suppliant tot het doen van sijn examen 
mach werden geadmitteert." In het randschrift staat dat de 
mathematicus Heinsius Paen hem op zijn bekwaamheid zal 
examineren. 

Ook bij de uitbreiding van onze steden -
"uitleg" noemde men dat toen - komt men 
steeds landmeters tegen, bijvoorbeeld in Am-
sterdam, Leiden, Utrecht en Haarlem. Ze
ontwierpen plannen, maakten kaarten en zetten 
de nieuwe situatie uit (afb. 6). soms blijkt, dat de 
landmeter ook de leiding had bij de uitvoering 
van het werk, zoals bij de aanleg van het 
Pannerdens Kanaal, het Bijlandkanaal en de 
verlegging van de Gelderse IJssel ten zuiden van 
Arnhem. 

In het huidige spraakgebruik betekent land- 

Afb. 6. Landmeter Andries van der Wal, overleden in 1671, 
was deskundige in de "Commissie tot den nieuwen uitleg" 
van Haarlem. Bewaard bleef een geschilderd bord met 
veldactiviteiten in een lijst met landmeetkundige attributen 
en zijn naam. Het kunstwerk is thans aanwezig in een 
vergaderzaal van de Meetkundige Dienst van de 
Rijkswaterstaat te Delft. 
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een ingenieursopleiding werd opgericht, er
nauwelijks over landmeters werd gesproken. Die 
opleiding was aanvankelijk vooral gericht op de 
militaire ingenieurs; eerst later werd ook de niet-
militaire ingenieur, de civiel-ingenieur, opgeleid. 
De aparte landmetersopleiding kwam niet terug,
afgezien van een sporadische uitzondering bij de 
Fundatie van Renswoude. Het landmeten als
vak was opgegaan in de ingenieurswetenschap. 
Wel waren er nog landmeters bij het Kadaster.
Die werkten, zeker in het begin, nog volgens de 
vroegere methoden, dus technisch gezien vrij 
primitief. Als er maar redelijke kaarten
werden vervaardigd, deed de techniek er niet
zoveel toe; verder was het een administratieve
zaak. 
Zo werden tijdens de regering van 'koning' 
Lodewij k Napoleon in 1810 kaarten op schaal 1: 
2880 - één duim op 20 roeden - vervaardigd 
voor Jutphaas en Vreeswijk, 'genaamd De 
Vaart'. De eerste was gemeten door J.B. 
Zijlmans, de tweede door J.J. Joosten. Toen ons 
land bij Frankrijk werd ingelijfd, moesten overal 
de Franse regels worden gevolgd en dus 
werden deze kaarten afgedankt.') 
Men begon in 1811 opnieuw, maar Vreeswijk en 
Jutphaas kwamen pas in 1819 aan de beurt. De 
landmeter was Adam Slits, wiens vrouw en drie 
kinderen in Bakel woonden. Men kan 
gemakkelijk begrijpen, dat daaruit de nodige 
problemen voortvloeiden, vooral toen zijn
vrouw ziek werd en in 1824 op 40-jarige leeftijd 
overleed.') 
 
De ongeveer 16.000 kaarten, die in 1832 bij de 
invoering van het Kadaster aanwezig waren,
vormen nu een nuttige bron voor historisch 
onderzoek, omdat ze situaties in het terrein 
weergaven, die vaak door allerlei oorzaken zijn 
verdwenen, maar die in een ver verleden tot 
stand zijn gebracht, zoals de sloten, waarover in 
het begin van dit artikel is gesproken. 

De landmeters bij het Kadaster kregen geen 
eigenlijke opleiding. Ze moesten zich de ken-
nis en de techniek maar eigen zien te maken en 
kregen na een vergelijkend examen een aan-
stelling. Langzaam aan werden ook bij het 
Kadaster betere technieken toegepast. In 1919 
startte aan de Landbouwhogeschool te Wage-
ningen een driejarige cursus, die in 1936 naar de 
Technische Hogeschool te Delft werd over-
geplaatst. In 1948 werd deze cursus omgezet in 
een volwaardige ingenieursstudie. Zo komen we 
dan in de moderne tijd, waarin ook het 
landmeten en kaarten maken worden 
geautomatiseerd; de elektronika heeft zijn in-
trede gedaan naast de luchtcartografie. In het 
terrein worden met elektronische apparatuur 
hoek-, lengte- en hoogtemetingen verricht. 
Het metingresultaat wordt met magneetbandjes 
aan de computer doorgegeven ter verdere 
verwerking. De landmeetkunde is zodoende tot 
enkele simpele handelingen teruggebracht. Er 
zijn natuurlijk ook wel nieuwe plaatsbepa-
lingsproblemen die moeten worden opgelost, 
zoals in verband met de luchtvaart, de ruimte-
vaart en de continentverschuiving. Dat is echter 
meetwerk, voor zeer gespecialiseerde 
deskundigen, met verfijnde apparatuur. Het is 
alles elektronika wat de klok slaat. Langza-
merhand gaat de landmeetkunde als zelfstandige 
discipline onder in die van de elektronika. Men 
kan zich afvragen of het millennium van de 
Nederlandse landmeetkunde aldus ten einde is. 
Zijn we weer terug bij af? 
 
'): Voor bronvermeldingen en meer informatie, zie E. 

Muller en K. Zandvliet; Admissies als landmeter in 
Nederland voor 1811, 1987. 

Z): In "Grasduinen", 1988/1989 wordt 350.000 km ver-
meld. In "Natuurbehoud", 20e jaargang, nr. 3 pag. 74 
vijfmaal de aardomtrek (dat is dus 200.000 km). 
De afstand naar de maan is 384.000 km. 

'): Rijksarchief Utrecht: Top Atlas, inv. nrs. 136-2-V-2 en 9; 
kast 40-53 en 52. 
Rijksarchief Utrecht: Archief van de Provincie, inv. nr. 
8805B. 
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HERINNERINGEN VAN MEVROUW PH. VAN SELM 
door H.J. ter Maat 

De volgende notities hebben vooral betrekking op het dorp Jutphaas en een beetje op het 
latere Nieuwegein-Noord. Beide keren gaan ze met name over de kapitale boerderij 
"Middenhof", over het bijzondere zomerhuis, over de bewoners ervan, de familie Van Selm en 
over de belevenissen van mevrouw Van Selm in het bijzonder.') 

Marchie van Voorthuyzen, een grootgrondbe 

De "Middenhof" vrij 
Vast niet lang na dit verheugende nieuws zijn 
Van Selm en zijn vrouw op reis gegaan om de 
nieuwe boerderij aan de Nedereindseweg 
van Jutphaas te bezien. Dat moet wel met de 
tentwagen zijn gebeurd, een overdekt vervoer-
middel. 
Hoewel boer en boerin beiden naar iets anders, 
naar iets groters zochten dan ze in Waarder 
hadden, waren hun reacties toch niet helemaal 
gelijk. Boer Van Selm was compleet weg van 
dit bedrijf, dat maar liefst drie maal zo groot 
was als in Waarder: 51 ha. Dat was nog niet 
alles. Waarder had alleen maar grasland te 
bieden en je kwam er dus nooit verder dan het 
houden van koeien en kleinvee. De 
"Middenhof" had daarnaast nog heel wat 
hectares bouwland. En wat was voor een boer 
nu nog mooier dan met twee of vier paarden 
voor de ploeg te proberen de glimmende, vette 
klei een halve slag om te keren?') Boer Van 
Selm kende dit ploegen uit zijn jeugd in 
Breukelen; zijn hart ging wagenwijd 

Mevrouw P6. van Selm 

Volgens het opschrift hebt u nu slechts "herin-
neringen" voor u, maar u kunt ervan op aan, dat 
ze wel waarheidsgetrouw zijn. Zelfs de 
gegevens en verhalen van vóór de geboorte van 
mevrouw Van Selm (hier "Overlevering" ge-
noemd) kunt u zonder enig risico geloven,
want zij beschikt over een geheugen "gelijk enen 
ijzeren pot": een gezegende kwaal, waarmee 
velen uit deze familie behept waren en de 
overlevenden nu nog zijn. 
 
Uit de overlevering 
IN WAARDER 
In het laatst van de vorige eeuw woonde het
echtpaar Dirk van Selm en Klaasje Samsom
ergens in Waarder; een plaatsje in Zuid-Hol-
land, zuidwestelijk van Woerden. Het bevolkte 
daar een huurboerderij van de heer Du 

zitter, de vader van de later zo bekend geworden 
predikant. 
Als hoofd van het gezin voelde boer Van Selmz) 
het als zijn plicht een goed onderdak te zoeken 
voor zijn groeiende gezin. Maar als man met 
een vooruitziende blik keek hij ook naar 
mogelijkheden uit om zijn kroost te zijner tijd 
aan een goede broodwinning te helpen. Het 
liefst in de vorm van een eigen boerderij. Dat 
was, zeker vroeger, het streven van elke 
welgeaarde boer: bloed kruipt nu eenmaal, 
waar het niet gaan kan! Boerentrots? Akkoord, 
maar mag het soms een beetje? Meer dan eens 
vroeg Van Selm aan "de heer", die meerdere 
boerderijen bezat, om een groter bedrijf. In 1902 
was het dan zo ver: onder Jutphaas kwam een 
groot bedrijf vrij. Boer en boerin Van Selm 
waren toen respectievelijk 36 en 31 jaar oud en 
hadden menselijkerwijs gesproken het leven 
nog vóór zich. Dat kon nog wat worden! 
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open. Wat hèm betrof was het met de "Mid-
denhof" in één keer bekeken! Maar zijn vrouw 
was een andere mening toegedaan. Als moeder 
bekeek ze bepaalde dingen toch wel iets anders 
dan haar man. Ze zag de oude boerderij, zoals ze 
wàs: oud. Ook van binnen. Haar moederinstinct 
had vooral interesse voor de slaapkamers voor 
haar kroost en voor de woon- en huiskamer. 
Vrouw Van Selm was er niet ondersteboven van. 
Dit verschil van inzicht leidde niet tot moei-
lijkheden. De boerin zag ook de voordelen van 
de "Middenhof" wel in: zoveel hectares meer en 
dus zoveel toekomstmogelijkheden meer voor 
haar kinderen. Samen kozen ze voor het 
nieuwe in Jutphaas. 

De "Middenhof" 
Zomerhuis afgebrand 
We gaan even een jaar of vier in de geschiedenis 
terug. Kort vóór 1900 had men een tijdlang niet 
al te veel aandacht besteed aan de schoorsteen 
van het zomerhuis. Men had, te doen 
gebruikelijk, flink wat hout gestookt, met heel 
wat roetvorming tot gevolg. Blijkbaar slofte 
men een beetje met het schoorsteenvegen en 
prompt kreeg men de rekening van deze 
onachtzaamheid gepresenteerd: een schoor-
steenbrand deed het (oude) zomerhuis in 
vlammen opgaan. 
De huiseigenaar, de heer Du Marchie van 
Voorthuyzen, gaf opdracht aan metselaar 
Heijman, wonend aan de Doorslag, het zo-
merhuis weer op te bouwen. Wat bezuinigen 
was, wist men toen ook al: de oude stenen 
moesten worden afgebikt en opnieuw ge-
bruikt. De nieuwbouw kreeg daardoor voor 
vele jaren een vlekkerig, bont voorkomen. 

De "Middenhof" een prooi van het vuur 
Het was een paar jaar later, in het najaar van 
1902. "Goed voorbeeld doet goed volgen", 
jawel. Maar slechte voorbeelden kennen ook 
wel eens minder goede navolging. Concreet: de 
"Middenhof" deed het zomerhuis na en brandde 
af. Weer een schoorsteen, die te veel vervuild 
was? 
Neen, wanneer de geruchten waar zijn, dan 
moet de méns hier de hoofdrol hebben ge-
speeld. Een paar ontevreden arbeiders zouden 
hun misnoegen niet onder stoelen of banken 
hebben gestoken, maar wel in het rieten dak 
van boer Van 't Riet: een en ander in de vorm 

van brandende lucifers! Neemt u maar gerust 
aan, dat de boerderij tot de grond toe af-
brandde. Een rieten dak brandde vroeger ook al 
als een lier en ... de toestand van de brand-
spuiten was abonimabel. Voeg daarbij, dat het 
alarmeringssysteem belachelijk slecht was en dat
het vervoer van de brandspuiten veel te veel 
tijd vergde. Praktisch elk gebouw was totaal 
uit- en afgebrand, voordat de (vrijwillige) 
brandweer op de plek 
des onheils arriveerde.') 

Verhuizing gezin Van Selm 
Was deze brand voor de familie Van Selm nu
niet één stuk domme pech, die er eigenlijk niet
meer bij kon? Neen, toch niet. Het verwisselen
van boerderij vond normaal vrij kort vóór 
de eerste mei plaats. Toen de Van Selms uit
Waarder vertrokken, wisten ze dat er aan de
Nedereindseweg in Jutphaas altijd nog een
zomerhuis stond. En. .. tegen deze tijd ver-
trokken de boeren altijd van hun boerderij naar
het zomerhuis. De Van Selms waren wat dit
betreft dus behoorlijk op tijd. Nog een
pluspunt: de bouwvakkers waren in maart 1903
al een behoorlijk eind op weg met de nieuwbouw
van de boerderij, waar vrouw Van Selm naar
uitkeek. Haar spookbeeld, een echt oude
boerderij, mocht ze helemaal vergeten. Maar nu
de verhuizing zelf. Die bracht natuurlijk wel
wat problemen met zich mee. Praktische
dozen, kratten, gemotoriseerde verhuiswagens
en gespecialiseerde verhuizers waren er toen nog
niet. Wèl was er de hulp van familie en van
buren. Nijvere vrouwenhanden vooral moesten
serviesgoed en dergelijke inpakken. Mannen
stonden klaar voor het zwaardere werk. Op een
gegeven ogenblik was het dan echt zo ver en heel
de inboedel werd in een twintigtal open
brikken naar Jutphaas getransporteerd. 
Wat we nog zouden vergeten? De koeien en het
jonge vee. Die waren geen van alle "gebouwd"
voor brikken en ze moesten de verhuizing dus
op een andere manier waarmaken. Het vee
werd in Waarder aan elkaar gebonden, in niet te
grote koppels. Zo werd het richting Woerden
gedreven, een hele stoet van enkele tientallen
stuks. Lopende, zowel mens als dier. In
Woerden lagen een paar schuiten klaar.
Instappen was daar het parool. Daarna liefst zo
rustig mogelijk blijven om zo over de Oude Rijn
via Harmelen en Utrecht door de Vaartse Rijn
in Jutphaas af te meren. 
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In deze periode van wat weinig slaapruimte 
werd de achtste baby geboren: Gijsbertus, op de 
16e mei 1903. Ondanks de eerst wat bekrompen 
behuizing in het zomerhuis is hij toch nog 
groot geworden ... en hoe! 

Opbouw "grote huis", 1902-1903 
Daar weet mevrouw Van Selm heel wat van te 
vertellen, ook al stamt dit nieuws nog steeds uit 
de "overlevering". Mevrouw werd in 1909 
geboren. 
Aangezien er toen nog geen timmerfabrieken 
waren (we hebben dit gegeven niet geverifieerd), 
moesten alle houtconstructies met de hand 
worden gemaakt. In ons geval kwam er ook 
geen timmermanswerkplaats aan te pas: de 
grote boerenwerf was de timmermanswerkvloer.

Volgens mevrouw Van Selm betrof het hier 

De aanlegsteiger zal die van hotel Kool (later 
hotel Gerritsen) zijn geweest. Mens en dier 
moesten daar aan wal zien te komen om daarna 
nog, weer te voet, de weg naar de "Middenhof" 
af te leggen. Heel deze operatie werd in één dag 
voltooid. U weet de datum nog niet? Dat was 
op de 16e april 1903. Mijn zegsman twijfelde 
geen moment bij het noemen van deze dag! 
(Mijn zegsmàn, mevróuw Van Selm, dat mag 
tegenwoordig allemaal.) 

IN JUTPHAAS 
Intrek in het zomerhuis 
Zoals gezegd moest het gezin Van Selm in het 
zomerhuis gaan wonen; boerentraditie ge-
trouw. Een tegenvaller was, dat men 's avonds 
niet in het grote huis kon gaan slapen (zoals
wel de gewoonte was bij de boeren): de bouw 
was nog volop bezig. 

Een opname van de "Middenhof" en het zomerhuis. Op de voorgrond boer Van Selm en zijn vrouw, die juist uit de kerk zijn 
gekomen. Verder zeven van hun kinderen. 
Opvallend zijn de fraai bewerkte windveren met bovenin het lofwerk, samen het overstek geheten. Op het dak drie 
schoorstenen voorzien van houten (!) kappen. Boerderij en zomerhuis staan los van elkaar; die zijn pas in 1981 met elkaar 
verbonden. 
Vóór de boerderij, waarop de naam "Middenhof" nog ontbreekt, staan drie bomen: twee lindebomen met er tussenin een 
plataan. Later werden er aan weerskanten nog twee linden gepoot: de situatie van heden. Het zomerhuis heeft hier zijn 
leiwerk nog. Dat is vervangen door twee lindebomen met opzij nog een linde, die met de bomen vóór schaduw - en dus 
verkoeling - moesten brengen voor de kaaskamer, rechts vóór in de boerderij. Deze foto is waarschijnlijk op Hemelvaartsdag 
gemaakt in 1904 of 1905, door een rondtrekkend fotograaf. 
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onder andere het maken van kozijnen, deu-
ren, ramen, balken en gebinten, dakspanten, 
panlatten, de lange, dikke balken voor de 
zolder en het overstek (dat was de houten 
versiering van de windveren) tot boven toe. Dit 
bovenste gedeelte, het lofwerk, werd ongeveer 
twintig jaar geleden verwijderd. Zie de foto op 
pagina 59. Alle houtwerk werd gemaakt van 
het duurzame Amerikaans grenenhout. Dit 
alles moest vaak hoog tot heel erg hoognaar 
boven worden getransporteerd zonder kranen 
of iets van dien aard. De metselaars stonden 
ook voor een dergelijk soort moeilijkheden: ze 
moesten de stenen en de specie via ladders 
maar naar boven zien te krijgen. Misschien 
dwingt dit ook bij u wel een beetje respect 
af. 
De nieuwe "Middenhof" werd in november 
1903 opgeleverd. De koeien konden daardoor 
op tijd op stal en het gezin Van Selm betrok 
het nieuwe voorhuis met nieuwe en voldoende 
ruimte voor groot en klein. Wat zal vrouw Van 
Selm in haar nopjes zijn geweest met deze 
nieuwe behuizing. 
De timmerman-aannemer was de heer Piet
Noordanus, die aan de vroegere Dorpsstraat 
woonde (nu Herenstraat). In zijn huis is nu op 
no. 19 het Petit Restaurant "'t Geveltje" ge-
vestigd, nog steeds voorzien van de mooie 
trapgevel. 
Zijn collega-metselaar was de heer Schenkel, 
toentertijd wonend achter het fort. Opzichter 
was de heer Lip. 

Arbeidsduur en arbeidsvreugde 
Nu we net hebben gehoord, dat het machtige 
karwei van de "Middenhof" was geklaard, is 
het misschien wel interessant iets te horen over 
de arbeidsduur en de arbeidsvreugde bij de 
bouw ervan. De lichamelijke inspanning van 
de zwoegende werklui moet bepaald niet mis-
selijk zijn geweest en dat zoveel maanden ach-
ter elkaar. 
Mevrouw Van Selm weet er over te vertellen, 
alsof zij het zelf heeft meegemaakt. Het werk 
begon 's morgens om zeven uur; van maandag 
tot en met zaterdag: een zesdaagse 
werkweek natuurlijk. Maar niet alleen een 
wéék was lang: ook de dágen, want ze 
werkten dóór tot zeven uur 's avonds, wanneer 
het daglicht het toeliet. Dat betekende wel 
een werkweek van 72 uur. Vandaag aan de 
dag door niemand meer voor te stellen: zo hier 
en daar zijn we al aan de helft en we willen 
nog wel minder. 

Bij dit respectabel aantal uren kwam het rei-
zen nog, allemaal te voet. De meeste arbeiders 
- in totaal wel zo'n twintig man - kwamen uit 
Jutphaas. Dat viel dus nog wel mee. Maar bij 
deze bouw waren ook twee vaklui uit Vianen 
betrokken. Zij waren toch al gauw anderhalf 
uur onderweg, enkele reis: vanuit Jutphaas 
dóór Vreeswijk, daar de schipbrug over en 
Vianen in. 
Deze drie uur opgeteld bij de twaalf werkuren 
bracht het geheel op ongeveer vijftien. Over 
een hele dag uitgemeten, betekende dat zo iets 
als 's morgens om een uur of vijf op en 's 
avonds tegen half negen weer thuis op de 
basis. Daarna warm eten, samen nog wat 
bijpraten (met moeder de vrouw als het kon) 
en dan naar bed. 
Eigenlijk niet te doen, maar men deed het. 
Boer Van Selm vertelde altijd aan zijn kinde-
ren, dat er in "een opgeruimde stemming werd 
gewerkt". Ze waren blij, dat ze werk hadden!

Fietsen gekocht 
U kunt zich voorstellen, dat de heren aanne-
mers bijzonder tevreden waren, toen zij de 
"Middenhof" konden afleveren. Zo iets ge-
beurde niet dagelijks. 
In dit verband wist mevrouw Van Selm nog 
iets bijzonders te vertellen, dat wij u niet 
willen onthouden. Want wat hebben de heren 
gedaan? Een gezamenlijke afspraak gemaakt 
om van een deel van het verdiende geld twee 
fietsen te kopen. In 1903 nog geen alledaagse 
verschijningen op straat. Niet te koop was de 
kunst om zo'n vehikel te besturen, maar deze 
meesters in het hanteren van hamer en van 
troffel, hebben dit probleem heel zeker 
overwonnen. 

Kleurkrijt 
U weet al, dat het zomerhuis er wat vlekkerig 
uitzag, doordat bij de opbouw ervan de oude 
stenen moesten worden gebruikt, die de brand 
hadden doorstaan. Het "grote huis" daaren-
tegen kende alleen maar mooie, nieuwe ste-
nen. 
Doodjammer zou het zijn geweest, wanneer 
deze nieuwbakken stenen met diverse soorten 
kleurkrijt bewerkt zouden worden. Dat mocht 
dan ook niet: niet van "de heer", niet van de 
opzichter, de heer Lip, niet van boer Van Selm
en dus ... gebeurde het heel eenvoudig niet. 
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Ook de bonte stenen van het zomerhuis mochten 
niet worden bijgekleurd. Moet je nou komen. 
We hebben nu complete schoonmaakploegen, 
die wel dagwerk hebben aan het wegwerken van 
veel "geschrijf" met kwast of spuitbus! 

Waarom twee huizen? 
Een behoorlijke boerderij had vroeger twee 
gebouwen: de boerderij en het zomerhuis. In het 
winterseizoen bivakkeerden mens en dier in de 
boerderij. In het voorjaar gingen de koeien en 
het jonge vee naar de wei. De stallen en de rest 
van het huis konden worden schoongemaakt. 
De gezinsleden verhuisden in diezelfde periode 
naar het zomerhuis om daar de zomer te 
slijten (meteen is dan ook de benaming ver-
klaard). Maar ze bleven er niet dag en nacht: 
de nacht werd altijd in de boerderij doorge-
bracht. Dáár waren de bedden en niet in het 
zomerhuis. 
Het zomerhuis diende als bewoning voor de 
dag en het achterste gedeelte ervan was de eigen 
kaasfabriek (kaasfabrieken waren er toch 
zeker nog niet veel, gesteld dat ze er waren). 
't Was praktisch allemaal boerenkaas wat de 
klok sloeg. Mevrouw weet hele verhalen over 
deze fabricage, maar die houden we maar voor 
ons zelf. 

Gezin Van Selm compleet 
We waren met het kindertal bij nummer acht
blijven steken: Gijsbertus, de eerste Van Selm 
die in Jutphaas is geboren en nog wel in het 
zomerhuis (zie boven). Na hem werden er nog
vijf geboren, van wie mevrouw Van Selm de 
elfde was. Van alle dertien kinderen zijn er
nog vier in leven. 

Naar school, maar naar welke en hoe? 
Ook de spruiten van het gezin van Van Selm 
moesten naar school. Bij mijn weten heeft 
niemand van hen geprobeerd zich aan deze 
"verplichting" te onttrekken. Dus ook me-
vrouw Van Selm niet, die zich ongelooflijk
veel over die tijd weet te herinneren. Wij
pikken er een enkel ding uit. 
In de jeugd van mevrouw Van Selm - geboren 
in 1909 - was ook in Jutphaas het tijdperk van 
de ene, ongedeelde, openbare (gemeente-) 
school voorbij. Het eerst werden de 

rooms-katholieke meisjes van de openbare 
school gehaald en voor het onderwijs onderdak 
gebracht in het Sint-Franciscusgesticht. Dat 
was in 1905. Twaalf jaar later verhuisden de 
rooms-katholieke jongens naar een nieuw 
schoolgebouw, vlakbij bovengenoemd klooster, 
ook aan de Utrechtsestraatweg. Dat moet dus in 
1913 zijn gebeurd. Dames gingen ook toen 
voor. 
Voor mevrouw Van Selm, die van protestantse 
huize was (en is) bleef er alleen de ene Openbare 
lagere school maar over. Net genoeg trouwens. 
De reis naar school vond altijd te voet plaats. 
Maar hoe stond het met het schoeisel? Verreweg 
de meeste schoolkinderen droegen klompen, 
winter en zomer. Die waren het best bestand 
tegen stof, regen en modder. Van deze laatste 
substantie was doorgaans meer dan voldoende 
aanwezig: de Nedereindseweg bij voorbeeld was 
in die tijd nog niet voorzien van een mooie, 
gladde "asfaltlaag". Mevrouw Van Selm liep 
altijd op schoenen, of het moest helemaal niet 
kunnen. 
Deze welstand kwam ook tot uitdrukking in het 
dragen van speciale schoolkleding. "Op de boer" 
stonden ook de kinderen vrij vroeg op; kregen 
dan hun "daagse goed" aan, maar werden 
kort vóór schooltijd nog eens gewassen en in het 
net gestoken. Zo was de volgorde bij de 
betergesitueerden. De meisjes droegen in de 
zomer een strooien hoed (van een mindere 
kwaliteit dan de hoeden die naar de kerk 
werden gedragen). 's Winters werden de 
hoeden door mutsen vervangen. De ene keer 
moest er weerstand worden geboden tegen de 
zon, het volgende halfjaar tegen de kou. 
De jongens droegen het hele jaar door een pet, 
ook in twee kwaliteiten. 
Kwam men na een schooldag weer thuis, dan 
was het daar wisseling van tenue geblazen. 

Waar stond die ene openbare school? 
Aan de Schoolstraat. Dat zal wel waar zijn, 
maar hoe kwam je daar vroeger? 
 
We volgen mevrouw Van Selm als schoolmeisje. 
Ze liep heel de Nedereindseweg uit, sloeg bij 
café Vendrig (toen ook al door een Vendrig 
bewoond) rechtsaf de Dorpsstraat in, zoals die 
toen heette; rechtsaf bij het huis van meester 
Van de Wolde de Schoolstraat in. Zo'n honderd 
meter deze straat in stond dan 
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de bewuste school, weer rechts. 
De voorgevel stond aan de Schoolstraat; twee 
deuren gaven toegang tot de ene gang, die aan 
weerszijden drie lokalen telde. De leerlingen 
van klas één en twee gingen altijd door de 
hoofdingang naar binnen, de ouderen moesten 
doorgaans genoegen nemen met de achteringang. 
De schoolbel was aan de voormuur gemonteerd 
en net voorbij de school stond de Wilhel-
minaboom, ongetwijfeld geplant bij de inhul-
diging van prinses Wilhelmina tot koningin op 6 
september 1898.5) 

(slot volgt) 

vraagd om niet over "de heer en mevrouw Van Selm" te
schrijven. Zo werd een boerenechtpaar niet aangesproken!
Akkoord! Mevrouw Van Selm wilde zelf in - dit interview
liever juffrouw Van Selm genoemd worden, maar dat
hebben we maar geweigerd: de tijden zijn veranderd! 
Later zou blijken, dat de klei van de `Middenhof" veel te 
zwaar was voor bouwland: het werd maar een halve oogst. 
Van Selm ging op den duur alle bouwland inzaaien met 
graszaad. Kon hij dan niet meer ploegen, paarden moest 
hij blijven houden. In dit verband twee aanhalingen uit 
de "Utrechtsche Courant". 
"Jutphaas - Brand ... De niet direct nieuwerwetsch 

ingerichte brandspuit van Jutphaas arriveerde ... toen het 
geheele zaakje uitgebrand was ... JAMMER!!! (30 juli 
1904). 
Jutphaas - De brandspuiten - De gemeente Jutphaas bezit 
drie brandspuiten, die samen, o lezer, schrik niet 220 jaar 
oud zijn! Spuit I: van het jaar 1870; is gestationeerd op 
het Dorp en kan, wanneer men flink pompt, juist de dak-
goot bereiken van café "De Zwaan". Spuit II: is van het 
jaar 1840, staat in het Nedereind en brengt het niet 
zoover als spuit nr. I. Spuit III: is geplaatst aan de 
Liesbosch en ... is zeer geschikt om de glazen schoon te 
spuiten. (24 augustus 1920) 

5): Deze boom stond net naast de school, aan de kant van de
Wilhelminastraat/Stormerdijkstraat. Een paar jaar 
geleden werd hij door de brandweer gerooid. Die was 
tijdelijk in de school gevestigd en had moeite met dit 
obstakel, onder andere met het uitrukken. Op de plaats, 
waar de boom heeft gestaan, is nu nog een del te zien. 

'): Mevrouw Van Selm wist nog het volgende over de 
"Middenhof" te vertellen: de oudste naam is waar-
schijnlijk "Mispelhof" of "Mispelhoeve" geweest. De 
tweede was wellicht "Middelhof", die gemakkelijk 
"Middenhof" kon worden. "Middenhof" zou dan 
betekenen, dat de hof, de boerderij midden in het land lag 
dat bij de boerderij hoorde. In dit geval aan weerszijden 
van de eeuwenoude Nedereindseweg. Dit pand stond eerst 
ingeschreven op Nedereindseweg 167. Toen de inrit naar 
de boerderij van de Nedereindseweg naar de 
Galecopperdijk verlegd werd, veranderde ook het 
huisnummer. De boerderij kreeg nr. 1 en het zomerhuis, 
dat ook ging meetellen, mocht nr. 3 dragen. 
Mij is door mevrouw Van Selm uitdrukkelijk ge 



 
VAN DE REDACTIE 

uit de dertiger jaren en hebben onder meer 
betrekking op de poloclub "Watertor", duik-
toren en de eerste zwemlessen aan de hengel. 
 
Tevens zijn nog een aantal aanstellingsbrieven en 
het diploma "Geoefend zwemmer" van 
badmeester Hubertus Kievits aan de Kring 
geschonken. Mevrouw Nouwen hartelijk dank 
voor deze uitbreiding van ons archief. Te zijner 
tijd zullen wij één en ander zeker ten-
toonstellen. 

Archivalia 

 

Van mevrouw J.
Nouwen uit Nieuwe 

gein-Zuid heeft de 
Historische Kring 

Nieuwegein, als aan 
vulling op de schen 
king van 1989, een 

15-tal foto's van het 

zwembad in de Lek ontvangen. Het zijn foto's

Het zwembad in de Lek met op de achtergrond de veerhuizen. Op deze plaats staat momenteel het verzorgingshuis 
"Vreeswijk". 
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Film "Van boerderij tot museum" 
Op 6 juni jl. is in Café-Restaurant "De Zwaan" 
in Nieuwegein-N. de film "Van boerderij tot 
museum" over de restauratie van de boerderij 
Geinoord 12 in première gegaan. De heren 
Dorjee en Claus van de Geinfilmers hebben 
ongeveer twee jaar aan dit project gewerkt. 
Het resultaat mag er zijn. De gehele restauratie 
van het pand, dat onder meer onderdak 
verschaft aan de werkgroepen van de Kring en 
aan het Historisch Museum Nieuwe- 

gein, wordt stap voor stap tot aan het moment 
van ingebruikname gevolgd. Het is een docu-
mentaire geworden waar zowel de Historische 
Kring Nieuwegein als de Geinfilmers trots op 
kunnen zijn. Het komend seizoen zal de film 
een aantal malen voor de leden worden ver-
toond. 
 
Otto Pijpker 



 
Na de publikaties over de werkgroepen Archeologie en Publikaties volgt 
hieronder een bijdrage van de 

WERKGROEP HISTORISCH ONDERZOEK. 
door G. de Waard 

worden gebladerd en gelezen om achter de 
nodige gegevens te komen. Onze werkgroep 
die momenteel uit vier personen bestaat, is nu 
bezig met het onderzoek naar oude ambachten. 
Met name zijn we geïnteresseerd in de 
"hoepelmakerijen", een bedrijfstak, waarin 
voorheen veel mensen hun brood verdienden. 
Ruim 50 jaar geleden was dit een ambacht, 
dat in het gebied van Vreeswijk en Jutphaas 
door diverse families werd uitgeoefend. 
Wat we ook onder handen hebben? Het on-
derzoek naar de historie van het pand Gein-
oord 12. De boerderij die zo fraai is gerestau-
reerd en waar ons museum in is gevestigd 
sinds 24 april 1990. De resultaten van onze 
naspeuringen zult U te zijner tijd in het 
"Cronyck de Geyn" kunnen lezen. 

De werkzaamheden van deze groep bestaan
deels uit archiefonderzoek, deels uit het raad-
plegen van literatuur en/of het voeren van
gesprekken met veelal oudere personen om zo
de gewenste gegevens over een onderwerp bij-
een te verzamelen. 
Voor ons werk maken wij gebruik van onder
meer het gemeentearchief van Nieuwegein,
van het Rijksarchief Utrecht, van archieven
van kerken en waterschappen. We raadplegen
ook wel archieven van een bedrijf of van een
privé-persoon. 
Veelal zijn er bij genoemde instellingen die één
of meerdere archieven beheren, inventarissen
aanwezig, waarin men kan lezen, wat er alzo
in het archief aanwezig is. Zo'n inventaris
vergemakkelijkt het zoeken naar een bepaald
onderwerp. Toch moet er dan nog vaak veel 

 
Op de foto ziet u van rechts naar links de heren Tennis Kooyman, Ad Brand en Gerard de Waard. Piet Hofmans, het vierde 
lid van de werkgroep, was verhinderd voor de camera te poseren. 
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HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN IN HAARLEM 
door J. Dommerholt 
 
Een comfortabele bus met volgbusje en volgauto brachten zaterdag 21 april een kleine 70 leden 
van de Historische Kring naar Haarlem voor de jaarlijkse excursie. 

In het hart van de stad op de Grote Markt, 
letterlijk in de schaduw van de Grote- of Sint-
Bavokerk, verlieten we de bus en baanden ons
een weg tussen de vele marktkraampjes door 
naar café-restaurant Brinkman voor koffie
met gebak. 
Rond het middaguur ging het gezelschap in 
twee groepen, beide onder leiding van een gids 
van City-visie, de prachtige Spaarne-stad ver-
kennen. 
We stonden voor het mooie en zeer oude 
stadhuis, aan de kop van de Grote Markt
gelegen, dat oorspronkelijk een jachtslot was 
van de graven van Holland. De bekendste van 
hen was Floris V, vermoord door zijn "trouwe" 
edelen in 1296. Het slot zou tot voorbeeld 
hebben gediend bij het bouwen van de Haagse 
Ridderzaal. Een grote brand in 1351 legde een 
deel van het slot in de as. Herbouwwerkzaam-
heden waren noodzakelijk en kort na de re-
stauratie werd het voorste deel van het gebouw in 
gebruik genomen als stadhuis. Op de gevelsteen 
prijkt Vrouwe Justitia met blinddoek en 
weegschaal. Die blinddoek moet haar goed van 
pas zijn gekomen, want tot aan het einde van de 
18e eeuw stond aan haar voeten het schavot, 
waarop misdadigers werden terechtgesteld. 
Door een drukke winkelstraat vol lelijke 
puien,maar met prachtige dakpartijen daar-
boven, vervolgden we onze weg. Bij een heel 
mooi gerestaureerd hofje konden we een kijkje 
nemen op de binnenplaats. De gids vertelde iets 
over de geschiedenis van het hofje. De 
wandeling voerde ons verder langs het Spaarne 
met de mooi gerestaureerde huizen van de 
gegoede burgerij, langs de Bakenessergracht 
met zijn oude pakhuizen en de enige 
overgebleven bierbrouwerij, waarvan er vroeger 
zo vele waren in Haarlem. Via een schaduwrijk 
parkje en een nauwe steeg stonden we opeens 
op het Goudsmidsplein. Een plekje waar de 
geschiedenis nog tastbaar aanwezig was. Het zou 
me niet verbaasd hebben, als het gildehuis van 
de goud- en zilversmeden plotseling was 
opengegaan en deftige heren in fluwelen cape en 
pofbroek zwierig hun hoge hoeden met pluim 
voor ons hadden afgenomen. Nog weer een 
stukje verder bewonderden we 

De hal in het Teylers Museum te Haarlem. 

de gevel van de Waalse Kerk. De koster nodigde 
ons uit voor een bezoekje. De kerk was 
weliswaar gesloten, maar zo'n grote groep 
mensen was van harte welkom. Het kerkje 
bleek te dateren uit het midden van de 13e 
eeuw en is het oudste kerkgebouw van de stad. 
Langzamerhand werd het tijd om naar het 
Teylers Museum te gaan, het oudste museum 
van Nederland; tot stand gebracht na de dood 
van de rijke zijde- en lakenhandelaar Pieter 
Teyler van der Hulst. Hij stierf kinderloos en bij 
testament bepaalde hij, dat zijn nalatenschap 
moest dienen ter aanmoediging van kunst en 
wetenschappen. De uitingen daarvan moesten 
toegankelijk gemaakt worden voor het publiek.
De opeenvolgende beheerders van het museum 
hebben een prachtige collectie fossiele dieren, 
planten en mineralen bijeengebracht, evenals 
een zeer bijzondere verzameling historische, 
natuurkundige instrumenten die over 
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de gehele wereld beroemd was (een elektriseer-
machine uit 1784, de stoommachine volgens
Newcombe en het 31-toons orgel van A.D. 
Fokker). Pas in 1955 is het laboratorium van het 
museum gesloten en kwam een eind aan de 
actieve rol, die het Teylers Museum eeuwenlang 
in de Europese natuurkundige wereld speelde.
 
Wie niet zo geïnteresseerd is in natuurkundige 
instrumenten en fossiele dieren kan beter de 
kunstcollectie gaan bewonderen. Want wat 
dáár te genieten valt! Etsen en tekeningen van 
o.a. niemand minder dan Michel Angelo 
(1475-1564). Ze hangen achter gordijnen, opdat 
het licht hun kleur niet doet verbleken. 
Rembrandt hangt er ook en Van Ruysdael en 
Isaác Israels en nog een aantal 16e- en 17e-
eeuwse Italiaanse meesters. Stuk voor stuk 
doeken waar je stil van wordt. Ook een 
schilderij van Kenau Simonsd. Has 

selaar is er te zien. Dit viel me een beetje tegen. 
Als men het heeft over een "Kenau" dan wordt 
er een potige tante mee bedoeld, die van wanten 
weet. Zo had de schilder haar niet afgebeeld; 
ze was te "mooi", vond ik, slank en gekleed als 
voor een theevisite, niet om stenen en pek te 
smijten naar de vijand. Maar deze kleine 
teleurstelling stond niet in verhouding tot het 
genot rond te lopen in een zo prachtig museum. 
De vitrinekasten, waarin de collecties 
geëxposeerd zijn, de wandbetimmering, de 
trappen, alles is uitgevoerd in het prachtigste 
hout en stamt nog uit de begintijd van het 
museum. 
In de bus terug, kwam ik tot de slotsom, dat 
alle ingrediënten voor een fijne dag 
aanwezig waren geweest: zonnig lenteweer, 
een leuke wandeling in een mooie stad, een 
prachtig en interesssant museum. Een uitje om 
nog eens over te doen. 
Organisatoren, dank je wel. 



 
MONUMENT IN BEELD 

Meer dan eens is in dit 
blad geschreven over 
de binding tussen 
Vreeswijk en het 
schippersleven, dat zo 
kenmerkend is voor 
het dorp aan de Lek. 
Op heel veel plaatsen 
is de band te 

afbeelding, omdat die zo treffend in beeld
brengt hetgeen hiervoor is beschreven. De im-
posante Beatrixsluizen en het nieuwe Prins
Hendrik Internaat, die beide buiten het dorp
liggen. 

Onlangs is in het internaat een nieuwe zaal in
gebruik genomen en bij de naamgeving heeft
men de historie willen laten herleven. De zaal
kreeg de naam van"Pinnemaeckerszaal". De
Pinnemaeckers waren in vroeger eeuwen de
schippers van het overzetveer tussen Vreeswijk
en Vianen. 
Nu naar het monument van deze rubriek (zie 
ook 12e jaargang nr. 1). Zoals het er momenteel 
bijstaat, kan het Prins Hendrik Internaat van 
1915 zich niet op de foto vertonen. Het is triest 
zo verwaarloosd het gebouw er uitziet en er lijkt 
weinig hoop meer voor een goede toekomst, in 
welke vorm dan ook. In 1985 beschreven 
A.W.M. Hofstee en J. Schut in "Cronyck de 
Geyn" uitvoerig de historie van de school en 
het internaat. Aan het begin van deze eeuw 
volgden maar ongeveer 10% van de kinderen 
van de schippers regelmatig onderwijs. 
Vreeswijk was toen één 

zien tussen heden en verleden en daarbij de 
relatie van Vreeswijk met de scheepvaart. Twee 
belangrijke elementen zijn de sluizen van 
Vreeswijk en het thans 75 jaar bestaande Prins 
Hendrik Internaat voor Schipperskinderen. 
Nieuwe ontwikkelingen, hoe positief ook op 
zichzelf, pakten voor Vreeswijk niet altijd 
gunstig uit; de bouw van de Beatrixsluizen in 
1938 had tot gevolg, dat de scheepvaart niet 
meer door het dorp ging. Een fikse economische 
terugslag was het gevolg en de bouw van het 
nieuwe Prins Hendrik Internaat leidde er toe, 
dat het karakteristieke pand uit 1913 tot een 
armetierige bouwval is gedegradeerd. Gekozen is 
deze keer voor een "moderne" 
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van de belangrijkste binnenhavens van ons 
land, die, bovendien in het centrum lag op een 
knooppunt van vaarwegen. 
Van hieruit zijn toen de initiatieven genomen 

om een "School met den Bijbel voor Schip-
perskinderen" op te richten. Het plan werd 
groots aangepakt en dat leidde tot succes. Het 
rijk betaalde 7501o van de bouwkosten en ging 
het onderwijs aan de schipperskinderen subsi-
diëren met de "vorstelijke" bijdrage van f 1,00 
per kind per week! Maar ondanks alles kwam 
de school er, tesamen met het internaat. 
Geld voor elektrisch licht was er bij de bouw 
niet en daarom deed men het voorlopig met 
gaslampen. Op 28 augustus 1915 opende 

VOOR U GELEZEN IN... 

De Utrechtsche 
Courant van 26 
februari en 7 maart 
1929: 
PROVINCIE-
NIEUWS - De Genie 
te VREESWIJK. - De 
pont over de 

LEK zal weer in gebruik worden genomen. -
Maandagmiddag heeft een detachement van 
de GENIETROEPEN uit Utrecht onder lei-
ding van den eerste luitenant-adjudant J. van 
Mill op verzoek van de Rijkswaterstaat assis-
tentie verleend bij het maken van een vaargeul 
voor de pont, waarmee de verbinding tusschen 
VREESWIJK en Vianen in stand moet worden 
gehouden. De ijskorst bleek op sommige 
plaatsen 2 à 3 Meter dik te zijn. De schroeven 
van de motorbooten die aan de kant klaar 
lagen om den strijd tegen het ijs aan te binden, 
waren geheel ingevroren en moesten door 
middel van bijlen en kokend water worden 
bevrijd. De GENIE heeft op afstanden van 10 
M. mijnen gelegd, waarin hoeveelheden van 
drie à vier K.G. picrine-zuur waren opgeslo-
ten. Door dezen korten afstand wist men te 
bereiken, dat het ijs in vrij kleine stukken 
kapot sloeg, hetgeen het wegkruien van het ijs 
uit het open water vergemakkelijkte. Naar de 

Prins Hendrik het nieuwe internaat en de 
school. 
Het uit 1915 daterende gebouwencomplex 
staat sinds de ingebruikname van het nieuwe 
complex in 1985 leeg. De tand des tijds "vreet 
met graagte" aan het gebouw. In de zin van de 
Monumentenwet is het complex geen monu-
ment; daarvoor is het niet oud genoeg. Maar 
het is wèl een zeer markant pand in het oude 
Vreeswijk. Wie vanuit Utrecht, via de oude 
weg langs de Vaartse Rijn het dorp nadert, ziet 
het al van verre liggen. Het zou goed zijn als 
het behouden kon blijven, al was het alleen 
maar, omdat anders lelijke bedrijfsgebouwen 
het beeld gaan bepalen van het noordelijke 
deel van het dorp Vreeswijk. 

technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat 
ons mededeelde, is het de bedoeling een vaar-
geul van 6 M. te maken, doch aan het varen 
met stoombooten zal vooreerst nog niet te 
denken zijn, daar het ijs daarvoor te dik is.
Waarschijnlijk zal de pont heden in dienst 
kunnen worden gesteld. 

 
PROVINCIENIEUWS. - Armoede onder de 
VREESWIJKSCHE ZANDSCHIPPERS. -
Vragen van het Tweede Kamerlid Van der 
Waerden. - Het Tweede Kamerlid, de heer Van 
der Waerden, heeft aan den Minister van 
Financiën gevraagd: 

 
1.: Is het den Minister bekend, dat er onder de 

zandschippers in VREESWIJK, waaron-
der velen zijn, die in normale tijden niet 
meer dan f 20, - per week inkomen hebben, 
thans tengevolge van de vorst nijpende 
armoede heerscht. 

2.: Acht de Minister geen termen aanwezig 
deze schippers te ontheffen van de betaling 
van Domeingelden, daar zij van het recht 
tot zandbaggeren in twee maanden niet 
hebben kunnen gebruik maken? 

3.: Zoo ja, zou de Minister dan genegen zijn 
met spoed deze ontheffing te verleenen en 
het reeds over 1929 gestorte gedeelte te 
laten terugvloeien? 
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DE POST VOOR, OP EN OVER DE LEK 
door M.J. Ververs 
 
Al kan men zich nog zo goed vermaken, een praatje op zijn tijd is toch meestal wel één van de 
minste verlangens van ieder mens. 
Het is niet altijd zó, dat degene met wie je wilt praten, in je omgeving woont. Een manier om daar 
wat aan te doen, is het schrijven van een brief. Postzegel erop, in de bus en je hoopt dat hij de 
volgende dag of iets later op de plaats van bestemming is. 
Vroeger ging dat iets minder gemakkelijk. Je kon proberen er achter te komen of er soms iemand 
de kant uit ging van de plaats, waarvoor de brief was geschreven. Een veel gebruikt middel was 
het meegeven van de post met een beurtschipper. 

Al snel zagen de diverse overheden in, dat dit 
voor hen een bron van inkomsten kon betekenen. 
Er werden voetboden aangesteld, die daarvoor 
een bepaald recht moesten betalen. Omdat hier 
behoorlijk animo voor bestond en men degene 
die dit recht betaalde, wilde beschermen, waren 
hier strenge regels voor opgesteld. 
Dat dit tot vreemde situaties kon leiden, laat 
zich raden. De voetboden uit Vreeswijk of 
Vianen mochten alleen maar post meenemen uit 
de desbetreffende plaatsen. Retourpost mee 
terugnemen was er ook niet bij. Daar waren 
weer andere boden voor ingehuurd. Van de 
massa's drukwerk die vandaag aan de dag over 
ons worden uitgestort, was in het begin van de 
vorige eeuw nog geen sprake. Toch nam het 
postverkeer gestadig toe en de overheid 
probeerde hier steeds meer greep op te krijgen.

Amsterdam-Den Haag-Parijs 
Zo bestond er omstreeks 1820 onder de para-
pluie van de Koninklijke brievenpost al een 
directe verbinding tussen Amsterdam en Parijs. 
Later is daar een estafettepost op "ingelegd", die 
de knappe prestatie leverde om brieven vanuit 
Amsterdam binnen veertig uur in Parijs te 
bezorgen. 
Hoewel de overheid de touwtjes in handen 
hield, liet zij het werk toch over aan anderen. Zij 
deed dit door de postritten te verpachten. Zij 
wist dan precies wat zij in het handje kreeg en 
ontving dan de laagste prijs voor het post-
vervoer. 
Wat niet uit het oog verloren werd, was dat het in 
de eerste plaats ging om de brieven en overige 
post met zo min mogelijk kosten op de plaats van 
bestemming te krijgen. Men schroomde niet 
gebruik te maken van betere wegen dan de 
bestaande of gewoon extra lijnen "in te leggen".

Dat er niet altijd linea recta werd gereden, zien we 
als de route van de postrit AmsterdamParijs 
bekijken. Die ging via Haarlem, Leiden, Den 
Haag, Delft, Rotterdam naar Zwaluwen. 

Amsterdam-Vreeswijk-Parijs 
Dat bovenstaande route wel voor verkorting 
vatbaar was, is duidelijk. Die werd dan ook 
gevonden en zonder erg kwam Vreeswijk aan de 
postroute Amsterdam-Parijs te liggen. Er 
bestonden voor de postritten strenge regels: 
één van de belangrijkste was wel het-optijd-
rijden. Dit in verband met de aansluiting op de 
diverse andere postritten. Wat wel veel 
gebeurde, ook in die tijd al, was dat men de 
grote postritten weer onder aanbesteedde aan 
kleinere ondernemers. Om een beetje aan de 
kost te komen, moesten die van alles doen om 
uit de postrit te halen wat erin zat. 
Twee speciale voorrechten bezaten ze wel en dat 
waren de vrije doortocht door de tollen en de 
gratis overvaarten met de ponten. Dit was 
vastgelegd in een Koninklijk besluit van 16 
maart 1816, no.47, dat bepaalde dat het post-
verkeer vrijgesteld was van tol- en barrièregeld, 
mits zich er maar één reiziger in het rijtuig of 
postkar bevond. Dat dit bedrag behoorlijk kon 
oplopen is duidelijk, als men weet dat in die tijd 
heel Nederland "vergeven" was van tollen. 

Nóg een Koninklijk besluit 
Op 16 juli 1819 werd de heer staatsraad Appelius 
tot directeur-generaal der in- en uitgaande rechten 
en indirecte belastingen benoemd. Directeur van 
de directe belastingen en posterijen werd 
jonkheer J.W. Dedel. Toen beiden per 1 augustus 
hun betrekking aanvaardden, hadden zij er nog 
geen weet van, dat ze op korte 
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stond als passagier met de postkoets mee te 
rijden. 
Naast deze postrit werd per 1 september 1819
een nieuwe postrit "ingelegd" vanuit Amster-
dam via Utrecht, Vreeswijk, Gorinchem naar
Zwaluwen. Bij deze laatste plaats zouden beide
ritten - met de postterm aangeduid -
coïncideren (dat is samenvallen). Van hieruit
ging men dan verder met de Brabantse en
Franse brieven. 

termijn een zevental eenvoudige schippertjes uit
Vreeswijk tegenover zich zouden vinden, die hun
mannetje stonden. 

De nieuwe rit 
Wat gebeurde er? De koninklijke postrit van
Amsterdam via Haarlem, Leiden, Den Haag,
Delft, Rotterdam, Dordrecht, Zwaluwen werd
intact gehouden met de restrictie, dat alleen
vanaf Den Haag de mogelijkheid be 

 

Een voor die tijd moderne "chaise de poste" uit 1825.

Jonkheer J.W. Dedel 
Voor de eerste post zorgde de directeur Dedel
zelf. Enkele dagen vóór 1 september liet hij - wel
een beetje laat - een brief uitgaan naar alle
schouten en burgemeesters van plaatsen, die
langs de nieuwe postroute gelegen waren. Hij
schreef, dat er vanaf 1 september van dat jaar
1819 langs de gewone bestrate route een geheel
nieuwe brievenexpeditie van Amsterdam op
Breda met een overdekt rijtuig zou gaan
plaatsvinden. 

Hij verzocht de edelachtbaren om portiers van 
stadspoorten en van stadsbarrières die gepas-
seerd moesten worden, in te lichten zich te 
gedragen volgens het reeds eerder genoemde 
besluit van Zijne Majesteit van 16 maart 1816, 
no.47. Om zijn late verzending een beetje te 
maskeren, zei hij dat de gemeenten reeds in 
oktober 1817 namens de minister van Binnen-
landse zaken via de Gedeputeerde Staten op de 
hoogte waren gesteld. Dit besluit beschreef, 
dat de postkar-postiljons eigenlijk - om een 
term te gebruiken die 
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bij de Vreeswijkers wel bekend is - een soort 
recht van vóórschutting hadden bij het passeren 
van stadspoorten en anderszins. Zij mochten in 
ieder geval niet worden opgehouden. Ook 
deed hij de mededeling van de dienstregeling, 
zodat de portiers van de stadspoorten zich 
daarnaar zouden kunnen richten. 

Vertrek Aankomst 
Van 9.00 uur 1.00 uur 
Amsterdam op's avonds 's morgens 
Utrecht 
Van Utrecht 1.15 uur 5.15 uur op Gorkum 
's morgens 's morgens Van Gorkum 5.30 uur 
10.00 uur op Breda 's morgens en 's 
morgens 

omgekeerd 
Van Breda op 7.30 uur middernacht 
Gorkum 's avonds 
Van Gorkum middernacht 4.00 uur op 
Utrecht 's morgens 
Van Utrecht 4.30 uur 8.15 uur 
op Amsterdam's morgens 's morgens 

Als we de dienstregeling bekijken, zien we dat 
de passage in Vreeswijk plaatsvond. 

Cornelis Spinhoven 
Wat er in de tussentijd allemaal gebeurde? De 
hoofdaannemers van de postrit, Groeveld en 
Stroek, hadden zich voorzien van een zeer 
goede onderaannemer (entrepreneur) in de
persoon van Cornelis Spinhoven. Hij had alle 
eenvoudige zaken op de postrit geregeld en had 
dit gedaan in samenwerking met de weduwe 
Galesloot. 
Of dit de vrouw was van in de "Utrechtse 
Naamwijzer" van 1820 genoemde postmeester 
uit Loenen, is niet te achterhalen. In ieder geval 
werkten zij uitstekend samen. In de eerste week 
dat de postrit draaide, ging Spinhoven samen 
met de directeur der directe belastingen en 
posterijen, de heer Dedel, met de postkoets mee. 
Beiden waren laaiend enthousiast en Dedel kon 
het niet nalaten zijn grote baas, Appelius, 
hiervan in kennis te stellen. 
Maar naarmate de zon scherper schijnt, worden 
de schaduwen meestal scherper. Zo ook hier. 
Alles bleek voortreffelijk te lopen. De 
overtochten over de Maas, de Donge en de 
Waal bij Gorkum waren geen hindernis. De 
wisselplaatsen voor de paarden waren goed
ingespeeld op de nieuwe postrit en de portiers 

van de stadspoorten werkten uitstekend mee. 
Dedel zei, dat eventuele fouten eenvoudig weg te 
werken zouden zijn. Voor één zaak wilde Dedel 
de hulp van Appelius nog wel inroepen. 

De bottle-neck in de Lek 
Deze kink in de kabel bevond zich bij de 
overvaart van de Lek tussen Vianen en Vrees-
wijk. Hier was het Dominiale overzetveer, dat 
verpacht was aan Lodewijk Heine, de oude 
veerbaas van het Oud-Slijkerveer. Lodewijk 
woonde in het veerhuis aan de Vianense kant 
van de rivier. Bovendien bevonden zich op 
hetzelfde stuk rivier nog twee overzetveren: dit 
waren de Pinnemakersveren. Één veer werd 
door Vreeswijkse schippers bemand en het 
andere door schippers uit Vianen. Beide hadden 
een maximale bezetting van zeven schippers. 
Het grote of Dominale veer zette alle rijtuigen 
met de bijbehorende paarden en goederen over. 
Passagiers die bij het rijtuig hoorden dat moest 
worden overgezet, mochten mee met de grote 
pont, maar moesten in de koets blijven zitten. 
De kleine veren mochten alleen passagiers 
overzetten met net zoveel bagage als zij in hun 
handen konden dragen. 

De combinatie Cornelis Spinhoven-Lodewijk 
Heine 

Wat had Spinhoven uitgedacht? Hij had met de 
veerman Lodewijk Heine al enige tijd ervaring 
in het overbrengen van de post. Elke dag 
passeerde er al een postiljon van de postrit 
Utrecht-Gorkum. Lodewijk was een zeer 
plichtsgetrouw man, die alles in het werk stelde 
om deze postrit zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Voor het overbrengen van de post van 
de nieuwe postrit had Spinhoven dan ook direct 
het oog op Lodewijk laten vallen. Lodewijk die 
een groot huisgezin moest onderhouden en 
voor de pont een veel te hoge pachtsom moest 
betalen, zag deze bron van inkomsten met 
verlangen tegemoet. Hij keek niet alleen in de 
toekomst, maar hij was ook een man die het 
verleden goed kende en wilde niet in een 
mandje melken. Bij het "inleggen" van een 
postrit enkele jaren geleden, had het niet zo erg 
geboterd tussen Lodewijk en de 
Pinnemakersschippers. Het was toen midden op 
de rivier op de pont tot schermutselingen 
gekomen, waarbij een paard in paniek over 
boord was gesprongen en 
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gelukkig naar de goede kant gezwommen was. 
Maar ook de post was overboord geslagen met 
het gevolg, dat die doornat in Breda aan-
kwam. Sindsdien moest de post bij de over-
tocht altijd in een mand of kist worden opge-
borgen. De rijpas, die de postiljon altijd bij zich 
moest hebben, werd op de pont ingevuld en 
eventuele bijzonderheden of gebeurtenissen 
werden er op vermeld. 
Lodewijk liet zich voorzien van een document 
van de hoofdaannemer van de postrit, waarin
vermeld stond, dat hij alléén de post over de
rivier mocht brengen. Van deze brief waren ook 
Appelius en Dedel op de hoogte. 

Uit het volgende zal blijken, dat Lodewijk dit 
engagement heel erg nodig had. Spinhoven had 
de postrit aangenomen met de toestemming in 
zijn overdekte postkoets passagiers mee te
nemen. Hierdoor had hij ook voor een lagere 
prijs kunnen inschrijven, ten voordele van het 
land. 
Wat had Spinhoven nog meer verzonnen? Om 
alle moeilijkheden te omzeilen en waarschijnlijk 
ook omdat het goedkoper was, liet hij de 
postiljons aan weerskanten tot aan de rivier 
rijden. Terwijl zij bij hun paarden bleven, 
bracht Lodewijk de post naar de overkant. 

De overbrenging van de diligence op de pont was een delicate aangelegenheid en de oversteek van het water kon een 
avontuur zijn, dat niet gauw vergeten werd. 

geluid en gewaarschuwd worden, terwijl Lo-
dewijk altijd klaar stond. Men wilde op zijn 
beurt varen. Om de overtocht moest worden 
gedobbeld. En ze eisten een hogere prijs dan 
Lodewijk. 
Ook kwam Dedel er achter, dat de Pinnemakers 
eerder uit de vaart gingen dan de grote pont. 
Vooral dit laatste werd als een groot nadeel 
gezien, want dit zou tot gevolg hebben, dat men 
bij ijsgang of andere onheilen toch weer 
terecht zou komen bij de grote Dominia 
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Zeven lastige en zeven minder lastige 
schippers 
Jonkheer Dedel die bij zijn inspectietocht ook
nog kennis nam van het Pinnemakersveer,
kwam tot de conclusie, dat aan beide zijden
(dus van Vianen en van Vreeswijk) 14 schippers 
in getal eigenlijk te veel waren: het geheel was te 
onhandelbaar. 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Men wilde 



 
le pont, wanneer men met de Pinnemakers in 
zee ging. 
Men wilde liever met één man te doen hebben en 
de man die ze wilde hebben, was Lodewijk en 
die wilde wel. Omdat zich alles in het duister 
afspeelde (het was nacht), wisten de 
Pinnemakers niet zo snel hoe de vork in de 
steel zat. Maar zodra ze de situatie door hadden, 
grepen ze in. Ik vermoed met medeweten van de 
schout van Vreeswijk, Willem van der Meulen. 

De overval 
In de nacht van 20 op 21 september 1819 lagen
de Vreeswijkse Pinnemakers op de loer en toen 
Lodewijk een eindje uit de wal was, 
overmeesterden zij de aak, waarmee Lodewijk de 
depêches overbracht. Door de burgemeester 
werd de aak in beslag genomen en aan de 

ketting gelegd. De volgende morgen stuurde 
Lodewijk zijn zoon naar de schout van Vrees-
wijk met het verzoek de inbeslaggenomen boot 
vrij te geven. Echter zonder resultaat. De 
burgemeester, die in dit geval het meeste met de 
Pinnemakers meevoelde, maar met het 
inbeslagnemen van de aak ook opgescheept zat 
met de post, wilde zich toch wel indekken. Hij 
schreef direct een missive naar de gouverneur 
van de provincie Utrecht met een verslag over 
wat hij had gedaan. 
De veerman Heine was gerechtigd de postkoets 
over te zetten. Maar het werd een heel andere 
zaak, toen de koetsen op de beide oevers 
bleven staan en de goederen - in dit geval de 
post - en soms meerdere passagiers met een 
gewone boot werden overgebracht. De 
burgemeester van Vreeswijk zei, dat zijn 
gemeente al meer dan twee eeuwen had gejouï-
seerd (het vruchtgebruik genoten) en bij elke 

 
Een diligence voor het vervoer van zowel reizigers als brievenpost: de zogenaamde "Grote brievenmaal". Dit rijtuig deed 
dienst tussen Amsterdam, Breda, Antwerpen en Brussel. 
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omwenteling in het volle genot van deze voor-
rechten was gebleven, zonder dat dit recht 
door iemand was betwist. Hij gooide gelijk 
nog een grote troef op tafel door voor te 
stellen, dat - als het niet kon gaan zoals het 
moest - de decisie (de hulp) van de geëerbie-
digde koning ingeroepen moest worden. Zover 
was het echter nog lang niet. Lodewijk, erg 
plichtsgetrouw, zat niet stil: in de nacht van 21 
op 22 september 1819 trachtte hij de post weer 
over te brengen in een andere boot. Maar ook 
de Pinnemakers waren toen erg actief. Twee 
van hen waren bij de afvaart aanwezig én de 
gemeentebode van Vreeswijk. Deze laatste als 
officiële vertegenwoordiger van de gemeente. 
Hij verbood Lodewijk de post over te brengen. 
Toch gelukte het Lodewijk van wal te komen.
Hij had de situatie wel aan zien komen en liet 
zich vergezellen door twee potige schippers.
Midden op de rivier ontstond er weer een
gevecht en door slimheid gelukte het Lode-
wijk de post aan de kant van Vianen te krijgen.
Lodewijk wist zich gesterkt door de brief 
van de directeur der directe belastingen en 
posterijen, de heer Dedel, waarin deze de 
entrepreneur machtigde Lodewijk en ook zijn 
knecht, te autoriseren de post over te brengen. 
Lodewijk voelde zich hierdoor zó sterk, dat hij 
met zijn knecht Toon Bisschop de 
inbeslaggenomen aak, die nog steeds aan de 
ketting lag, van de ketting zou losmaken. Maar
de ketting en het solide slot waren niet kapot te
krijgen, hoewel daartoe met een bijl verwoede
pogingen werden ondernomen. 
Lodewijk, die niet zonder boot naar huis wilde, 
besloot toen de docht uit de boot te slaan; dat 
lukte. Getuigen van dit gebeuren waren Gerrit 
Prenger, schipper; Hannes Prenger, daggelder 
en Gerrit Oosterlaak, ook daggelder. Toen 
Lodewijk bij de schout van Vreeswijk werd 
ontboden, zei hij door te blijven gaan met het 
overbrengen van de post, Pinnemakers of niet. 
Volgens jonkheer Dedel speelde de schout van 
Vreeswijk geen onberispelijke rol. Hij eiste
dan ook van de schout van Vreeswijk díé
maatregelen te nemen, die een vrije overtocht 
van de post waarborgden. In ieder geval moest hij 
de Pinnemakers van Vreeswijk tot de orde 
roepen en hij had er maar voor te zorgen, dat de 
Pinnemakers uit Vianen van het toneel weg
bleven. 

Deze laatsten hadden zich een beetje op de 

achtergrond gehouden, omdat zij hun rechter-
hand, de ontvanger van de domeinen, Willem 
Pernis uit Vianen, tot vriend wilden houden. 
Willem, die niet alleen de supervisie van het 
Grote of Dominiale veer had, voelde zich ook de 
baas van het kleine veer. 

De gouverneur van de provincie Utrecht 
Al deze zaken kwamen intussen de gouverneur 
wel ter ore, die eigenlijk in het geheel niet was 
ingelicht over het "inleggen" van de nieuwe 
postrit. Hij wilde toch wel eens weten, wat er 
allemaal aan de hand was en wendde zich tot 
de pasbenoemde generaal-directeur, de heer 
Dedel, met de vraag wat er gaande was met de 
postrit, die door zijn provincie ging. Dedel wrong 
zich in allerlei bochten en zei van de gedachte te 
zijn uitgegaan, dat de zaak zó gering van omvang 
was, dat hij het niet nodig had gevonden om de 
gouverneur daarvan in kennis te stellen. Dedel 
probeerde de waarheid en de hele situatie een 
beetje te camoufleren door zijn secretaris een 
voorstel te laten doen. Hij wilde het hele 
postgebeuren bij de Lek in particuliere handen 
geven, zoals overeengekomen was met de 
Buiksloterveerlieden. Hierover kon geen 
overeenstemming gekregen worden. Men 
stelde toen een particulier persoon aan, die met 
een boot ging met daarop een vlag met het 
opschrift: "Brievenpost". Door deze gang van 
zaken kwam de gouverneur eigenlijk ook een 
beetje op de hand van de Pinnemakers. Ondanks 
dat eiste hij wel, dat de pachter van de grote 
pont in de gelegenheid bleef, volgens de 
overeenkomst met de concessionarissen, de 
post over te kunnen brengen. Hij wilde een 
onderzoek, waaruit zou moeten blijken op welke 
gronden Vreeswijk het recht van overvaren van 
personen en in de hand gedragen goederen kon 
verdedigen en of dit ook gold voor de 
brievenpost. Tegelijkertijd zei hij dat, hoewel het 
grote veer aan de domeinen behoorde, de 
brievenposterij als een regaal van de staat gezien 
moest worden. 

De papieren komen voor de dag 
De schout van Vreeswijk haalde de oudste 
overeenkomst uit de la, overgeschreven uit het 
Groot Utrechts Plakkaatboek. Dit is waar-
schijnlijk de eerste ordonnantie en schikking van 
de veren tussen Vreeswijk en Vianen gemaakt. 
Die was gedateerd 23 november 1627 en we 
halen eerst artikel 18 aan. Dit behelsde 
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Er ontstonden bepaalde gebruiken bij de postiljons, de koetsiers en de ruiters, wanneer zij onderweg waren en met name dat 
van "eentje op de valreep". Een gebruik dat bestaat uit het tot op de bodem legen van een glas wijn of sterke drank, alvorens 
weer in het zadel te stijgen. Wanneer dit enkele malen per dag werd herhaald, droeg dit stellig bij tot de helderheid van 
mening in menig dronkemanshoofd. 
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een verbod voor de veerman van de grote 
pont. 
Artikel 18: "Den veerman sal niet vermogen 
enige personen met de punt over te setten, ten 
ware die bij wagens, vee of iets anders met de 
punt moet worden overvoert, behoorden op 
poene als voren". (Punt is het middeleeuwse 
woord voor pont.) 
Een tweede aanhaling uit de ordonnantie op 
het Pinnemakersveer aan De Vaart, artikel 23: 
"En sal van nu voortaen niemand buyten de 
geadmiteerde schippers op het pinnemakersveer 
zoo verre als de jurisdictie en gerechtigheyt van 
de Vaart streckt van deze zijde volk ofte 
goederen dan ymand particulier met haer eygen 
aak, schuyt off vaartuyg die van haer familie, 
huysgesin, domestiquen, zonder nogtans ymand 
anders daar onder te vermengen, mogen 
overvaren, op poene van voor yder persoon 
ofte goederen na proportie die ymand van 
deze zijde koomt over te varen, te verbeuren 
drie gulden". 
Met deze informatie ging de gouverneur steeds 
meer overhellen in de richting van de 
Pinnemakers. Hij voelde wel zijn verantwoor-
delijkheden, ook al was hij het laatste inge-
licht. Hij drukte de schout van Vreeswijk 
nogmaals op het hart ervoor te zorgen, dat hij de 
post en de depêches volgens de gesloten 
contracten moest blijven overzetten. Aan deze 
uitspraak zat ook het gemeentebestuur vast, 
omdat zij de hulp van de gouverneur zelf 
hadden ingeroepen. De tweede stap die de 
gouverneur nam, was contact opnemen met de 
ontvanger van de domeinen in Vianen, de heer 
Willem Pernis. Die was de beheerder van het 
Grote of Dominiale veer. De gouverneur 
klaagde zijn nood bij Willem Pernis, omdat de 
gemeente Vreeswijk door dik en dun het 
gesustineerde recht dat zij dacht te bezitten, 
wilde handhaven. Hij vroeg aan Willem hoe 
hij stond tegenover het inschakelen van een 
particulier persoon. Willem zei, "zeer voor-
zichtig" in deze zaak te zullen handelen buiten 
zijn superieuren om. 

De druk van de ketel 
Dedel, inmiddels enigszins van de schrik be-
komen, klom weer op zijn stoel en in de pen. Hij 
verordineerde dat de koninklijke postdiligence 
op geen enkele wijze gehinderd mocht worden. 
Hij had zichzelf sterk trachten te maken door 
reeds op 15 september een resolutie te 
overhandigen aan de aannemer van de 

postrit met daarin de boetebepalingen bij ver-
traging van de post. Hij zei in ieder geval de 
postrit niet ten prooi te willen laten vallen aan 
een veertiental eenvoudige schippers. Zijn 
oordeel over de Pinnemakers werd echter milder. 
Zo schreef hij aan de gouverneur, "dat de 
schippers van het kleine veer alzoo via facti een 
recht hebben willen handhaven, hetwelk mijns 
inziens niet volkomen is bewezen en omtrent 
zij in allen gevalle vooraf hunne reclamatie ter 
plaatse behorende hadden kunnen en moeten 
indienen. Zij hebben door hun stoutmoedige 
handelwijs aan den geregelden postdienst 
hindernis toegebracht en het belang van het 
algemeen ter bevordering van eigen voordeel 
in de waagschaal gesteld, zich alzo schuldig 
makende aan een daad welke alzo niet 
strafwaardig, tenminste ten sterkste af te 
keuren is, terwijl ik vertrouwen mag dat U, Edel 
Geboren, het met mij daarvoor wel zal willen 
houden, dat de schout van Vreeswijk niet minder 
berispelijk heeft gehandeld met het verlenen 
zijner tussenkomst tot het in beslagnemen van 
een vaartuig bestemd om de rij ksbrievenpost 
over te voeren en daardoor de voornoemde 
schippers in hunne moedwil te sterken". 

De rust keert weer 
Willem Pernis, die nog steeds probeerde om het 
Pinnemakersveer uit Vianen onder de hoede van 
de domeinen te krijgen, zag kans deze groep 
rustig te houden, hoewel zij zeker als 
belanghebbende een behoorlijke vinger in de 
pap had. 
De post moest ook van de kant van Vianen 
naar de Vreeswijkse kant. Dedel probeerde nog 
even de gunst van de Pinnemakers te winnen. 
Hij voelde er nog steeds niet voor het voorstel 
van de schout van Vreeswijk geheel aan Zijne 
Majesteit de koning voor te leggen. Hij stond 
enige dagen toe, dat de Pinnemakers de post 
overbrachten. Ze zouden per reis betaald 
worden, terwijl eens per maand zou worden 
afgerekend. 

Nogmaals Cornelis Spinhoven 
Willem Pernis praatte niet alleen met de gou-
verneur, met de directeur-generaal van de pos-
terijen en met de schout van Vreeswijk. Hij 
sprak ook met de entrepreneur van de postrit, 
Cornelis Spinhoven. 
Hoewel deze aannemer zijn zaken toch eigen- 
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lijk voortreffelijk voor elkaar had en met de stok 
achter de deur moest zorgen, dat de post dáár 
kwam, waar die moest wezen, had hij in deze 
zaak toch met de meeste moeilijkheden te
kampen. 
Of Willem Pernis een hint aan Cornelis Spin-
hoven heeft gegeven, is uit de correspondentie 
niet te achterhalen, maar toen Spinhoven de 
Pinnemakers een douceur in het vooruitzicht
stelde, werd het ineens een stuk rustiger aan de 
Lek. 
Het werd zelfs zó stil aan de rivier, dat jonk-
heer Dedel als directeur-generaal van de pos-
terijen besloot, dat hij geen wijzigingen zou
aanbrengen in de eerder gemaakte afspraken
met Lodewijk Heine, veerman op de Dominiale 
pont tussen Vreeswijk en Vianen ten 

aanzien van het overbrengen van de post. Wel 
zei hij uitdrukkelijk, dat Lodewijk daarbij 
door niemand gehinderd mocht worden. 
Kinderziekten van de posterijen of gewoon de 
zaak oplossen met een soort koopmanschap 
en slimheid de rechten verdedigend die een 
duidelijke slijtage vertoonden. 

Bronnen: 
1. De agenda van de gouverneur van het Rij ksarchief 

Utrecht. 
2. Stadsarchief Utrecht, Gemeentearchief Utrecht. 3. 
Domeinenarchief, Rijksarchief Den Haag. 
4. Oud-archief Vreeswijk, voorheen Streekarchief Ben 

schop. 
5. Postarchief Den Haag, Rijksarchief Den Haag. 
6. Terminologie van riviervissers in Nederland, Dr. Th. 

van Doorn. 



 
VAN DE REDACTIE 

Cursus paleografie 
en historisch 
onderzoek 

  

Mevr. Jansen van het 
Gemeente-archief 
heeft zich bereid ver 
klaard begin 1991 

een cursus paleografie en historisch onderzoek 
te vezorgen. Mochten er belangstellenden onder 
U zijn die hieraan willen deelnemen, een 
telefoontje naar de redactie is voldoende. 

Wist U dat ... 
Onder deze rubriek werd de afgelopen jaren 
steeds het korte verenigingsnieuws vermeld. 
Besloten is om vanaf heden mededelingen van 
de Kring uitsluitend onder te brengen in de 
rubriek "Van de redactie". 
Piet Daalhuizen, hartelijk dank voor de vele 
bijdragen in de afgelopen jaren. 

Kadastrale kaarten 
Door de heer J. van Egdom zijn de achterlig-
gende jaren studies gemaakt van de kadastrale 
gegevens van Jutphaas en Vreeswijk. Hij heeft 
dat werk nu voltooid en de kadastrale gege-
vens uit de vorige eeuw nauwkeurig ingetekend 
in de situatieschetsen van thans. Verder 

is er een lijst bij, waarop de perceel-eigenaren 
zijn aangegeven. De heer Van Egdom heeft zijn 
werkstukken beschikbaar gesteld aan de 
Historische Kring en deze zijn thans opgeno-
men in ons museumdepót. Ze zijn - op aanvraag 
- voor een ieder ter inzage in het museum. 

Public relations 
Het is de bedoeling om op korte termijn alle 
publiciteit van de Historische Kring en van het 
Historisch Museum te codrdineren. Nu worden 
eigenlijk steeds door een aantal mensen 
berichten verspreid aan de pers of drukwerken 
vervaardigd. Er moet regelmatig nieuws van het 
museum en de vereniging op een gestructureerde 
manier naar de verschillende persinstanties 
worden gestuurd. Verder is het nodig om 
afspraken te maken over de beantwoording van 
de vele vragen om informatie, om de verzending 
van stukken ten behoeve van registers, VVV-
gidsen, museum-publicaties, enzovoorts. 
We zullen ook zelf moeten zorgen voor bro-
chures over exposities. 
 
Het bestuur wil voor al deze taken een Public 
Relations-persoon aanstellen. Er zijn al wat 
contacten, maar wanneer u ideeën of interesse 
heeft ... 
 
Otto Pijpker 
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IN MEMORIAM ENRICO AUDISIO 
 

Niemand kon bevroeden, dat Enrico Audisio 
(hier glunderend op de foto bij de opening van de 
thema-expositie in het Historisch Museum) het 
einde van zijn tentoonstelling niet meer zou 
meemaken. 
Onverwachts is hij in het Antonius-ziekenhuis, 
op een steenworp afstand van de expositie van 
zijn houtsnijwerk, op 2 augustus jl. overleden. 
De Historische Kring betreurt zijn dood, maar 
prijst zich tevens gelukkig, dat ze hem deze 
overzichtstentoonstelling heeft kunnen 
aanbieden. Enrico liet duidelijk merken hoe 
trots en enthousiast hij was. 
Een talentrijk man is van ons heengegaan. 



 
HERINNERINGEN VAN MEVROUW PH. VAN SELM 
door H.J. ter Maat 

Schenkel, wonend op Huis De Geer in het 
eerste huis voorbij de kwekerij van respectievelijk 
de heren Van der Meer en Hakkert; nu 
Utrechtsestraatweg nr. 37 (haar man, de heer 
Schenkel, was de aannemer-metselaar van de 
"Middenhof"). Mevrouw Van Selm vond juf-
frouw Vonk "erg lief", maar iemand anders 
zei (het doet er niet toe, wie dat wel was): "Die 
juffrouw van jou is een echte kattekop!" Over 
verschil van smaak gesproken. 
De klassen 3 en 4 waren sinds jaar en dag 
toevertrouwd aan meester Van Meurs, een 
muzikaal man. Al vóór de tijd van mevrouw 
Van Selm was hij voorlezer en voorzanger in het 
kerkgebouw van de Hervormde gemeente aan 
de Nedereindseweg (de huidige Dorpskerk). 
Van een onderwijzer verwachtte men ook toen 
al, dat hij goed kon lezen en (voor-) zingen. 
En zijn zanglessen op school? Hij tekende de 
notenbalken op het bord, compleet met noten en 
al. De leerlingen moesten die in hun schriften 
overnemen mèt de teksten van de liederen. 
Meester Van Meurs (of meester Meurs, zoals hij 
in de wandeling werd en wordt genoemd) had 
natuurlijk een dirigeerstok (zie ook beneden). In 
de klas had die een tweeledige functie. Mocht 
een vertegenwoordiger van de mannelijke 
jeugd de regels van de klas hebben overtreden 
(volgens mijn vrouwelijke zegsman zondigden 
de meisjes van toen op die wijze niet!), dan 
snelde de meester, in gezelschap van genoemd 
stokje, in de richting van de boosdoener. Maar 
zodra die het onheil levensgroot op zich af zag 
komen, nam hij ijlings de wijk naar de enige 
plek in het klasselokaal, die hem nog redden 
kon. En dat was ... de "hoek"! Heel letterlijk 
een echte wijkplaats, want daar werd geen 
lijfelijke straf voltrokken. De woede van de 
meester was tijdens zijn run blijkbaar bekoeld en 
... met een dirigeerstok sla je trouwens alleen de 
maat en geen mensen! 
Meester Van Meurs probeerde zijn muzikale 
kennis ook buiten de school op anderen over te 
brengen. Zo gaf hij in de voorkamer van zijn 
huis aan liefhebbers lessen op zijn harmonium. 
Uit IJsselstein zelfs wist men hem in deze 
hoedanigheid te vinden. Mevrouw Van Selm: 
meester Van Meurs ging een fanfarekorps 
oprichten met de toepasselijke naam "Jutfaas". 
Een repetitielokaal naar de zin van de dirigent 
was er in heel 

Mevrouw Ph. van Selm 

Leegstand lokalen 
Toen mevrouw Van Selm als meisje van bijna
zes jaar aan deze school haar eerste "studie"
begon, was het in de gang geen dringen gebla-
zen: drie van de zes lokalen stonden leeg door
de uittocht van de rooms-katholieke jeugd in
1895 en 1913 (zie boven). De leegloop zou nog
veel erger worden, maar dat hoort in dit inter-
view niet thuis. 

Het onderwijzend personeel 
Klas 1 en 2. Het eerste halfjaar zat mevrouw
Van Selm bij juffrouw Van Nooten. De rest van
de periode van twee jaar had juffrouw Vonk de
leiding van dit stuk opgroeiende jeugd. Ze was
een dochter van een banketbakker uit
Amersfoort. Buiten de schooltijden om had zij
haar onderdak bij de weduwe 

Vervolg van pagina 62, 12e jaargang nr. 3. 
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Jutphaas niet te vinden. Daarom heeft hij in zijn 
eigen achtertuin een gebouw laten neerzetten, 
waarin hij met zijn korps kon oefenen. 't Is 
bekend, dat hij onder andere in Vreeswijk een 
concours had uitgeschreven, waar "Jutfaas" aan 
deelnam en waar muziekliefhebbers uit Jutphaas 
kwamen luisteren. 

Kindervriend 
Ondanks zijn dirigeerstok was meester Van 
Meurs een vriend van kinderen. Niet dat hij 
alleen op zijn verjaardag op school trakteerde en 
leuke dingen deed met de klas, maar ook buiten 
de schooluren ging hij meer dan eens met zijn 
klas op stap, onder het parool: vrijwilligers 
voor! 
 
De zaterdag was ook toen al een vrije dag bij 
het lager onderwijs. Dan trok hij er met de 
"werkwilligen" op uit, vaak naar Vreeswijk. Ze 
gingen dan doorgaans tot aan de schipbrug, 
konden daar wat spelen, rusten en zitten voor de 
traktatie in de vorm van "ranja" of een 
sinaasappel. Alles uit de zak van de 
meester! Uitgerust en gevoederd en wel, 
ging de stoet dan weer terug, richting Jutphaas 
om ruimschoots thuis te zijn voor de warme 
maaltijd. Veelal te voet. De terugreis ging ook 
wel eens per boot. 
 
Het vroegere woonhuis van meester Van Meurs 
is al eens verbrand en verbouwd, zodat er 
weinig over is van de staat uit de jaren twintig. 
Ook van de "muziekkoepel" is niets meer 
bekend. 

Klas 5 en 6 
De openbare school zat in deze tijd goed in de 
muzikale onderwijzers. Het hoofd van de 
school, meester Van de Wolde, was namelijk 
organist van de Hervormde gemeente Jut-
phaas. Meer dan 25 jaar vervulde hij die functie 
in de huidige Dorpskerk. Hij woonde in het 
"meestershuis", dat er nu nog staat op de hoek 
van de huidige Herenstraat en de Schoolstraat. 
Adres: Herenstraat nr. 50. Zou u er een foto 
van willen zien, dan kunt u terecht in "Cronyck 
de Geyn", 1990, nr. 2 op blz. 46. 
Meester Van de Wolde stond wat verder van 
zijn leerlingen af dan meester Van Meurs. Zijn 
vrije tijd bracht hij voor een groot deel door in 
zijn grote moestuin achter zijn huis. 

Tramrails 
Het schoolplein was behoorlijk ruim en toch 
annexeerde de jeugd van toen(!) ook al gebie-
den. In de telkens terugkerende knikkerwoede, 
trok de jeugd zowaar de straat op. Ze bleef dan 
niet op de toen doodlopende Schoolstraat, 
maar nam zelfs bezit van de toenmalige 
Dorpsstraat; vanaf 1971 Herenstraat.En alsof 
de jongelui door het dolle heen waren, ze 
pikten de trambaan in! Al of niet gewapend 
met een knikkerzak gingen ze aan weerszijden 
van de trambaan staan en probeerden hun 
knikkers in de tramrails te krijgen. Wie geen 
knikkers kon betalen, speelde met knopen! 
Beide keren werden de rails als "knikkerpotje" 
gebruikt/misbruikt. Maar de tram dan? Mocht 
er een (paarde-) tram believen te passeren (één 
keer in de zoveel tijd), dan waren de koetsiers 
wel zo meevoelend, dat ze hun komst tijdig 
met de bel aankondigden. Gelet op de snelheid 
waarmee werd gereden, had de jeugd dan nog 
een zee van tijd om hun bezit in veiligheid te 
brengen. Mevrouw Van Selm weet, dat één van 
de koetsiers een zoon was van de zo bekende 
Griet Jonkers. De dame van het snoepwinkeltje 
aan de Dorpsstraat, geliefd en beroemd door 
"een cent van 't bled"-aanbieding: op een blad 
lag snoep uitgestald en voor een cent kon je 
maar uitzoeken. Wat wilde een jeugdig mens in 
vredesnaam nog meer? Haar huisje maakt nu 
deel uit van Sanicomfortshop/ 
Loodgietersbedrijf H.S. van den Broek, He-
renstraat 46/47. 

Schoolcatechisatie 
Als volkskerk voelde de Nederlandse Her-
vormde Kerk zich in het begin van deze eeuw 
ook al verantwoordelijk voor het godsdienst-
onderwijs op de openbare scholen. De plaat-
selijke predikant kwam dan meestal in de
combinatieklassen 3/4 en 5/6. Hij was volko-
men vrij wat de invulling van die uren betrof: 
doorgaans vertelde hij de bijbelse verhalen en 
liet ook wel verzen en bekende bijbelgedeelten uit 
het hoofd leren. 

De Zondagsschool 
Die stamde al uit de vorige eeuw. Doordat 
Jutphaas zo dichtbij Utrecht lag, kwamen de 
"heren uit Utrecht" hier de zondagsschool 
houden. In de eerste mobilisatie van 
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1914-1918 hielden deze (waarschijnlijk alleen
maar theologische) studenten er tijdelijk mee
op. Jutphaas moest aan "zelfverzorging" gaan 
doen. 
De "kleintjes" kwamen onder de hoede van 
juffrouw Jacobs, een dochter van de plaatselijke 
veldwachter Jacobs èn van juffrouw De Jong, 
een dochter van kruidenier De Jong uit de 
toenmalige Dorpsstraat, iets voorbij de huidige 
bakkerij Luiten. 
Een militair die hier in garnizoen lag, ont-
fermde zich over de "groteren". 
Na de mobilisatie kwamen de "heren uit 
Utrecht" weer terug. Eén van hen was de heer 
Dekker. Als toekomstig predikant kwam het hem 
goed van pas het Zondagsschool in de praktijk te 
leren kennen. Wellicht was het hem nóg meer 
welkom, dat hij hier juffrouw Desta ontmoette, 
één van de onderwijzeressen van de in 1921 
gestichte Nederlandse Hervormde
Gemeenteschool; juffrouw Desta, dochter van 
de fortbaas van Maarsseveen. Toen de heer 
Dekker afgestudeerd was, nam hij in ieder 
geval de juf als bruid mee naar de pastorie in 
Haskerhorne (Friesland). Zo kon het natuurlijk 
ook! 

De mobilisatie van 1914-1918 
De familie Van Selm moest drie zonen "leve-
ren". Jacob, de oudste was buitengewoon
dienstplichtig: hij zou dus alleen in bijzondere 
omstandigheden worden opgeroepen. Deze
mobilisatie bleek zo iets uitzonderlijks te zijn: hij 
kreeg nog wel een tijd respijt, maar op den duur 
moest hij toch "opkomen". Leeuwarden werd 
zijn garnizoensplaats. 
De tweede zoon, Jan, had er zijn normale
diensttijd net op zitten en kon al heel gauw 
opnieuw beginnen met "dienen". Hij kwam in 
Kaatsheuvel en in Hoge Zwaluwe te "liggen". 
Hendrik, de derde zoon, moest ook onder de 
wapens komen, maar mocht dichtbij huis blij-
ven. Hij begon in Vreeswijk om later naar 
Schoonhoven te vertrekken. Door deze be-
trekkelijk geringe afstanden kon hij vaak naar
huis: onder andere de hooibouw kon wel mensen 
gebruiken. 
 
Jacob en Hendrik hadden bij het begin van de
mobilisatie geen van beiden ooit een uniform 
gedragen. Jan wel (zie boven). Hij heeft daar-
door de vijf jaar in militaire dienst kunnen
volmaken en kreeg daarvoor een bronzen me-
daille met de bijbehorende oorkonde. Alles 

natuurlijk keurig bewaard tot op de dag van 
heden. 

Financiële gevolgen 
Uit het geheugen van mevrouw Van Selm. 
Haar drie broers kregen als vergoeding elk f 
1,15 per week. Dat bedrag was toen ook al niet 
hoog: de privé-onkosten konden er niet eens uit 
worden bestreden. Daarbij kwam, dat vanuit de 
"Middenhof" regelmatig pakjes "naar de 
jongens" werden gestuurd. Niet alleen met 
wasgoed, maar ook met etenswaren die 
duurzaam waren: met name rookvlees. En dan 
niet te vergeten de niet geringe schadepost die 
door de "Middenhof" werd geleden. Drie jonge 
mannen aan het bedrijf onttrokken: hun 
vervanging kostte ook toen geld. Maar men 
nam het: 't was voor het vaderland! 

Inkwartiering in de "Middenhof" 
Drie eigen zoons de deur uit wegens dienst-
plicht. De keerzijde hiervan was, dat de "Mid-
denhof" mansvolk terugkreeg. En wel ongeveer 
20 militairen. Vrouw Van Selm werd er nogal 
druk mee: zij moest voor de broodmaaltijden 
zorgen, tweemaal per dag. Wanneer u weet, dat 
elke soldaat acht boterhammen per dag moest 
hebben, met kaas belegd, dan zegt een 
rekensommetje, dat vrouw Van Selm 160 
boterhammen moest snijden, smeren en be-
leggen. 
Lang heeft deze situatie niet geduurd, want men 
had gauw door, dat het voor het Rijk 
goedkoper was en voor de commandant ge-
makkelijker de manschappen ergens bij elkaar 
te brengen. En dat "ergens" werden de barakken 
op het Drilleveld (kent u de ansichtkaarten met 
de genoemde bouwsels erop?). 

De "naaischool" in IJsselstein 
Begin januari 1922 ging mevrouw Van Selm 
voor het eerst naar de genoemde "naaischool" 
van de "Louise-Stichting" in IJsselstein. Lang 
vóór die tijd had de Hervormde gemeente 
Diaconie van IJsselstein een legaat gekregen 
onder voorwaarde, dat er elk jaar met Kerst 
kleding aan de armen moest worden gegeven. Na 
verloop van tijd werd het karakter van de 
"naaischool" veranderd. Mensen uit IJsselstein 
en omgeving brachten toen stoffen om daar te 
laten naaien. Was het moment van passen 
aangebroken, dan werden de dames 
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Een overzichtsfoto van de achterzijde van de "Middenhof". De opname zal omstreeks 1904 zijn gemaakt, vanaf de 
Galecopperdijk, nu de Duetlaan. 
Van links naar rechts achtereenvolgens het zomerhuis en de "kleine berg" met vier roeden (nu omgebouwd tot een 
gezellige ruimte bijvoorbeeld om een kopje koffie met bijbehoren te gebruiken; overdekt verbonden met het zomerhuis). 
Dan de boerderij met de schuur en de twee grote hooibergen (met vijf roeden). Toen de "Middenhof" verkocht was, heeft 
Herman van Selm met een buurman deze twee bergen vanwege instortingsgevaar omvergehaald met lange touwen 
vastgemaakt aan twee trekkers. 

per rijtuig gebracht en wanneer alles werd 
afgeleverd, herhaalde zich dezelfde procedure. 
Ook de bruidjes konden er voor hun mooie 
uitdos terecht. Voor mannen was er eigenlijk 
geen plaats: herencostuums werden er niet 
gemaakt. Wat voor hen nog wèl mogelijk was: 
hun uitzet te laten naaien, net als de dames/ 
bruidjes deden. 
Mevrouw Van Selm is drie jaar op de "naai-
school' geweest. Maar behalve het naaien, 
heeft zij er ook iets anders geleerd: als belle-
meisje moest zij opendoen; als boodschap-
penmeisje ging ze de stad in en 's winters kreeg 
ze bij dit alles nog de zorg voor de kachel 
toebedeeld. Zo'n leerschool was nooit weg! 

En dat alles onder de leiding van "juffrouw" 
Kamminga. 

Hoe kwam je in IJsselstein? 
Vanaf de "Middenhof" te voet naar de aan-
legsteiger van de "Tram- en Bargedienst" 
dichtbij café Kool, later Gerritsen aan de 
toenmalige Dorpsstraat. Daar om 8.00 uur 
instappen, meestal met zes man onderwijzend 
personeel (twee dames en vier heren; per bus uit 
Utrecht aangevoerd), aangevuld met twee heren 
uit Vreeswijk, werkzaam bij de belastingdienst 
in IJsselstein. "Eerste klas reizigers", 
waarschijnlijk in meer dan één opzicht. 
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Zo ging het via de sluizen bij de Doorslag, die 
veel tijd vroegen, naar de eerste officiële stop-
plaats in IJsselstein, de brug aan het einde van 
de Panoven. 
Ondertussen was het dan wel 40 minuten later. 
Lopende werd dan de "naaischool" in de Hof-
straat opgezocht. 
Om 's winters niet aan elkaar vast te vriezen, 
stond er een kacheltje gemonteerd. Er was een 
keuze tussen eerste en tweede klas, goed ge-
scheiden. Afhankelijk van het weer konden de 
reizigers boven of beneden gaan zitten. 
Voor een driemaandelijks abonnement eerste
klas was de jongedame Van Selm ongeveer acht 
gulden kwijt. In het eerste klas compartiment 
zaten doorgaans om en nabij de tien personen.
Wanneer het erg hard had gevroren, ging me-
vrouw Van Selm eerst controleren, of het bootje 
wel voer. Lukte dat nog wel, dan waren er dus 
geen moeilijkheden. Maar was het ijs te dik, dan 
wandelde mevrouw Van Selm terug, tot vlak bij 
huis en sloeg dan linksaf de "Kaai" op tot aan de 
Randijk. Daar rechtsaf en via de Rijpickerwaard
richting IJsselstein.') 
 
't Was waarschijnlijk in de zomer van 1923, dat 
het bootje door een bus werd vervangen. De 
bussen van de "Tram- en Bargedienst" en van 
Van Wijngaarden reden collegiaal om de beurt. 
Hun tempo lag aanzienlijk hoger dan dat van de 
boot. Je kon om 8.15 uur vertrekken en om 8.30 
uur aankomen. Bekorting van de reisduur van 25 
minuten. Tijd was toen ook al geld (of was het 
iets anders?), maar het driemaandelijkse
abonnement ging ruim tien gulden kosten. 

Spaanse griep en t.b.c. 
De meesten van ons zullen beide termen wel 
kennen. De Spaanse griep maakte in 1918 zijn 
vele slachtoffers, niet in het minst onder jonge en 
gezonde mensen. Op de "Middenhof" werden 
een zoon en een dochter ziek, maar beiden
overleefden het gelukkig. 
In het najaar van 1920 kreeg een zoon t.b.c.;
door een verwaarloosde kou, zoals dat heette.
Hij moest "gaan liggen": de hele dag buiten in 
een tentje en alleen voor de nacht naar binnen. Al 
het kuren heeft helaas niet mogen baten. Na 
een maand of tien overleed hij en echt niet aan 
ondervoeding! 20 jaar oud. 
Op "Huis De Geer" stierven in diezelfde tijd drie 
jonge kerels uit één gezin! 

Kleding en rouwgebruiken 
Wanneer vrouw Van Selm, de boerin dus, 
uitging, droeg ze een witte, kanten muts (van 
Brussels kant), 's zondags en soms door-de-
week. Over die witte, kanten muts heen werd een 
zwart hoedje gedragen; 's zomers van zijden 
stro en 's winters van fluweel of pluche. Dit was 
de Utrechtse boerendracht. Bij rouw werd de 
mooie kant vervangen door fijne tule zonder 
patroon. 
Bij de mannen was het onderscheid tussen al of 
niet in-de-rouw zijn, minder groot. Bij boer Van 
Selm was het verschil al héél klein: wanneer hij 
uitging, was hij altijd in het zwart gekleed, op 
zon- èn op werkdagen. Net als zijn vrouw 
trouwens. 
Met de kinderen was het iets anders gesteld: in de 
rouwperiode werden hun kleren zwart geverfd. 
De duur van de rouw was verschillend: ging het 
om een broer of zuster, dan rouwde men 
doorgaans één jaar en zes weken. Betrof het een 
kind of ouders, dan duurde alles twee maal zo 
lang: twee jaar en drie maanden (of nog langer).
Wanneer er iemand overleed, werden de luiken 
gesloten. Dat bleef tot en met de begrafe-
nisplechtigheid, maar ook nog wel een-tijd 
daarna. 
Vrouw Van Selm had uit haar geboorteplaats 
een kerkboekje meegebracht met een zwart 
stoffen kaft. Ging ze in de rouw, dan gebruikte 
ze alleen maar dit boekje. Haar nieuwe 
boekje kende een stuk luxe: een gouden slot. Bij 
de rouw paste alleen maar soberheid. 

Regeringsjubileum 
Mevrouw Van Selm was bij deze gelegenheid 
nog maar 14 lentes jong, maar ze herinnert 
zich als de dag van gisteren het tweedaagse feest, 
dat door heel Jutphaas werd opgezet en gevierd, 
ongeacht rang, stand of godsdienst: 5 en 6 
september 1923. 
De notabelen van het dorp waren ereleden of 
comité-leden (weer een ander soort mensen). 
Het ringrijden hield heel wat personen bezig: de 
jeugd met versierde fietsen, op het Kerkveld en 
het ringrijden met de tilbury voor ouderen, op 
de niet drukke Schoolstraat (dat ging toen ook 
al "gemengd", telkens een heer met een dame). 
De plaatselijke zangverenigingen besloten de 
feestvieringen: "De Lofstem", "Oefening Baart 
Kunst" en "St.-Caecilia". De muziek- 
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vereniging "Amicitia" uit IJsselstein zorgde woensdag en 's vrijdags naar Utrecht. De voor de 
afwisseling. verkoop aan huis was maar gering. 

Dorpsgewoonte 
Het zal in deze tijd zijn geweest, dat de jongens 
van het Kerkveld onder andere naar de 
"Middenhof" trokken met een wonderlijk,
eigenhandig gemaakt apparaat, de rommelpot. 
Over een lege carbidbus hadden ze een
varkensblaas gespannen (carbid werd in fiets-
lantaarns gebruikt en varkensblazen kwamen
vrij bij de huisslachtingen). De jongens hadden 
in het midden van de blaas een stokje
gestoken, dat ze op en neer konden bewegen,
zodat de blaas ging trillen. De bus diende als 
een soort klankbodem, versterkte het klagende 
geluid en dit geheel werd nog eens aangevuld met 
de jongensstemmen, die gezamenlijk een
schoon lied ten gehore brachten. Mevrouw 
Van Selm heeft het meer dan eens gehoord en 
weet het nu nog te citeren: 
"Vrouwtje, 't is Vastelavond. 
Ik kom niet huis vóór de avond. 
's Avonds in de maneschijn, 
wanneer de kinderen naar bed toe zijn!" 
 
De bedoeling van de "Vastelavondzangers"
was bij de bewoners van de "Middenhof" elk 
jaar weer duidelijk: zo vlak voor carnaval
moest er wat geld bij elkaar worden gebracht. 

De "Middenhof" gekocht 
In 1926 kon Van Selm op een openbare, verko-
ping zijn huurboerderij kopen. Vanzelfsprekend 
liet hij deze gelegenheid niet onbenut
voorbijgaan: het was eigenlijk ook de enige 
boerderij, waar zo'n groot gezin kon wonen en 
leven, aldus mevrouw Van Selm. Nog een 
opmerking: boer Van Selm liet zich op deze 
verkoping niet in levenden lijve zien. Daar had 
hij zijn redenen voor! Hebt u een vermoeden? 

De dertiger jaren 
Daarmee brak de crisis aan. Een bus melk van 40 
liter bracht toen nog net één hele gulden op. Eén 
liter volle boerenmelk dus precies
tweeëneenhalve cent. Daar kon geen boer rijk 
van worden! En de kaas? Door een pond 
onvervalste, echte boerenkaas werd de "Mid-
denhof" negen tot veertien cent "rijker". 
Daarvoor moest men er dan ook per brik nog 
mee naar de kaasmarkt in Woerden, altijd op 

Het gezin Van Selm kleiner 
Ook van de familie Van Selm gingen er gezins-
leden trouwen: tussen 1926 en 1936 waren het er 
zes. In 1934 overleed er een zoon (de tweede 
dus), zodat zij in 1936 maar meer met zijn 
zevenen op de boerderij woonden. Dat bleef zo 
tot 1939. 
In 1936 trouwde de op één na jongste zoon van 
Van Selm. Van zijn vader huurde hij acht ha. 
weiland, ook aan de Nedereindseweg, ruim een 
kilometer de "Boerenbuurt" in. In 1950 werd 
het vergroot tot 11 ha. en toen werd het ook 
eigendom. De woning op dit bedrijf heeft nu als 
adres: Nedereindseweg 533. 

Tweede mobilisatie 1939-1940 
Afgezien van de voormobilisatie begon de 
mobilisatie voor alle legeronderdelen op 29 
augustus. De familie Van Selm kreeg ook nu 
inkwartiering. Ongeveer 25 man "paardevolk" 
(cavaleristen) zocht bij hen onderdak en wellicht 
nog iets meer. 
In de herfst verhuisden de militairen van het 
achterhuis van de boerderij naar het zomerhuis, 
voor dag en nacht. De officieren sliepen 
beneden en de manschappen boven. Toen de 
barakken op het "Drilleveld" klaar waren 
(minder in getal dan bij de eerste mobilisatie), 
vertrok de hele meute daarheen. De 
"Middenhof" was daarmee ook de functie 
kwijt van appèlplaats voor de cavaleristen uit 
een aantal omliggende boerderijen. Dat was in 
februari 1940. 

De oorlogsdagen 10-15 mei 1940 
Op de Tweede Pinksterdag, maandag 13 mei 
1940, kwamen er een paar kolenschuiten in 
Jutphaas aan. Ze vervoerden geen levenloze 
kolen maar levende mensen, die thuishoorden in 
het dorp Veenendaal. Vandaar moesten ze 
evacueren, omdat ze in het gebied leefden, dat 
bij de versterkte Grebbelinie hoorde, waar 
zwaar werd gevochten. 

De "Middenhof" viel ook nu weer "in de 
prijzen". Daar konden de evacué's zich ont-
doen van het teveel aan stof en gruis; dat 
hoefde maar één keer. Na één nachtje van een 
betrekkelijke rust moesten deze opgejaagde 
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mensen de volgende dag weer verder in de 
richting Montfoort en Linschoten. 
Maar Jutphaas zelf moest een dag later ook 
geëvacueerd worden en de bewoners van de 
"Middenhof" maakten daarop geen uitzon-
dering. Zij wisten in Vleuten een plaatsje te 
bemachtigen: één van de zoons was daar vrij 
kort tevoren op een boerderij gaan wonen. 
Het vee van de "Middenhof" moest wel in de 
wei achter worden gelaten en de stier, die 
normaal altijd binnenstond, kreeg de gelegenheid 
van een ongekende vrijheid te genieten. Maar al 
het bovenstaande was van heel korte duur door 
de capitulatie van ons leger op 14 mei. Op de 
15e mei trok de familie Van Selm alweer vanuit 
Vleuten naar de "Middenhof", waar het nog 
voller was dan één, twee dagen tevoren. Het 
voorhuis, de stallen en het zomerhuis zaten vol 
met Hollandse militairen, die uit de Grebbelinie 
teruggetrokken waren: van alle rangen en 
standen waren ze aanwezig. De familie Van Selm 
probeerde tussen al die mensen en 
uitrustingsstukken nog een plaatsje te vinden, 
maar hun bewegingsvrijheid was wel beperkt. 
Tien dagen duurde deze "verplichte inwo-
ning" maar; toen mochten de militairen naar 
huis. Voor hen was de oorlog afgelopen. 

De bezettingsjaren 
Doordat heel wat voedingsmiddelen op de bon 
kwamen, "scheurde" boer Van Selm een gedeelte 
van zijn weiland, aan de overkant van de 
Nedereindseweg. Daar was de klei nog het minst 
zwaar en kon hij zijn aardappelen, tarwe en 
rogge het best verbouwen: voor zichzelf en voor 
anderen, die er stiekem mee werden geholpen. 
 
In deze periode was het een-komen-en-gaan van 
Duitse militairen. Soms kwam er een le-
geronderdeel voor een week of langer, maar 
ook wel voor kortere tijd: 's morgens aankomen 
en 's avonds weer vertrekken. Het langst bleef er 
een groep van vijf Duitse militairen. Ver achter 
de "Middenhof" gingen de Duitsers een 
observatiepost bouwen in verband met de 
overvliegende vliegtuigen van de Geallieerden, 
vlakbij de Galecopperdijk (geen 
afweergeschutstelling met alle gevaren van dien).
Hun houten onderkomen wilden ze liever wat 
meer in de bewoonde wereld hebben, vóóraan de 
Galecopperdijk. Hun barak kwam daar 

door te staan vlak achter het zomerhuis tegen de 
slootkant. Tot 1943 is dat zo gebleven. 
 
Nog iets opmerkelijks: Er ontstond niet alleen een 
band tussen deze Duitsers en de familie Van 
Selm, maar ook tussen deze (uiteindelijk toch 
vijandelijke) militairen en de Hervormde 
gemeente van Jutphaas. Twee van deze Duitsers 
waren protestant en hebben op verzoek van de 
kerkeraad èn van hun voorzitter, ds. G.J. 
Geurtsen, met heel de gemeente het Kerstfeest 
meegevierd. Is dit gebeuren niet opvallend te 
meer wanneer u weet dat ds. Geurtsen 
allesbehalve duitsgezind was? (Is er dan tóch 
iets, wat onder bepaalde omstandigheden over 
landsgrenzen heen doet zien?) Mevrouw Van 
Selm weet (natuurlijk) nog, dat de kerkdiensten 's 
winters in het Verenigingsgebouw (nu 't 
Geinlicht) werden gehouden in plaats van in het 
kerkgebouw en u weet wel waarom. 

Zuilen komt naar Jutphaas 
De heer (Gij s) van Selm en zijn vrouw kwamen 
in het voorjaar 1944 vanuit Zuilen naar de 
"Middenhof". Heel letterlijk naar de grote 
boerderij, want er was voor hen geen plaats in 
het zomerhuis (waar de heer Van Selm geboren 
is; zie boven). Dat werd door de Duitsers bezet 
gehouden. Pas na het einde van de oorlog kon 
het zomerhuis inwendig worden gerenoveerd, 
zodat het echtpaar een totaal vernieuwde 
woning kon betrekken. In 1945 nog. 
 
Over het land gesproken: Ze konden van vader 
Van Selm 11 ha. huren, alles tegenover de 
"Middenhof", aan de overkant van de Neder-
eindseweg. In 1950 werden zij er eigenaar van. 
Maar 19 jaar later begon de verkoop al. Op 24-
6-1969 werd een perceel weiland aan de 
burgerlijke gemeente verkocht voor woning-
bouw. Het betrof het gedeelte langs de Groene 
Steeg. 
 
Kort daarna, in december 1969, overleed de 
heer Van Selm. Zijn weduwe verkocht op 28-6-
1973 haar bezit, eveneens aan de gemeente, 
maar bleef nog in het zomerhuis wonen: 12 jaar 
lang. In 1981 ging zij vrijwillig naar het 
bejaardencentrum "Zuilenstein", waar ze in 
1984 stierf. Het zomerhuis bleef na haar vertrek
in 1981 leeg staan. 
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Evacué's 
Uit angst voor een mogelijke landing door de
Geallieerden zetten de Duitsers hele delen van 
Nederland onder water. De bewoners moesten
daardoor de wijk nemen en zo kreeg de familie 
Van Selm in juli 1944 inwoning van een bejaard 
echtpaar uit Stad aan 't Haringvliet. Een paar 
maanden later kwam er een nog ongehuwde 
en toch al niet meer zo jonge man bij. Hij 
woonde in het Gelderse Huissen, maar kon daar 
niet blijven wonen, doordat de Geallieerden 
Arnhem beschoten. 
Al met al was het op de "Middenhof" weer een 
interkerkelijke bedoening. De "jongeman" was 
rooms-katholiek, de anderen waren protestant. 
Maar samen hebben zij de éne bevrijding 
gevierd! 

Het gezin nog kleiner - de "Middenhof" 
verkocht - verhuizing getraineerd 
Vrouw Van Selm overleed in 1951 in de leeftijd 
van 80 jaar. Tien jaar later stierf haar man, 94 
jaar oud en als derde een zoon van 72 jaar (in 
1964). 
Doordat deze zoon al een aantal jaren met zijn 
gezondheid sukkelde, moest er een hulp, een
plaatsvervanger komen. Dat werd Herman van 
Selm uit Vleuten, een kleinzoon van wijlen boer 
Van Selm. Hij kwam in maart 1964 en hield 
zijn vrijgezellenbestaan vol tot 1970. In
verband met zijn aanstaande huwelijk moest de 
"Middenhof" geschikt gemaakt worden voor 
bewoning door twee gezinnen. Dat werd
gerealiseerd in 1969/1970. 
 
Neef Herman werd in deze tijd van werknemer 
van zijn twee tantes en zijn oom, bevorderd tot 
huurder. Maar het aantal hectares werd minder. 
Bij raadsbesluit van 6-8-1970 werden 7 ha. in de 
Wijkersloot aan de gemeente verkocht. En nóg 
duurde de landhonger van de gemeente voort 
(vanaf 1 juli 1971 Nieuwegein geheten), 
aangewakkerd door de provincie Utrecht: er 
moest een provinciale weg worden aangelegd (de 
huidige A.C. Verhoefweg, de S 15). Bij 
raadsbesluit van 30-8-1979 kocht de gemeente 
alles op wat er van de "Middenhof" nog over 
was (en dat was alleen maar meer het land achter 
de boerderij en ten westen van de 
Galecopperdijk). 
Dat betekende voor de jonge boer, dat hij echt
moest gaan uitkijken naar een ander bedrijf. Dat 
gebeurde en het lukte: Herman ging op 10 

november 1977 met zijn vrouw en twee kinderen 
naar Beesd verhuizen. 
Voor de twee zusters en de ene broer, die nu 
nog op de "Middenhof" woonden, werden de 
dagen ook wat kort. Achter het zomerhuis 
werden eengezinswoningen gebouwd; één er-
van, die het dichtst bij de Galecopperdijk zou 
komen te staan, werd door hen gekocht. Toen 
deze nieuwe woning betrokken zou kunnen 
worden, was er geen enkele instantie, die 
aandrang uitoefende op de familie Van Selm 
om zo gauw mogeljk te verdwijnen. 
 
Vanwaar die goedaardigheid? Die had alles van 
eigenbelang. Zo lang de "Middenhof" 
bewoond bleef, was de kans groter, dat het 
toen ook al uitgevonden vandalisme zich niet op 
de "Middenhof" zou storten. De gemeente kon 
maar geen koper vinden. Rick's Restaurant, 
hier wel bekend en de Heinekens bieren haakten 
bij de onderhandelingen af. Naar de volksmond 
wilde, omdat de vraagprijs te hoog lag. 

Mevrouw Van Selm verhuisd - de 
"Middenhof" door de gemeente verkocht 
31 oktober 1979. Het is de datum, waarop 
mevrouw Van Selm dan eindelijk naar haar 
nieuwe woning verhuisde, Serenadelaan 3, achter 
het haar zo bekende zomerhuis. Door 
invaliditeit van haar zuster en broer moest zij 
deze kleine oversteek alleen ondernemen. Een 
klein jaar later, precies gezegd op 16 september 
1980, vond de gemeente een koper. De raad 
keurde toen de verkoop goed van de 
"Middenhof" met het erf en de bijbehorende 
gebouwen. De nieuwe eigenaar werd de Bistro 
"In den vollen Potvisch" in Bilthoven.') 

De "Middenhof" verbouwd 
De boerderij en het zomerhuis werden inwendig 
grondig gerenoveerd. Uitwendig werd er een 
overdekte verbindingsgang gemaakt tussen beide 
gebouwen. Rechtsaf kon men het 
pannekoekenhuis in het zomerhuis bereiken en 
linksaf de boerderij met de bistro en het 
restaurant. 
Door de grote toeloop van gasten heeft de 
directie het pannekoekenhuis ondergebracht op 
de deel van de boerderij, waar dan ook nog het 
specialiteiten-restaurant is, boven en beneden. De 
bistro is nu in het zomerhuis gevestigd. 
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Hoe lang het bovenstaande interview - tegen de
bedoeling in - ook moge zijn uitgevallen, het
bevat nog maar een deel van de "herin-
neringen" die we gehoord hebben. Naar wij
hopen toch wel voldoende om de historische
"Middenhof" met veel er omheen voor ons te
doen leven of te doen herleven. 
Mevrouw Van Selm, namens de "Historische 
Kring Nieuwegein" heel hartelijk dank! 
 
Aantekeningen 

De "Kaai" heette ook wel de "Groene Kaai" vanwege de
begroeiing met gras. De "Kaai" liep in het verlengde van
de oude Galecopperdijk (waarvan het eerste 
gedeelte zo maar Duetlaan moest gaan heten) met 
links, aan de oostzijde de Wijkersloot, tot aan de 

Randijk. De laatste benaming van de "Kaai" was de 
"Groene Steeg". 

Z): Het Archief, de Gronddienst van de gemeente Nieu-
wegein en de directie van de "Boerderij de Middenhof" 
hebben ons bereidwillig een paar gegevens verstrekt. 

Verbeteringen 
Blz. 59, regel 4 van beneden moet luiden: 
"in een plataan. Later werd er aan weerskanten nog een linde 
gepoot: de situatie van heden." 
 
Blz. 61, rechter kolom, regel 4 van boven: 
"Dat was in 1895. Achttien jaar later verhuisden ... 
 
Wanneer ontdekte ik beide onjuistheden? Niet bij de 
herhaalde correctie, maar bij het voorlezen van de tekst! 
Hoe is het mogelijk! 



 

"WHAT WAS DAT LEUK MAN" 
door Ferdinand Martens 
 
Een blijk van waardering in het gastenboek van het Historisch Museum Nieuwegein. Een 
opsteker voor al die vrijwilligers die hun steentje bijdroegen. 

 
89

24 april was een historische dag; onder grote 
belangstelling werd ons Historisch Museum 
geopend. Het is ondergebracht in een oude 
gerestaureerde boerderij aan het Geinoord. Toen 
de toch wel angstige vraag: wat voor waarde 
heeft het Museum speciaal voor inwoners van 
Nieuwegein? 
Over bezoek valt niet te klagen. Wij verwachten 
dat er eind '90 ongeveer 3.200 bezoekers zijn 
geweest. Zo'n 3001o hiervan zijn kinderen.
Driekwart komt uit Nieuwegein, de rest voor-
namelijk uit de omliggende gemeenten. En dan 
nog "vreemdelingen van verre": een paar
Russen, Zweden en Australiërs. 
We kunnen zeggen: zovelen hadden we niet 
verwacht, de prognoses zijn ver overschreden. En 
wat er allemaal is? Natuurlijk allerlei inte-
ressante zaken uit Jutphaas en Vreeswijk. 
Ouderen geven vaak reacties als: o ja, waar 
ook, zo zag dat eruit. 
Zeer veel interesse is er voor de prehistorische
vondsten uit de Put van Weber (zo'n 100.000 
jaar oud). Het zou goed zijn als er in de 
toekomst veel meer materiaal uit de put ten-
toongesteld zou worden. Maar gelet op de 
wetenschappelijke waarde van die vondsten is 
dat helaas nog niet zeker. 

Belangrijk voor de Historische Kring is de 
vraag: hoe kunnen wij de mensen blijven be-
trekken bij het museum? Hoe kunnen wij 
interessante tentoonstellingen organiseren en 
hoe kunnen wij de bezoekers doen terugkomen? 
En iedereen wil een volgende keer ook iets nieuws 
zien ... 
Vijf jaar geleden was de gedachte aan een 
Nieuwegeins museum een wensdroom. Een jaar 
geleden iets, waar heel hard voor gewerkt moest 
worden. Nu kunnen we zeggen: het voorziet 
in een behoefte van vele, vele Nieuwegeiners. 
Het heeft een maatschappelijke betekenis 
gekregen. De Historische Kring Nieuwegein laat 
haar winkel zien en daar kan ze trots op zijn. 
Een museum kan een monument zijn uit de 
"voltooid verleden tijd", iets wat voorbij is. 
Maar een museum kan ook iets uitstralen naar nu 
en naar de toekomst. Het kan mensen 
interesseren in de veranderingen van deze tijd, 
doen begrijpen hoe dingen zijn gegroeid en vaak 
verder groeien. Het is, denken wij, een wens van 
de Historische Kring Nieuwegein om het museum 
zo te maken, dat het die uitstraling heeft. 



 
MONUMENT IN BEELD 

door P. Daalhuizen 

In eerdere afleveringen 
van deze rubriek zijn 
opvallende mo-
numenten beschreven, 
die er nog zijn of soms 
ook die al tot het 
verleden behoren. 
Eén van die monu- 

menten is geweest de stelling-oliemolen van 
Verloop, die langs de Hollandse IJssel heeft 
gestaan op de plek, waar thans het nieuwe 
hoofdkantoor van Henkel Nederland B.V. ge-
vestigd is. 
Die omgeving kan eigenlijk best de naam 
"Molenhoek" dragen, omdat daar meerdere 
molens zijn geweest. Nu staat er enkel nog de 
onttakelde wipwatermolen Oudegein en, zoals 
al gememoreerd, de stelling-oliemolen is 
verdwenen (afgebroken in 1947), zoals in de 
vorige eeuw al de korenmolen. Die korenmo-
len is een rosmolen geweest: een molen die 
door een paard (een ros) in beweging werd 
gehouden. Enkele maanden geleden is bij ons 
Historisch Museum Nieuwegein door de attentie 
van Henkel Nederland B.V. een molensteen van 
die rosmolen geplaatst. Deze steen is aan de 
oppervlakte gekomen tijdens graaf-
werkzaaheden voor de nieuwbouw van het 
kantorenpark. 

Toen in de vorige eeuw de panden van de 

huidige Henkel nog in gebruik waren als Olieen 
Lijnkoekenfabriek Cockuyt, heeft de fa-
brieksdirectie rondom de fabriek een serie 
huisjes gebouwd voor haar medewerkers. De 
huisjes staan bekend onder de naam "Olie-
buurt", maar sinds de dertiger jaren zijn ze 
verdwenen. 
Tussen de stelling-oliemolen en de wipwater-
molen heeft langs de Hollandse IJssel een 
ander rijtje huizen gestaan. Deze waren wat 
royaler gebouwd dan de éénkamerwoninkjes met 
vliering van de Oliebuurt en ze hebben het dan 
ook wat langer uitgehouden. Deze zes huisjes 
heten in de volksmond van het oude Jutphaas de 
"Kraaienbuurt" en het zal wel altijd een raadsel 
blijven, hoe men aan die naam is gekomen. 
Op de foto zien de huisjes er romantisch uit; 
vriendelijk en mensen en huizen weerspiegeld in 
het rimpelloze water van de Hollandse IJssel. 
Aan het begin van de jaren vijftig zijn ze 
afgebroken; ze voldeden echt niet meer aan de 
toen geldende normen voor woningen. 
De "Kraaienbuurt" is één van de buurtjes in het 
dorp Jutphaas. We komen verder de "Kik-
kerbuurt", de "Armensteeg", de "Molensteeg", 
het "Sluisje" en het "Elisabethshofje" tegen als 
woonsteden voor de arbeiders. Hoewel vanaf 
omstreeks 1920 de betere volkswoningbouw 
gestalte heeft gekregen door de activiteiten van 
de woningbouwverenigingen, hebben de 
"armenhuisjes" in de buurtjes het ongewoon 
lang uitgehouden. Gelukkig zijn ze nu voor het 
merendeel historie; alleen het Elisabethshofje 
is na een grondige restauratie overeind gebleven.
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DE ORGANISATIE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 
door P. Daalhuizen 
 
Na de opening van het Historisch Museum is binnen het bestuur en de werkgroepen van 
gedachten gewisseld over de organisatorische opzet van onze vereniging. Het museum moet 
immers een plaats krijgen in de organisatie op zó'n manier, dat iedereen er zich bij betrokken voelt 
en er aan kan meewerken zonder dat de activiteiten van de werkgroepen in het gedrang komen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter,
secretaris en penningmeester. Volgens de sta-
tuten zijn er maximaal nog zes andere be-
stuursleden. De laatste vier jaren worden ook de
coórdinators van de werkgroepen gerekend als
tot het bestuur te behoren (deelname met
stemrecht in de bestuursvergaderingen), zodat de
volgende functies in het bestuur zijn verte-
genwoordigd: vice-voorzitter, tweede secretaris,
tweede penningmeester/ledenadministrateur,
interne diensten/materialenbeheer, algemene
zaken en de zes werkgroepen. Dat werkt prima
bij de besluitvorming, omdat de werkgroepen
immers de activiteiten plannen en uitvoeren; het
is nu niet alleen meer meedenken en meedoen,
maar ook mee de verantwoordelijkheid dragen.
Het is de bedoeling om deze werkwijze in de
volgende ledenvergadering door middel van een
statutenwijziging voor te stellen. In de praktijk
zal daardoor het aantal bestuursleden niet naar
de 15 stijgen, omdat enkele coördinatoren
dubbele functies vervullen. Tot op heden kende
de vereniging de werkgroepen Archeologie,
Publikaties, Historisch Onderzoek en Archief en
Documentatie. - In
de nieuwe situatie zijn daar twee werkgroepen
bijgekomen: Museum Exposities en
Museumbeheer. 
 
De taken van de werkgroep Museum Exposities
bestaan uit het organiseren van alle exposities.
Dat betekent het leggen van vele contacten en het
opstellen van een vijfjarenplan voor de
exposities. Vervolgens moet aan die exposities
gestalte worden gegeven. 
Bij het opstellen van vijfjarenplannen behoort
ook een begroting te komen van kosten van
exposities, van aan te schaffen materialen,
enzovoorts. Een omvangrijke taak dus waarvoor
coordinator P. Nieuwenhuizen en zijn
werkgroep zijn gesteld. Zij kunnen
overigens steeds een beroep doen op de
medewerking van de andere werkgroepen, die
contactpersonen hebben aangesteld voor het
expositiegebeuren. 

De werkgroep Museum Exposities kan 
overigens nog wel wat uitbreiding gebruiken 
met mensen, die op expositiegebied ervaring en 
kennis van zaken hebben. De werkgroep streeft 
ernaar om een constant en kwalitatief hoog peil 
in de exposities op het gebied van de historie en 
de kunst te handhaven. Voor de opbouw van 
exposities wordt de werkgroep geassisteerd door 
enkele vakmensen. 
 
De werkgroep Museumbeheer, waarvan F. 
Martens de coördinator is, zorgt voor alle 
huishoudelijke aangelegenheden in het museum, 
zoals de keuken, het schoonhouden en de 
veiligheid. De groep is ook verantwoordelijk 
voor de rondleidingen tijdens de openingsuren en 
de ontvangst van groepen. Onder 
laatstgenoemde behoort ook het educatieve 
gedeelte ten behoeve van het onderwijs in 
Nieuwegein. Daarover vindt overleg plaats met 
onderwijsinstanties. En tenslotte wordt door 
deze werkgroep de administratie van het museum 
gevoerd. Die omvat het bijhouden van 
bezoekersaantallen, de bemanning van de balie 
en het beheer van de museumkas. De groep telt 
circa 55 medewerkers, maar versterking van het 
team van rondleiders is altijd welkom. 
 
In de vorengaande toelichting zijn de activiteiten 
van de reeds bestaande werkgroepen niet nader 
belicht; zij stellen zich voor in de verschillende 
nummers van dit Cronyck (of hebben dit al 
gedaan). Namen zijn in deze toelichting eveneens 
niet genoemd; de contactadressen zijn 
opgenomen aan de binnenzijde van de omslag 
(voorin) van elk Cronyck. 
 
Tenslotte nog dit: alle werkgroepen kunnen 
nog uitbreiding gebruiken. Wanneer u dus 
interesse heeft, bel dan even met één van de 
contactpersonen. 
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VOOR U GELEZEN IN... 

De Utrechtsche 
Courant van 30 
oktober 1911: 

 

UTRECHT. - Aan-
bestedingen. - He-
denmiddag te twee 
uur werd aan het Ge-
bouw van het Prov. 

Bestuur alhier aanbesteed: 
Het bouwen van een DUBBELE DIENST-
WONING en het afbreken van de bestaande 
dubbele woning voor de BEAMBTEN bij de 
DRAAIBRUG over het MERWEDE-
KANAAL te JUTPHAAS.  Raming ƒ5600,-. 

 
 
Ingekomen waren 10 biljetten, terwijl als volgt 
was ingeschreven: 
 
 
G. Dumolin te Vianen voor f 6784, -.  
H.J. Bouman te IJsselstein voor ƒ 6150, -. 

J. W. Mathijs te Utrecht voor ƒ 6980, -. 
W. VAN DER HAAR te VREESWIJK voor 
 x 6780, -. 

A. Klokke te Werkhoven f 7169, -. 
H.J. VAN DIJK te VREESWIJK voor ƒ6926,-.
A.C. WILLEMSE te VREESWIJK voor 
ƒ6920,-. 
H. HEIJMANS te JUTPHAAS voor ƒ6860,-. 
C.F. FRANCISCUS te JUTPHAAS voor 
ƒ5990,-. 
 
Behoudens nadere goedkeuring is het werk aan 
laatstgenoemde gegund. 
 

28 november 1911 
JUTPHAAS. - Aanbestedingen. - Door Zijne 
Excellentie den Minister van Waterstaat is aan 
CHR. FRIEDEMAN alhier, als laagste 
inschrijver gegund het bouwen van een DUB-
BELE DIENSTWONING en het afbreken van 
de bestaande dubbele woning voor de 
BEAMBTEN bij de DRAAIBRUG over het 
MERWEDEKANAAL alhier. 




