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25 JAAR HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 
 
2003 is een jubeljaar voor de Historische Kring Nieuwegein (HKN), want onze vereniging werd in 
1978 opgericht. 2003 wordt een jaar waarin enkele bijzondere evenementen zullen plaatsvinden. U 
hoort daar meer over. 
 
Zo wordt bijvoorbeeld onze Algemene Ledenvergadering gehouden in het stadsmuseum van IJsselstein. 
Een goede gelegenheid om te zien hoe de IJsselsteinse vereniging haar bestaan heeft ingevuld. 
 
In 25 jaar is veel veranderd. Toen in 1978 was de nieuwbouw van Nieuwegein in een beginstadium, nu is 
het een plaats als zovele in Utrecht. Opvallend is het weinige `historische binnen zijn grenzen. Een 
werkelijk historisch besef is er nooit in Nieuwegein geweest. Ook nu is dat er nog niet. In 25 jaar is wel 
onze samenleving veranderd. Grote groepen mensen zijn geïnteresseerd geraakt in het verleden. Zij willen 
lijnen uit het verleden doorzetten naar nu en de toekomst. Denk hierbij aan stamboomonderzoek. Velen 
gaan terug naar hun 'roots'. De informatie die wij verzamelen wordt steeds bruikbaarder voor die interesses. 
 
Die roots, die wortels, een historisch gevoel, een verantwoordelijkheid voor meer dan jezelf, wordt steeds 
belangrijker. Ik merk dat ook bij mezelf. 
 
Zo'n twee jaar geleden wilden mijn vrouw en ik weer een oude liefde oppakken: zeilen. We zwierven heel 
Nederland door met een groot eisenpakket voor een boot. Bij onze zoveelste tocht - wederom wat 
teleurgesteld bij de zoveelste boot - zagen we opeens zo'n Oudhollandse zeilboot, met zijzwaarden en 
bruine zeilen. We liepen eroverheen, stapten door de kajuit, de boot stonk en was onhandig en vies, maar 
opeens hadden we het gevoel: dit is nou een echte boot, dit heeft een verhaal, dit voelt echt aan. 
U snapt het al: eisenlijstjes opzijgezet, en met de kerst zagen we er eindelijk één waar we echt verliefd op 
werden. We zeilen ermee, mensen willen weten wat voor soort boot het is, en je ontmoet anderen die dat 
soort schepen ook beheren op een wijze die recht doet aan die originaliteit. Voor bijvoorbeeld een speciaal 
stukje mastonderdeel wordt het hele land afgestroopt. 
 
 

HOE BOUW JE EEN STAD? ...OP ONZE JAARVERGADERING! 
 
Elders in deze Cronyck is de agenda voor de jaarvergadering afgedrukt. We zijn uitgenodigd door de 
directie van het Stadsmuseum Ijsselstein om in hun museum onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. 
Dat vindt de Historische Kring Nieuwegein een mooi aanbod, ook al omdat het kan worden gecombineerd 
met een interessant programma na afloop van de vergadering. 
De heer L.C.M. Adriaanse houdt dan een verhandeling met betrekking tot het bouwen van een stad. 
In historisch perspectief krijgt u aan de hand van het ter plaatse opbouwen van een maquette van een stad 
uitleg over de totstandkoming van onze steden. We verwachten er veel van en hopen, dat u het uitstapje 
naar IJsselstein zult meemaken. De afstand is enkele kilometers en dat kan geen probleem zijn. Maar mocht 
u vervoer nodig 
hebben, belt u dan even met Cees van der Mark, telefoon 030-6031212. 

4 



 

Toen ruim 25 jaar geleden Nieuwegein op de tekentafels verscheen, was het belangrijkste doel: 
maak een goed leefbare, efficiënte stad. Er werd weinig rekening gehouden met historie 
en landschap. Nu is het anders: in de stedenbouw is het begrip `genius loci' geïntroduceerd. Dit 
begrip komt uit het oude Griekenland. Een bouwmeester moest in die tijd maandenlang 
doorbrengen op de plaats waar hij ging bouwen om contact te krijgen met de godheid die juist 
deze plek bestierde. Het geeft in onze tijd weer: sta open voor het unieke van iedere plek, de 
geschiedenis van die plek. 
 
We zouden als Historische Kring Nieuwegein over alle plekken in Nieuwegein veel meer moeten 
weten. Want al staat er niet veel ouds, de plekken kunnen ons veel vertellen, al vanaf de Romeinse 
tijd. Nieuwegein heeft opvallend veel plekken die verhalen kunnen vertellen. Ook ons museum 
staat op zo'n oude plek waar al in de Middeleeuwen veel gebeurde. 
 
Dat zou een vervolg kunnen zijn op dat gevoel voor het echte, het authentieke, het unieke. Dat 
gevoel moet ook onze belangrijkste inspiratiebron zijn en blijven. 

Ik wens u een heel goed 2003 toe. 
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UNIEKE BOOTTOCHT EN WANDELING BIJ JUBILEUM 
 
Het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Nieuwegein krijgt zijn hoogtepunt op zaterdag 30 
augustus. 
 
Voor de leden van onze vereniging heeft de jubileumcommissie een historische primeur: een 
boottocht vanuit Oud-Vreeswijk over de Hollandse IJssel naar het Museum Warsenhoeck op het 
terrein van de kinderboerderij IJsselstee! 
Daarnaast verzorgt de Oudheidkamer Vreeswijk op die dag een rondleiding langs de fraaiste plekjes 
van Vreeswijk. 

Het is de bedoeling, dat bij voldoende deelname 
- en wij denken dat het redelijk storm zal lopen 
voor dit unieke evenement - de speciale boot van 
de Utrechtse rederij Schuttevaer de tocht 
Vreeswijk-Museum Warsenhoeck en terug twee 
keer op die zaterdag vaart. U zult Nieuwegein 
vanaf het water zien, zoals u nog nooit gezien 
heeft! 
 
Op en rond ons museum zullen er daarnaast in 
samenwerking met de kinderboerderij allerlei 
festiviteiten plaatsvinden, voor jong en oud. 
 
In het aprilnummer van Cronyck de Geyn zult u 
veel meer over het feestprogramma op 30 
augustus kunnen lezen. Ook over de wijze hoe u 
zich voor de boottocht en 

rondleiding kunt opgeven. 
 
De Historische Kring heeft voor het jubileum 

geld gereserveerd en tevens een kleine subsidie 
ontvangen. Daardoor hebben we de prijs voor de 
boottocht en excursie laag kunnen houden. 
Volwassenen betalen 7,50 euro, terwijl de 
deelnameprijs voor kinderen slechts 5 euro 
bedraagt. 
 
De datum van 30 augustus lijkt nog ver weg. 
Maar voor u het weet, is het zover. Noteer alvast 
de datum, bijvoorbeeld in de zakagenda, die u ter 
gelegenheid van ons jubileum als 
nieuwjaarsgeschenk heeft ontvangen. 
 
Werkgroep Publicaties. 

 
 
 
VIDEO OVER 50 JAAR AMSTERDAM-RIJNKANAAL 
De Historische Kring is via Jan Schut in het bezit gekomen van de videofilm: `Kanaalkoppen: 50 
jaar Amsterdam-Rijnkanaal'. 
Ruim vijftig jaar terug werden de Prins Bernhardsluizen en de Prinses Marijkesluizen door koningin 
Juliana en prins Bernhard geopend. Daarmee werd het huidige AmsterdamRijnkanaal officieel in 
gebruik genomen. De film, die in opdracht van Rijkswaterstaat is gemaakt, geeft een boeiende 
impressie van het kanaal in heel zijn hoedanigheid. Naast de eerder genoemde sluizen, zijn er ook 
prachtige beelden van de Beatrixsluizen, de Plofsluis en de door Nieuwegein lopende kanaaldelen 
van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal.De film zal in de videoruimte van het Museum 
Warsenhoeck voor vertoning beschikbaar komen. 
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NOSTALIE EN HOMMAGE BIJ EEN 25-JARIG JUBILEUM  
Redactie Jonna Dommerholt 
 
Het is traditie bij een jubileum terug te blikken in het verleden en na te denken over heden en toekomst. 
De werkgroep Publicaties wil deze traditie handhaven en nam het besluit in dit jubileumjaar terug te 
bladeren in het verleden van de Cronyck de Geyn. Vele interessante artikelen zijn in de afgelopen 25 jaar in 
ons kwartaalblad gepubliceerd. Enkele daarvan zullen wij in de komende nummers - geredigeerd en 
geactualiseerd - herplaatsen. 
We doen dit een beetje uit nostalgie, we doen het om nieuwe leden kennis te laten maken met de 
geschiedenis van Nieuwegein én we doen het als hommage aan de vele vrijwillige medewerkers. Zij 
maakten dat er in de afgelopen 25 jaar elk kwartaal een interessante en goedverzorgde Cronyck de Geyn 
met artikelen voor 'élck wat wils' bij u op de deurmat viel. 
 
Met twee publicaties van Gerard de Waard, vrijwilliger van het eerste uur, openen wij de reeks. De titels 
luidden indertijd: `De historie van de stoomkorenmolen `De Batavier' en `De historie van de windmolen', 
respectievelijk uit de Cronyck van januari 1979 en januari 1980. Beide artikelen zijn, enigermate ingekort, 
samengevoegd en toegesneden op de molengeschiedenis van de gemeente Nieuwegein, de vroegere dorpen 
Jutphaas en Vreeswijk. 

DE HISTORIE VAN DE WINDMOLEN 
Door Gerard de Waard 
 
"Ik zoek mijn bestaan 
Uit het malen van het graan Zo 
nodig voor het leven " 

 
De eerste molens 
De molengeschiedenis is zeker 5000 jaar oud. De 
eerste molens zijn terug te vinden bij de volkeren 
in het MiddenOosten: Egypte, Judea, India en 
Syrië/Mesopotamië. Zij gebruikten maalstenen 
om graankorrels tot meel fijn te malen. Dit 
gebeurde in eerste instantie met handkracht, 
werk dat meestal door vrouwen werd uitgevoerd. 
De maalstenen, platte ronde stenen met groeven 
erin gehakt, lagen op de grond. Op de stenen 
werden de graankorrels gestrooid en daar-
overheen rolde men een zware rol, veelal van 
marmer of andere harde steensoort, die men de 
'loper' noemde. Dit systeem was het meest 
eenvoudige dat als koren- of graanmolen werd 
toegepast. Dergelijke maalwerktuigen trof men 
ook bij de Grieken en Romeinen aan. 

Een meer ingewikkeld werktuig wordt de molen 
als de Romeinen er toe overgaan om waterkracht 
te gebruiken voor het in beweging brengen van 
de maalstenen. Volgens de Romeinse 
geschiedschrijver Plinius de Oudere, die in het 
jaar 79 om het leven kwam bij de ondergang van 
Pompeï, kwamen de watermolens in heel Italië 
voor. In de jaren dat het Romeinse rijk door de 
Gothen werd overweldigd (eind 4e eeuw na 
Chr), vonden de Romeinen uit dat men raderen 
op schepen kon monteren. De schepen werden in 
de rivier verankerd en de stroming van het water 
stelde de raderen in werking. Nood maakt 
vindingrijk! De oorzaak van deze uitvinding lag 
in het feit dat de vijand de waterleiding van de 
Janiculusheuvel - waarvan Rome afhankelijk was 
- had afgesneden, waardoor de molens niet meer 
malen konden en de meelproductie stagneerde. 
In het zuiden van Frankrijk, waar de Romeinen 
een provincie hadden gesticht, verrees menig 
watermolen. Niet alleen om de legers van 
broodmeel te voorzien, maar ook om andere 
werkzaamheden te vergemakkelijken.
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Ons land krijgt aan het begin van de achtste 
eeuw zijn eerste waterradmolen bij Loon aan de 
Dommel in Noord-Brabant. Willibrordus, 
bisschop van Utrecht, bleek er de zeggenschap 
over te hebben. Windmolens waren er nog niet, 
deze werden in de 10e eeuw voor het eerst 
toegepast in het Midden-Oosten, Perzië en 
Afghanistan. 
 
De windmolen 
Het gebruik van windmolens stamt uit Klein-
Azië en de kruisvaarders, met name de Malthezer 
Ridders van Sint jan, brachten de kennis 
daarover mee naar het westen. 
De molen bestond uit een ronde, stenen toren 
met een puntig dak en vier of zes wieken. Dit 
soort molens ziet men nog wel op de Griekse 
eilanden. Van kruiwerk, waarmee men de wieken 
op de wind kon zetten, was eigenlijk nog geen 
sprake omdat in die streken de wind constant uit 
dezelfde richting blaast. 
Wie uitgevonden heeft dat met behulp van 
windkracht beter graan te malen viel dan met 
water- of paardenkracht (de rosmolen) is niet te 
zeggen. Evenmin is bekend wanneer de eerste 
windmolen in ons land gebruikt werd. De oudste, 
bekende 

vergunning tot het oprichten van een windmolen 
is 'de windbrief', waarbij Jan de Eerste, Hertog 
van Brabant en Limburg op de donderdag na Sint 
Nicolaas van het jaar 1299 aan zijn "getrouwe en 
beminde Arnoldus, gezegd Heyme, tot 
vermeerdering van het leen, dat deze van hem 
hield, het recht verleende om tussen het dorp 
Hamoda van Rode en Skinle (Sint Oedenrode en 
Schijndel) ter plaatste waar hij dit het 
bekwaamst zou vinden, op te richten een 
windmolen en gaf hem daartoe het recht van de 
vrijen wind. " 
 
Molenrechten 
Banrecht 
In een tijd, dat water en wind naast de kracht van 
mens en dier de enige bronnen van energie 
waren, mocht men alleen een molen bouwen of 
beheren als men toestemming had gekocht van 
bijvoorbeeld de Ambachtsheer of van de stede-
lijke overheid. Deze bezaten het recht van de 
vrije wind. 
Bouwde een Ambachtsheer zelf een molen, dan 
kon hij de inwoners van zijn 
ambachtsheerlijkheid verplichten het koren op 
zijn molen om niet te laten malen. Men noemde 
dit molendwang of banrecht. 
Zo bedong Pieter de Malapert, Heer van Over- 
en Nedereind van Jutphaas, dat hij net zoveel 
graan en koren zou mogen laten breken en malen 
als hij nodig zou hebben voor zijn huishouden en 
zijn hoveniers zonder daarvoor enig maalloon te 
betalen. Bedoelde molen was 'De Batavier' aan 
de huidige Herenstraat in de wijk Jutphaas. Deze 
werd door De Malapert telkens voor zes jaar 
verhuurd. Aangezien hij alle rechten bezat, zowel 
het wind- als het banrecht, kon hij vaak 
onredelijke eisen stellen aan de huurders van de 
molen. Die waren vaak aanleiding tot twist 
tussen de huurder en de verhuurder en de Jutfase 
molen kreeg daardoor landelijke bekendheid. 
(Zie ook Historie van 'De Batavier') 

. 
 

De wipwatermolen in Jutphaas, ooit in volle 
glorie een prachtexemplaar 
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Windrecht 
Het windrecht gold niet alleen voor koren-
molens, maar ook voor de latere industriemolens. 
Voor een windwatermolen was geen windbrief 
nodig. In 1460 werd het echter door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland nodig 
bevonden een vergunningenstelsel in te voeren 
en het eigenmachtig stellen van watermolens te 
verbieden. Het staat aldus vermeld in de eerste 
alinea van artikel 31 van de Algemene Keur van 
het Hoogheemraadschap Rijnland: "Het is 
verboden binnen de afstand van 375 meter van 
enige windwatermolen een werk van 
bouwkundige aard te stichten, te verbouwen o f 
te herstellen, ofwel opgaand hout, een hooiberg, 
hooischelf, grondwerk of enig ander voorwerp 
van welke aard ook te stellen, te hebben of te 
wijzigen, zo dit hout, die hooiberg of hooischelf, 
dat grondwerk o f dat voorwerp 2,50 m o f meer 
uitsteekt boven de onderkant der wieken in hun 
laagste stand. " 
 
Dat het windrecht niet zomaar een dorre regel in 
een of ander reglement is, zal blijken uit het 
volgende: 
In het begin van de 19e eeuw lag in de kleine 
polder Oudshoorn bij Alphen aan de Rijn de 
fraaie buitenplaats "Rijnoord", in 1837 bewoond 
door de weduwe Van Poelien. Rondom het huis 
lagen onder andere een park met mooie 
wandeldreven en een bos. De prachtige bomen 
werden naar het oordeel van de poldermeester te 
hoog ten opzichte van de windwatermolen aan de 
molenvliet die langs het park stroomde. De 
poldermeester eiste dat de bomen in het park 
gerooid werden. Mevrouw Van Poelien ging 
hiermee natuurlijk niet akkoord, maar het polder-
bestuur bleef op zijn stuk staan. Mevrouw stelde 
toen voor het park aan de gemeente af te staan en 
er een openbaar wandelpark van te maken in de 
hoop dat Rijnoord in ongeschonden staat zou 
blijven bestaan. Het polderbestuur kon zich 
hierin niet vinden, het windrecht diende 

geëerbiedigd 
te worden. Mevrouw Van Poelien was hierover 
zo verbolgen dat ze het prachtige park met de 
grond gelijk liet maken en naar Dordrecht 
vertrok... Zo ziet men dat het windrecht strak 
moest worden nageleefd om de windmolens een 
onbelemmerde windvang te garanderen. 
 
Molenontwikkeling 
Een molen is een maalwerktuig door windof 
waterkracht aangedreven en vaak voor een groot 
deel uit hout vervaardigd. In voorbije eeuwen 
hebben vaklieden met hun kennis en ervaring 
maalwerktuigen gebouwd, verbeterd en 
aangepast, die vele generaties gediend hebben en 
een grote bijgedrage geleverd aan wat ons land 
nu is. Het oudste type windmolen in Nederland is 
de standerdmolen. Dezelfde molen waarop wordt 
gedoeld in de windbrief van Hertog jan de Eerste 
van Brabant en Limburg. 
De standerdmolen kon naar alle kanten met de 
wind meedraaien. Het principe was eenvoudig, 
maar daarom niet minder ingenieus. Men maakte 
een standaard van zware balken, waarop een 
houten kast werd gebouwd. Door middel van een 
houten as, die verticaal van de standaard door de 
kast liep, kon men de kast waarin zich ook het 
maalwerk bevond op de wind draaien. Dergelijke 
molens zijn nu nog te zien op de stadswal van 
Heusden aan de Maas, in Rosmalen, Mierlo en 
nog enkele andere plaatsen in ons land. De weg 
was gebaand! Er werden molens gebouwd in 
vele variaties en voor vele doeleinden. 
 
Molentypen 
In 1594 bouwde de Uitgeester boer Cornelis 
Corneliszn in zijn dorp de eerste houtzaagmolen. 
Deze was op een vlot gebouwd om zo het geval 
op de wind te kunnen draaien. De molen 'De 
juffer' geheten, bleek zijn werk op het vlot goed 
te doen. Als de wieken draaiden kwamen er twee 
of drie zagen, in een op-en-neergaande 
beweging, in werking en zaagden de
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boomstammen in planken. 
Enkele jaren later wordt de uitvinding van 
Cornelis Corneliszn verkocht aan de 
beroemde Zaandamse molenbouwer Dirck 
Sybrandtszn. Hij bracht allerlei vernuftige
verbeteringen aan bij 'De juffer' en dat 
resulteerde enkele jaren later in de eerste 
Palmhoutzaagmolen van Zaandam. Deze 
molen had onder het molenlijf een grote
werkruimte. Ze stond, net als bij de stan-
derdmolen, op een centrale standaard en 
werd recht gehouden op een ring met geleide 
rollen op een gemetselde ringmuur.
Hierdoor kon de molen op de wind worden 
gekruid (gedraaid). 
 
Door de hoger wordende bebouwing werden 
molens in hun windvang belemmerd, 
waardoor men het 'hogerop' ging zoeken en 
hierdoor kwamen de stellingmolen en de 
torenmolen in opmars. De naam zegt het al, 
de stellingmolen is een hoge molen met aan 
de buitenzijde de stelling of omloop, waarop 
de molenaar staat als hij de wieken naar de 
wind kruit. In de loop der eeuwen werden 
vele molentypen ontwikkeld: de 
buitenkruier, de 

binnenkruier, de wip- en de poldermolen, de 
berg- of belt en de volmolen. De volmolens 
stonden ten dienste van de lakenindustrie. 
Met vollen (vullen) wordt bedoeld het in 
elkaar stampen van geweven stoffen tot vilt, 
waaruit kleding werd vervaardigd. In de 
volksmond noemde men deze molens pis- of 
stinkmolens omdat men voor het proces van 
het vollen water en urine, en later ammoniak 
gebruikte. Dit werd op den duur verboden 
omdat de bijtende eigenschappen gevaar 
opleverde en men ging over op het gebruik 
van volaarde. De stad Leiden, eens beroemd 
om zijn wollen dekens, telde eens het 
grootste aantal volmolens binnen en buiten de 
stad dan welke andere plaats in ons land ook.
 
Namen van molens 
Dankzij het menselijk vernuft begon in de 16e 
en 17e eeuw de molen een steeds 
belangrijker plaats in de samenleving in te 
nemen. Molens verschaften veel mensen 
werk, maar namen daarbij ook veel taken 
over. Molens werden gebruikt voor het 
malen van meel, zagen van hout, persen van 
olie, pellen van rijst en gort en de ver-
vaardiging van papier uit vodden. Verder 
waren er molens voor het malen van krijt, 
cacao, verfstoffen, het maken van touw uit 
hennep, etc. 
Al deze molens stonden vaak dicht bij 
elkaar. Zo telde de Zaanstreek in de 17e 
eeuw honderden industrie- en watermolens. 
Omdat zij vaak geen naam of kenteken 
bezaten, waren ze moeilijk van elkaar te 
onderscheiden. Heel begrijpelijk dat de 
overheid daaraan iets wilde doen en maat-
regelen nam. Zo gelastte de Rekenkamer 
van de Domeinen in Holland op 17 juni 1693 
middels een brief aan de Schout en de 
Gerechten van onder andere Oostzaan, 
Westzaan, Wormer, Uitgeest en Akersloot, 
dat: "Allede eygenaers van de meulens onder 
uw jurisdictie staende,.... ende in onse 
name af te vorderen het consent ..........dat 
yedere eygenaar syne moolen binnen 
acht daegen daernaer sullen hebben te 
geven 

2 3 

4 5   6 
Wiekenstanden drukken gevoelens uit o f 

brengen berichten over. 1. Vreugde; 2. Rouw; 
3. De molen is voor korte tijd buiten bedrijf; 

4. De molen heeft langere tijd geen werk; 
5. Kom snel naar de molen!; 

6. Bruiloftsversiering (doorgaans in Friesland) 
(Illustraties uit `De historie van de windmolen, 

Historische Kring Nieuwegein). 

 
10 



geschildert een teecken na het een o ft ander dier 
off instrument, hetselve teecken met letteren 
daerby geschreven, draegende sorgen dat yeder 
moolen een bysonder teecken heeft om alle 
abuysen voor te koomen. " 
Hieruit blijkt dus, dat de op veel molens 
aangebrachte voorstelling van dier of instrument 
noodzakelijk was om ook de ongeletterde 
mensen wegwijs te maken. 

Anno 1685 
Bloei en afbraak 
Rond 1850 kende de windmolen zijn grootste 
bloei en glorie, welgeteld 1100 molens waren er 
in ons land te vinden. In de Zaanstreek stonden 
er alleen al 600 te draaien zodra er maar een 
zuchtje wind was. Daarvan waren er 240 
houtzaagmolens, 140 oliemolens en 50 
papiermolens. De overige 170 waren 
korenmolens, volmolens en waterradmolens. 
 
De windwatermolens maakte landelijk de 
grootste groep uit. Zij hebben zich vanaf 1400 
ontwikkeld, eerst de scheprad- en later de 
vijzelmolen, om Nederland droog te maken en te 
houden. In vroeger tijden werden de noordelijke 
en westelijke provincies regelmatig geteisterd 
door overstromingen, waardoor grote stukken 
land door het water werden weggespoeld of 
verzwolgen. Nadat de eerste grote zeeweringen 
waren aangebracht, kon men plassen en meren 
die onder andere door de overstromingen waren 
ontstaan met schepradmolens leeg malen en 

droog houden. 
Tussen 1575 en 1650 ontwikkelde de inge-
nieurswetenschappen zich zodanig dat met steeds 
meer succes verdronken land kon worden 
ingepolderd en drooggehouden. Een bekende 
naam in deze waterstaatszaken is Jan Adriaanszn 
Leeghwater (1575 - 1650), timmerman van 
beroep. Hij legde diverse meren in Noord-
Holland droog, zoals de Schermer in 1631. Met 
behulp van 51 molens werd het meer in vier jaar 
tijd drooggemalen. Gezamenlijk sloegen ze 1000 
kubieke meter water per minuut uit de plas. 
Omdat het water vaak van grote diepte - soms 
wel van 4 of 5 meter - omhoog gehaald moest 
worden, ontwikkelde men de 'molengang', ook 
wel 'getrapte bemaling' genoemd. De normale 
opvoerhoogte van een schepradmolen bedroeg 
1.30 m. Door meerdere molens aan één 
watergang te bouwen kon het water trapsgewijs 
omhoog gewerkt worden. Zij maalden als het 
ware het af te voeren water naar elkaar toe om 
het daarna in het open water te lozen. 
Had men een gang van drie molens dan werd de 
molen, die het water uit de polder maalde de 
'ondermolen' genoemd, de tweede heette de 
'middenmolen' en de derde, die het afvoerwater 
in open water loosde, noemde men de 
'bovenmolen'. Zoals gezegd had de 
schepradmolen maar een beperkte opvoerhoogte. 
De Leidenaar Symon Hulsbos bracht hierin 
verandering. Hij vond het principe uit van de 
vijzel of schroef die het water als het ware uit de 
grond omhoog 'draaide'. Op 25 april 1634 werd 
aan Symon Hulsbos een octrooi verleend op zijn 
uitvinding: "....een water 
werck 't welk door de wint o ft peertkracht het 
water soo hoogh brengen kan as de 
jegenwoordige acht kante wintmoolens met haar 
tween doen jae eer meerder as minder quantiteit 
van water uytlosen kon 
nen. " Door deze uitvinding, die uiteraard 
geperfectioneerd werd, was de mogelijkheid 
geschapen om met één windmolen het water van 
grote diepte omhoog te halen. 
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Men zou zeggen, dat door deze uitvinding de 
getrapte bemaling overbodig is geworden, maar 
ze is echter gehandhaafd gebleven en in latere 
tijden nog veelvuldig toegepast. 
Het is nauwelijks voor te stellen hoezeer de 

watermolen sedert ca. 1600 het aanzien en de 
agrarische structuur van West-en Noord-
Nederland heeft beïnvloed en gewijzigd. Grote 
meren werden vruchtbaar bouw- en weiland; 
drassige meren veranderden in goede 
weidegronden. Dit alles vereiste planning en 
ondernemingsgeest. Men ging investeren in 
bedijking en ontwatering. De waterbeheersing 
werd ondergebracht in waterschappen met aan 
het hoofd daarvan besturen die zichzelf 
verregaande bevoegdheden toekenden en 
reglementen opstelden om hun taak zo goed 
mogelijk uit te kunnen voeren. De molen maakte 
een periode mee van grote bloei en bewondering, 
maar werd overtroefd door een nieuwe vinding 
en dat is hard. Zo verging het ook de windmolen! 
Molens op stoom 
De Industriële Revolutie bracht de stoom-
machine voort en vanaf 1840 is deze machine als 
krachtbron niet meer te stuiten. De windmolen 
kon tegen de stoommachine niet op; het was een 
ongelijke strijd. Als argument werd vaak de kreet 
geuit: "omwille van de vooruitgang". Wanneer er 
geen wind staat, kan er niet gemalen worden. 
Dan ligt de productie stil en lopen de polders 
weer onder water. Als voorbeeld werd in die tijd 
vaak het droogmalen van de Haarlemmermeer 
genoemd. Tegen dit soort voorbeelden kon de 
windmolen terecht niet op. Steeds meer 
ondernemers, die eerst nog twijfelden aan de 
stoomkracht, maakten toch de stap en gingen 
over op de nieuwe vinding.  
 

De ontwikkelingen raakten daardoor in een 
stroomversnelling en rond de eeuwwisseling 
waren er al zo'n 500 windmolens verdwenen. 
Toen kwam de stap van stoom naar electriciteit. 
En nog vóór de Eerste Wereldoorlog legden 
daardoor bij Hazerswoude 15 poldermolens het 
loodje om te worden vervangen door drie electri-
sche watergemalen. Zelfs Sint Victor heeft deze 
ontwikkeling niet kunnen tegenhouden. 
 
Rond 1910 was het molenbestand in ons land 
teruggelopen tot circa 2500 molens. De Tweede 
Wereldoorlog eiste ook z'n tol onder de 
windmolens. Na de meidagen van 1940 lagen er 
zo'n 480 molens geheel of gedeeltelijk in puin. 
Twee jaar later bleek uit een opgave, dat nog 
maar 1467 molens intact waren, namelijk 583 
poldermolens en 884 industriemolens. Van dat 
aantal verkeerden 483 molens in jammerlijke 
staat van onderhoud en dat verergerde door het 
voortduren van de oorlog. Tijdens de koude 
oorlogswinters, toen er geen aanvoer van kolen 
was, kregen veel molenlijven de genadeslag. Het 
hout van de molen werd geroofd en in de kachel 
opgestookt. Anno 1980 waren er van het eens zo 
grote molenbestand niet meer dan 1000 molens 
over in Nederland. 

Molens in Nieuwegein 
Vreeswijk 
Rond 1850 stonden er in de gemeente Vreeswijk 
nog drie windmolens: de watermolen in de 
polder Klein Vuilcop, de watermolen aan de 
Molenvliet in de Wierse polder nabij de 
buitenplaats De Bongenaer en de 
windstellingkorenmolen aan de Molenstraat, 
nabij de Kade aan het einde van de Dorpsstraat. 
De twee eerstgenoemde molens zijn aan begin 
van de vorige eeuw gesloopt. De derde molen, 
bekend als de molen van Van Eck, is inmiddels 
ook verdwenen. 
Deze molen bestond al in de tweede helft van de 
16e eeuw. Het was een standerd- 
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Als er in vroeger tijden beposeeerd rnoest worden roor 'Len groet uit Vreesceijk' mocht de molen 

`Oog in 't Zeil' natuurlijk niet ontbreken! (Foto uit `Oud'- Nieuwegein) 

molen, die in de 17e eeuw werd vervangen door 
een stellingmolen met de toepasselijke naam 
'Oog in 't Zeil'. Staande op de stelling had men 
een prachtig uitzicht op de Lek, waar toentertijd 
alleen nog maar zeilschepen te zien waren. 
De eerste steen voor deze molen werd gelegd 
door de toenmalige burgemeester van Utrecht. 
Ter herinnering werd een fraaie gevelsteen 
ingemetseld met het opschrift: 
"Van Ravenswaay heeft van deze molen gelydt 
den eerste steen op de 29 juny 
1666 ". 
Omstreeks 1880 was Jacobus Vink eigenaar van 
de molen. In 1900 kwam het bedrijf in handen 
van J.A. van Eck, die de molen in 1908 liet 
ombouwen tot stoomkorenmolen. Hierdoor 
draaiden de molenstenen op stoomkracht; de 
wieken werden verwijderd. Tot 1931 bleef de 
stoomkorenmolen in bedrijf. Het bovendeel van 
de molen werd er in mei 1942 af gesloopt en in 
1970 verdween de molen of wat er nog van over 
was in z'n geheel van het toneel. Vreeswijk is 
daardoor molenloos geworden. Slechts de naam 
Molenstraat doet nog terugdenken aan de fraaie 
stellingmolen van weleer. 
 
 
 

Jutphaas 
In de voormalige gemeente Jutphaas stonden er 
omstreeks 1850 nog 10 windmolens en een 
rosmolen (paardenmolen). Van deze tien waren 
er drie houtzaagmolens, vijf watermolens, één 
korenmolen en één oliemolen. De drie 
houtzaagmolens waren de 'Van Edemolen' en de 
paltrokmolen van Van Aken, beide stonden in de 
polder Hoograven langs de Vaartse Rijn. De 
derde molen met de naam 'Olde Keizer' stond in 
Westraven eveneens langs de Vaartse Rijn. Van 
de vijf watermolens stond er één aan de 
Molenvliet in de polder Laagraven, 500 meter 
ten zuiden van de buitenplaats De Liesbosch. 
Deze molen werd in 1903 vervangen door een 
stoomgemaal, dat in 1946 weer vervangen werd 
door een electrisch gemaal. In de polder van het 
Overeind stonden drie molens, hiervan dient de 
geschiedenis nog achterhaald te worden. 
 
De Wipwatermolen 
De vijfde watermolen is de Wipwatermolen 
Oudegein, die lange tijd langs de Hollandse 
IJssel heeft gestaan. Sinds het midden van de 
jaren tachtig doet zij geen dienst meer. Anno 
2001 zijn er door de gemeente, in samenwerking 
met de 
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Stichting De Utrechtse Molen, plannen 
gemaakt om de Wipwatermolen te 
verplaatsen naar het terrein langs de 
IJsselsteinseweg, nabij Museum De 
Warsenhoeck en de Kinderboerderij aan de 
Hollandse IJssel. Nu, eind november 2002 
zijn de plannen nog niet gerealiseerd. Wel is 
men al begonnen met het bouwrijp maken van 
de grond. De Wipwatermolen is de oudste 
molen van de provincie Utrecht en dateert 
vermoedelijk uit het begin van de 17e eeuw. 
Zijn taak was de waterhuishouding in de 
Oudegeinse polder op peil te houden. De 
Wipwatermolen is in 1964 gerestaureerd, 
daarbij is het drijfwerk verwijderd met de 
bedoeling het te zijner tijd te herstellen en terug 
te brengen in de molen. Stichting De Utrechtse 
Molen is eigenaar van de molen en behoedde 
hem door deze restauratie van de ondergang. 
De laatste molenaar was de heer Van der 
Starre, bij het schrijven van dit artikel in 1980 
was hij 75 jaar oud en nog dagelijks bij de 
molen te vinden. In 1982 werd de historische 
molenaarswoning vernield, maar door 
sponsoring van enkele bedrijven kon een 
replica worden gebouwd. Enkele jaren later 
toen de onderhandelingen over verplaatsing 
en restauratie maar niet wilden vlotten, 
verklaarde de Molenstichting de molen 
bouwvallig en verwijderde wiekenkruis en 
molenhuis. Inmiddels zijn deze gerestaureerd en 
liggen te wachten op herbouw van de molen, 
waarvan de onderbouw nog langs de 
Hollandse IJssel staat onder de rook van de 
Henkelfabriek. (zie ook Cronyck de Geyn, 
nr.4, okt. 2002.) 
 
De drie andere molens in jutphaas waren de
windstelling-oliemolen De Voorzorg, de ros-
oliemolen De Hoop en de windwip-
korenpelmolen De Batavier. 
In het kort verhalen wij u de geschiedenis van
de eerste twee molens, die inmiddels zijn
verdwenen. Uitgebreider blijven we stilstaan
bij de molen De Batavier, waarvan nog steeds
een deel overeind staat aan de huidige
Herenstraat. 

Een beeld, een historisch monument onwaardig. 
Jarenlang ontsiert een onttakelde wipwatermo 
len in jutphaas het stadsbeeld. `Tussen verpau 

pering en restauratie: de wipwatermolen wacht 
op betere tijden' tikte een journalist van het 

Utrechts Nieuwsblad bij deze foto. We schrijven 
1993 ... Wanneer staat de molen- in de schaduw 

van het Historisch Museum Warsenhoeck - 
ouderwets mooi te wezen? 

 
'De Voorzorg' en 'De Hoop' 
Op 23 december 1844 overlijdt op 77-jarige 
leeftijd de oud-burgemeester van jutphaas, 
Izaac Schalij. Zijn bezittingen worden op 
woensdag 17 september 1845 in het Rechthuis 
op het Kerkveld onder leiding van notaris 
Stevens publiekelijk verkocht. Behalve het 
'Alleraangenaamst gelegen buitenverblijf 'de
Voorzorg'.... gelegen in het Overeind aan
den straatweg bij Den Doorslagh', behoorden 
daartoe ook de oliemolens De Voorzorg en 
De Hoop met berging voor ruim 70 lasten 
zaad (1 last = 30 hectoliter), en ca 500 
vaten voor olie, verder loodsen, stalling, 
vijf knechtenwoningen en een perceel weiland, 
tesamen groot 82 roeden en 58 ellen. De grond 
waarop de beide molens stonden -
"strekkende van De Doorslagh tot de
Oudegeinse watermolen " -, was in 
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erfpacht gegeven aan Pieter Schalij (de vader 
van Isaac) door Baron De Geer van 
Oudegein bij brief van 24 juli 1724. Dit recht 
werd vernieuwd voor het Gerecht van Oudegein 
en het Gein op 25 november 1786. Zoon Izaac 
nam de rechten voor de grond van zijn vader 
over en behield ze tot zijn dood in 1844. 
Zijn erfgenamen kopen in 1845 de rechten op 
de grond voor Fl. 1.150,-. Hierdoor worden ze 
volledig eigenaar van alle bezittingen en 
krijgen zij de handen vrij om de gehele 
nalatenschap en de bijbehorende gronden te 
verkopen. Antonie Cornelis Schalij, 
wonende op huize Nieuwenstein aan de 
Herenstraat, treedt bij de verkoping op als 
gemachtigde voor de erfgenamen. Het bui-
tenhuis met tuin, boomgaard, stallingen en 
koetshuis, en de beide molens met toebehoren 
worden gekocht door de Leidse olieslager en 
koopman Samuel Tierie voor Fl. 14.000,-. Na 
aankoop van buitenplaats en molens verhuisde 
het gezin Tierie in oktober 1845 naar jutphaas. 
Een gelukkig lot was hun niet beschoren. 
Rond de jaarwisseling 1846-47 ontdekt men in 
de schuur naast De Voorzorg een begin van 
brand, die met veel inspanning geblust kan 
worden. Maar in de nacht van 7- 8 april 1847 
slaat het noodlot toe; er breekt brand uit in de 
molen De Voorzorg. Daar alles met lijnolie is 
doordrenkt, grijpt de brand snel om zich heen 
en de molen brandt tot de grond toe af. Ook de 
huisjes naast de molen lopen schade op. De 
paardenmolen De Hoop, die op enige afstand 
van De Voorzorg staat, heeft geen schade. 
Wel gaat een partij vaten met lijnolie, die 
nog moesten worden afgeleverd, verloren. Het 
geheel was tegen brand verzekerd, zoals te 
lezen is in de Utrechtsche Courant van die 
dagen. Nog datzelfde jaar wordt er een 
nieuwe molen gebouwd, een flinke 
achtkantige molen met stelling. 
In 1848 brandt de rosmolen De Hoop tot de 
grond toe af, deze is niet meer herbouwd. 
Rest ons nog u in het kort de verdere historie 
van De Voorzorg te verhalen. 

Op 9 maart 1848 richt Tierie het verzoek aan 
de gemeenteraad van jutphaas om bij zijn 
molen een stoomwerktuig te mogen 
oprichten. Hierop wordt door zijn naaste 
buren om diverse redenen - van milieutech-
nische aard - heftig gereageerd. De molenaar 
van de korenmolen 'De Batavier' protesteert 
ook tegen de plannen van Tierie, want bij 
eerdere brand is zijn meel zwart geworden 
van rook en roet en daardoor onbruikbaar 
voor consumptie. Toch krijgt Tierie in 1849 
toestemming om het stoomwerktuig te 
bouwen. De voorwaarden daarbij waren: 
een hoge schoorsteen van "minstens 20 
Nederlandse Ellen " en " aan de zijde van de 
Vaartse Rijn tot meerdere veiligheid van de 
rijtuigen eene behoorlijke scheiding o f 
rasterwerk ter lengte van 1100 Ellen ". 
Als de stoomfabriek zo goed als klaar is, komt 
op 14 december 1849 Samuel Tierie door 
verdrinking om het leven. Weduwe Tierie 
verkoopt in 1850 aan Adrianus Baesjou, 
pateutoliefabrikant uit Dordrecht, de 
windmolen 'De Voorzorg' annex pakhuis, werf 
en de grond met de ruine van 'De Hoop' voor 
de som van Fl. 7.100,- . De molen wordt -
met de nieuwe naam: ' Den Anker' - in 1864 
doorverkocht aan Hendrik Willem 
Verloop. Onder de nieuwe naam blijft de 
molen lange tijd in eigendom van de familie 
Verloop en krijgt in de volksmond de naam 
'de molen van Verloop'. Om het bedrijf te 
kunnen voortzetten worden er 
vennootschappen afgesloten, gewijzigd, 
ontbonden. Uit de akten blijkt dat dit tien 
maal is gebeurd. 
In de oorlogsjaren wordt de kop van de 
molen verwijderd en de gekortwiekte molen 
wordt in 1951 als opslagruimte door de NV 
Olieslagerij voorheen H.W. Verloop en Co 
verkocht aan de NV Persil Mij. voor Fl. 
30.000,-. Bij de uitbreiding van de 
Persilfabriek worden in de jaren zestig en 
zeventig de resten van de molen gesloopt en 
ook hier zijn er alleen nog verhalen en 
foto's die herinneren aan de molen. 
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`De jonge Keizer' was één van de vele houtzaagmolens langs de Vaartsche (toen nog met sch) Rijn. 
(Foto uit JUTPHAAS ...verleden tijd). 

 

Historie van de korenmolen 'De Batavier'
 Een bewogen voorgeschiedenis! 
Aan het einde van de zestiende eeuw
(1596), komt de Fransman Nicolaas de 
Malapert door bemiddeling van Daniël 
van der Meulen in het bezit van 12 morgen 
land aan het Overeind van jutphaas. Hij 
is een telg uit een vooraanstaande koop-
mansfamilie, die zich in Antwerpen een
fortuin hadden verworven. Het land dat 
De Malapert heeft gekocht ligt oostelijk
van de Vaartse Rijn, daarop staat,
ongeveer op de plek waar nu het fort 
Jutphaas ligt, het uit de dertiende eeuw
daterende kasteel Plettenburg. Omdat 
het in vervallen staat verkeerd, laat De 
Malapert het afbreken en een nieuw huis
bouwen; zo mooi en groots, dat het een
lust voor het oog is. Nicolaas De 
Malapert en zijn nakomelingen hebben
een stempel gedrukt op de geschiedenis
van jutphaas en in het bijzonder op die 
van de korenmolen 'De Batavier', 
waarover dit verhaal handelt. 
 
In een akte uit 1607 lezen we dat Odilia 
uter Eng, weduwe van Johan 
Colembergh, 

verkoopt aan Nicolaas De Malapert: de 
molenwerf, de hofstede en de windmolen
en het windrecht, ten overstaan van 
Schout en Schepenen van jutphaas. Alles
was gelegen aan de Rijn in het 
Nedereinde van Jutphaas. De korenmolen
zelf was bij deze koop niet inbegrepen, 
die komt pas in 1611 in de verkoop. 
Over deze molen is veel te doen 
geweest; werd er niet getwist om het 
onderhoud van de molen,  dan ging het  
wel om het  molenrecht of andere 
huurvoorwaarden. Deze twisten liepen 
soms zo hoog op dat ze landelijke 
bekendheid kregen. Een gezegde uit die 
tijd luidde: "Dat hem het hoofd draaide 
als de jutphase molen ". De dichter 
Stalpaert van der Wielen schreef zelfs 
een gedicht over de jutphase molen. 
 
Jutphaas vroeger 
Het dorp jutphaas bestond in de
Middeleeuwen en de eeuwen daarna in
hoofdzaak uit houten huisjes en schuren
met een enkel stenen huis daartussen,
waarin meer aanzienlijke personen
woonden. De vele houtbouw maakte
het dorp 
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zeer brandgevaarlijk. Een kleine brand kon
uitgroeien tot een enorme ramp, waarbij
soms een heel dorp aan de vlammen ten
prooi viel. In 1680 viel jutphaas dit lot ten
deel. Ook de korenmolen in de Molensteeg (
nu een deel van de Herenstraat, naast
nummer 27) bleef niet gespaard. Alleen de
kop kon met veel inspanning uit de vuurzee
worden gered. Bij de herbouw van het dorp
besloot men de molen niet meer op dezelfde
plaats weer op te bouwen, maar hem te
verplaatsen naar een stuk grond nabij de
Doorslagbrug. In het begin van de 18e eeuw
wordt met de herbouw begonnen, de nieuwe
molen wordt een windwip-korenpelmolen.
Toen de uit de brand geredde kop geplaatst
kon worden, laadde men hem op een platte
kar voor vervoer naar de bouwplaats.
Halverwege het traject raakte de kar uit
balans, kiepte om en de kop van de molen lag
op het zandpad. De molenkop kwam
uiteindelijk toch te bestemder plaatse en
werd op het nieuwe onderstel gezet. 
De jutphase bevolking had vanaf die tijd als 
bijnaam: De Molenkruiers. 
Naast de nieuwe molen werd een huis
gebouwd voor de molenaar, een graan-
schuur en een paardenstal. Zo had jutphaas
aan het begin van de 18e eeuw weer een volop
in bedrijf zijnde korenmolen. 
 
De nieuwe molen 
Louis de Malapert, nazaat van Nicolaas de
Malapert, erft bij het overlijden van zijn
vader Pieter in 1738 kasteel Plettenburg, de
molen en al diens rechten en titels. Op 6 mei
1740 verhuurt Louis de windkorenmolen met
huis aan jan Willem van Wijk voor de tijd
van zes jaar. De huursom bedraagt Fl. 275,-
per jaar "gerekend twintig stuivers in de
gulden ". Als de huur niet op de verschijndag
wordt voldaan, worden er twee en twintig
stuivers in de gulden gerekend, als straffe
van het niet op tijd betalen van de huur.
Andere voorwaarden betroffen het onderhoud
van al het gehuurde benevens de stoep aan de
Vaartse Rijn. 

Werden er reparaties uitgevoerd, dan diende 
de molenaar net zoveel 'dun bier' aan de 
arbeiders te verstrekken als zij behoefden. 
Mocht de molen buiten bedrijf komen, 
dan nog moest de huurder de huurpenningen 
betalen. Van Wijk aanvaardt de voorwaarden 
en betrekt met zijn vrouw Clara de molen. 
Hij leert haar de kneepjes van het mole-
naarsvak, wat haar later goed van pas komt. 
Van Wijk huurt op 23 juli 1746 opnieuw de 
molen voor zes jaar. Een jaar later overlijdt 
hij en Clara, bijgestaan door de 
molenaarsknecht, zet het bedrijf voort. Het 
gaat haar naar de (molen)wind, want op 1 
mei 1752 ondertekent zij opnieuw de 
huurakte en in 1758 nogmaals voor zes jaar. 
In april 1764 stopt Clara er mee, na 24 jaar 
als molenaarsvrouw de zaken draaiende te 
hebben gehouden. Gerrit Koedam wordt de 
nieuwe eigenaar. Hij kan een tweede 
huurperiode van zes jaren niet volmaken en 
de molen gaat tussen 1 augustus 1774 en 
1804 regelmatig in andere handen over. De 
familie De Malapert wil de molen dan na 
ruim twee honderd jaar wel kwijt. Dirk de 
Kruijff koopt de molen met huis, erf en 
getimmerte voor Fl. 6.600,- en deze som 
moet betaald worden in "'goed gaaf 
zilvergeld". Een speciale voorwaarde wordt 
door de verkoper wel gesteld: hij en zijn 
hoveniers zullen levenslang net zoveel koren 
mogen malen en breken, zonder dat 
daarvoor enige vergoeding zal mogen worden 
berekend 
Het blijft lange tijd rustig rond de jutphase 
molen, totdat in 1833 Dirk de Kruijff komt te 
overlijden en een grote familie nalaat. Zijn 
zoon, Jan Aartsen ook molenaar van beroep, 
besluit de molen te veilen zodat: "Ieder sijne
erfdeel sal bekomen. " De veiling wordt 
gehouden op 30 september 1833 en Hendrik 
Pieter de Labye wordt voor Fl. 7.600,-
eigenaar van de molen. Weer gaat de molen 
regelmatig in andere handen over en in 1872 
wordt deze verkocht voor Fl. 6.000,- aan 
Rijk van Eck 
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uit Cothen. In deze akte wordt voor het
eerst gesproken van een "windkorenmolen,
genaamd De Batavier". Op de molen rust 
weinig zegen: Van Eck overlijdt begin 1874, 
zijn opvolger Hendrik Steenbeek verhuurt de 
molen aan Cornelis Johannes Kruyssen en 
begint een bakkerswinkeltje in Jutphaas. Op 
10  januari verkoopt Steenbeek de molen 
met erf en schuren aan Vrouwe Ada 
Mathilda de Geer van Rijnhuizen voor Fl. 
8.200,-. Kruyssen blijft de molenaar op 'De 
Batavier'. Echter, nog voor het jaar 1888 
ten einde loopt, brandt de molen tot de 
grond toe af. Op 15 januari 1889 verkoopt 
Vrouwe Ada De Geer de grond met de ruïne 
van de molen, alsmede woonhuis en een 
voorraad koren voor Fl. 4.200,- aan Cornelis
Kruyssen. Met het afbranden van de 
windkorenmolen De Batavier begint de 
historie van de stoomkorenmolen De 
Batavier. 

De stoomkorenmolen De Batavier Cornelis 
Kruyssen blijkt een modern man te zijn. In 
het voorjaar van 1889 begint hij met de bouw 
van de stoomkorenmolen. Uiterlijk wordt 
het geen fraai bouwwerk, maar solide wordt 
het wel! Op de plaats waar de muren de 
aandrijfassen moeten steunen worden ze 
meer dan één meter dik. Aan de achterkant 
van de molen worden de machinekamer, het 
ketelhuis en het kolenhok gebouwd.. De 
stoommachine leverde een aandrijfkracht 
van 8 pk., die via een zware drijfriem de 
enorme tandwielen van azijnzuurhout in 
werking moest stellen. Op hun beurt 
brachten deze de koppels maalstenen - elk 
koppel woog vijf ton - in beweging. In het 
najaar van 1889 was de molen klaar en werd 
er met sierlijke krulletters de naam 
'Stoomkorenmolen De Batavier' op de 
voorgevel geschilderd. Nog negen jaren blijft 
Kruyssen zijn molen beheren, dan wordt hij 
op 18 juni 1898 openbaar geveild in twee 
afzonderlijke kavels. De eerste is de 
stoomkorenmolen met schuur, erf en tuin, 
een stoommachine van 8 pk, twee koppels 
molenstenen en het lopend maalwerk. De 
tweede is twee woningen met schuur, erf en 
tuin. Beide kavels komen in het bezit van 
Reinderd Wolbers. Financiële moeilijkheden 
dwingen hem om beide percelen in 1903 van 
de hand te doen. Perceel 2, groot 5 are en 71 
centiare, wordt gekocht door Cornelis 
Cockuyt, eigenaar van de olie- en 
lijnkoekenfabriek. 
De molen (perceel 1) wordt gekocht door 
Gerardus van Vloten en drie maanden later 
doorverkocht aan Willem van Mourik. De 
molen wordt in 1907 in een vennootschap 
ondergebracht, dat in 1909 weer wordt 
ontbonden. Er komt één baas, zoon Gerrit 
jan Willem van Mourik, en dan gaan de 
zaken goed. Buiten de veevoeders, die zelf 
gemaakt worden, gaat men kunstmest 
verkopen en andere artikelen die de boeren 
voor hun bedrijf nodig hebben.. Na vele 
jaren zijn diensten te De Batavier in 1996. 

(Foto uit 'Oud'- Nieuwegein) 
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hebben verricht begint in 1913 de molen 
gebreken te vertonen. Terzelfder tijd wordt er 
in jutphaas een begin gemaakt met de aanleg 
van electriciteit en daar maken de gebroeders 
Van Mourik dankbaar gebruik van, als een 
van de eersten worden zij van stroom 
voorzien. Augustus 1915 kunnen zij deze 
krachtbron gebruiken om met een 
electromotor de molen weer goed te laten 
draaien. In de loop der jaren wordt het 
stroomverbruik een grote ergernis en blijkt te 
kostbaar. De electromotor wordt in 1925 
vervangen door een dieselmotor van het merk 
Deutz.. 
De eerste gediplomeerde molenaar, Wout 
Puik, komt in 1934 op de molen te werken. 
De moderniseringen in het bedrijf gaan door, 
in 1949 wordt een nieuw maalsysteem 
naast de molen geplaatst, waardoor 
maalstenen overbodig werden. Na 28 jaar 
zijn werk zonder haperen te hebben 
verricht, slaat in 1953, bij het 
opstarten van de Deutz, een gat in de Bronnen: 
zuigermantel. Vanaf dat moment staat - Archief Historische Kring. 

VOOR U GELEZEN IN HET CENTRUM VAN 28 SEPTEMBER 1931. Overgenomen uit de 
bundel "Jutphaas in het nieuws 1930 - 1944/deel I door J. Schut. 

VLIEGFEEST TE JUTPHAAS 
JUTPHAAS.-Voor de ongewone attractie, die de Arbeitsgesellschaft Bayrischer Piloten 
Zaterdagmiddag met haar demonstraties wilde bieden, bleek een overweldigende belangstelling 
te bestaan, zóó zelfs, dat de Jutphaasscheweg over een lengte van honderden meters zwart zag 
van het volk. Het kostte aan de Jutphaassche politie, krachtig bijgestaan door de Utrechtsche 
verkeerspolitie en Rijksveldwacht, de grootste moeite om het doorgaand verkeer nog eenigszins 
te doen passeeren. 
Voor zoover dit gelukt is, ging het gepaard met een ernstige stagnatie, waaronder o.a. de 
autobussen naar Vreeswijk, IJsselstein, Montfoort vice versa te lijden hebben gehad. 
Dit alles werd echter veroorzaakt door de belangstelling op den weg. Daar bleven honderden 
nieuwsgierigen staan, omdat ze vandaar de vliegprestaties even goed meenden te kunnen als 
op de weiden tegenover de scheepswerf "De Liesbosch", waarboven werd gedemonstreerd. 
Desniettemin waren er langs het geïmproviseerde vliegveld een vijfhonderd bezoekers geschaard, 
die met veel genoegen naar de koene demonstraties van de Beiersche vliegers Stór, Aichele en 
Schechner hebben opgezien. Vooral Willy Stór, aangediend als de beste Duitsche kunstvlieger, 
bracht velen in bewondering met zijn vliegkunst en hield zijn reputatie hoog. 

'De Batavier' stil. De overige werkzaam-
heden worden nog tot 1961 voortgezet, 
maar dan wordt toch besloten het bedrijf te 
liquideren. Aan een lange molenhistorie schijn 
een einde te zijn gekomen! Echter Vanaf 
1978 heeft de oude 'Batavier' weer een functie 
in onze samenleving. In z'n binnenste 
draaiden toen weliswaar geen molenstenen 
meer, maar de houtdraaibank van de 
kunstenares Ria Lokkers-van Buren. Zij had 
daar tot het begin van de jaren negentig haar 
atelier gevestigd voor het maken van houten 
sieren gebruiksvoorwerpen. Na haar vertrek 
werd het gebouw overgenomen door de heer 
B. Bazuin. Deze restaureerde met een subsidie 
van de gemeente 'De Batavier' en richtte er 
een kantoor in en een showroom voor 
hoogwaardige geluidsapparatuur. 
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Zelfs vele Soesterbergsche vliegofficieren, die belangstellend waren verschenen, uitten hun respect 
voor de vliegerij in de lichte "kistjes". 
Deze lichte types sportvliegtuigen waren na twintig meter taxiën over het veld reeds los en in volle 
vaart werd onmiddellijk een salto mortale gevlogen. 
Ruim vijf minuten vloog Stör zelfs met zijn vliegtuig op de kop, de landingswielen ten hemel 
gericht en zelf vastgesjord en het hoofd naar beneden. Zóó heeft de vlieger figuren gevlogen, een 
prestatie welke wel voort moet komen uit een schier onbegrensd vertrouwen op de goede werking 
van zijn machine. 
Er werden verschillende Vroom- en Dreesmann-balonnen vrijgelaten, waarop Stör's sportvliegtuig 
den jacht maakte. Verschillende malen werden de ballons vernield, hetzij door den propeller of 
door één der vleugels. 
Deze demonstraties toonden vooral de groote en snelle manoevreercapaciteit aan en waren 
prachtige staaltjes van Stör's vlieginstinct. 
De vlieger Aichele maakte eveneens enkele goede solovluchten en nam tenslotte den parachutist 
Gunermann mee de lucht in. 
Tevoren had de leider, Kapitein Seidl, met zijn mannen even beslist, waar het beste kon worden 
gesprongen en aangezien de wind uit het Noord-Westen bleek te komen, werd bepaald, dat 
Gunermann uit het vliegtuig den sprong zou wagen boven de tweede boomenrij NoordWestelijk 
van het landingsterrein. 
Ondanks de bevrachting met twee man (piloot Aichele en parachutist Gunermann) was het 
vliegtuig na twintig meter reeds vrij van den grond en steeg al snel tot vijfhonderd meter. Onder 
spanning van duizenden toeschouwers verscheen plotseling een kleine figuur op een der lichte 
vleugelvlakken. Een zwart klompje stortte plots omlaag, enkele tientallen meters. Toen ging een 
zucht van verademing op, want de parachute deed het. De zwarte gedaante waarboven thans 't 
geopende scherm schudde werd duidelijker en na een honderd meters dalen was Gunermann weer 
te herkennen. Met beide beenen manoevreerde hij om te voorkomen, dat de straffe wind het 
parachutescherm te veel in Oostelijke richting zou doen drijven. De laatste 150 meter werd de 
snelheid waarmee de parachutist de aardkorst weer naderde, steeds grooter. 
De laatste tien meter.................. een felle schok en de parachutist lag behouden in de weide. Zijn 
riemen waren spoedig losgemaakt. Daar had hij tijdens de daling op gezeten. Gunermann lachte 
eens goedsmoeds en zwaaide het zwaar applaudiseerende publiek amicaal toe. 
Inmiddels was er aan het "kistje" van Schechner een kleine motorpanne ontstaan, zoodat deze 
niet meer kon demonstreeren. 
De parachutesprong vormde in elk geval een spannend besluit, om nog niet te spreeken van 
sensationeel; maar och; voor een tikje sensatie waren de meesten toch ook gekomen!! 

 
Nog vermeld moet worden, dat Mr. Hamers, de Burgemeester van jutphaas, de Beiersche 
piloten bij het begin van het vliegfeest hartelijk begroette en Kapitein Seidl een krans van 
dennentakken en bloemen overhandigde onder luide instemming van het publiek. 
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AGENDA 

1 Opening. 
2 Vaststellen van de notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 25 februari 

2002. 
3 Ingekomen stukken te behandelen op deze vergadering. 
4 Jaarverslag van de penningmeester. 
5 Jaarverslag van de secretaris en van de werkgroepen. 
6 Verslag van de Kascontrole Commissie, de heren J. van Rossum en P. Keller 
7 Benoeming van een nieuw lid voor de Kascontrole Commissie in de plaats van de heer J. 

van Rossum 
8 Bestuursverkiezing. 

 
Statutair aftredend zijn mevrouw J.Verbaan en de heren P. Daalhuizen en E Martens Zij 

stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. 

 
Een voordracht voor een nieuw bestuurslid moet , gesteund door tenminste tien leden, voor de 
aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend. 
 
9 Vaststellen van de contributie en minimum donaties 2004. 10 
Rondvraag. 
11  Sluiting. 

 
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen drie weken voor de aanvang van de 
vergadering ter inzage in het museum Warsenhoeck, Geinoord 12, Nieuwegein. 
 
Na afloop van de vergadering zal de directeur van het Stadsmuseum IJsselstein, de heer L.C.M. 
Adriaanse voor ons een presentatie verzorgen over een nieuw project dat binnenkort door het 
Stadsmuseum begint. 
 
(zie elders in deze Cronyck de Geyn) 

 
21



 

IN ÉÉN KEER DRIE ERELEDEN ERBIJ: 

Goedhart - Nieuwenhuizen - Pijpker 
 
Door Gerard Veerkamp 
Het was om uiteenlopende redenen nooit van gekomen. Maar het bestuur van de Historische 
Kring Nieuwegein kon en wilde er natuurlijk niet omheen. Op 28 november kregen drie 
leden/vrijwilligers van de Kring waar ze recht op hebben: het erelidmaatschap van de 
Historische Kring Nieuwegein. 
 
Voorzitter Fer Martens benoemde in het museum Zegert Goedhart, Piet Nieuwenhuizen en Otto 
Pijpker tot erelid en overhandigde hun de oorkonde, die daarbij hoort, nadat hij hun grote 
verdiensten had toegelicht. 
 
En die verdiensten zijn niet gering, zoals velen van onze vereniging ongetwijfeld uit ervaring 
weten. Voorzitter Martens verwoordde hun belang onder meer als volgt: „Als we in onze Kring 
dertig mensen zouden hebben van het kaliber van deze drie mensen, dan zouden we in 
Nieuwegein de hemel kunnen bestormen." 
 
Laten we een kleine greep doen uit hun werkzaamheden, waarvoor ze beloond zijn. 
Otto Pijpker, de jongste van het stel, is vanaf het begin betrokken bij alle ~-werkzaamheden 
op publicitair en expositiegebied. Onder zijn leiding kwamen veel films en boeken tot stand, die 
de Historische Kring uitgaf. En hij was de grote man achter de verschijning van Cronyck de 
Geyn, ons verenigingsblad, dat al 25 jaar elk kwartaal bij de leden in de bus glijdt. Voorzitter 
Martens prees hem met name voor zijn activiteiten voor de Cronyck, die hij op een hoog niveau 
wist te krijgen en te houden. Pijpker constateerde enerzijds nuchter, anderzijds ook wel trots: 
„Ja, er zijn heel wat boekjes door mijn handen gegaan." Hij vindt het overigens zelf niet zo'n 
bijzondere verdienste. Immers: „Ik deed het altijd met plezier, het was ook mijn hobby." 
Diezelfde boekjes moesten wel door veel vrijwilligers rondgebracht worden. Want portokosten 
kun je maar beter uitsparen. Zegert Goedhart is zo'n trouw lid, die ervoor zorgde dat de 
Cronyck-lezers in `Zuid' - zeg maar Vreeswijk - elk kwartaal aan hun trekken kwamen. 
Drieëntwintig (!) jaar reed hij op zijn fiets in weer en wind rond om de Cronyck de Geyn ter 
bestemder plekke te krijgen. Daarnaast verrichtte hij veelsoortige hand- en spandiensten 
(timmeren!), waarmee de accommodaties van de Kring beter werden beheerd. Veelal in 
samenwerking met Piet Nieuwenhuizen, want twee weten meer dan één, is een van Goedharts 
motto's. „Wat jij niet wist, wist ik. Wat ik niet wist, wist jij." 
 
Nieuwenhuizen is de grote man van de restauratie van het gebouw op het terrein van de 
kinderboerderij, het gebouw dat al jarenlang als Museum Warsenhoeck mooi staat te wezen. 
Hij ontwierp de volledige inrichting en coördineerde de expositiegroep. Nieuwenhuizen kun je 
met recht de architect van het museum noemen. Hij stond met zijn club mensen te bouwen en te 
verbouwen. Alles moest wel precies zo worden uitgevoerd als op tekening stond. Tot de laatste 
spijker, in dit verband beter gezegd draadnagel. En toen het gebouw er stond, was 
Nieuwenhuizen elke maandagochtend in het museum te vinden om samen met andere 
vrijwilligers de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Nieuwenhuizen: „Ik 
weet nog goed, dat Otto, met wie ik bevriend was, me voor de Historische Kring heeft gestrikt. 
Ach, je wilt ook iets doen voor anderen..." 
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TEGENSLAG IN JUBILEUMJAAR 
 
En weer is ons Museum Warsenhoeck gesloten. Net als twee jaar geleden is het terrein van de
kinderboerderij IJsselstee, waar het museum is gesitueerd, voor iedereen tot verboden gebied
verklaard. Was in 2001 de mond- en klauwzeerziekte bij het rundvee de oorzaak, nu zorgt de
uiterst besmettelijke vogelpest bij het pluimvee ervoor, dat het terrein van de kinderboerderij
hermetisch is afgesloten. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Voorlopig zijn de
kinderboerderij en het museum waarschijnlijk tot half mei dicht. 
 
Dat betekent dat alle activiteiten van de Historische Vereniging Nieuwegein stilliggen. Dat is voor
iedereen binnen onze vereniging zeer vervelend, en extra zuur voor de inrichters van de speciale
tentoonstelling `De boer op...'. De expositie zou op 13 april officieel worden geopend; de
uitnodigingen waren reeds de deur uit, toen de gemeente besloot de kinderboerderij te sluiten. 
`De boer op...' is een semi-permanente tentoonstelling, die in dit `Jaar van de Boerderij' een
overzicht geeft van het agrarisch leven in jutphaas en Vreeswijk, die in 1971 tot Nieuwegein
werden samengevoegd. 
Wat is er zoal te zien (ervan uitgaande dat er van `De Boer op...' met vertraging op enig moment
te genieten valt)? Op de begane grond staat een maquette van een boerderij uit ca. 100 na Chr.
Maquettes van historische Nieuwegeinse boerderijen, plattegronden, gebruiksvoorwerpen,
gereedschappen en oude kleipijpen, die hier gevonden zijn. 
Op de eerste etage, de zogenoemde hildes, zijn foto's geëxposeerd van historische boerderijen en
gereedschappen van boerderij Gemoord 12, het adres van de kinderboerderij. Daarnaast is een
jubileumtentoonstelling gemaakt die alles heeft te maken met het 25-jarig jubileum van de
Historische Vereniging Nieuwegein. Dat betekent onder meer herinneringen aan 25 jaar
verenigingsleven, bijzondere schenkingen, foto's, uitgaven van Cronyck de Geyn, verworven
voorwerpen enzovoorts. 
 
Wij hopen, dat de maatregelen tegen de vogelziekte snel tot het verleden behoren. Zodat de
inspanningen van vrijwilligers in onze vereniging beloond worden met een grootscheeps
museumbezoek. Waardoor het ook voor hen een (verlaat) feestelijk gebeuren wordt. Over het
tijdstip van heropening van de kinderboerderij en het museum verwijzen wij u naar publicaties
van de gemeente en de plaatselijke media. 

De redactie 

Historische Kring Nieuwegein 
1978 - 2003 
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FEESTTOCHT PER PAARDENTRAM EN HUIFKAR 

In Cronyck de Geyn kondigden wij aan dat 
op zaterdag 30 augustus de jubileumcom-
missie van onze 25-jarige vereniging voor de 
leden een historische primeur in petto had: 
een boottocht vanuit oud-Vreeswijk over de 
Hollandse IJssel naar ons Museum 
Warsenhoeck. De boottocht zou gecombi-
neerd worden met een rondleiding - op de 
wal - door gidsen van de Oudheidkamer 
Vreeswijk langs de fraaiste plekjes in het 
voormalige schippersdorp. 
Helaas kwam de beoogde rondvaartmaat-
schappij niet tijdig de afspraken voor een 

definitieve offerte na. Een andere maat-
schappij kon ons uit de brand helpen op 6 en 
13 september, maar dan staat Vreeswijk in 
het teken van de jaarlijkse feestweek. Met 
onder meer een show van oude voertuigen en 
de Sluizenloop, een atletiekfestijn. Plek 
voor een wandeling en boottocht was op die 
zaterdagen volstrekt onmogelijk. 
 
Maar de jubileumcommissie heeft op 30 
augustus een prima alternatief georganiseerd. 
Na de wandeling door Vreeswijk 

 

Met een luxe uitvoering van de oude paardentram op 30 augustus van Oud-Vreeswijk naar het 
Museum Warsenhoeck en terug. Een van de feestelijkheden bij het 25-jarig jubileum van de 

Historische Kring Nieuwegein. (Foto Stalhouderij Roef) 
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kunnen op het Raadhuisplein de deelnemers
aan onze jubileumdag instappen in ...een
paardentram of huifkar. Die historische
voertuigen brengen hen via de route Oudesluis
- Rijnlaan - Koninginnenlaan - Handelskade
- Henri Dunantlaan - Parkhout naar het
parkeerterrein van restaurant 't Geintje, op
korte loopafstand van Museum Warsenhoeck.
 
Dat is niet alleen een uitermate plezierig ritje,

maar bovendien een ode aan vroeger tijden.
Want van 1893 tot 1924 reed er tussen
Vreeswijk en Utrecht ook een paardentram.
Sinds 1883 reed er een stoomtram,
eigendom van de Stoomtram en Bargedienst
Vereeniging. Toen tien jaar later paarden de
tramwagens en haar inzittenden naar Utrecht
en terug vervoerden, werd de naam
veranderd in Tram en Bargedienst
Vereeniging. De tram reed overigens tot 1928,
maar in de laatste vier jaar bleven de paarden
op stal: in jutphaas aan de Dorpsstraat en in
Vreeswijk aan de Handelskade. De dieren
kregen hun welverdiende rust, nadat hun plek
voor de wagens werd ingenomen door de
gemotoriseerde krachten van een Fordbusje 
 
De jubileumdag op 30 augustus - wandeling
door oud-Vreeswijk, tocht per koets of
paardentram naar Warsenhoeck (en terug!),
museumbezoek, een hapje en drankje -
kost vijf euro voor volwassenen. 

Kinderen (tot 12 jaar) betalen 2,50 euro. De 
voertuigen maken de tocht twee keer. Per 
keer kunnen ongeveer 75 mensen meerijden. 
De inschrijvingstermijn sluit 10 augustus. En 
zoals zo vaak: wie het eerst komt, die het 
eerst maalt... 
 
Schematisch zien de wandelingen en de 
tochten er alsvolgt uit: Wandeling 1 door oud-
Vreeswijk: 10.00 - 11.00 uur, 
Wandeling 2 door oud-Vreeswijk: 
12.15 - 13.15 uur. 
 
Paardentram-/koetstocht: 
Rit 1 Vreeswijk - Warsenhoeck: 
11.15 - 11.45 uur. 
Hapje, drankje, museumbezoek 
11.45 - 12.45 uur.  
Rit 1 Warsenhoeck - Vreeswijk 
13.00 - 13.30 uur. 
 
Rit 2 Vreeswijk - Warsenhoeck: 
13.35 - 14.05 uur. 
Hapje, drankje, museumbezoek 
14.05 - 15.00 uur.  
Rit 2 Warsenhoeck - Vreeswijk 
15.15 - 15.45 uur. 
 
 
In deze Cronyck de Geyn vindt u een 
inschrijfformulier voor de jubileumdag. Hoe 
u zich opgeeft en bij wie, leest u op dit 
formulier. 
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HISTORISCHE BOERDERIJEN IN NIEUWEGEIN  
Door René van der Mark 
 
Tot in het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw had het gebied van de huidige 
gemeente Nieuwegein een agrarisch karakter. Met name in de voormalige gemeente jutphaas 
trof men belangrijke boerderijlinten aan langs de Nedereindseweg, de Overeindseweg en de 
Galecopperdijk. 
Deze wegen zijn in de elfde en twaalfde eeuw aangelegd en vormden een 
zogenoemde ontginningsas. 
De Nedereindse- en Overeindseweg werden door een wetering begeleid. Die wetering diende 
voor de afwatering van de polders Oost- en West-Nedereind en Overeind. De wegen vormden 
de basis van de ontginningen en waren gelegen op de hogere stroomruggordels van het 
Jutfase, Houtense, Linschotensche en Blokhoevense stelsel. Vanuit de ontginningsbasis werd 
het land in stroken verkaveld, de zogeheten cope-ontginning. Uit deze ontginningsblokken 
ontstonden de latere polders Oost- en West-Nedereind, het Overeind en Galecop. Op de kop 
van deze kavels, nabij de ontginningsas, ontstonden de eerste boerderijen. 

De lintbebouwing, die zo ontstond, bepaalt
voor een groot deel heden ten dage nog het
karakter van de Nedereindseweg en ten dele 
de Overeindseweg (thans opgesplitst in de 
wegen Rond `t Fort, Malapertweg en 
Overeindseweg). Veel van de nog aanwezige 
historische boerderijen treft men dan ook aan
langs deze wegen. Aangezien Nieuwegein
geen agrarische gemeente meer is, is de
functie van deze gebouwen veranderd. Ze
zijn in gebruik als woonboerderij,
huisartsenpraktijk, kerk en - zoals in de 
Warsenhoeck - als museum. 
 
In het thans nog landelijke deel van de 
Nedereindseweg, het gebied Rijnenburg
(gemeente Utrecht), is het karakter van de 
daar aanwezige historische boerderijen ook 
sterk veranderd. De veranderingen in dit 
gebied zijn veroorzaakt door modernisering 
en schaalvergroting van de landbouw, die 
sinds de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw heeft plaatsgevonden. De boerderij als
gebouw waarin werken en wonen onder één
dak is verenigd, bestaat thans bijna niet meer.
Dit heeft ook gevolgen voor deze
karakteristieke gebouwen. Zo zijn in 
Nieuwegein veel historische boerderijen
gesloopt of ernstig verminkt door minder
geslaagde verbouwingen. 

Gelukkig zijn er ook voorbeelden van 
boerderijen waar men er wel in is geslaagd 
een passend hergebruik van het pand te vinden 
waarbij het karakter behouden is gebleven. 
Desondanks telt Nieuwegein nog veertig 
historische boerderijen, die voornamelijk zijn 
gesitueerd langs de Nedereindseweg. 
 
De ontwikkeling van de historische boer-
derijbouw 
Hoewel uit archeologisch onderzoek 
bekend is dat er op het huidige grondgebied 
van de gemeente Nieuwegein al in de IJzertijd 
mensen woonden die zich bezig hielden met 
landbouw, is het niet bekend hoe hun 
boerderijen en vorm van landbouw er 
uitzagen. 
Uit de Romeinse tijd zijn tien nederzet-
tingsterreinen teruggevonden, alle gesitueerd 
op de rand van de stroomruggen en daterend 
van de eerste eeuw voor Christus tot de derde 
eeuw na Christus. Vermoedelijk werden de 
hoge stroomruggronden gebruikt voor 
akkerbouw en de lager gelegen komgronden 
als weidegrond. Tussen 1976 en 1982 is in de 
wijk Bataunoord een boerderij met erf uit de 
tweede helft van de tweede eeuw 
opgegraven. Het erf had een oppervlakte van 
vijftig bij veer 
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tig meter, lag aan een kreek en was omgeven 
door een greppel. Op het erf bevond zich een
boerderij van 19 bij' 6,5 meter. De wanden 
bestonden uit in de grond geslagen palen, 
waartussen vlechtwerk, aangesmeerd met 
leem. Een model van een dergelijke wand 
bevindt zich in het Historisch Museum
Warsenhoeck. Het woongedeelte van de
boerderij was tweebeukig. Hier bevond zich
een open stookplaats. Het stalgedeelte was 
driebeukig. Scheiding tussen stal en woonhuis
is niet aangetroffen. Op het erf bevonden zich
nog een waterput en een spieker voor de 
opslag van graan. 

deze periode tot stand gekomen. 
Complete boerderij plattegronden zijn tot nu 
toe niet opgegraven. Wel kan vastgesteld 
worden dat de boerderijen uit vlechtwerk en 
hout bestonden. Opvallend is verder dat een 
aantal van die boerderijplaatsen was 
gesitueerd op een locatie van een nog 
bestaande boerderij. 
 
Sporen van de eerste steenbouw bij boer-
derijen dateren uit de vijftiende en zestiende 
eeuw. Het gaat daarbij in eerste instantie 
om onderdelen van boerderijen. Een 
fenomeen dat in Nieuwegein veel is aange-
troffen zijn de stenen kamers. Dit waren 

  
Reconstructie van de boerderij en opgravingsplattegrond van Batau-noord (R.J. Ooyevaar). 

Over de periode na de derde eeuw tot aan de 
elfde eeuw zijn tot nu toe geen gegevens 
bekend. Uit de ontginningsperiode van de 
elfde, twaalfde en dertiende eeuw zijn in het 
gebied Galecop enkele boerderijplaatsen 
teruggevonden. Die waren gesitueerd aan de 
westzijde van de Galecopperdijk aan de kop 
van een gestrekt perceel. De typerende 
lintbebouwing is kennelijk al in 

kleinen stenen gebouwtjes, die geplaatst 
waren tegen een nog houten boerderij. De 
stenen kamer bestond uit een onderkelderde 
kamer met schouw en zolder. Vaak waren ze 
apart toegankelijk. Bouwhistorisch onderzoek 
in Nieuwegein heeft vier van dergelijke 
stenen kamers aangetoond: bij de boerderij 
de Steenenkamer aan de Nedereindseweg 
(gemeente IJsselstein), 
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midden vijftiende eeuw; de boerderijen Vee-
en Bouwlust aan de Galecopperdijk, circa 
1540; Zuilenstein en Nooitgedacht, beide 
rond 1600 en ook gelegen aan de 
Nedereindseweg. Bij de boerderij Zuilenstein 
dient opgemerkt te worden dat hier tegen de 
stenen kamer nog de gebinten (het balkwerk) 
van een houten boerderij uit 1483 aanwezig 
waren. 

aan de Galecopperdijk tot na de Tweede 
Wereldoorlog nog een vlechtwerkwand. 
 
Typen historische boerderijen 
De oudste nog bestaande historische boer-
derijen in Nieuwegein dateren uit de zeven-
tiende en achttiende eeuw en behoren tot de 
'hallehuis-groep'. De constructiewijze en de 
indeling gaan waarschijnlijk terug tot 

Boerderij Nooitgedacht, één van de best bewaarde voorbeelden van een zeventiende-eeuwse stenen 
kamer, links op de foto (Foto René van der Mark, 1995). 

Het versteningsproces van boerderijen heeft 
zijn beslag gekregen aan het eind van de 
zestiende en het begin van de zeventiende 
eeuw. Een landmeterskaart uit het einde van 
de zestiende eeuw van het Overeind en
Nedereind van jutphaas laat bijvoorbeeld
alleen maar stenen boerderijen zien.
Daarnaast zijn schuren bij boerderijen tot in 
de negentiende eeuw nog grotendeels van 
hout gebouwd en in zeldzame gevallen ook 
nog delen van de boerderij. Zo had de uit 
1776 daterende boerderij Oomsvrucht 

de late Middeleeuwen. Deze boerderijgroep
vindt zijn verspreiding over West- en Midden-
Nederland. De boerderijen hebben een
driebeukige, rechthoekige opzet; woon- en
bedrijfsgedeelte bevinden zich onder één dak
en zijn van elkaar gescheiden door een
brandmuur. Dit basistype wordt een
langhuis-boerderij genoemd. Wanneer de
boerderij aan één zijde wordt uitgebreid met
bijvoorbeeld een kaaskelder en opkamer en
zo een L-vormige plattegrond ontstaat,
spreekt men van een kruk- 
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Het erf 
Een boerderij was veelal gelegen op een 
ruim erf, dat via een brug over de wetering 
toegankelijk was. Voor de boerderij waren 
meestal leilinden geplaatst, die in de zomer 
als zonwering dienst deden. Daarvoor 
bevond zich een met haagjes (voornamelijk 
buxus) omringde siertuin. Aan de oostzijde 
bevond zich de moestuin, die was bestemd 
voor de eigen voedselvoorziening. Tevens 
bevonden zich bij de boerderij kleine hoog-
stamboomgaarden. 
 
Bijgebouwen 
De oudste soort bijgebouwen bij boerderijen 
zijn de hooibergen. Zij komen al voor op 
kaarten uit de zestiende eeuw. Hooibergen 
waren meestal vlak achter het stalgedeelte 
geplaatst; in het zuidwesten van Utrecht 
was de oppervlakte meestal vier of vijf 
roeden (bijna vijftien tot twintig meter). Ze 
dienden, zoals de naam al doet vermoeden, 
voor de opslag van hooi. Hooi vormde het 
belangrijkste wintervoedsel van het vee. 
 
Voor de boerderij of aan de zijkant bevond 
zich langs de sloot een boenstoep of boen-
hok. Hier werden de melkemmers gespoeld en 
werd de was gedaan. 
 
Sinds de zeventiende en achttiende eeuw 
zien we dat veel boerderijen groeien. Dit 
door toename van de veestapel en de groei-
ende vraag naar zuivelproducten. Daardoor 
ontstaan aparte schuren voor vee, wagens en 
paarden. Die werden vaak gebouwd aan de 
zij- of achterkant van het boerderijgebouw. 
Veelal waren deze gebouwen van hout, al 
kwam het aan het einde van de achttiende 
eeuw al voor dat de wanden van varkens-
schuren in steen werden uitgevoerd. Het 
aantal schuren kon per bedrijf verschillen. 
 
Naast de boerderij trof men ook wel een 
bakhuis aan. De bakoven was wegens 
brandgevaar vaak buiten de boerderij in 

huis-boerderij. Bij het laatste type is het
woonhuis aan beide zijden uitgebouwd en
staat de kap haaks op het stalgedeelte. Er
wordt dan gesproken van een dwarshuis-
boerderij. 
Hoewel deze typologie enerzijds een
chronologische ontwikkeling aangeeft,
betekent dit niet altijd 
dat een langhuis-boerderij ouder is dan een
kruk- of dwarshuis-boerderij. Zo werden
langhuis-boerderijen tot het begin van de
twintigste eeuw gebouwd en dateren de
meeste kruk- en dwarshuis-boerderijen uit de
zeventiende en achttiende eeuw. In de meeste
gevallen hebben deze boerderijen zich
ontwikkeld uit langhuis-boerderijrn. 

Type langhuisboerderij; o.a. Groenewoude 
(Tekening René van der Mark). 

Type dwarshuisboerderij, o.a. Het Misverstand 
(Tekening René van der Mark). 
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Type krukhuisboerderij, o.a. Vee- en Bouwlust 
(Tekening René van der Mark). 



 
een apart gebouwtje geplaatst. Na 1850 
gebeurde dit meestal in het zomerhuis. Het
zomerhuis bood in de regel onderdak aan
grootouders en knechten. 
Op melkveebedrijven bevonden zich karn-
molens. Die waren ondergebracht in de 

stal, maar soms ook in een apart gebouw. 
De karnmolens werden aangedreven door 
paarden. 
Veel van de bijgebouwen zijn thans zeld-
zaam geworden; er is veel gesloopt omdat 
ze hun functie hebben verloren. 

BOUWGESCHIEDENIS BOERDERIJ ZUILENSTEIN 1483-1999  
Door René van der Mark 

In 1999 werd een grootscheepse restauratie en renovatie uitgevoerd aan de boerderij 
Zuilenstein, gelegen aan de Nedereindseweg in Nieuwegein. Bij de restauratiewerkzaamheden 
zijn bouwhistorische en archeologische waarnemingen gedaan, die een nieuw zicht geven op de 
ontwikkeling van deze monumentale boerderij. 

De boerderij Zuilenstein ligt aan de 
Nedereindseweg nabij het Kerkveld, dat in 
de Middeleeuwen de kern van jutphaas
vormde. Tot 1954 liep voor de boerderij de 
Jutphasewetering. 
De Nedereindseweg is waarschijnlijk rond 
1200 aangelegd en vormde een zogenoemde 
ontginningsas, begeleid door de 

Jutphase- of Nedereindsewetering, die 
diende voor de afwatering van de polders 
Oost- en West-Nedereind. 
Vanaf de zeventiende eeuw functioneerde 
Zuilenstein in hoofdzaak als melkveehouderij 
en kaasmakerij. Daarnaast werd een klein 
deel van de grond benut voor de verbouw 
van graan, vooral haver. Haver met 

De boerderij Zuilenstein omstreeks 1951, toen nog met brug, wetering en populieren 
(Foto René van der Mark) 
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name was belangrijk als voedsel voor 
paarden. Voor de mechanisatie van de
landbouw in de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw vormden paarden de belangrijkste 
krachtbron om het land te bewerken en 
wagens te trekken. Op de kadastrale minuut
(akte) van 1832 wordt bij veel boerderijen
een kleine boomgaard aangetroffen, 
waarschijnlijk voor eigen gebruik en de 
plaatselijke markt. 
De huidige aanblik van de boerderij wordt
bepaald door de zeventiende-eeuwse opka-
mer, het rond 1800 verbouwde woonhuis 
met stal, een hooiberg en de in 1890
gebouwde schuur met het opschrift
Zuilenstein. De boerderij behoort tot het 
zogenoemde dwarshuis-type. Hierbij is het 
woonhuis dwars geplaatst op de stal. Deze
vorm komt voort uit het hallehuis-type 
waarbij woon- en stalgedeelte zich onder
één dak bevinden. Het hallehuis met zijn 
driebeukige opzet vindt zijn oorsprong in de 
late Middeleeuwen. 
 
Methode van onderzoek 
Bij het onderzoek is geen aandacht besteed 
aan de negentiende-eeuwse kap van het 
woon- en stalgedeelte. Dit omdat er zich 
geen oudere delen in de kap bevinden en bij 
de restauratie geen wijzigingen zijn aan-
gebracht. Bovendien geven de tekeningen
van de architect de situatie van de kap vol-
doende weer. De aandacht ging vooral uit
naar zaken, die niet behouden konden blijven 
en naar delen, die een nieuw zicht geven op 
het gebouw. 
In dit artikel zal getracht worden om aan de 
hand van gegevens die bij de restauratie van 
de boerderij aan het licht zijn gekomen een 
schets te geven van de bouwkundige 
ontwikkeling van het gebouw. Deze gegevens 
zijn ontleend aan bouwspo 

ren, die bestaan uit veranderingen in het 
metselwerk zoals steenformaten, metselspecie 
en bouwnaden en de houtconstructie. 
Daarnaast zijn archeologische waarnemingen 
gedaan bij het verwijderen van de vloeren in 
het pand. 
Het huidige gebouw is het resultaat van 
eeuwen bouwen en verbouwen. Bij dit proces 
zijn steeds delen toegevoegd en ook weer 
geruimd. De sporen uit het verleden vormen 
als het ware een archief in steen en hout. 
Vaak is dit archief moeilijk te raadplegen; 
enerzijds bevinden de stukken zich achter 
betimmeringen en pleisterlagen, anderzijds 
zijn sporen vaak fragmentarisch, omdat bij 
bepaalde verbouwfasen complete `bladzijden' 
uit het archief zijn verdwenen. Daarom geeft 
de in dit artikel beschreven bouwfase geen 
compleet beeld van de bouwhistorische 
ontwikkeling van het pand. De documentatie 
en gegevens die niet zijn verwerkt, bevinden 
zich in het archief van de schrijver van dit 
artikel. 
 
Vijftiende en zestiende eeuw: van 
hout- naar steenbouw 
De oudste constructieve elementen zijn 
aangetroffen in de kern van het woonhuis. 
Het betreft hier drie gebintvakken uit de 
vijftiende eeuw'. Deze datering is op den-
drochronologisch onderzoek gebaseerd. Bij 
dat onderzoek wordt de ouderdom bepaald 
door de jaarringen van het hout te 
vergelijken. Het onderzoek werd uitgevoerd 
door de stichting RING. Daarbij kon de 
veldatum - het jaar waarin de boom werd 
omgehakt - van twee dekbalken van de 
gebinten gedateerd worden op 
14832 . Tot nu toe is dit één van de drie 

oudste dateringen van ankerbalkgebinten in 
een nog bestaande boerderij in Nederland'. 

1   Deze elementen konden om constructieve redenen bij de restauratie niet behouden blijven. 
2 Het dendrochronologisch onderzoek, uitgevoerd door dr. E.Jansma en drs. E.Hanraets (RING), is gebaseerd op twee monsters waarvan 

het spinthout ontbreekt. De veldatum ligt dus op een onbekend aantal jaren na 1483. De loop van de ringen op de afgeronde hoek van het 
monster maken het echter waarschijnlijk dat bet spinthout dichtbij de spintgrens is verwijderd en de veldatum kort na 1483 ligt. 

3Gaasbeek, R 1991, 86 boerderij Achterstraat 18 in Wijk bij Duurstede gedateerd op 1495. 
 Cruyningen,  P.J. 2002, 79 Deze noemt een boerderij in Oudorp op Goeree gedateerd op 1483. 
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Gestippeld is de reconstructie van de éénbeu 
kige opzet van de 15e eeuwse houtbouwfase 

(Tekening René van der Mark) 
 
Bij twee van de drie gebinten waren de stijlen 
aan een zijde nog aanwezig, de sleutel-
stukken met peerkraalversiering zijn in de 
jaren vijftig van de twintigste eeuw aange-
bracht. Die waren later ingemetseld in de 
muur van de opkamer. Stijlen aan de andere 
(west)zijde waren niet meer aanwezig; deze 
zijn in de 19e eeuw verdwenen bij het
inkorten van de balkenlaag in de woonkamer. 
De aanwezigheid van zowel een deel van de 
stijlen als van de dekbalken maakt
aannemelijk dat hier niet om hergebruikt
materiaal gaat. Wel was aan deze zijde in de 
dekbalk nog de inkeping voor het 
gebintschoor aanwezig, zodat de oorspron-
kelijke gebintbreedte was te reconstrueren op 
6,73 meter; de onderlinge afstand van de 
gebinten bedroeg 2,30 meter (de dekbalken 
waren 21 cm. dik). 
 
Een vierde gebint is te situeren net achter de 
brandmuur, terwijl de afstand tot de huidige 
voorgevel overeenkomt met de onderlinge
afstand tussen de gebinten. Waarschijnlijk
is ook de middeleeuwse voorgevel hier te
situeren. Aangezien alleen 

Gefaseerde plattegrond van 
boerderij Zuilenstein. 

1. Woonkeuken met gebintvakken uit 1483; 
2. Brandmuur zestiende eeuw; 3. Stenen 
kamer ca. 1600; 4. Uitbreiding van stenen 

kamer tot opkamer rond 1625; 5. Kaaskamer 
tussen 1640-1650; 6. Spoelkeuken 1800; 6A. 

Splitsing spoelkeuken; 7. De deel; 8. 
Pompbuis; 9. Zijbeuk voor stalling van vee, 

deels achttiende-eeuws, later opgehoogd; 10. 
Zijbeuk, deels vervangen in 1890. 

(Tekening René van der Mark). 
 
in het woonhuis middeleeuwse gebinten zijn 
aangetroffen, is de lengte van de boerderij 
niet met zekerheid te bepalen. 
Verondersteld wordt dat de lengte van het 
stalgedeelte overeenkomt met die van het 
woongedeelte'. Als we aannemen dat de 
waargenomen gebinten overeenkomen met 
die van het oorspronkelijke woongedeelte, 
dan zou de totale lengte van het gebouw 
17,10 meter zijn geweest. Sporen van schoren 
voor de zijbeuken in de stijlen zijn niet 
aangetroffen; waarschijnlijk had het gebouw 
een éénbeukige opzet. Wat hiertegen spreekt 
is dat de dek- 

'Mondelinge mededeling B.M.J.Kluck bouwhistoricus gemeente Utrecht. 
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balk van het gebint een stuk buiten de stijlen 
steekt, maar daarnaast moet niet vergeten 
worden dat de stijlen in zeventiende eeuw 
ca. 1,50 meter zijn in gekort. Een
driebeukige opzet is dan ook niet uit te
sluiten. 
Aan de bovenzijde van de dekbalk van het 
gebint bevonden zich de schuin ingehakt
sleuven voor de dakspanten. De schuinte
van die sleuven gaf de mogelijkheid de 
steilte en hoogte van het dak te reconstrueren 
(zie tekening). Op grond hiervan kan de 
nokhoogte op ca. 9,30 meter worden 
bepaald. 
Over de indeling van de boerderij in deze 
periode is weinig te zegen. Mogelijk was er 
toen nog geen scheidingswand tussen
woonhuis en stal. 
 
In de zestiende eeuw wordt waarschijnlijk een 
deel van de boerderij in steen opgetrokken.
Men doet dit met behoud van het vijftiende-
eeuwse houtskelet. Van deze eerste 
steenbouw zijn alleen resten van het 
oorspronkelijke metselwerk in de brand-
muur aangetroffen. Het profiel van de 
brandmuur geeft aan dat de boerderij toen in 
elk geval zijbeuken had. De brandmuur heeft 
steenformaten van 26/27 x 12,5/13 x 

De muur was gemetseld in leem; een datering 
in de eerste helft van de zestiende eeuw lijkt 
hiermee gerechtvaardigd. Opmerkelijk is dat 
de brandmuur is geplaatst even voor de 
locatie waar zich het vierde gebint van de 
houtbouwfase heeft bevonden. Bij het 
plaatsen van de brandmuur in de zestiende 
eeuw heeft men kennelijk de bestaande 
constructie gehandhaafd. 
Of de rest van de boerderij toen ook in 
steen is opgetrokken is vooralsnog ondui-
delijk. 
 
Zeventiende eeuw: verstening en 
schaalvergroting 
De opkamer is tussen 1600 en 1625 
gebouwd in twee kort op elkaar volgende 
fasen tegen een houtbouw uit 1483. Deze 
twee fasen zijn tot op heden nog te herkennen 
in de opzet van de kelder en de bouwsporen 
in de zuidgevel van de opkamer. De eerste 
fase bestaat uit een rechthoekig gebouw van 
3,75 bij 5,30 meter waarvan het metselwerk 
bestaat uit veel hergebruikte moppen, 
gemetseld in leem. Het gebouwtje bestond 
uit een onderkelder, de kamer en 
waarschijnlijk een zolder. Het gaat 
waarschijnlijk om een stenenkamer. Onder de 
term `stenenkamer' verstaan we hier een klein 
stenen gebouw, bestaande uit een 
onderkelderde ruimte met zolder, vaak 
voorzien van een aparte stookplaats'. Het 
zijn vaak de eerste stenen elementen bij een 
van oorsprong houten boerderij. Aan de 
Nedereindseweg zijn nog enkele voorbeelden 
terug te vinden. Zoals de Steenenkamer 
(Noord IJsseldijk 32, IJsselstein); hier is een 
vijftiende-eeuwse stenenkamer opgenomen 
in de latere boerderij. De boerderij 
Nedereindseweg 512 (thans genaamd 
Nooitgedacht) in Utrecht is een van de 
mooiste bewaard gebleven stenen kamers. 
Bij deze boerderij bevindt zich haaks tegen 
het pand een onderkelder- 

Reconstructie van de boerderij rond 1600. Tegen 
de boerderij is een stenen kamer gebouwd 

(Tekening René van der Mark).

5/5,5 cm met een 10-lagenmaat van 70 cm. 

` Mondelinge mededeling B.MJ.Kluch 'Zie elders 1982, 21 
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de topgevel van de stenen kamer. Wel zijn toen
delen van de vijftiende-eeuwse voorganger
gehandhaafd. Zo zijn twee stijlen van de
bovengenoemde gebinten opgenomen in het
metselwerk van de opkamer waar zij in
ingekorte vorm fungeerden als muurstijlen.
De toegang tot de opkamer bevond zich ook
in de woonkamer en was toegankelijk via een
houten trapje; de deurposten van de toegang
zijn eveneens bij de restauratie teruggevonden.
De profilering van dit zeventiende-eeuwse
deurkozijn komt overeen met de datering van
de opkamer. De balkenlaag in de opkamer
bestaat uit moer- en kinderbinten: de huidige
kinderbinten zijn bij een verbouwing in 1984
vervangen. 
In de zuidgevel van de opkamer bevinden zich
nog de oorspronkelijke keldervensters met
korfboog, terwijl in het metselwerk van de
verdieping bouwsporen te zien zijn van twee
korfbogen van de kruisvensters uit deze
periode. 
Waarschijnlijk is de kap van het woonhuis en
de opkamer gelijkgetrokken. Hierdoor krijgt
de boerderij een L-vormige plattegrond, die in
de regel een krukhuis wordt genoemd. De
opkamer die gelegen was boven de
melkkelder, was via een kleine trap in de
woonkamer toegankelijk. De opkamer
functioneerde als mooie kamer en in
tegenstelling tot een stenen kamer vormde dit
een geïntegreerd onderdeel van de
boerderij. 
 
Tussen 1640 en 1650 komt achter de opkamer
de kaaskamer, de steenformaten van dit
bouwdeel zijn 22,5 x 11 x 4 cm met een
10-lagenmaat van 54 cm. Het geheel is
gemetseld in kalkspecie. In deze ruimte
verschijnen twee vensters. De ruimte was
lichtblauw beschilderd: deze kleur werd veel
gebruikt tegen vliegen 
De balkenlaag bestond nog uit de oor-
spronkelijke moer- en kinderbinten die
okerkleurig waren geschilderd. Bij de meest
westelijke moerbalk was nog een
ogiefvormig sleutelstuk aanwezig. 

de kamer met zolder, daterend uit het begin 
van de zeventiende eeuw. Dit voorbeeld
geeft een goede indruk van de stenen 
kamer zoals deze rond 1600 is gebouwd bij de 
boerderij Zuilenstein. Sporen van een schouw 
zijn er echter niet aangetroffen, maar zijn
waarschijnlijk wel aanwezig geweest. Een
stenen kamer functioneerde waarschijnlijk als
`herenkamer' en zal niet door de boer zelf 
gebruikt zijn. 

Boerderij rond 1650, nu uitgebouwd met 
kaaskamer en kelder, waardoor een zoge 

naamd krukhuisboerderij is ontstaan 
(Tekening René van der Mark). 

 
Omstreeks 1625 wordt de stenen kamer
uitgebreid tot opkamer; die heeft dan een
oppervlakte van 8,00 bij 5,30 meter, steen-
formaten van 24 x 10,5 x 4,3 cm. met een 10-
lagenmaat van 58 cm en gemetseld in 
kruisverband. Op de verdieping wordt de 
oostmuur van de stenen kamer afgebroken, in 
de kelder wordt alleen een doorgang door 
de oostmuur gebroken. Hierdoor zijn er twee 
kelders met ribgewelf ontstaan, waarvan de 
vloer bestaat uit plavuizen. De ingang tot de 
kelder was aan de westzijde gelegen, in de 
woonkamer van de boerderij. Tijdens de 
restauratie is hier de oorspronkelijke
keldertrap teruggevonden. Uit deze
uitbreidingsfase is in de opkamer de 
oorspronkelijk plavuizen vloer teruggevonden, 
deze bevond zich onder een jongere houten 
vloer. De vloer bestaat uit roodbakkende 
ongeglazuurde plavuizen van 18,4 x 18,4 x
2,7 cm en waren gelegd in ,-uitmotief. Bij
deze uitbreiding verdwijnt 
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Aan de oostzijde van de noordgevel bevond 
zich een restant van een aparte constructie
voor een kaaswrong. De ruimte was bekleed 
met roodbakkende ongeglazuurde plavuizen
van het formaat 19,2 x 19,2 x 2,8 cm. 
 
Achttiende- en negentiende-eeuwse 
vernieuwing en modernisering 
In de achttiende eeuw wordt de stal gro-
tendeels vernieuwd en komt er een pomp-
huis in de stal (zie plattegrond). In de 
west- en zuidgevel van de stal is nog de 
achttiende-eeuwse situatie af te lezen. De 
zijgevels hebben een hoogte van 1,70 m en 
waren voorzien van zes houten mestluikjes 
van 45 bij 45 cm. Sporen van drie van deze 
luikjes bevinden zich nog in de westgevel van 
de stal. Het stalgedeelte had een oppervlakte 
van 16,25 bij 14,50 meter en had een 
driebeukige opzet. Het vee was in de smalle 
zijbeuken met de kop naar de deel (ofwel de 
middenbeuk) gestald. Achter de dieren liep 
waarschijnlijk toen ook al de gruppe (een 
soort greppel). De gruppe was bestemd voor 
de afvoer van mest, die via de mestdeuren in 

de achtergevel kon worden weggekruid. De 
deel was voorzien van een lemen vloer en 
werd gebruikt voor het dorsen van graan. 
Mogelijk was er ook een karnmolen aan-
wezig. 
De vensters in de opkamer en kaaskamer 
worden vervangen door 24-ruits schuifven-
sters met halfluiken. Over de rest van het 
woonhuis is uit deze periode niets bekend. 
 
Rond 1800 wordt de boerderij ingrijpend 
verbouwd en gemoderniseerd; het woonhuis 
wordt in westelijke richting uitgebreid en 
komt nu dwars op de stal te staan. In de 
opkamer verschijnt de nu nog aanwezige 
bedsteewand en op de plavuizen vloer worden 
houten vloerdelen geplaatst. De kaaskamer 
blijft nagenoeg ongewijzigd De woonkamer, 
die direct toegankelijk is via een deur in de 
voorgevel, wordt geheel vernieuwd. 
Tegen de brandmuur verschijnt een hang-
schouw met tegelwand. Deze wand is 
opgeluisterd met een aantal mangaankleurige 
tegeltableaus. Aan de rechterzijde van de 
schouw bevond zich de deur naar het 
pomphuis in de stal. De plinten zijn afge 

  

Plinttegel, mangaankleurig met een afwisselend patroon van eekhoorns en vogels rond 1800 
(Tekening C. van de Kooij). 
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werkt met smalle mangaankleurige tegeltjes, 
gedecoreerd met ranken van eikenblaadjes met 
eikels, waartussen eekhoorns en vogels 
verscholen zijn. 
 
De vloer is voorzien van roodbakkende 
ongeglazuurde plavuizen. De toegang tot de 
kelder en de opkamer blijft gehandhaafd. De 
overige muren zijn witgekalkt en de balken 
van de zoldering ossenrood. Ten westen van 
de woonkamer verschijnt een zijkamer, 
waartoe de gebinten van de woonkamer met 
1,35 m. worden ingekort en komen te rusten 
op een muur. De zoldering van deze ruimte 
bestaat uit ossenrood geschilderde moer- en 
kinderbinten. Tegen de brandmuur bevindt 
zich de raveling (dwarsbalk) van de 
zoldertrap. De trap zelf is later een keer 
vervangen. De ruimte is waarschijnlijk 
ingericht geweest als keuken en in de 
brandmuur bevond zich een klein venster 
dat uitzicht bood op de stal. De wanden 
waren tot een hoogte van 1,40 meter 
afgewerkt met een roodbruine kleur en voor 
de rest witgekalkt, de vloer bestond uit 
houten vloerdelen. 
 
De zolder van het woonhuis had geen verdere 
indeling; deze ruimte was tot 1920 in
gebruik voor de opslag van gedorst graan'. In 
de oostgevel van de zolder (boven de 
opkamer) bevonden zich drie kleine vensters, 
die afgesloten konden worden met luikjes, 
waarschijnlijk voor ventilatie. In de westgevel 
bevonden zich op de verdieping twee grotere 
vensters met achtruits bovenlichten en 
halfluiken en in de voorgevel nog een smal
zestienruits venster met luiken. 
In de voorgevel van het woonhuis komen
vier zesruits schuifvensters met luiken (van de 
roede zijn sporen teruggevonden in de huidig 
vensters) en de voordeur. De voordeur gaf
direct toegang tot de woonkamer. Bijzonder
is dat al het oorspronkelijke hang- en 
sluitwerk nog aanwezig is. 

In de westgevel van het woonhuis verschijnt 
ook nog een zesruits schuifvenster met 
luiken om zo extra licht in de keuken te 
geven. 
 
De brandmuur en de muren van de stal 
worden 40 cm opgehoogd. Dit betekent dat 
de zijbeuken nu een hoogte van twee meter 
hebben. De gruppe wordt vervangen door een 
gemetselde bak en aan de stalzijde verschijnt 
een eveneens gemetselde knieval met 
voergoot. In de oostelijke zijbeuk zal ook 
ruimte geweest zijn voor de stalling van 
paarden, maar latere verbouwingen hebben 
hiervan de sporen uitgewist. De vloer van de 
deel was voorzien van leem dat tijdens de 
restauratie aan het licht kwam bij 
verwijdering van de betonen vloer. De stal 
heeft waarschijnlijk plaats geboden aan 26 
tot 30 koeien. Het laatste gebintvak voor de 
brandmuur wordt ingericht als achterhuis en 
pomphuis en het was bestraat met 
waalsteentjes. Het pomphuis bevond zich in de 
oostelijke zijbeuk en was van de stal 
afgescheiden met een houten wand, terwijl in 
de zijgevel van de stal een deur naar buiten 
komt. Het achterhuis werd vanouds gebruikt 
als zomerverblijf. Wanneer het vee op het 
land verbleef werd de stal schoongemaakt en 
opnieuw gewit. Men woonde zomers in het 
achterhuis, omdat dat het koelste deel van 
de boerderij was. 
 
De zolder boven de middenbeuk van de stal 
diende voor de opslag van hooi en boven de 
staldeuren bevindt zich het hooiluik. Via dit 
luik kon men het hooi van de hooiwagen 
gemakkelijk op de zolder brengen. Aan 
weerszijden van de staldeuren bevinden zich 
twee vensters met van oorsprong een 
zesroedige indeling die zorgde voor extra licht 
op de deel. Boven de zijbeuken bevonden zich 
de hildes (zoldering van losse planken). Aan 
de oostzijde, tegen de achtergevel, bevond 

'Mondelinge mededeling dhr. J. Kool laatste bewoner die als boer op de boerderij werkzaam was. 
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zich de knechtenkamer. Dit is thans nog te
zien aan het vierledig venster in deze 
gevel. Voor de rest zullen de hildes gediend
hebben voor de opslag van hooi en gereed-
schap. In de achtergevel van de stal bevinden 
zich bij de zijbeuken de mestdeuren. Via
deze deuren kon de boer de mest uit de gruppe 
verwijderen en deponeren op de nabij gelegen
mestvaalt. 
 
Stal en woonhuis krijgen een nieuwe kap die 
aan de zij- en achterkanten zijn afgewolfd. 
Onder 'afgewolfd' worden de afgeschuinde
kanten aan de korte zijde van het dak 
verstaan. Het dak wordt bekleed met riet. 
De nu ontstane boerderij heeft een T-
vormige dakplattegrond, men spreekt nu
dan ook van een dwarshuisboerderij. 
 
Rond 1890 worden twee schuren, die op de 
kadastrale minuut van 1832 staan, gesloopt
en vervangen door de huidige schuur. In 
deze schuur bevond zich een wagenstalling,
een paardenstal en stalruimte voor jong vee.
Verdere beschrijving van dit gebouw valt
buiten het bestek van dit artikel. 
Achter de boerderij verschijnt de thans nog
bestaande vierroedige kapberg. Het stalge-
deelte wordt verhoogd en de oostgevel
wordt vervangen door een nieuwe muur
met gietijzeren stalramen. In de westgevel
worden de houten vensters vervangen door 
gietijzeren. Wel is duidelijk een naad in het 
metselwerk te zien, die ontstaan is door het 
ophogen van de muur. Tevens worden de 
vensters hoger in de gevel geplaatst. Het
wolfseind van de achtergevel wordt opge-
trokken tot een topgevel. Boven het hooiluik 
in deze gevel verschijnt een gietijzeren
roosvenster, dat voor een betere verlichting 
zorgde van de hooizolder. In de linkerzijde
van deze gevel verschijnt een kleine opening 
boven de hilde. Tot in de jaren tachtig van 
twintigste eeuw bevond zich hier een kleine 
trap, die diende voor kippen, die hun 
onderkomen kennelijk op de hilde hadden. 

In de woonkamer verschijnt een gang en de 
toegang tot de opkamer wordt verplaatst 
naar de kaaskamer. In de westgevel, aan de 
zijde van de keuken, komt een tweede 
voordeur tot het woonhuis. 

 
Voorgevel van de boerderij na 1920 

(Tekening René van der Mark). 

Doorsnede van de stal (Tekening René van der 
Mark naar Huiberts & Jarring B. V. 

Architectenbureau). 
 
De ontwikkeling van het gebouw na 
1900 
In 1920 vinden nog enkele wijzigingen 
plaats. Een deel van de uit 1890 daterende 
schuur wordt verbouwd tot varkensstal. De 
keuken van de boerderij wordt in tweeën 
gesplitst, waardoor een extra slaapkamer 
ontstaat. 
In de woonkamer wordt de schouw met 
tegelwand gesloopt om plaats te maken 
voor een eenvoudige schouw met kolenka-
chel. De roedeverdeling van de vensters in het 
woonhuis verdwijnt. De tegeltableaus, die 
zich in deze wand bevonden waren al 
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eerder aangekocht door pastoor Van 
Heukelum ten behoeve van het mede door 
hem opgerichte bisschoppelijk museum (het 
latere Catharijne Convent) in Utrecht. Het 
rieten dak van de stal wordt door een 
pannendak vervangen. De zolder boven het
woonhuis, de plaats waar vroeger het 
gedorste graan werd opgeslagen, wordt
opgesplitst in kamers. In de kaaskamer komt 
een nieuwe doorgang naar de kelder onder de 
opkamer en de toegang tot de stal in de 
woonkamer wordt dichtgezet en verplaatst 
naar de westzijde van deze ruimte. 
 
Van boerenbedrijf naar woonboerderij In 
1951 verdwijnt de schouw uit de woonkamer 
en er wordt nu een ruimte gemaakt voor 
een toilet en een douche. In 1984 wordt de 
boerderij wederom verbouwd en gesplitst in 
twee woningen. In 1999 wordt de boerderij
verbouwd tot woonboerderij. Het woonhuis is 
daarbij zoveel mogelijk in oude staat
teruggebracht en de stal wordt tot woning 
verbouwd. 
 
Conclusies 
Het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de 
restauratie van de boerderij Zuilenstein in 
1999 heeft zowel nieuwe als verrassende
gegevens over de ontwikkeling van de
boerderij Zuilenstein aan het licht gebracht.
Zo is gebleken dat de op het eerste gezicht
achttiende- en negentiendeeeuwse 
verschijningsvorm van de boerderij slechts 
een fa~ade is. Opmerkelijk is dat de kern van 
boerderij bestaat uit delen van vermoedelijk
een houtbouwfase uit het laatste kwart van 
de vijftiende eeuw. De zestiende en het begin 
van de zeventiende 

 
Restauratie achtergevel stalgedeelte (Foto René van 

der Mark, april 1999). 

eeuw is de periode waarin de boerderij 
geleidelijk versteent. Opvallend zijn de 
twee periodes van grote uitbreiding van de 
boerderij in de zeventiende en negentiende 
eeuw. 
Het onderzoek toont tevens aan dat histo-
rische boerderijen evenals andere gebouwen 
belangrijke bronnen vormen voor 
bestudering van de bouwgeschiedenis. Het is 
dan ook wenselijk dat bij het waarderen van 
deze gebouwen dit aspect ook in ogenschouw 
wordt genomen. Een beoordeling op alleen de 
uiterlijke verschijningsvormen van een 
gebouw, die vaak als selectiecriteria voor 
een monument worden gebruikt, blijkt in 
veel gevallen onvoldoende om een gebouw 
op al zijn historische aspecten te 
beoordelen. Het is dan ook zinvol om de 
bouwhistorische waarden te inventariseren en 
als criteria bij de waardering van een 
monument te betrekken. Aangezien bouw-
historische waarden niet altijd in het zicht 
zijn, is het zinvol bij restauraties en ver-
bouwingen een bouwhistorisch onderzoek uit 
te voeren. 

 Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de familie Seijger, eigenaar van het pand, 
de bouwhistoricus B.M.J.Kluck, E. Wallet, de Historische Kring Nieuwegein, en Hulskamp 
Aannemers. 

 
42



 

Literatuur. 
Alders, G. (1982) De Waelneshoeve te Hendrik Ido Ambacht en andere middeleeuwse 
Stenen Kamers in Nederland. Hollandse Studiën. 12, 1989, p.1-35. Berends, G. Historische 
houtconstructies in Nederland. Arnhem 1996. Cruyningen, P.J. van, Boerderijbouw in 
Zeeland, van tiende tot de twintigste eeuw. Utrecht 2002. 
Fafianie, T. R. Rijntjes, M. van der Wiel. Nieuwegein, geschiedenis en architectuur. Zeist 
2002. 
Gaasbeek, F, M. Koolman, B. Olde Meierink. Wijk bij Duurstede, geschiedenis en archi-
tectuur. Zeist 1991. 
Giessen-Geurts, B., R.Mimpen, A. Vernooij. IJsselstein, geschiedenis en architectuur. Zeist 

1989. 
Haslinghuis, dr. E.J., dr. ing. H. Janse. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- 
en bouwhistorie. Leiden 1997. 

Mark, R. van der, Omgrachte hofstede in zuid Utrecht. Amsterdam r996 (scriptie IPP niet in 
druk) 
Wijk, P.A..M. Van, et.al. Boerderijen bekijken. Historisch boerderij-onderzoek in 
Nederland. Arnhem 1985. 

Olst, E.L. Van, Landelijke bouwkunst Utrecht. Arnhem 1993. 

LEGAAT VOOR DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN Door Piet 
Daalhuizen 
 
Vorig jaar kreeg de Historische Kring van de heer M. J. van der Molen uit Enschede de volgende 
brief: 
„Al jaren ligt er bij de bank een klein fondsje (goed duizend euro), destijds door mijn over-
grootmoeder Van Hardenbroek van Lockhorst, wonende op Rijnhuizen, bestemd voor de 'Armen
van Jutphaas o f een ander goed doel'. Gezien de huidige verzorging van de 'armen' leek het mij
en de andere familieleden/erfgenamen zinvol dit bedrag te doen toekomen aan de Historische 
Kring Nieuwegein waarmee wij in het verleden al een contact hadden." 

Het bestuur heeft het legaat in dank aanvaard. 
Met de heer Van der Molen is over-
eengekomen het bedrag te bestemmen voor
de financiering van publicaties van de
Historische Kring. 
 
De erflaatster die bij testamentaire beschik-
king het fonds opende is douairière Ada
Matilda baronesse Van Hardenbroek van
Lockhorst, geboren jonkvrouwe De Geer van
Rijnhuizen. Zij is geboren op het 

Jutfase kasteel Rijnhuizen op 2 november
1857. Zij is de dochter van jonkheer jan Jacob
de Geer van Rijnhuizen, Heer van Rijnhuizen.
Na diens overlijden in 1884 volgt zij haar
vader op als Vrouwe van Rijnhuizen. 
Ada Matilda trouwt 14 oktober 1880 met
Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek
van Lockhorst. Het echtpaar krijgt vier
dochters: Elisabeth Henrietta, geboren op
Rijnhuizen op 23 augustus 
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1881, Ernestine Sophie Louise, geboren op 
Rijnhuizen op 2 mei 1885, Jeanne 
Jacqueline Matilda, geboren op Rijnhuizen 
op 25 oktober 1887 en Ada, geboren op 
Rijnhuizen op 3 mei 1889. Baron van 
Hardenbroek overlijdt op 17 januari 1902 op 
Rijnhuizen. Zijn weduwe, de douairière Ada 
Matilda, blijft met de kinderen op Rijnhuizen 
wonen. Zij overlijdt op Rijnhuizen op 27 
november 1943, 86 jaar oud. 
 
De oudste dochter, Elisabeth Henrietta, die 
op 25 mei 1905 trouwde met jonkheer Louis 
Rutgers van Rozenburg, heeft na haar 
huwelijk niet meer op Rijnhuizen 
gewoond. De dochter van Elisabeth 
Henrietta en Louis Rutgers van Rozenburg - 
Ada Matilda jonkvrouwe Rutgers van 
Rozenburg - die op 11 juni 1909 in Baarn is 
geboren, huwt met de tandarts M.R. van der 
Molen. Dit echtpaar en zijn kinderen zijn 
de laatste particuliere bewoners van Kasteel 
Rijnhuizen. In 1958 wordt Rijnhuizen 
verkocht aan de Stichting Fundamentaal 
Onderzoek der Materie, het FOM. De heer en 
mevrouw Van der Molen verhuizen dan naar 
Zeist. Mevrouw Ada Matilda van der 
Molen, geboren jonkvrouwe Rutgers van 
Rozenburg, overlijdt op 4 december 2001, op 
91-jarige leeftijd in Doorn. Haar zoon, M.J. 
van de Molen uit Enschede, heeft mede 
namens de ander familieleden/erfgenamen 
het legaat van zijn overgrootmoeder laten 
uitbetalen aan de Historische Kring 
Nieuwegein. De overlijdensadvertentie van douairière 

Ada Matilda baronesse van Hardenbroek van 
Lockhorst uit bet Utrechts Nieuwsblad van 

30 november 1943. 
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VOOR U GELEZEN IN ................................HET UTRECHTS KATHOLIEK 

DAGBLAD VAN 11 OKTOBER 1950. 

Overgenomen uit de bundel "Vreeswijk in het nieuws 1950 - 1954 door J. Schut. 

LEVENSLUSTIGE KOE 

 
 
Twee koeien, toebehorende aan de heer Van Eijk, zouden ter slachtbank worden geleid, teneinde 
voor de Vreeswijkse bevolking als voedsel te dienen. Onbewust van het lot, dat hun te wachten 
stond, stapten de koeien naar de plaats des onheils. Bij de Kleine Brug gekomen, vertrouwde één 
koe de zaak blijkbaar niet meer. Nauwelijks was de brug gepasseerd of in snelle galop trachtte 
zij haar noodlot te ontvluchten. 
 
De Dorpsstraat en de Prins Hendriklaan werden in een grote snelheid vice versa afgelegd, 
waarna de koe, door enkele personen achtervolgd, de Wierselaan insnelde, om daar tenslotte in 
een sloot te belanden. Na met vereende krachten op het droge gebracht te zijn, ging zij er 
vandoor in de richting der plaats van vertrek, waarna men de jacht voorlopig opgaf. Des avonds 
besloot men opnieuw een poging te wagen. Toen het beest geblinddoekt was waande men het 
onstuimige koebeest getemd, doch deze hoop bleek ijdel. Ter hoogte van het voetbalveld wist 
zij zich met een flinke ruk opnieuw te bevrijden en snelde het voetbalveld op, welke omgeving 
haar blijkbaar ook tot sportieve prestaties inspireerde daar zij onverwijld de Grote Haven 
overzwom en aan de overzijde haar heil zocht. Het resultaat van dat alles is, dat de koe nog 
rustig in de wei van het gras geniet, terwijl haar achtervolgers enkele blauwe plekken te 
betreuren hebben. Het leven is zoet... 
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VREESWIJKERS: SLUIS- EN BRUGGENBOUWERS 

de Koninginnensluis in Vreeswijk, de bouw
van de Liesboschbrug bij Utrecht (destijds
Jutphaas) en enkele kanaalwerken. 
Het is de bedoeling om de foto's in ons
museum exposeren zodra de tentoonstel-
lingen rond het thema De Boer op .... de
komende herfst zijn beëindigd. Op de foto
houden de werklui even pas op de plaats
voor de fotograaf. Daarna gaan ze weer
snel aan de slag, want er moet nog heel wat
werk worden verzet eer de sluis en de brug
klaar zijn. 

Ten tijde van het verbreden van de oude 
Vaartserijn en het graven van het nieuwe 
kanaaldeel van het Merwedekanaal bij 
Vreeswijk is een aantal foto's gemaakt van de 
werkzaamheden. Het gaat dan over de 
periode 1880 - 1887. De haarscherpe foto's 
in zwart-wit geven goede indrukken van de 
bouwwerken. Zeer onlangs zijn negen in 
uitstekende staat verkerende foto's aan de 
Historische Kring Nieuwegein geschonken. 
De negen foto's, op een formaat van ca. 30 x 
40 cm., geven een beeld van de bouw van 
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In het Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens troffen wij het 
gedicht OVERPEINZING IN DE SNELTRAM aan. Het is geschreven door mevrouw Pauline 
Schakenbosch. Zij won er een gedichtenwedstrijd mee in het kader van de Wageningse 
Kennisdagen. Ook voor Cronyck de Geyn leek het ons toepasselijk. 

OVERPEINZING IN DE SNELTRAM 

Mijn God, ik bid voor Nieuwegein Dus sorry, Vreeswijk en Jutphaas 
met name daar bij Zuilenstein - opgeofferd en helaas 
en Batau-Noord van de kaart geraakt - 
- er lijkt wel vuil te groeien hier is geschiedenis gemaakt 

Vooruitgang! Maar wat heeft men zitten knoeien 
 

O God, ik doe mij ogen dicht En God, dan denk ik: Leidsche Rijn 
want halte centrum komt in zicht zal dat straks nou ook zo zijn? 
met al zijn tinten grauw Vinex-wijken ƒnet plantsoen 
nou ja, een randje blauw verder niks te doen 
ik mag het niet verfoeien o f zal daar toch iets moois opbloeien? 

 
Want ooit is dit toch uitgedacht 
't heeft City Plaza voortgebracht 
en een sneltramlijn 
Nee, Nieuwegein: 
een stad, geen dorpje tussen koeien Pauline Schaken6osch 
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BOEK `NIEUWEGEIN IN 1832' PAS NA DE ZOMER 
 
De verschijningsdatum van het boek `Nieuwegein in 1832' is helaas opnieuw uitgesteld. Het boek 
wordt nu verwacht na de zomer. De werkgroep Kadastrale Atlas, die aan het boek werkt, vraagt 
de honderden mensen die hebben ingetekend en de sponsoren om enig begrip voor het uitstel. Er 
wordt hard aan het boek gewerkt. Dat dit langer duurt dan verwacht is te wijten aan het vele 
literatuur- en archiefonderzoek dat moet worden gedaan.. De definitieve verschijningsdatum 
zullen wij te zijner tijd bekendmaken. 
Het boek verschijnt straks met onder meer 24 kadastrale kaarten van het gebied dat nu de 
gemeente Nieuwegein vormt. Van elk huis dat erop staat, worden de namen van de eigenaren en 
hun beroepen genoemd. Uiteraard een prachtige bron voor diegenen wier familie uit deze streek 
afkomstig is. Maar daarnaast geven de kaarten en de bijbehorende tabellen ook een mooi beeld 
van de inrichting van het landschap uit die tijd; het gebruik van de grond, de opbrengst en de loop 
van wegen en waterwegen. 
 
Naast andere ontwikkelingen wil de Werkgroep Kadastrale Atlas ook een beeld geven van de 
infrastructuur in dit gebied in die tijd. Een tijdgenoot omschreef de Utrechtse infrastructuur in de 
negentiende eeuw als volgt: 
'Voor 1824 was het grootste gedeelte van dit vruchtbare gewest in den winter, en bij langdurigen 
regen zelfs in den zomer , bijna ontoegankelijk'. 
In de winter stond een groot deel van Utrecht blank, omdat weilanden moesten dienen als 
winterberging voor het boezemwater. Voor het bemalen van de polders was men afhankelijk van 
de wind en zo kon het gebeuren dat de wegen ook zomers onbegaanbaar waren. Waterwegen 
boden veelal soelaas, maar in een droge zomer kon het waterpeil hier weer hinderlijk laag worden.
Daarnaast waren dijkdoorbraken een geregeld terugkerend fenomeen in het begin van de 
negentiende eeuw. 
 
Ondanks die belemmeringen vormden op Nieuwegeins grondgebied de Vaartse Rijn met de 
daarnaast gelegen weg één van de hoofdverbindingen in ons land. De Vaartse Rijn vormde samen 
met de Vecht de verbinding tussen Amsterdam en Keulen. De weg parallel aan deze vaart die van 
de Tolsteeg in Utrecht naar Vreeswijk liep, vormde weer de hoofdverbinding tussen Amsterdam 
en Parijs. Mobiliteit was in 1800 nog geen item, maar de komst van Napoleon met zijn 
troepenverplaatsingen zou daar verandering in brengen. Het zou het begin zijn van de 
Nederlandse rijksstraatwegen of wel `bestrate' wegen. 
 
Wilt u meer informatie over deze uitgave? Bel dan met Heleen Gietema van het gemeentearchief, 
tel. (030) 60 71 877 of 60 71 585. 
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BIBLIOTHEEKAANWINSTEN 
 
Met dankzegging aan de auteur (Jan Schut) ontving de bibliotheek van de Historische Kring 
onderstaande publicaties: 
 
Doopregister van de Hervormde Gemeente jutphaas 1624 - 1813; 
Begraafboek Gemeente Juphaas 1727 - 1817; 
Begraafboek Rooms-Katholieke Kerk jutphaas 1694 - 1727; 
Huwelijksregister Hervormde Gemeente jutphaas 1624 - 1811. 
 
Eveneens betuigen wij dank aan de heer B.C. Remie die ons de volgende publicaties van de 
Oudheidskamer deed toekomen: 
 
Honderd jaar Koninginnensluis in beeld 
(Uitgave t.g.v. de thematentoonstelling gehouden in 1992); 

T.H.O.B. 50 jaar (brochure uitgegeven n.a.v. de Nationale Kampioenschappen 
Groepsspringen in 1991 door gymnastiekvereniging T.H.O.B.); Vreeswijk en de zandwinning, 
door Rina Copier van den End; 
Muziek, zang en toneel in Vreeswijk, door Rina Copier van den End; 

De bouw van de Beatrixsluis (publicatie uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling over het 50jarig 
bestaan van de sluis in 1988); 
Wandelen door Vreeswijk (een wandeling met een blik over de schouder, door Rina Copier van 
den End); 
Van Broekenbindster tot Bovenmeester (tentoonstellingsboekje uitgegeven rond 1990 t.g.v. de 
plaatselijke onderwijstentoonstelling); 
In blijde verwachting (uitgave Oudheidskamer t.g.v. de thematentoonstelling hierover); Van 
Pinnemakersveer tot Pontveer, de verbinding tussen Vreeswijk en Vianen in vroegere eeuwen, 
door Ria Copier van den End; 
Boeren en buitenlui in Vreeswijk, door Rina Copier van den End (2000); De 
Barbarakerk in Vreeswijk, door Rina Copier van den End (2001); 
Scheepswerf Buitenweg, door Rina Copier van den End (2002); 
De Oude Sluis in Vreeswijk, door Rina Copier van den End (1998). 
 
Verdere aanwinsten (niet volledig vanwege de herindeling van onze bibliotheek): 
De Zaanstreek archeologisch bekeken (uitgave Zaanstad 1938, onder redactie van drs. R.W. 
Brandt, drs. G.J. van der Harst en J.J. Stolp); 
Erfgenamen aan het Janskerkhof ; de familie Martens in Utrecht van 1628 tot 1972 (jaarboek 
Oud Utrecht 2002); 
Archeologische Kroniek Provincie Utrecht, 2000/2001. 
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FEEST AFGEBLAZEN 
 
Ja, en dan gaat het door de werkgroep publicaties aangekondigde feestprogramma op zaterdag 30
augustus niet door. Slechts 23 mensen toonden belangstelling voor de rondleiding door oud-
Vreeswijk en de tocht per huifkar van en naar ons Historisch Museum Warsenhoeck. 
Eerst moesten we noodgedwongen een historische boottocht over de Hollandsche IJssel afblazen 
omdat de rederij ons in de steek liet. En nu vond en vindt het bestuur en de werkgroep Publicaties, 
belast met de organisatie van het feestelijk programma ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum, 
het niet verantwoord voor zo weinig mensen zo veel geld uit te geven. Kennelijk hebben we 
een verkeerde keuze gemaakt met de onderdelen van het feestprogramma. En hebben we de 
behoeftes bij onze leden verkeerd ingeschat. Jammer, maar het is niet anders. 
De werkgroep Publicaties blijft overigens niet bij de pakken neerzitten. Wij broeien op andere
plannen en denken - waarschijnlijk komend voorjaar - wel een groot aantal leden veel plezier te
doen met een feestelijke activiteit. U krijgt daar via de Cronyck de Geyn meer van te horen. 
Wat betreft de inhoud van deze juli-uitgave van de Cronyck zult u merken dat wij zelf wel
uitgebreid stilstaan bij het 25-jarig bestaan. Via historische overzichten, het wel het wee van de
vereniging en de activiteiten van enkele werkgroepen. In het volgend nummer gaan we daar
vrolijk mee door. Want gedurende het gehele jaar 2003 schenken we aandacht aan het 25-jarig
bestaan. Waarin in elk geval twee semi-permanente tentoonstellingen in het Museum
Warsenhoeck op het terrein van de kinderboerderij IJsselstee zijn te bewonderen. Allereerst de
door de vogelpest uitgestelde tentoonstelling 'De Boer op...', waarin dit jaar van de Boerderij ook
in Warsenhoeck extra benadrukt wordt. Terwijl tevens de geschiedenis van de dorpen jutphaas en
Vreeswijk, van de fusiestad Nieuwegein en van de jubilerende Historische Kring via speciale
exposities wordt belicht. Kom naar het museum en neem ook eens een kijkje in de 'Stijlkamer' op
de begane grond. Een nieuwigheid in de oude boerderij. Gratis te bezichtigen tijdens de feestelijke
opening op zondag 7 september, waarvoor bij dezen alle leden zijn uitgenodigd. Of op een
andere dag, op tijden dat het museum met behulp van onze vrijwilligers is geopend. 

De redactie en werkgroep Publicaties. 

Historische Kring Nieuwegein 
1978-2003 

k
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HISTORISCHE KRING 25 JAAR 
'Wie het verleden niet eert, verliest de toekomst' 
 Door Fer Martens, voorzitter 

In dit nummer heel veel over de afgelopen 25 jaar. 
We halen herinneringen op. Velen zijn aan het woord. Een feest van herkenning voor degenen die 
dit hebben meegemaakt. 
Het is goed stil te staan bij een jubileum. Het is een wegwijzer op een kruispunt, een moment om 
even af te stappen en terug te kijken naar de afgelegde weg. En nadat dat allemaal is overzien, te 
kiezen voor een volgende etappe. 
Een wegwijzer: met recht wijzer op de weg die we willen volgen. 

Als ik oude archieven bekijk, dan is uit die 
documenten heel aardig te reconstrueren
wat en hoe dingen zijn gebeurd. Soms staan 
in de marge van een brief nog enkele
kanttekeningen van de schrijver of van 
iemand die er niet mee eens is. 
 
Ik werk binnen de overheid. Die zou daar
veel van kunnen leren, want de realiteit van 
2003 is heel anders: elke dag tientallen 
mails in je postbox, plannen die altijd 
'voorlopig' zijn, maar door een wonder
opeens worden uitgevoerd, besluiten op 
basis van het zoveelste concept van een 
rapport, waarbij achteraf bijna niemand
meer weet welke versie aan dat besluit
hing. Er is eigenlijk zoveel papier en er zijn 
zoveel elektronische verhalen, dat dat niet 
meer te ordenen en te archiveren valt. De 
archivaris is daarbij ook al bijna uit-
gestorven. 
Wat kan iemand over tien jaar van al die
informatie leren en begrijpen? Ik vrees niet 
veel. 
 
Hoe zouden die 'moeilijke dossiers' van het 
kabinet eruit zien? Ik ben zeer benieuwd. 
Kortom: het is goed bij een wegwijzer stil te 

staan en onze geschiedenis vast te leggen. 
Hundertwasser, een pas overleden architect 
uit Wenen die een aantal fantastische 
gebouwen liet maken zei het als volgt: 
 
"Wie het verleden niet eert, verliest de 
toekomst 
 
Wie zijn wortels vernielt, kan niet groeien. "
In dit nummer kunt u lezen dat het met ons 
feest niet wilde lukken. Er waren weinig 
aanmeldingen en ook de sluiting van 
kinderboerderij en dus ons museum in 
verband met de klassieke vogelpest, 
speelde ons parten. Het museum is nu weer 
open, maar enkele weken geleden was dat 
niet het geval en hikten we tegen deadlines 
aan. Het risico dat in september ons museum 
nog dicht zou zijn, was voor ons, het 
bestuur, een nachtmerrie. We hebben 
daarom besloten dit feest te verplaatsen 
naar volgend jaar. 
 
Ten slotte nog even terugkomend op die 
wegwijzer: op de ledenvergadering hebben we 
beloofd over de te volgen weg nog een discussie 
binnen de vereniging te voeren. Die discussie 
willen we na de zomer oppakken. 
 

Ik wens u veel leesplezier toe. 
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DRIE NIEUWE TENTOONSTELLINGEN IN JUBILEUMJAAR 
 
Pech in ons jubileumjaar, dat ons museum Warsenhoeck op het terrein van kinderboerderij 
IJsselstee, enige maanden dicht was vanwege de dreiging van de besmettelijk kippenziekte 
vogelpest. De speciale tentoonstelling in het kader van het jaar van de Boerderij, waarvoor 
enkele erg actieve werkgroepleden veel werk hebben verricht, moest in het voorjaar worden 
afgeblazen. En de hooizolder lag vergeefs te wachten op werk van enkele kunstexposanten uit 
de regio. 
 
Maar de Historische Kring laat zich niet kingen, foto's, uitgaven van Cronyck de 
zomaar uit het veld slaan. Begin september Geyn en verworven voorwerpen. 
krijgt dit jubileumjaar toch een feestelijk De beide tentoonstellingen worden zondag 
tintje. De bezoekers van ons fraaie museum 7 september om 14.30 uur geopend door de 
kunnen dan kennismaken van maar liefst heer Ben Seijger, bewoner van de gerestau 
drie nieuwe tentoonstellingen. reerde historische boerderij Zuilenstein. 
Op 7  september zijn ALLE leden van harte Ons lid René van der Mark beschreef in de 
welkom bij de uitgestelde tentoonstelling vorige Cronyck de Geyn uitvoerig de 
'De boer op...', een expositie in het kader geschiedenis van deze boerderij aan de 
van het jaar van de Boerderij. Die geeft een Nedereindseweg in oud-Jutphaas.. 
overzicht van het agrarische leven in 
Jutphaas en Vreeswijk, die in 1971 hun En een week later op 14 september gaat op 
zelfstandigheid verloren en opgingen in de hooizolder ook een nieuwe kunstten 
Nieuwegein. toonstelling van start. De Nieuwegeinse 
Op de begane grond staat onder meer een kunstenaressen Noëlle van Benthum en 
maquette van een boerderij uit 100 na Chr. Marie-José Rademaker laten gedurende zes 
Ook is daar een fraaie stijlkamer ingericht. weken de museumbezoekers genieten van 
Tevens zijn op de eerste etage (de zogehe- hun creatieve kwaliteiten. Marie-José 
ten hildes) maquettes van historische Rademaker exposeert beelden en tekenin 
Nieuwegeinse boerderijen te zien, en plat- gen. Noëlle van Benthum laat aquarellen 
tegronden, gebruiksvoorwerpen, gereed- en gemengde technieken zien. Samen heb 
schappen en oude kleipijpen, die hier ben ze ook collages gemaakt, die op de 
gevonden zijn. hooizolder zijn te bewonderen. Ze hebben 
Tegelijkertijd stelt de Historische Kring zich beiden laten inspireren door oosterse 
zichzelf tentoon. In vitrines op de begane landen en culturen, zoals India en Tibet. 
grond 'grepen' uit de 25-jarige geschiedenis Hun gezamenlijke expositie hebben ze 
van onze Kring. Volop herinneringen aan daarom oriënt genoemd. 
25 jaar verenigingsleven, bijzondere schen 
 
 
De openingstijden van het museum zijn: 
Tot 30 september: woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Van 
1 oktober tot 31 maart: zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
 
Tot ziens op 7 september bij de feestelijke opening van de nieuwe tentoonstellingen in het kader 
van het jaar van de Boerderij en van het zilveren jubileum van de Historische Kring 
Nieuwegein!!! 
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DE HISTORISCHE KRING 25 JAAR: ACTIEVE ONMISBARE 
'JONGELING' IN NIEUWEGEINSE SAMENLEVING 
door Piet Daalhuizen 
 
Met 33 leden tijdens de oprichtingsvergadering van 4 september 1978 is het begonnen. 
Daarna een gestage groei met enkele tientallen leden per jaar tot een ledental van 350 in 
september 1983. Vervolgens een verdere groei tot nabij de 500 leden en ....... daar is het al 
vele jaren bij gebleven. 
Vele activiteiten ook, in diverse werkgroepen. In dit jubileumnummer van Cronyck de 
Geyn schrijven we een stukje geschiedenis van onze zilveren vereniging door te citeren uit 
eerdere publicaties van onze Kring. 

Hoe het begon 
Op 13 september 1978, negen dagen na de 
oprichtingsvergadering, verscheen een eerste 
uitgave van de vereniging. Daarin werd
aangekondigd, dat de vereniging een perio-
diek, een verenigingsblad, zou gaan uitgeven. 
Het eerste nummer droeg geen naam, geen 
jaargang en geen nummer. 
Wél wordt in een beknopt artikel de wording 
van de nieuwe historische vereniging
beschreven: 
Eigenlijk zijn we al zo'n jaar of vijf bezig
(vanaf 1972 - red). Niet als vereniging of een 
andersoortige organisatie, maar gewoon als
zeven individualisten (Bart van Dort, Arie de 
Reuver, jan Schut, Harry Slooff, Piet 
Daalhuizen, Han ter Maat en Joke Verbaan),
die alleen maar ergens vaag iets in het 
achterhoofd hadden. Dat iets was eerst 
alleen gericht op het verzamelen van foto's en 
archiefstukken over oudJutphaas. Later kwam 
daar de wens bij een echt boek te schrijven 
over de geschiedenis van (alweer) Jutphaas.
En nog weer later kwam de idee naar voren
in het Jutfase gedeelte van Nieuwegein een
historische vereniging op te richten. 
De ideeën gingen razendsnel over in weer 
andere plannen en zo volgde op 4 september 
1978 de oprichting van de Historische Kring 
Nieuwegein met zeer ruime doelstellingen. 
Het plan voor het boek over de historie van 
jutphaas en Vre,eswijk bleef en zelfs was de 
titel al bedacht voordat ook maar één
woord op papier stond: 'Van Romein tot 
Nieuwegein'. 

In de oprichtingsvergadering is ook veel 
gesproken over archiefonderzoek, archeo-
logie, exposities, lezingen met foto's en dia's 
en het maken van films. 
De functies in het bestuur werden, zoals 
vastgelegd in de statuten, verdeeld in een 
bestuursvergadering: Piet Daalhuizen 
(voorzitter), jan Schut (secretaris), joke 
Verbaan (penningmeester), Han ter Maat 
(vice-voorzitter en coördinator fotografische 
zaken), Wim Heins (coördinatoren grafische 
documenten), Dolf Velder (coör-dinatoren 
activiteitenplannen en bewaring 
eigendommen) en Arie de Reuver (straat-
namencommissie en ambulante taken). Uit de 
gesprekken tijdens de oprichtingsvergadering 
concludeerde het bestuur, dat zes 
werkgroepen in het leven konden worden
 geroepen: Archeologie, 
Archiefonderzoek, Inventarisatie, 
Technische Werkgroep, Publicaties en 
Geschiedkundig Onderzoek. Zes coördina-
toren werden direct benoemd. 

 
Statistiek van het museumbezoek in de periode 

april-november 1990. In totaal passeerden in die 
acht maanden ruim 2500 bezoekers de kassa!
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Geen werkgroep, maar toch... 
Van meet af aan heeft de Historische Kring 
Nieuwegein geijverd voor het behoud van 
historische elementen in het landschap en 
voor het behoud van historische gebouwen. 
Vooral in jutphaas vertoonde de lijst van 
rijksmonumenten namelijk opmerkelijke 
hiaten. Zo ontbraken op die lijst in het oog 
springende historische bouwwerken als het 
Fort Jutphaas, de hofstede Veeen Bouwlust, 
de hofstede Blokhoeve, de hofstede 
Oortmanshoeve, de hofstede Het 
Misverstandt en de molen De Batavier. De 
vroegere gemeente Vreeswijk was duidelijk 
zorgvuldiger omgegaan met elementen uit haar 
historie. 
Van successen in de strijd om het behoud 
van historische elementen of gebouwen kan 
de Historische Kring in de eerste vijf jaren 
van haar bestaan nauwelijks spreken: de Anna 
van Rijnhuisjes, de hofstede Blokhoeve, de 
westvleugel van vijftiende-eeuwse pastorie 
op het Kerkveld, de molenaarswoning van de 
wipwatermolen en de Rijnhuizerbrug, 
Doorslagbrug en Geinbrug verdwenen uit 
het stadsbeeld. Rond 1983 ook begon het 
'nieuws' zich te verspreiden dat de 
gemeente voornemens was de zestiende-
eeuwse boerderij IJsselstee, nota bene het 
enige monument langs de gekanaliseerde 
Hollandse IJssel, te slopen omdat de 
boerderij in een uitermate slechte staat 
was. Dat laatste klopte wel, maar de 
boerderij was wel een Rijksmonument. Dat 
uiteindelijk de boerderij behouden is gebleven 
en fraai gerestaureerd en dat er vervolgens 
ons Historisch Museum Warsenhoeck in 
kon worden ondergebracht, is vooral de 
verdienste van het toenmalige bestuur van 
de Historische Kring dat zich bijzonder 
inzette voor het behoud van het 
karakteristieke gebouw. De activiteiten van 
de Kring voor het behoud van historische 
elementen en gebouwen kregen erkenning 
door het besluit van de gemeente 
Nieuwegein de Historische Kring Nieuwegein 
een vaste 

plaats te bieden in de gemeentelijke 
Monumentencommissie. Ook na 25 jaar 
blijft waakzaamheid geboden, want we 
moeten zuinig blijven op het Nieuwegeinse 
bodemarchief, historische landschappelijke 
elementen en historische bouwwerken en 
voorwerpen. 
 
Historisch Museum Warsenhoeck 
Vanaf de oprichting heeft de Historische 
Kring de geschiedenis van Nieuwegein pro-
beren uit te dragen binnen de gemeente; 
vooral nieuwe bewoners van de groeikern 
zouden toch op de hoogte moeten zijn van de 
rijke historie van de toch zo jonge gemeente! 
Er zijn in de beginjaren fototentoonstellingen 
geweest in gebouw De Lantaern in Jutphaas, 
in het gebouw St. Jan en in het Het 
Pinnemaeckershuys in Vreeswijk. Een 
bijzondere tentoonstelling was die over het 
gevecht aan de Vaart van 9 mei 1787, toen 
Patriotten en Prinsgezinden elkaar tussen 
jutphaas en Vreeswijk bestookten. Die 
expositie werd gehouden in het Hervormd 
Verenigingsgebouw aan de Verlengde 
Dorpsstraat in Vreeswijk. Een bijzondere
expositie, die vele honderden bezoekers 
trok. 
Toch gingen binnen de Historische Kring 
steeds meer stemmen op om te werken aan de 
realisering van een eigen historisch museum 
in Nieuwegein. Toen in 1986 de plannen 
voor de restauratie van de kinderboerderij
IJsselstee vastere vorm kregen, greep het 
bestuur zijn kans. Aan de gemeente werd 
het voorgesteld om de gerestaureerde 
boerderij een museumbestemming te geven. 
In september 1988 kwam het gebouw 
beschikbaar, maar al ruim voor die datum 
werd binnen een daartoe ingestelde werk-
groep gewerkt aan de inrichtingsplannen 
voor het nieuwe museum. Piet 
Nieuwenhuizen toonde zich een bekwaam 
ontwerper en projectleider en met een grote 
groep vrijwilligers werd aan het museum 
gebouwd. Een andere groep putte zich uit in 
het werven van fondsen en weer 
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Zo zag het museum eruit in 1990 voordat actieve HKN'ers met de inrichting begonnen. 

School en Kunst Centraal. De kunstten-
toonstellingen op de hooizolder trekken, 
vooral tijdens de openingsactiviteiten, 
veel bezoek. 
 
Opmerkelijke mensen 
De Historische Kring kent veel mensen, die 
een opmerkelijke rol hebben gespeeld binnen 
de vereniging, als bestuurslid, werkgroeplid of 
als actief lid in een dienstverlenende functie. 
Op die vrijwilligers, en het aantal is in die 
achterliggende 25 jaar bijzonder groot 
geweest, draait de vereniging. Bekende namen 
zijn die van de mensen van het eerste uur, 
zoals genoemd in de aanhef van dit artikel en 
in het vervolg ervan: Het is ondoenlijk en 
gezien de hoeveelheid ook niet gewenst, een 
poging te ondernemen om alle mensen met 
bijzondere verdiensten te noemen. Het is 
echter wel waard ons in dit artikel mensen te 
herinneren, die veel voor de vereniging hebben 
betekend maar die helaas zijn overleden. Ook 
door hun 

anderen bereidden tentoonstellingen voor. Op 
24 april 1990 opende burgemeester H. Flik het 
Historisch Museum Nieuwegein. Enkele jaren
daarna, in 1996, veranderde naam in
Historisch Museum Warsenhoeck; Jan van
Egdom ontdekte in het Rijksprentenkabinet 
oude kaarten, waaruit bleek dat de boerderij
omstreeks 1600 de naam Warsenhoeck droeg.
De toenmalige museumcommissie, alweer
onder de gedreven leiding van Piet 
Nieuwenhuizen, zag kans in die eerste jaren
van het bestaan van het museum vrijwel elk 
kwartaal een nieuwe expositie te openen. Het
museum sloeg aan; in het eerste jaar van het 
bestaan bezochten meer dan 3000 betalende
bezoekers het Nieuwegeinse museum en er 
waren programma's voor de brugklassen van 
het voortgezet onderwijs. De laatste jaren
stabiliseert het aantal bezoekers zich op rond 
de 1200 met daarnaast een ongeveer even 
groot aantal bezoekers aan projecten zoals 
Kunst in 
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Leden van de werkgroep Publicaties omstreeks 1990. Van links naar rechts Otto Pijpker, jonna 
Dommerholt, Piet Daalhuizen, Wim Feirabend, jack Koeborst, Nel Pijpker en Han ter Maat. 

inzet is de Historische Kring Nieuwegein 
uitgegroeid tot de organisatie van nu. De 
mede-oprichters Bart van Dort en Arie de 
Reuver zijn overleden. We herinneren ons 
met gevoelens van dankbaarheid onze 
penningmeester Wim Oudshoorn en het 
bestuurslid Harry van Drogenbroek. Zo ook 
de museum-suppoosten van het eerste uur 
Bas Schouten en jan Meywaard en het 
werkgroeplid Marinus Valkenburg. En in dit 
jubileumjaar verloren wij de vroegere 
coördinatoren van jeugdarcheologie en de 
archeologische werkgroep jan 
Gussenhoven. Ook onze trouwe bezorger 
van de Cronyck in Vreeswijk, Leo van 
Drogenbroek , overleed enkele maanden 
geleden na een slopende ziekte. 
 
Onderkomens 
De oprichting op 4 september 1978 bete-
kende geenszins, dat de Historische Kring
Nieuwegein haar activiteiten in een eigen of 
gehuurd verenigingsgebouw kon uitoefenen. 
De snelgroeiende collectie van foto 

's, boeken, prenten en archivalia moest dan 
ook noodgedwongen worden ondergebracht 
bij leden van werkgroepen thuis. En dat was 
en is een situatie, die ongewenst is. Voor de 
vergaderingen werd vanaf de oprichting 
gebruikgemaakt van zaaltjes in De Lantaern. 
Diapresentaties en fototentoonstellingen zijn 
gehouden in St. Jan in Vreeswijk, De 
Lantaern in jutphaas en dat gebeurde ook 
met activiteiten als een presentatie van oude 
ambachten. In 1981 bereikte het bestuur in 
een overleg met wethouder Wim Hagenaar 
overeenstemming over het gebruik van een 
pand aan de Vreeswijkse Handelskade als 
onderkomen voor onze vereniging. Het 
oude pand was door de gemeente opgekocht 
om er een op die plek ongewenst bedrijf 
daar weg te kunnen krijgen. Op de begane 
grond van Handelskade 54 was nog een 
opslag van de brandweer, maar de 
Historische Kring kon de eerste etage en de 
zolderverdieping gebruiken. Het pand werd 
door het bestuur trots 'Het 

 
60



 
Pinnemaeckerhuys' genoemd. De archief-
materialen, de fotocollectie en de snelgroei-
ende boeken- en diaverzamelingen werden er 
ondergebracht. Er werd tevens nog de 
ruimte gevonden om tentoonstellingen te
organiseren. De meerdere kamers gaven ook 
nog de ruimte voor bestuurs- en werk-
groepvergaderingen. 
Toen het pand in 1986 werd verkocht aan
het Tweewielercentrum Van Straaten richtte 
het bestuur al het oog op de gerestaureerde 
boerderij Gemoord 12. Zo snel konden echter
de wensen niet worden vervuld en tijdelijk 
kreeg de Kring onderdak in de nieuwbouw
van het molenaarswoninkje naast de 
wipwatermolen. 
Toen na enkele jaren de restauratie van 
.Gemoord 12 was voltooid en de contracten 
met de gemeente waren getekend voor een 
langdurige huur, mocht de Kring niet alleen 
haar museum, maar ook alle andere 
verenigingsactiviteiten huisvesten in de 
prachtige historische boerderij IJsselstee. We 
schrijven dan medio 1989. De in alle 
opzichten groeiende activiteiten en 
bezittingen van de vereniging, confronteerden 
bestuur en werkgroepen met ruim-
teproblemen. Eerst was gedacht, dat 
IJsselstee voldoende ruimte bood voor 
onderkomens voor werkgroepen, een aparte 
bestuurskamer en een archiefruimte. Al heel 
snel bleek dat die gedachten niet van 
voldoende realiteit getuigden. Het archief, de 
verzameling foto's, dia's, boeken en prenten en 
niet te vergeten de enorme hoe 

veelheid archeologisch materiaal en 
gereedschappen, konden niet meer geborgen 
worden in de ruimten bij het museum. Zelfs 
het trappenhuis en de verwarmingsruimte, 
maar ook zolders van de kinderboerderij, 
kwamen vol te staan met 'spullen' van de 
Historische Kring. In 1998 gelukte het 
enkele oude kleedkamers van het vroegere 
voetbalclubhuis van JSV op het sportpark 
Rijnhuizen te huren. Die onderkomens hebben
nu de weidse titel van 'depót' gekregen, maar 
we zijn er mee gered! 
 
Weet je nog wel... 
In dit artikel is een poging gedaan om grepen
uit de 25-jarige geschiedenis van onze Kring
te vermelden, die wellicht in de bijdragen van
de verschillende werkgroepen geen aandacht
zouden krijgen. Dit omdat niet exact is aan
te geven, waarbij het thuishoort of omdat het
in ruimer verband van belang is in de historie
van onze vereniging. Evenzo zullen mensen
die het verhaal lezen, wellicht concluderen
dat bepaalde onderwerpen nog steeds
nergens zijn gememoreerd. De Historische
Kring Nieuwegein heeft zich de
achterliggende 25 jaar met zo enorm veel
activiteiten beziggehouden en zich daarmee een
plaats in de Nieuwegeinse samenleving
veroverd, dat zoveel niet compleet is weer te
geven. Dit artikel nodigt daarom uit tot
onderlinge gesprekken van "Weet je nog wel !" 

 DIA-AVOND OVER JUTPHAAS EN VREESWIJK 
 
Piet Daalhuizen, kenner van de historische plekjes en gebeurtenissen van jutphaas en
Vreeswijk, verzorgt wederom een dia-avond. Hij zal op MAANDAG 20 OKTOBER
ongetwijfeld velen opnieuw een plezier doen met dia's, die het verleden bij een groot aantal
inwoners van het huidige Nieuwegein laten herleven. Speciaal voor deze dia-avond heeft hij een
nieuwe lezing geschreven. Niet alleen de `plaatjes', maar daarbij ook de `praatjes' van
Daalhuizen, staan garant voor een genoeglijke avond. Leden van de Historische Kring hebben
gratis toegang. Anderen betalen 1 euro 20 cent. De dia-avond in kerkelijk centrum De Bron,
Buizerdlaan 1, begint om 20.00 uur. 
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'TERUGGEBLIKT' of 'VONKEN UIT HET VERLEDEN'  
door Ad van Ingen. 
 
Terugblikken in de 25 jarige geschiedenis van onze Historische Kring kan op verschillende
manieren. Ik heb ervoor gekozen om, met raadpleging van wat archiefmateriaal, globaal en
beknopt de historie van onze vereniging weer te geven. De titel van het artikel is
'Teruggeblikt'. Maar 'Vonken uit het verleden' zou ook niet misstaan. 

Het begin 
Nadat in 1971 de dorpenJutphaas en
Vreeswijk waren samengevoegd tot de
gemeente Nieuwegein, ontstond bij een aantal
inwoners de behoefte de belangstelling voor
de geschiedenis van het gebied binnen de
grenzen van deze nieuwe gemeente op te
wekken. Op 4 september 1978 werd in een
eerste ledenvergadering in De Lantaern
besloten tot de oprichting van de Historische 
Kring Nieuwegein. De statuten van de
vereniging werden op 29 september van dat
jaar bij notaris Omloo vastgelegd. Daarbij
waren aanwezig: P. Daalhuizen (voorzitter), J.
Schut (secretaris), H.J. ter Maat (vice-
voorzitter), J. Verbaan (penningmeester) en 
A. de Reuver, A. Velders en W. Heins
(bestuursleden). 
 

En verder  
Als secretaris werd J.Schut in 1981 opgevolgd 
door E. Hanselaar, die in 1984 de
administratieve taken overdroeg aan G.
Wissink. In 1988 werd E. de jong secretaris, 
die zo de roerige periode rond de realisering 
van ons museum administratief moest
begeleiden. In 1995 kwam de huidige
secretaris A. van Ingen. Van de eerste
bestuursleden bleef naast P. Daalhuizen alleen
J. Verbaan tot heden in het bestuur actief. In
1999 droeg Daalhuizen het voorzitterschap
aan E Martens over. Daalhuizen werd vice-
voorzitter. Joke Verbaan droeg het
penningmeesterschap in 1985 over aan de
vorig jaar overleden W. Oudshoorn. Zij doet
nu de ledenadministratie. Sinds het overlijden
van Oudshoorn is J. Hengeveld onze 
kasbeheerder. 
Bij de oprichting van de Historische Kring 
Nieuwegein werden werkgroepen gevormd, 

nl. Historisch Onderzoek, Archeologie, 
Publicaties en Archief en Documentatie. Door 
het uitgeven van een publicaties (boeken, 
films), het houden van lezingen, excursies en 
tentoonstellingen en het verzamelen, beheren 
en toegankelijk maken van archivaria, 
publicaties en historische voorwerpen, tracht 
de vereniging aan haar doelstellingen te 
voldoen. Hoewel het aantal leden in 1979 nog 
tot 52 was beperkt, begon de HKN al direct 
met het uitgeven van een kwartaal tijdschrift 
de Cronyck de Geyn, die thans aan zijn 25e 
jaargang bezig is. Dit jaar wordt het 100e 
nummer van deze Cronyck uitgegeven. O. 
Pijpker was vanaf de eerste uitgave tot 
februari 2001 eindredacteur. Sinds die tijd 
vervult G. Veerkamp de functie. Toen de 
Kring in 1989 de beschikking kreeg over een 
deel van de gerestaureerde boerderij 
IJsselstee, konden de werkgroepen 
Museumbeheer en Museumexposities goed 
van de grond komen, en werd onder 
bezielende leiding van P. Nieuwenhuizen het 
museum ingericht. Het aantal leden van de 
vereniging was inmiddels gegroeid tot 400. 
En er waren 60 vrijwilligers bij de diverse 
werkgroepen betrokken. 
Bij de opening van het museum, dat de naam
Historisch Museum Nieuwegein kreeg (sinds
1996 is de naam Warsenhoeck in gebruik) op
24 april 1990, gaf burgemeester Flik het
compliment dat het museum een zeer
professionele indruk op hem maakte. Dit was
mede dankzij de inspanning van P.
Nieuwenhuizen, die bij zijn aftreden in 2002
tot erelid werd benoemd. Ander ereleden zijn
O. Pijpker en Z. Goedhart. In 1995 was al H.
ter 
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Maat, die om leeftijdsredenen (80 jaar) uit het 
bestuur trad, tot erelid benoemd. In het eerste 
jaar van het museum was de belangstelling 
zeer hoog. 2768 bezoekers werden dat jaar 
geteld. 
De latere jaren schommelt het museumbezoek 
tussen 650 en 1200 personen. Het laagste 
aantal was in 2000 toen het museum als 
gevolg van de gekkekoeienziekte een aantal 
maanden gesloten was. Het jaar 2003 zal er 
helaas niet beter op worden als gevolg van de 
vogelpest. Door bijzondere activiteiten treedt 
de Historische Kring Nieuwegein voor een 
veel groter publiek naar buiten. Elk jaar wordt
tijdens de open dag van het FOM-instituut 
een tentoonstelling in kasteel Rijnhuizen 
georganiseerd, waar we gemiddeld 500 
bezoekers mogen verwelkomen. Verder is er 
de jaarlijkse excursie naar een interessante 
stad en/of een kasteel en musea in Nederland 
waaraan telkens opnieuw zo'n 75 leden 
deelnemen. Er worden verder lezingen 
gehouden, die gemiddeld door 25 personen 
worden bijgewoond. Sinds een aantal jaren 
worden op de hooizolder zo'n zes maal per 
jaar 

kunsttentoonstellingen georganiseerd die 
veel extra belangstellenden naar het 
museum doen komen. Ook zijn er regel-
matig door en voor leden georganiseerde 
feestelijke ontvangsten in ons museum. Al 
met al is het totale 'museumbezoek' jaarlijks 
meer dan 2000 personen. 1995 was een 
bijzonder jaar. Het Nieuwegeinse centrum 
City Plaza bestond tien jaar en namen aan de 
door ons ingerichte foto-speurtocht in het 
centrum 6500 mensen deel. 
Vanaf 2000 is ons museum verder de gastheer 
voor 'Kunst Centraal'. Die organisatie 
organiseert voor het basisonderwijs in 
februari in ons museum tentoonstellingen met 
daaraan verbonden een onderwijs-
werkproject. In totaal komen per jaar meer 
dan 1300 kinderen met hun begeleiders naar 
deze tentoonstellingen. Het is duidelijk dat er 
van onze vrijwilligers een grote inspanning 
wordt gevraagd. Het is daarom spijtig dat het 
aantal vrijwilligers van 60 in 1990 is 
afgenomen tot 45 dit jaar. Het aantal leden is 
wel gestegen tot 450. En zo gaan we toch 
met vertrouwen de volgende 25 jaar in ons 
bestaan tegemoet. 

Een bestuursvergadering in 1990. Van links naar rechts Piet Nieuwenhuizen, joke Verbaan, Han ter 
Maat, Otto Pijpker, Jan Schut, Eveline de jong en Piet Daalhuizen. 
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HEROPENING MET ELAN NA DE VOGELPEST!  
door Cees van der Mark 
 
Sinds juli 1992 verzorg ik als coördinatoren met tussen de 25 en 30 suppoosten de 'bezoe-
kersstroom' aan ons museum. Dat is een aanzienlijk kleiner aantal, dan de ruim 40 sup-
poosten waarmee in 1990 is gestart. Het museum is, zoals bekend, slechts beperkt geopend. In 
de zomer op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur en in de winter op 
zaterdag en zondag van 14.00 - 16.00 uur. 

Ook met het relatief kleine aantal sup-
poosten kan de bezoekersstroom naar 
genoegen worden geholpen en er kan vol-
doende aandacht aan de mensen worden 
geschonken. Dat komt natuurlijk ook 
doordat het aantal geregelde bezoekers aan 
ons museum slechts tussen de 1200 en 1800 
per jaar ligt. Dat zouden we uiteraard graag 
hoger zien. 
De inzet van de vrijwilligers, die als sup-
poosten de gasten begeleiden, informeren en 
ten dienste staan, en die verder contro-
lerende taken hebben en zorgen voor het 
openen en sluiten van het museum, droegen 
bij aan de uitbouw van ons museum. Ook 
door hen konden we georganiseerd 
deelnemen aan grotere projecten, zoals 
Kunst Centraal. Al enkele jaren achtereen 
huisvest ons museum onderwijsprojecten 
voor alle Nieuwegeinse basisscholen van 
deze stichting. In 2002 was er 'De kleine 
dierentuin', die in februari en maart door 
1369 kinderen werd bezocht, tezamen met 
tussen de 100 en 150 begeleiders. 'Het oog 

wil ook wat' was in de eerste maanden van 
2003 het project van Kunst Centraal en toen 
kwamen 1144 kinderen op bezoek met 
alweer zo'n 100 à 150 begeleiders. Jammer 
is het dat in 2001 door de crisissfeer rond de 
mond- en klauwzeerepidemie en in 2003 
door de vogelpest het museum telkens 
enkele maanden gesloten moest worden. 
Maar we zijn weer open en met enthousi-
asme zien de dames en heren van de groep 
Museumbeheer in de komende maanden 
hun activiteiten tegemoet te midden van 
geheel vernieuwde exposities, die in het 
teken staan van het jaar van de Boerderij 
2003 in al zijn facetten. Ook in de komende 
jaren levert de werkgroep graag een 
bijdrage aan het beheer van het cultureel 
erfgoed van onze gemeente en aan het 
uitdragen van de historie ervan. Het museum 
viert dit jaar niet zijn zilveren jubileum; in 
oktober 2002 herdacht ons museum wel het 
koperen bestaansfeest! 

 

Onder leiding van gidsen van Het Gilde (dat zijn naam kortgeleden heeft gewijzigd in Gilde) 
kunnen leden van de Historische Kring Nieuwegein op ZATERDAG 20 SEPTEMBER een 
stadswandeling door Utrecht maken. De wandeling door historisch Utrecht begint om 14.00 
uur. In dit nummer van Cronyck de Geyn vindt u een inlegvel met extra informatie en een 
inschrijfformulier. 

 
 

STADSWANDELING IN UTRECHT 
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ARCHIEF EN DOCUMENTATIE: VEELZIJDIG EN BOEIEND  
door Lia Steenbergen-Baas 
 
De werkgroep Archief en Documentatie is kort na de oprichting van de Historische 
Kring in 1978 ingesteld in de vergadering van 12 september 1978. In het begin waren 
er twee werkgroepen; de werkgroep Archiefonderzoek en de werkgroep Inventarisatie. 

was € 150,00. In die tijd een koopje! 
Vanaf het derde kwartaal 1979 was er nog 
maar één werkgroep. Daarvan was Nel 
Pijpker, blijkens vermelding in Cronyck de 
Geyn, de contactpersoon en Jan Schut 
voerde het secretariaat. Deze situatie 
veranderde rond 1991. Alei Ikink nam de 
werkgroep over tot eind 1994. Daarna 
volgde het coördinatorschap van Loes 
Wichers, die al in 1996 vertrok wegens 
verhuizing naar elders. 
In 1996 kwam Cor van der Kooij als 
werkgroep-coördinator. Cor droeg op 
maart 2001 de taken over aan Lia 
Steenbergen-Baas, maar hij bleef de nieu- 

De voornaamste taak van laatstgenoemde
werkgroep was het beschrijven en rubriceren 
van foto's, dia's en prenten. Han ter Maat 
was de coördinatoren en vooral ook de 
uitvoerder van alles wat met foto's en dia's 
te maken had. 
Van de werkgroep Archiefonderzoek was 
Wim Heins coördinator. Het eerste project 
waaraan de beide werkgroepen werkten, 
was het opzetten van documentatie in 
kleurendia's en zwart-wit foto's met het 
thema 'Bruggen in Nieuwegein' (heden en 
verleden). Het budget voor dit project, 
waarin uiteindelijk ongeveer 140 bruggen
en sluizen werden opgenomen, 

 

De mensen van de werkgroep Archief en Documentatie, die het krantenknipselarchief opzetten en 
bijhielden. Van links naar rechts Cees Wildenberg, Lien Valkenburg, Marinus Valkenburg en 

Jan van Egdom. 
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we coördinatoren terzijde staan; een soort 
inwerkperiode dus. 
Als de Historische Kring Nieuwegein nu in 
2003 haar zilveren bestaansjubileum viert,
bezit de vereniging een schat aan histori-
sche materialen en archivalia of zaken die 
daarmee verband houden. De bibliotheek
omvat ongeveer 700 boeken en regelmatig
verschijnende tijdschriften van plaatsen rond 
Nieuwegein. Van deze zaken is inmiddels
een goede documentatie vergevorderden
binnen afzienbare tijd zalmen via onze 
eigen website op internet stukken 

kunnen raadplegen. 
Met de digitalisering van het omvangrijke 
foto- en dia-archief (ruim 3000 foto's en 8000 
dia's) is een begin gemaakt. Er zijn van de 
foto's en dia's voor een belangrijk deel ook 
negatieven voorhanden. Het 
krantenknipselarchief, gecodeerd opgezet en 
opgebouwd) door jan van Egdom en Cees 
Wildenberg, bevat bijzonder veel nieuws 
over de historie van de groeikern Nieuwegein. 
Helaas is er na het vertrek van beide heren 
niet meer aan gewerkt. 

De werkgroep beheert een aantal collecties: 
1. Een honderdtal charters. Dit zijn diverse akten uit vroeger eeuwen over aan- en verkoop van 

percelen grond, gerechtelijke stukken en notariële akten etc. met betrekking tot de vroegere 
gemeenten jutphaas en Vreeswijk. 

2. Het Teljerarchief. Het is een familie-archief van Teljer, waarvan enkele leden in Vreeswijk en 
jutphaas functies uitoefenden in de gezondheidszorg. Leden van de werkgroep, Nel Pijpker, 
joke Verbaan en Wim Heins inventariseerden het archief op een uitstekende manier. 

3. Het archief van de vervoersmaatschappij 'De Twee Provinciën', voorheen Tram- en 
Bargedienst 'De Vereeniging' werd na de vondst ervan in een oude remise van de 
paardentram in jutphaas, overgedragen aan de Historische Kring Nieuwegein. Er is een selectie 
gemaakt van de stukken en gedeeltelijk heeft beschrijving plaatsgevonden. Het werk is echter 
nog lang niet af. 

4. Enkele jaren na het overlijden van onze medeoprichter Arie de Reuver is door zijn kinderen de 
collectie van hun vader, bestaande uit duizenden dia's en foto's met gedeeltelijke beschrijving, 
overgedragen aan onze vereniging. Er is door enkele leden van de werkgroep een aarzelend 
begin gemaakt met sorteren, inventariseren en beschrijven van het geheel. Dat werk zal echter 
nog enkele jaren vergen. 

5. De collectie van de heer H. Dam met betrekking tot de sluizen van Vreeswijk, omvattende een 
verslag van een jarenlange studie over onze mooiste dorpskern, is aan de vereniging 
overgedragen door de auteur van het inmiddels bekende boek over de sluizen. Het verslag 
omvat een enorme hoeveelheid afschriften van documenten en een volledig journaal van de 
sluizenbouw in Vreeswijk tussen 1821 en 1824. Verder aktes, tekeningen en bijbehorend 
fotomateriaal. De heer Dam heeft er een inventarislijst bijgeleverd, maar de gedetailleerde 
beschrijving moet voor het overgrote deel nog plaatsvinden. De samenstelling van de 
werkgroep is door de jaren heen veel veranderd; het verloop was groot. Werd in de eerste 
jaren met een groot aantal vrijwilligers (10 à 15 personen) gewerkt, dit aantal is na 1995 
teruggelopen tot slechts enkele personen. Gezien de werkzaamheden die nog verricht moeten 
worden is versterking te allen tijde welkom. 
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BRONNENONDERZOEK: VEEL WERK IN HET VERSCHIET  
door Elbert Wallet 
 
In een notendop de 25 jarige historie van twee werkgroepen weergeven is een bijna onmogelijke 
opgave. Zeker als je over elementen uit die historie met trots zou willen publiceren. 

 
De werkgroep Archeologie in 1990 met van links naar rechts jaap Vink, Wil Brok, jan 

Gussenhoven, Ed Vink, Gerard Wissink, René van der Mark, jasper Lockefeer (staande), Cor van 
der Kooij, Eveline de jong, jan Nauta, Femke Lockefeer en Marijn Lockefeer. 

Al direct in 1978 zijn beide werkgroepen
actief geworden. De werkgroep Archeologie
mocht veldwerk verrichten op het Jutfase
Kerkveld en nabij het huis Zwanenburg. De
werkgroep Historisch Onderzoek zette zich
toen direct in om bijdragen te leveren voor
Cronyck de Geyn én voor het eerste boek van
de Historische Kring  
'Van Ridderhofstad tot Buitenplaats'. Groot
enthousiasme kenmerkte de inzet van de
leden van beide werkgroepen. Archeologie
kende in die beginperiode tot omstreeks
midden jaren tachtig zelf een goed lopende
jeugdgroep onder de bezielende leiding van
jan Gussenhoven. Coördinatoren van de
werkgroep 
Archeologie zijn geweest: Marijn 
Lockefeer (1978-1990), Jan Gussenhoven 

(1991-1994), René van der Mark (1995-
2001) van vanaf 2002 Elbert Wallet. 
Van de werkgroep Historisch Onderzoek 
warende coördinatoren Jan Schut (1978-
1985), Gerard de Waard (1986-1991), 
Lenneke Berkhout (1992-1994). Na 1994 
heeft de werkgroep een zieltogend bestaan 
geleid en in 2001 integreerde het bestuur de 
beide onderzoeksgroepen in de nieuwe 
werkgroep Bronnenonderzoek. Als gevolg 
van de veranderde wetgeving, is het er niet 
eenvoudiger op geworden voor werkgroepen 
van amateur-archeologen om ingezet te 
kunnen worden bij het veldwerk van grotere 
onderzoeksprojecten. Er gloort aan de 
horizon wel één nieuw project; nu de 
verplaatsing van de Nieuwegeinse wip-
watermolen naar park Oudegein is begon- 
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nen, willen de archeologen onderzoek doen in
de bodem rond de oude standplaats van de
molen - langs de Hollandse IJssel aan de
Herenstraat in jutphaas. Voorbereidingen
daarvoor worden getroffen. 
Onderzoek door leden van de groep in 
andere dan bodemarchieven komt helaas 
nog niet goed van de grond. Overigens ligt er 
voor de leden van de werkgroep 
Bronnenonderzoek nog een enorme 
hoeveelheid werk; het gaat om de 
beschrijvingen van vondsten uit eerdere 

projecten (bijvoorbeeld De Wiers) en om 
verslagen van die projecten. Overigens is al 
veel gepubliceerd in deelverslagen. De 
werkgroep zette zich mede in bij de 
voorbereidingen van de grote expositie 
rond het jaar van de boerderij 2003 en wil 
meepraten over een herinrichting van het 
centrale deel van ons museum. Natuurlijk wil 
de werkgroep versterking; we kunnen dan 
gericht aan de gang met het zoeken naar 
nieuwe projecten op zowel archeologisch 
gebied als in andere bronnen. 

VOOR U GELEZEN IN  
HET UTRECHTS KATHOLIEK DAGBLAD VAN 2 MAART 1953. 

 
Overgenomen uit de bundel "Jutphaas in het nieuws 1953 - 1955 door J. Schut. 

HET WIT GELE KRUIS 

 
JUTPHAAS,- Het hoogtepunt van de jaarvergadering van het Wit-Gele Kruis was de rede van 
Mevr. Mol - Sinnige. Zij sprak over: "Hoe kunnen wij geluk brengen rondom ons?" 
 
Mevrouw Mol sprak, zoals zij zei, bij voorbaat niet over haar eigen kinderen, omdat geen 
enkele moeder er aan ontkomen kan, al heel spoedig ontzettend te gaan opscheppen  Over de 
jeugd wordt ontzettend veel geklaagd tegenwoordig. Wat is de oorzaak daarvan? Over het 
algemeen een ontzettend tekort aan wederzijds vertrouwen. Wederzijds vertrouwen is een 
onmisbare factor in de opvoeding. Vurig gebed, veel geduld en zelfbeheersing moeten de 
sleutels zijn, waarmee we dat vertrouwen kunnen winnen. Anders ontstaat er een kloof tussen 
ouders en kinderen en gaat het vertrouwen hopeloos verloren. Vooral de puberteitsjaren van de 
jeugd vragen om bijzondere zorg. 
Puberteit is de uitgroei van het kind met ziel en lichaam. De geestelijke moeilijkheden van 
kinderen kunnen soms veel moeilijker zijn dan de lichamelijke. Wij zullen oog moeten hebben 
voor al hun problemen in hun omstandigheden. Opvoeders zullen moeten zijn als de eerste 
christenen, die door de heidenen nagewezen werden met de woorden: "Ziet hoe zij elkander 
liefhebben! " Als we zo de prachtige taak van de opvoeding bezien, zal het ons niet meer bang 
maken in deze veelbewogen tijd te leven. 
Na deze gloedvolle speech bracht de secretaris-penningmeester de leden op de hoogte van het 
wel en wee der vereniging. Het batig saldo bedroeg fl. 1.922,03. Het wijkgebouw, onze trots, 
kostte dit jaar slechts fl. 0,05. De inkomsten van huur e.d. waren fl. 648,00; de uitgaven fl. 
648,05. 
Onze verpleegster heeft ook dit jaar alle krachten bijgezet. Dat valt op te maken uit de 
navolgende cijfers. Er werden 26 T.B.C.-patiënten, 143 zuigelingen, 177 patiënten, 3340 maal 
verpleegd met in totaal 3.326 verpleegdagen. 
De voorzitter bracht dank voor al dit gepresteerde werk. Achter deze cijfers schuilt een 
ontzettend werk. 
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IN MEMORIAM PIET NIEUWENHUIZEN  

Door Piet Daalhuizen 

Op 8 september overleed in het Sint Antonius Ziekenhuis vrij 
onverwacht Piet Nieuwenhuizen. Hij is 80 jaar geworden. Piet 
was enkele weken eerder in het ziekenhuis opgenomen voor een 
operatie. Daarvan herstelde hij niet voorspoedig, maar vanaf 
zaterdag de zesde leek het juist wel beter te gaan. Helaas bleek de 
werkelijkheid anders. 
Aan het einde van de jaren tachtig is Piet Nieuwenhuizen door het 
bestuur van de Historische Kring benaderd om te adviseren bij de 
realisering van het museum in de deel van de historische boerderij 
Warsenhoeck. En dat bleek een gouden greep, want hij ontpopte 
zich als een ware bouwheer, die de restauratie van de boerderij van 
dag tot dag volgde. Hij adviseerde en wist soms bouwplannen bij 
te sturen. Toen de restauratie vorderde, ontwierp Piet de volledige 
inrichting en hij plande de uitvoering van de plannen. Vervolgens 
leidde hij met onnavolgbare energie de groep vrijwilligers, die het 
schilderwerk verrichtte en de meubilering bouwde. De kroon op 
zijn werk was de opening van het museum op 12 april 1990. 

Piet Nieuwenhuizen: 
geweldig actieve vent, altijd 
goed gehumeurd, voor 
iedereen klaarstaand. 

Voorafgaande aan de opening was hij het, die alle werkgroepen stimuleerde om bijdragen te 
leveren aan de vaste en thematentoonstellingen van dat eerste uur van Warsenhoeck. Acht jaar 
heeft hij vervolgens alle historische tentoonstellingen georganiseerd. En dat waren er veel, 
want elke vijf maanden was er een nieuwe expositie te openen! Na zijn terugtreden als 
conservator bleef Piet Nieuwenhuizen actief in de maandaggroep, die in het museum actief is voor 
onderhoud, opbouw van exposities enz. 
Toen Piet in 2002 thuis mee en meer nodig was voor de zorg van zijn vrouw, nam hij afscheid 
van de activiteiten voor de Kring. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot erelid van de 
vereniging. 
Belangstellend bleef hij alles van de Kring volgen. Enkele dagen voor zijn ziekenhuisopname 
belde hij nog met de mededeling, dat hij door de operatie wellicht niet snel genoeg hersteld zou 
zijn om de opening van de expositie `De boer op...' bij te wonen. Helaas liep alles anders en 
verloor de Historische Kring Nieuwegein op 8 september een geweldige actieve vent, die altijd 
goed gehumeurd was en die werkelijk voor iedereen klaarstond. 
Wij zullen Piet missen, maar we menen toch iets te kunnen begrijpen van het verdriet van zijn 
vrouw en kinderen bij dit onverwachte overlijden van deze voor hen onmisbare man. Wij wensen 
zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe in de komende tijd als het gemis zich nadrukkelijker 
zal doen gevoelen. 
Tijdens de uitvaartplechtigheid werd gememoreerd hoe Piet Nieuwenhuizen zijn laatste reis is 
begonnen. Piet, goede reis en rust in vrede. 
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25 Jaar Historische Kring Nieuwegein, vier Cronycken de Geyn per jaar, dat zijn - met dit 
oktobernummer mee - 100 Cronycken de Geyn. 
Honderd (uitgeschreven lijkt het veel meer) Cronycken, waarin de geschiedenis van Jutphaas en 
Vreeswijk in partjes is weergegeven. 
In dit jaar van de Boerderij is er in het julinummer uitgebreid aandacht geschonken aan de 
historie van de nog bestaande boerderij Zuilenstein in jutphaas. 
Ter afsluiting van het jaar halen we een oud partje van stal. Het is een artikel van jan Schut uit de
Cronyck van 1979, nr. 1, waarin de geschiedenis van een - niet meer bestaande en vrijwel vergeten
- buitenplaats met hofstede wordt belicht. 
 
DE BONGENAAR 
GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN EEN BUITENPLAATS 

Door jan Schut 
Redactie jonna Dommerholt 

gespeeld. Waarschijnlijk is het aan het einde 
van de zestiende of het begin van de 
zeventiende eeuw gebouwd door een ver-
mogend Utrechter, om `buiten' uit te rusten 
van de dagelijkse beslommeringen die het 
drukke stadsleven, ook toentertijd al, met zich 
meebracht. Het buitenhuis ontleent zijn naam 
aan het perceel land waarop het gebouwd is en 
dat in de 15e eeuw al bekend stond als 

Midden in het hart van het Nieuwegeinse
industriegebied Plettenburg-de Wiers stond
gedurende een kleine drie eeuwen de bui-
tenplaats `De Bongenaar', ook wel
'Bommenaer' genoemd. 
Over de geschiedenis van het huis en diens 
eigenaars en bewoners is niet zo erg veel 
bekend. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat
het huis in de lokale geschiedenis geen rol
van betekenis heeft 

 

Fragment uit een kaart van Bernard de Roy, getekend in 1696. 
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Bongenaer. Het stuk land is gelegen in het 
zuiden van de voormalige gemeente 
Jutphaas, daar waar de Schalkwijkse
Wetering uitmondt in de Vaartse Rijn, die de 
westzijde begrenst. De noord-oostzijde grenst 
aan de Schalkwijkse Wetering en het zuidelijk 
deel aan de Molenwetering. Deze brede sloot
heeft zijn naam te danken aan een 
watermolen, die daar ooit stond. 
 
Vroegste dateringen 
1439: In dit jaar komen we voor het eerst de 
naam `De Bongenaar' tegen in een akte,
wanneer het kapittel van St. Marie te 
Utrecht een perceel land - groot 6 Rijnlandse
Morgen ( ca. 5 ha) - in erfleen uitgeeft voor
een periode van tien jaar aan Dirk Monenszn.
Waarschijnlijk heeft er toen op het stuk land 
nog geen boerderij of woning gestaan.
Overigens moet hierbij worden aangetekend
dat in het begin de naam De Bongenaar
alleen betrekking heeft op het stuk grond van 
5 ha. en dus 

niet op de gehele polderdriehoek, die veel 
groter is. Pas veel later kreeg de gehele pol-
derdriehoek de naam `De Bongenaar'. 
De boerderij die er op werd gebouwd, kreeg 
dezelfde naam. De hoeve is gebouwd langs de 
Schalkwijkse Wetering en stond tot het einde 
van de twintigste eeuw nog steeds op 
diezelfde plaats. 1469: Albert Beijnop 
volgde Dirk Monenszn. op als pachter. Ook 
hij pachtte op 6 februari 1469 voor de tijd van 
tien jaar het land. Daarna is er een lacune in 
de pachtcharters tot het jaar 1528. Op de 
tiende mei van dat jaar wordt melding 
gemaakt dat het stuk land voor de som van Fl. 
220,- wordt verpacht aan Henricus Berntszn. 
en zijn huisvrouw Geertruida. 1549: Nu is er 
voor het eerst sprake van opstallen op het 
perceel land. Op 17 december huurt Cornelis 
Janszn. uit Utrecht voor een periode van zes 
jaar "Sess merghen landts genoempt De 
Bongenaer mytten getymmer, geboomte ende 
bepotinge dair op 

  
Fragment uit een kaart uit 1626, welke berust in het Rijksarchief in Utrecht. 
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staende, alsoo groot ende cleijn die daer 
geleghen sijn in Vreeswijck geheijten die 
Nyeuwe Vairdt, streckende van de 
Schalkivijcker Weteringhe tot aen den Wye ser 
Moelen toe". 
1556: Omstreeks deze tijd gaat de pacht 
van de De Bongenaer over op Cornelis
Corneliszn. vermoedelijk de zoon van 
Cornelis Janszn. Dit kunnen we concluderen 
uit een nieuw opgestelde akte uit 1564. 1564:
In deze akte, gesteld op naam van Cornelis
Corneliszn., wordt duidelijk vermeld dat hij
reeds een pachtperiode achter de rug heeft.
Hij pachtte De Bongenaer echter "zonder dat
buys, hofstede, getimmert, boomgaert ende 
bepotinge daer op staende" . Hieruit blijkt
dus dat van het perceel een gedeelte wordt
afgescheiden en afzonderlijk verpacht. 
1572: De pachttijd van Cornelis
Corneliszn. is verstreken en Cornelis
Hubertszn. uit Utrecht neemt de pacht over 
van het gehele perceel. In de akte daarover
opgemaakt staat duidelijk vermeld, dat hij
pachtte: "Sess mergen landts, mitsgaders den 
huysinge, hofstede, bogaert, daer op 
getimmerte ende gepoot." 
Cornelis Hubertszn. heeft het huis waar-
schijnlijk niet zelf bewoond, doch onder-
verhuurd aan Anthonius Willemszn. en diens 
vrouw Maria Aertsdr. 
1580: De Kapittelheren van St. Marie 
schijnen echter van het onderhands verhuren 
van hun eigendommen door de pachters niet 
gediend te zijn. Op 4 maart 1580 verhuren zij 
het perceel, zonder opstallen, voor een periode 
van negen jaar aan Johan Willems van 
Waijenoijen. We hebben niet kunnen 
achterhalen wie in die periode de opstallen 
heeft gehuurd of gepacht. 1589: De pachttijd 
van Van Waijenoijen is afgelopen, zijn 
opvolger is niet bekend. Van De Bongenaer 
wordt in dat jaar wel in ander verband melding 
gemaakt als de Staten van Utrecht langs de 
Schalkwijkse Wetering een verdedigingswerk 
laten aanleggen. Dat moest er onder andere
voor zorgen om ongenode gasten te 
weerhouden 

via wetering en Vaartse Rijn naar Utrecht te 
varen en de stad te overrompelen. "Item es 
noch beuonden datter twee waterkens zijn, 
comende deen verby de Heemstede inden Ryn, 
waer deur den viant ofte roouers sousden 
connen comen met cleyne schuytkens ouer 
den Ryn, twelck verhoet sonde moegen 
worden met schantzgen te leggen aan 
Bongenaer, ende tzelve alle nacht laeten 
bewaeren mit enige soldaten vande Vaert. " 
Het is niet te zeggen of met De Bongenaer de 
hofstede is bedoeld of het perceel land. 1626: 
Op een tekening uit dat jaar zien we dat op het 
perceel naast de boerderij langs de 
Schalkwijkse Wetering nog een gebouw is 
getekend, waarover geen verdere gegevens 
bekend zijn. Het vermoeden bestaat dat het 
rond 1590 gebouwd is, maar door wie en 
wanneer precies daarover hebben we geen 
zekerheid. Dit nieuwe gebouw op de meest 
westelijke punt van de polderdriehoek is de 
buitenplaats De Bongenaer, waar het verdere 
deel van dit artikel overgaat. 
Op de tekening zien we een huis geheel 
door bomen omgeven, waardoor het toch een 
zeker belang krijgt toegedicht. In de lokale 
geschiedenis heeft het echter bij lange na 
niet die rol gespeeld die andere 
buitenplaatsen en kastelen in het gebied van 
jutphaas wel speelden. Kastelen zoals 
Oudegein, Rijnhuizen, Rijnenburg, 
Rijnestein en Vronestein hebben in het ver-
leden de geschiedenis van jutphaas bepaald. 
De Bongenaer heeft dat geenszins, om die 
reden ontbreken in de geschiedkundige 
naslagwerken veelal gegevens over deze 
buitenplaats. 
 
Nieuwe bestemming 
1634: De Bongenaer - oorspronkelijk 
bedoeld als buitenverblijf voor een vermogend 
Utrechter - wordt bewoond door jan Aert 
Teuniszn. Deze verkreeg van het Kapittel 
van St. Marie in "eeuwige erfpacht .... Een 
kont twaalf roeden lants met het huys daarop 
staende, gelegen in de 
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Geregte van Jutphaes aen de Schalkwycker 
Weteringhe, sijnde genomen ende gemeten, 
volgens caerte, daer a fgemaekt, van het 
landt, Den Bongenaer genaemt." De eigenaar 
jan Aert Teuniszn. noemt zich later Jan Aert 
Teunisse Bongenaer. 1664 - 1675: Dochter 
Lijsbeth bleef na het overlijden van haar vader 
Jan Aerts in 1664 het huis bewonen tot haar 
dood in 1675. 1675: Haar achterneef Aert 
Aertszn. Bongenaer De Oude wordt de 
volgende bewoner. Hij trouwde in november 
1680 met Teuntje Ruisch uit `t Wael. Zij 
hebben De Bongenaer waarschijnlijk niet erg 
lang bewoond. In 1684 treedt een nieuwe 
pachter op, eveneens Aert geheten. Zijn pacht
loopt door tot zijn overlijden in 1699, dan 
wordt De Bongenaer overgedragen aan de 
familie Ruisch. Leden uit dit geslacht blijven het 
huis bewonen tot diep in de negentiende eeuw, 
terwijl zij door erfpacht van de landerijen, 
naast de buitenplaats, ook de gehele 
polderdriehoek in handen krijgen. Wie echter 
tijdens de vroegste periode de respectieve 
eigenaars zijn geweest van de buitenplaats 
wordt niet geheel duidelijk. Eerst in het 
midden van de 18e eeuw kunnen we met meer 
zekerheid vaststellen wie de opeenvolgende 
eigenaren waren. 
 
1762: Tot in het jaar 1762 behoort De 
Bongenaar tot het bezit van Isa~c Verborght,
Lid van de Vroedschap en oudburgemeester
van de stad Utrecht. Op de zesde november
1762 wordt Mr. Arnold Pit de nieuwe 
eigenaar. Omstreeks die tijd wordt De 
Bongenaar gepacht en bewoond door Gijsbert 
Ruisch. Dit blijkt uit het feit dat hij 
medeondertekenaar is van de akte van
overdracht van Verborght aan Pit. Deze laatste
was op 16 juni 1709 te Utrecht geboren en 
heeft daar vele belangrijke functies bekleed. 
Zo was hij Kanunnik van het Kapittel van St. 
Marie, lid van de Raad en Schepen van 
Utrecht. Naast dit alles vervulde hij ook 
nog een functie in het waterschap Bijleveld, 
waaarvan hij in 1743 Hoogheemraad was. 
Later, 

in 1756, was hij Hoogheemraad van het 
waterschap Lekdijk-Bovendams. Arnold Pit 
huwde tweemaal: zijn eerste vrouw was 
Arnoldina Grothe, dit huwelijk bleef 
kinderloos. Zijn tweede vrouw was Adriana 
Elisabeth Abeleven. Uit dit laatste huwelijk 
werden een zoon en een dochter geboren. 
Mr. Arnold Pit overleed op 17 november 
1782. 
1783: Op het moment van overlijden van Mr. 
Pit waren zijn beide kinderen reeds overleden 
en zijn kleinkinderen nog niet meerderjarig. 
Om die reden wordt op 15 april 1783 De 
Bongenaar verkocht aan Maria Barbara des 
Orby, gehuwd met Salomon Johan Baron van 
Gersdorff, een gepensioneerd luitenant-
kolonel van het Utrechtse leger. Twee jaar 
later gaat De Bongenaar weer in andere 
handen over. 1785: Op 15 september van dat 
jaar verkoopt Mevrouw des Orby de 
buitenplaats aan de heer jan Lincklaan uit 
Haarlem: "De heer jan Lincklaan heeft 
gekogt van vrouwe Maria Barbara des Orby, 
Echtgenoote van den Heer Salomon Johan 
Baron van Gersdorff, een buytenplaats c.a. 
genaamd Den Bongenaer met sijn Speelhuys,
Tuynmanswoninghe, Schuur en 
Schuytenhuys, moes en vruchttuynen tesamen
groot 21

12 mergen onder 't Overeynd van 
Jutphaes, aan de oostzijde van den Rhijn, 3 
mergen 284 roeden meede aldaar, nog 31/2 
mergen 474 roeden weijland, genaamd den 
Blaasbalk, geleegen als vooren, 2 mergen 
weijland onder voors. Geregte aan de 
westzijde van de Rhijn met sijn stallinghe en 
koetshuys daarop staende, te samen om Fl. 
8500,- volgens coopcedulle van 15 september 
1785. " 1788: Nog geen 21/, jaar later 
verkoopt jan Lincklaan op zijn beurt De 
Bongenaar aan Pieter van Mollem Zijderveld 
uit Amsterdam voor fl. 8600,-. Op het moment 
van verkoop wordt De Bongenaar bewoond 
door Jan Gijsbert Ruisch, zoon van de eerder 
genoemde pachter uit 1762. Na vrij korte 
tijd verkoopt ook Van Mollem het buiten-
verblijf weer. Waarom de eigenaren kort na 
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het in bezit komen van De Bongenaar het 
weer verkochten is niet altijd even duidelijk.
Soms heeft het met een overlijden te maken, in 
andere gevallen kan het gelegen zijn in de 
woelige - Franse - tijd waarin men leefde. Een 
derde, misschien wel de meest voor de hand 
liggende reden is de volstrekt geïsoleerde 
ligging van de buitenplaats. Immers de 
Plettenburgerweg was er nog niet en vanaf de 
Vreeswijksestraatweg was het huis alleen met 
een bootje te bereiken door de Vaartse Rijn 
over te steken. Een weinig comfortabele 
onderneming! 
1793: Pieter van Mollem Zijderveld verkoopt 
De Bongenaar aan de heer Amos Rinkhuizen
voor de som van fl. 9600,-. Daarmee kan
Van Mollem zijn lening ad fl. 7000,- voor de 
aankoop van De Bongenaar aflossen. 
Aardappelen 
Aan het eind van de 18e en het begin van de
19e eeuw bewoont Hendrik Ruisch, een zoon 
van Jan Gijsbert, het huis. Amos Rinkhuizen
blijft 20 jaar lang de eigenaar van de 
buitenplaats. Gedurende die tijd worden er op 
De Bongenaar regelmatig aardap 

pelen en veldvruchten te koop aangeboden. 
1814: Amos Rinkhuizen komt te overlijden. 
Aangezien zijn vrouw al eerder overleden is, 
volgt op verzoek van de erfgenamen een 
publieke verkoping op 12 oktober 1814. De 
buitenplaats komt in handen van Wilhelmus 
Hermanus Westhoff, grondeigenaar, 
wonende aan de Oudegracht in Utrecht. Nog 
geen halfjaar later wordt het huis 
doorverkocht aan de burgemeester van 
Jutphaas, Isaäc Schaly. 1815: Uit de akte van 
verkoop, de dato 7 februari 1815, blijkt De 
Bongenaar te zijn verkocht voor Fl. 3995,-. 
De akte van verkoop is onderverdeeld in drie 
percelen, waarvan de eerste twee eerst 
afzonderlijk worden geveild, om daarna 
nog eens samen onder de hamer te komen. 
Als bij de gezamenlijke veiling de opbrengst 
groter is dan bij de afzonderlijke veilingen van 
de percelen, zullen de eerste kopers 
ontheven zijn van de koop. Is bij een 
gezamenlijke veiling de opbrengst van de 
percelen echter lager dan bij de eerste veiling, 
dan zijn de kopers verplicht het door hun 
gekochte te aanvaarden. 

 

Soldaten, gefotografeerd tijdens de Eerste Wereldoorlog tijdens graafwerkzaamheden b i j   
De Bongenaar. (Foto Historische Kring Nieuwegein)
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Het eerste perceel omvatte: "De buitenplaats 
De Bongenaar" bestaande in eene Huizinge 
met vier Beneden Kamers, een provisie 
Kamertje en een Keuken, zes 
Bovenkamers en een Zolder, item een Salon 
o f Speelhuys, met al het geen daarin aard en 
nagelvast is, met de Tuinen mitsgaders Vijvers
en Kommen, groot twee en een halve Morgen, 
staande en gelegen aan de Oostzijde van de 
Vaartschen Rhijn op den hoek van de 
Schalkwijksche Wetering. " Tijdens de eerste 
veiling werd door Willem van Beusekom, een 
Utrechtse timmerman, een bod gedaan van fl. 
1200,-. Aangezien er gedurende die eerste 
veiling niemand een hoger bod uitbracht, 
werd het bovenvermelde aan Van Beusekom 
toegewezen. Het tweede perceel: "Drie 
Morgen allerbest weijland" ging voor fl. 
1900,- over in handen van Leonarius Korver, 
rentenier, eveneens wonende binnen Utrecht. 
Hierna werden de beide percelen gezamenlijk 
ingezet op het bedrag van de afzonderlijke 
percelen, namelijk fl. 3100,-. 

De burgemeester van jutphaas Isa~c Schaly, 

deed daarop een bod van fl. 150,- hoger. 
Aangezien daarop niemand meer bood, werden 
de percelen toegewezen aan Schaly, die 
daarna, voor fl. 1745,- ook het derde perceel 
koopt: "Twee Morgen bouwland, aan de 
westzijde van de Vaartschen Rhijn gelegen, 
tegenover De Bongenaar, met de Stallinge, 
Koetshuijs en verder getimmerte daarop 
staande. " Of Hendrik Ruisch, de pachter, 
omstreeks die tijd het huis nog bewoonde, is 
niet met zekerheid te zeggen. In de jaren 1815 
en 1816 komen we met regelmaat 
advertenties tegen waarin De Bongenaar te 
huur wordt aangeboden. 1817: Op 27 oktober 
wordt ten overstaan van notaris W F.L. 
Lapidoth uit IJsselstein de buitenplaats De 
Bongenaar geveild en gekocht door Hendrik 
Schreurs, tapper, wonend te Jutphaas. 
1822: Hendrik Schreurs verkoopt het buiten 
op 22 juni, ten overstaan van notaris C.J. 
Heylidy te Utrecht aan de heer Gerrit Schaly, 
grondeigenaar of anders gezegd 
grootgrondbezitter, wonende aan De 
Doorslag onder de gemeente jutphaas, 

De Valomhuisjes, bezittingen van Gerrit Schalij, kwamen in 1855 in handen van zijn dochter 
Elisabeth Cornelia, gehuwd met Jilles Lem. (Foto Historische Kring Nieuwegein) 
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voor de somma van fl. 3500,-. Tot 31 
december 1823 oefende Gerrit Schaly ook nog 
het beroep uit van herbergier. De Bongenaar 
blijft nu gedurende lange tijd in één hand. Ook 
Gerrit Schaly heeft - zoals hierboven reeds 
bleek - De 
Bongenaar niet zelf bewoond, maar het met 
tussenpozen van leegstand verhuurd. 1829: 
Per 1 november van dat jaar wordt het huis te 
huur aangeboden. De nieuwe bewoner is den 
Weledelgestrenge Heer Van Beek. Deze heeft 
er overigens niet lang gewoond. 
 
Publieke verkoping 
1831: Middels enige advertenties in de 
Utrechtsche Courant zien we dat het huis op 
nieuw te huur wordt aangeboden. Enige tijd 
daarvoor, op 21 juni, vindt op De Bongenaar
een publieke verkoping plaats. "Men zal op 
Dinsdag de 21 Junij 1831, des voormiddags
ten 10 ure precies, op den Huize De 
Bongenaar, bewoond wordende door den
Wel.Ed.Gestr. Heer Van Beek, en staande aan
de Vaartschen Rijn, tusschen de gemeenten
jutphaas en Vreeswijk, ten overstaan van de 
binnen Utrecht residerende Notaris Nicolaas
de Graaf publiek verkopen: velerhande
moderne en nette Mahognihouten en andere 
Meubilen, Bedden, Matrassen, Dekens, 
Spreijen, Vloerkleden, Karpetten, Gordijnen,
Bed- en Tafellinnen, Porcelein, Kristal, Glas-
en Aardewerk, voorts staande Horloge,
Pendule in een Schilderij, onderscheidene 
Portefeuilles met Teekeningen van diverse
Meesters, alsmede met Fragmenten van Van 
Stade en Marcus, wijders Koper, Tin, Blik, en 
hetgeen verder te voorschijn zal worden
gebracht. Breeder bij aangeplakte biljetten 
omschreven, terwijl de goederen daags voor 
den verkoopdag van des voormiddags ten 10 
ure tot des namiddags 1 ure, en van ten
namiddags 2 ure tot desavonds ten 6 ure 
zullen kunnen worden bezigtigd." 
 
1855: Op 4 januari laat Gerrit Schaly zijn 
testament opmaken ten overstaan van notaris 
C.G. Balbian van Doorn. Na zijn 

dood (16 juli 1855) zullen zijn bezittingen 
als volgt worden verdeeld: 
a) Zijn dochter Elisabeth Cornelia Schaly, 

gehuwd met de heer Jules Lem, verkrijgt de 
volgende bezittingen: 
"De Heerenhuizinge Nieuwenstein" met 
Koetshuis, Erf, Boomgaard, alsmede de drie 
woningen, genaamd De Drie Linden en 
vijf woningen, genaamd De Valom met
 schuur, erf en tuin. 
Bovenstaande goederen werden getaxeerd 
op fl. 16.000,-. Daarnaast verkreeg 
Elisabeth Cornelia nog enkele percelen land 
in het Nedereind van Jutphaas, die werden 
getaxeerd op fl.5000,-." 

b) Zijn dochter Cornelia Schaly, gehuwd met 
Joris Sanderson, woonachtig binnen 
Utrecht, kreeg: "De Heerenhuizinge De 
Bongenaar met Schuur, Tuin, Bosch, 
opgaande Boomen, Bouw- en Hooiland, te 
zamen groot vier bunders, een en 
negentig roeden, dertig ellen." De taxatie-
waarde was f. 7400,-. Ook zij kreeg nog 
enige percelen land in jutphaas, waarvan de 
waarde werd bepaald op fl. 14.200,-. 

c) Zijn zoon Cornelis Schaly schenkt hij: 
"Twee Heerenhuyzingen met Schuur en 
Tuin, staande in het dorp Jutphaas aan den 
Straatweg, sectie B, 277, 278, 279, groot 
vier roeden en zes en zestig ellen." De 
waarde van de huizen wordt geschat op fL 
3000,- Daarnaast krijgt hij toegewezen aan 
landerijen fl. 15.600,- . 

d) Aan zijn zoon Antonie Cornelis Schaly 
schenkt hij: "Den Huizingbe Den 
Doorslag, met Achterhuis, Stalling, 
Hooiberg, Koetshuis met Werkhuis, 
Loodsen, Schuur, Tuin en Boomgaard in 
het Nedereind van jutphaas gelegen, 
groot zes en tachtig roeden en zes en 
twintig ellen.- De waarde is fl. 16.000. Ook 
kreeg hij nog landerijen met een waarde 
van fl. 7200,-. 

e) De kinderen van zijn overleden zoon jan 
Schaly kregen eveneens verschillende 
percelen land toegewezen. Hiervan 
bedroeg de waarde f1.11.100,-. 
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Erfenis 
Op 26 oktober 1855 wordt ten overstaan 
van Notaris De Balbian van Doorn de akte 
van overdracht van de buitenplaats De 
Bongenaar aan Cornelia en Joris 
Sanderson getekend en bekrachtigd. Het 
echtpaar had vier kinderen. 1) Maria 
Elisabeth Sanderson, gehuwd 

geweest met en weduwe van Isaäc 
Frederik van Voorthuijsen. 

2) Elisabeth Anna Geertruida Sanderson, 
in gemeenschap van goederen getrouwd 
met Dirk Gerardus Wygardus van 

Voorthuijsen, koopman te Rotterdam. 
3) Aletta Elisabeth Cornelia Sanderson, 

gehuwd met Pieter Hendrik Smalt, 
koopman en eveneens wonende te 
Rotterdam. 

4) Nicolaas Sanderson, wonende te 
Utrecht en daar penningmeester van het 
Waterschap van de Hoge en de Lage 
Weide. 

 
1871: Volgens het testament van Cornelia 
Sanderson-Schaly van 12 juli 1871 wordt de 
buitenplaats De Bongenaar en verdere 
gebouwen "gelegen aan de oostzijde en de 
westzijde van de Vaartsche Rijn met Tuin, 
Bosch, Hooi- en Weilanden met 
Bouwlanden onder jutphaas en 
Vreeswijk", na haar dood toegewezen aan 
haar enige zoon Nicolaas. De waarde van dit 
onroerend goed werd daarbij bepaald op fl. 
27.048,-. De drie zusters van Nicolaas 
ontvingen ieder een erfenis bestaande uit 
aandelen en obligaties met eveneens een 
waarde van fl. 27.048,-. 1872: Op 12 
december wordt een strook grond ter 
grootte van 58 are, tezamen met nog enkele 
gedeelten van andere percelen, inclusief 
schadeloosstellingen, voor een bedrag van fl. 
29.000,- verkocht aan de Commissie van 
Aankoop van Landerijen. Deze commissie 
hield zich bezig met het verwerven van 
percelen land voor de verbreding van de 
Vaartse Rijn. 1875: Toen Nicolaas 
Sanderson op 10 november door het tekenen 
van de akte 

van overdracht in het bezit kwam van de 
buitenplaats De Bongenaar - zijn moeder was 
op 22 oktober van dat jaar overleden - was 
het gebouw niet veel meer dan een slecht 
onderhouden, groot huis. Het had vele jaren 
leeggestaan. Regen en wind hadden hierdoor 
vrij spel gekregen en voor bewoning was het 
ongeschikt geworden. 1883: In dat jaar komt 
dan ook de sloper op De Bongenaar. Eerst om 
enige bijgebouwen te slopen, maar in 1884 
komt de "Heerenhuizinge De Bongenaar" 
zelf aan bod. 1885: Van het eens zo statige 
huis De Bongenaar is niets meer over. Alleen 
langs de Schalkwijkse Wetering bleef de 
hofstede of boerderij nog zo'n 100 jaar staan 
en droeg de naam, die haar in lang vervlogen 
tijden door het buitenhuis werd afgenomen: 
"De Bongenaar". Eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw is de boerderij tot de grond toe 
afgebrand. Anno 2003 rest ons nog slechts de 
herinnering. 
 
• Huize Nieuwenstein is het huidige perceel 

Herenstraat 45. 
 
Bronnen: 
1. Archief van de inventaris van het Kapittel 

van St. Marie. 
2. Kroniek van het Historisch Genootschap, 

gevestigd te Utrecht, diverse edities. 
3. Vele jaargangen van de Utrechtse 
Courant uit de periode 1770 - 1840. 

4. Gedeelten van een manuscript van een 
onbekende schrijver, waarschijnlijk een telg 
uit het geslacht Bongenaar, handelend over 
de geschiedenis van De Bongenaar. 

5. Verschillende losse aantekeningen van de 
hand van Ir. E. Muller, van het Kadaster 
te Utrecht. 
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KRING PAKT UIT MET DRIEDUBBELE TENTOONSTELLING 
 
 
Door Gerard Veerkamp 
Het moest een bijzonder feestelijk jaar worden voor de Historische Kring Nieuwegein: de
vereniging bestaat 25 jaar. Maar juist in dit jubileumjaar sloeg het noodlot toe. De besmettelijke
kippenziekte vogelpest veroorzaakte dood (en verderf) en zorgde ervoor dat het `thuishonk' van
de vereniging, het Museum Warsenhoeck, op het terrein van kinderboerderij IJsselstee, geruime
tijd verboden terrein was. Verboden voor de leden van de vereniging, voor alle werkgroepen en
voor bezoekers van het museum. 

Daarom konden geplande tentoonstellingen 
niet op het oorspronkelijke tijdstip doorgaan.
De Historische Kring ging echter niet bij de 
pakken neerzitten. Vanaf het moment, dat het 
terrein van de kinderboerderij in het park 
Oudegein weer volledig toegankelijk was, 
stortten veel vrijwilligers zich vol overgave 
aan de organisatie van liefst drie gloednieuwe 
exposities. Op de eerste plaats is er een 
speciale ten 

toonstelling `De Boer op...boerderijen in 
Nieuwegein', in het kader van het jaar van 
de Boerderij, waartoe 2003 is uitgeroepen. 
Doel van dit themajaar is extra aandacht te 
schenken aan de waarde van ons landelijk 
cultureel erfgoed. Behoud en goed beheer 
van historische boerderijen en erven is nodig 
om de agrarische geschiedenis van 
Nederland ook voor de toekomst te 
waarborgen. 

Onder meer voorzitter Fer Martens (tweede van links) en naast hem erelid Han ter Maat brachten een 
toost uit op de `zilveren' Kring. 
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Ook op de hildes van de museumboerderij is veel moois te bewonderen. (Foto's

Lia Steenbergen) 

Een deel van de stijlkamer in 
 Museum Warsenhoeck. 

Het was gezellig druk tijdens de opening van de 
jubileumtentoonstellingen. 
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Het Museum Warsenhoeck is zelf al gevestigd 
in een bijzondere historische boerderij, die 
stamt uit de zeventiende eeuw op het 
grondgebied van het vroegere stadje Geyn. 
Een van oorsprong kleine nederzetting aan de 
Hollandsche IJssel. In het museum staat onder 
meer een maquette van een boerderij uit ca. 
100 jaar na Chr. Daarnaast zijn er maquettes
van historische boerderijen te zien uit 
jutphaas en Vreeswijk, de beide dorpen die 
vanaf 1971 samen Nieuwegein gingen heten.
Ook zijn plattegronden, tekeningen, foto's, 
gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en ander 
bijzonderheden van de 15e-eeuwse boerderij
Zuilenstein aan de Jutfase Nedereindseweg te 
bewonderen. In het museum is tevens een
fraaie stijlkamer ingericht. 
Omdat de Historische Kring Nieuwegein 
jubileert, stelt de vereniging in een andere 
expositie ook zichzelf tentoon. De bezoekers 
kunnen kennismaken met of herinneringen 
ophalen aan 25 jaar verenigingsleven, 
bijzondere schenkingen, uitgaven van Cronyck 
de Geyn, het kwartaalblad van de Kring, en 
verworven voorwerpen. Deze twee 
tentoonstellingen werden zondag 7 
september geopend door Ben Seijger, de 
huidige bewoner van de gerestaureerde 
boerderij Zuilenstein. De beide tentoon-
stellingen krijgen een semi-permanent 
karakter. Zij zullen, naar het zich laat aan-
zien, zeker een half jaar te bezichtigen zijn. 
Welke leden van de Historische Kring werkten 
zoal mee aan de totstandkoming van die 
fraaie tentoonstellingen? Lia en Dick 

Steenbergen verzorgden de fotocollages. Piet en 
Rina van der Stralen en Lia Steenbergen 
richtten de stijlkamer in. Wim Feirabend en 
Otto Pijpker tekenden voor de foto-expositie. 
René van der Mark en Evelyne de jong is dank 
verschuldigd voor hun werk aan de maquettes, 
expositie van gereedschappen, 
gebruiksvoorwerpen en foto's. Piet 
Daalhuizen en Wim Feirabend gaven het 
overzicht van de historie van onze Kring, ter-
wijl Cor van de Kooy de tentoonstelling van de 
pijpen voor zijn rekening nam. 
 
Om het feest compleet te maken ging een 

week later, op zondag 14 september, een 
derde tentoonstelling van start. Op de 
hooizolder van museum Warsenhoeck lieten 
twee Nieuwegeinse vrouwen hun talenten op 
hedendaags kunstgebied zien. Marie-José 
Rademaker exposeerde beelden en 
tekeningen, terwijl Noëlle van Benthum 
aquarellen en gemengde technieken ten-
toonstelde. Samen hebben ze tevens collages 
gemaakt. De twee Nieuwegeinse kun-
stenaressen gaven hun gezamenlijk werk 
`Oriënt' als titel mee, omdat z e zich lieten 
inspireren door Oosterse landen en culturen, 
zoals India en Tibet. 
Alle leden van de Historische Kring 
Nieuwegein waren ter gelegenheid van het 
jubileum uitgenodigd de feestelijke opening 
van de jubileumexposities gratis bij te wonen.
De openingstijden van het museum zijn: Van 
1 oktober tot 31 maart: zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
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WORDT 2004 HET JAAR VAN DE WIPWATERMOLEN OUDEGEIN? 

door Piet Daalhuizen 

Nadat een onderaannemer het herbouwproject 
van de wipwatermolen Oudegein had verlaten 
en het werk enkele maanden stil heeft gelegen, 
is begin september begonnen met het 
opmetselen van de muren van de molen. Dit 
opmetselen is een onderdeel van de verplaatsing 
van de molen, die wordt gefinancierd door de 
Stichting Wipwatermolen Oudegein. Daarnaast 
is de Stichting de Utrechtse Molen 
verantwoordelijk voor de restauratie van de 
wipwatermolen en daar staat het Nieuwegeinse 
project hoog op de prioriteitenlijst. Er is, omdat 
de eerste subsidieaanvraag was verlopen, een 
nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en tevens 
is het pro 

ject voor 2004 geplaatst op de prioriteitenlijst 
van de gemeente Nieuwegein. Er is een redelijk 
geachte kans, dat de subsidie-aanvraag voor 
2004 wordt goedgekeurd. Als dat het geval is, 
bestaat de mogelijkheid door een systeem van 
voor-financiering de restauratie te voltooien 
nog voordat de subsidie werkelijk wordt 
uitbetaald. 
Als het nu dus allemaal, na vele vele jaren, eens 
voorspoedig zou gaan verlopen, ja alsdan kan 
2004 het jaar worden dat het oudste molentje 
van de provincie Utrecht in historische glorie 
herrijst. Duim met ons mee, dat 2004 het jaar 
van de wipwatermolen Oudegein wordt! 

Het onderste deel van de wipwatermolen staat vlak bij Museum Warsenhoeck in Oudegein. 
(Foto joop Terpstra) 
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VOOR U GELEZEN IN ............................  
HET UTRECHTS NIEUWSBLAD VAN 29 SEPTEMBER 1978. 

door Piet Daalhuizen. 

Vijf en twintig jaar geleden werd in Nieuwegein de Doorslagbrug in gebruik genomen, die de 
verbinding vormt tussen de Noordstedeweg en de Vreeswijksestraatweg. Het verslag van de 
gebeurtenis is voor u opgediept uit de archieven. 

NIEUWEGEIN RUILT OUDE BRUGGEN IN 
(Van een onzer verslaggevers) 

 
NIEUWEGEIN - Tussen de voormalige gemeenten jutphaas en Vreeswijk is woensdag een derde 
brug `geslagen'. Reden voor een klein feestje, want met de opening van de nieuwe Doorslagbrug 
zijn de beide oude kernen nu op drie plaatsen met elkaar verbonden. Twee weken eerder werd de 
nieuwe Geinbrug al voor het verkeer opengesteld. 

De oude Doorslagbrug, naast de Henkelfabriek, werd gisteren voor de laatste keer opengedraaid. 
Waarnemend burgemeester Fibbe liet de klink vallen en de mensen van de werkbouwkundige 
dienst van Rijkswaterstaat slaakten een zucht van verlichting: „Hé hé, hij heeft het gehaald". 
 
Over de sterkte van de twee oude bruggen over de Doorslag bestond bij Rijkswaterstaat al lange 
tijd onzekerheid. „Het waren zorgenbruggetjes", zei Fibbe. „Ze gingen op de meest 
ongelukkige momenten kapot. Met angst en beven zagen de mensen van de werkbouwkundige 
dienst de bruggen ouder worden. Geinbrug en Doorslagbrug stammen uit de vorige eeuw (19e 
eeuw - red) en zijn gebouwd op het dragen van de paardetram en niet berekend op het zware 
verkeer van deze tijd". 
 
De Doorslagbrug zal zo snel mogelijk worden weggehaald. De oude Geinbrug ligt aan de 
ketting. Het bruggetje is door Rijkswaterstaat aan de gemeente Nieuwegein overgedragen. 
„Wellicht kan deze brug een pittoresk plekje krijgen in het park Oudegein", stelde Heikens van 
Rijkswaterstaat voor. 
 
De nieuwe Geinbrug (Dat is onjuist; moet zijn Doorslagbrug - red) ligt ter hoogte van het 
toekomstige stadscentrum van Nieuwegein en verbindt de `verlegde' Vreeswijksestraatweg met 
de Noordstedeweg, die uitkomt in de wijk Batau-zuid. De Geinbrug ligt het meest zuidelijk en 
ligt in de verbinding tussen de wijken Hoog Zandveld en Doorslag via de nieuwe weg Parkhout 
en de Buizerdlaan. De derde verbinding tenslotte betreft de provinciale weg 5-15, die vanuit 
Utrecht via het centrum van Nieuwegein aansluit op de Rijksweg Utrecht - Den Bosch in 
Nieuwegein-zuid. 
 
Nieuwe bruggen genoeg in Nieuwegein. Begin deze week werd de voetgangersbrug over de S-15 
tussen de wijken Wijkersloot en Batau geopend en binnenkort start de bouw van een brug tussen 
centrum-oost en het industriegebied Wiers-zuid. 
 
Rijkswaterstaat had Nieuwegein schriftelijk gevraagd zo snel mogelijk de kosten van de nieuwe 
brug te declareren. „Dat is niet tegen dovemansoren gezegd", zei burgemeester Fibbe. Hij 
overhandigde Heikens direct na de opening van de Doorslagbrug een declaratie van fl. 
2.159.000,-. 
 
De opening van de nieuwe brug betekent dat een gedeelte van de Vreeswijksestraatweg kan 
worden opgebroken. Voor het fietsverkeer blijft het nog even tobben op de `verlegde' 
Vreeswijksestraatweg. een groot gedeelte van het fietspad bestaat slechts uit zand en op de 
hoofdweg dendert het bouwverkeer! 
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Dr. P. 't Hart, oud-archivaris van het Universiteitsmuseum, maar bovenal een geweldige 
verteller, houdt op maandag 24 november een lezing over: `De goede oude tijd ................ een 
illusie(?)'. Hart gaat aan de hand van actuele gebeurtenissen terug naar vroeger. 
De lezing vindt plaats in kerkelijke centrum de Bron, Buizerdlaan 1 in Nieuwegein. Aanvang 
20.00 uur. Leden van de Historische kring hebben gratis toegang. Anderen betalen 1 Euro 20 
cent. 

DE GOEDE OUDE TIJD ... EEN ILLUSIE(?) 
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