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DIALEZING OVER REDERIJ OP DE LEK 
Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering, die voorlopig is gepland op MAAN-
DAG 12 MAART, houdt Jaap Boersema een dialezing. Jaap Boersema is gids van 
Schuttevaer en maakt deel uit van de groep Gidsen van Vreeswijk. 
Zijn dialezing heeft als titel: “Rederij op de Lek— 150 jaar geleden opgericht!”  
De lezing gaat over deze scheepvaartonderneming, die met prachtige raderboten de 
diensten tussen Schoonhoven en Rotterdam onderhield, die later werden uitgebreid 
tot aan Culemborg. In Vreeswijk was een aanlegplaats nabij de Rijkspeilschaal (De 
Peperbus), in de buurt van het Frederiksoord en het Raadhuisplein. 
De jaarvergadering en dialezing vinden plaats in kerkelijk centrum De Bron, Bui-
zerdlaan 1, Nieuwegein. Aanvang 20.00 uur. Leden van de Historische Kring Nieu-
wegein hebben gratis toegang; anderen betalen 1,20 euro. 
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OUDE FILMS OVER JUTPHAAS EN VREESWIJK 
Veertig en vijftig jaar geleden liepen en reden enthousiaste filmers door de dorpen 
Jutphaas en Vreeswijk. Wat zij zagen en met hun camera’s vastlegden, leverde twee 
films op, die  op MAANDAG 26 FEBRUARI opnieuw worden vertoond. Dat gebeurt 
als activiteit van de Historische Kring Nieuwegein in kerkelijk centrum de Bron. 
Wat kunnen de kijkers verwachten van de twee films, die elk zo’n half uur duren? 
Beelden van Jutphasers en Vreeswijkers in hun dagelijkse doen en vrijetijdsbesteding 
zoals sportbeoefening. Het wordt vooral een kwestie van koppies kijken, want het 
zijn zogeheten ‘stomme’ films. Met name oudere plaatsgenoten zullen met veel inte-
resse willen zien hoe hun soms nog levende familieleden, vrienden of buurtgenoten 
er in 1956 en 1967 uitzagen op film. Ook anderen die benieuwd zijn naar tijdsbeelden 
halverwege de vorige eeuw kunnen hun hart ophalen bij deze voorstelling.  
De voorstelling in de Bron aan de Buizerdlaan 1 begint om 20.00 uur. Leden van de 
Historische Kring Nieuwegein hebben gratis toegang; anderen betalen 1,20 euro. 

Wassende huisvrouw vanuit Jutphaas opgevoed 
Een nieuw jaar, het 29ste in de geschiedenis van Cronyck de Geyn. Met een nieuw num-
mer, waarvan de inhoud voor het overgrote deel is geschreven door ons lid Piet Daalhui-
zen. Hij dook in de historie van de Nederlandsche Persil Maatschappij - beter bekend als 
de Henkel -  die 75 jaar geleden haar fabriek in Jutphaas opende. Vanuit die fabriek op de 
plek waar de Vaartserijn en Doorslag samenkomen, moest de Nederlandse huisvrouw als 
het even kon massaal aan het Zelfwerkend Waschmiddel Persil worden geholpen. 
 
Daalhuizen beschrijft tevens een opmerkelijke inbraak in de rooms-katholieke Schuur-
kerk. In 1780 veranderden in die kerk een tapijt en altaarkleed van eigenaar.  
 
Vanzelfsprekend ontbreekt de traditionele overpeinzing van onze voorzitter aan het be-
gin van een nieuw jaar niet. Hij laat zich deze keer inspireren door de succesvolle molen-
tentoonstelling die nog in ons museum Warsenhoeck draait en door de heropening afge-
lopen zomer van de vernieuwde wipwatermolen. Molen en wind zijn de steekwoorden in 
zijn nieuwjaarswoord.  
 
Ook de vaste rubrieken ‘Jutphaas/Vreeswijk… zoals het was’ en ‘Gelezen voor u in…’ zijn 
wederom het lezen en kijken meer dan waard. En wie wil weten welke activiteiten de 
Historische Kring Nieuwegein voor haar leden en andere belangstellenden in 2007 te bie-
den heeft, komt ook aan zijn trekken in deze Cronyck de Geyn. 
 
 Veel leesplezier. 
 
De redactie.  
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 Over molens en wind 
De Kring was in het afgelopen jaar druk in de weer met molens. Zo is de succesvolle Mo-
lententoonstelling nog steeds te zien in het museum. Van de zomer was dan ook eindelijk 
de Wipwatermolen bij de Kinderboerderij gereed. Reden voor een flink feest! 
  
De molen is een niet weg te denken onderdeel in ons landschap. Er was aan het eind van 
de middeleeuwen heel wat technisch vernuft nodig om uiteindelijk dit soort ‘machines’ te 
laten werken. En als u eens in een draaiende molen hebt gestaan, weet u precies waarover 
ik het heb: reusachtige knarsende assen, een heleboel lawaai en houten vloeren die mee-
bewegen met het ritme van de wieken.  
 
Nederland en windmolens hebben wat met elkaar: de wooden shoes en de windmills zijn 
geliefde exportartikelen. Een molen moet je draaien om hem goed in de wind te krijgen. 
Dan heb je maximaal profijt. Daarin zijn wij Nederlanders meesters.  
Wij kijken iedere ochtend ‘hoe de wind waait’. Maar doen we dit thuis en in Nederland 
niet al te veel en al te vaak? Houden we niet te veel rekening met die windrichting? 
‘Polderen’ we niet te veel? Is een gezond stukje tegenwind soms ook niet nodig? 
  
Wij zijn - vooral in de geschiedenis - opgevoed met allemaal meningen over bijv. Romei-
nen, Germanen, Indiërs, Napoleon, Duitsers, de 19e eeuw enz. Allemaal brokken die pas-
sen in ons maatschappelijk beeld van ‘hoe de wind waait’. 
Af en toe ben ik gebiologeerd door een boek waarin een wetenschapper van nu, aan de 
hand van feitenonderzoek, tot een heel ander beeld komt van een dergelijk stuk geschie-
denis. Zo waren de vroegere bewoners van Nederland, in tegenstelling tot, lang niet zo…
etc. etc. 
 
‘Feiten’ en ‘meningen’ maken elke dag vele discussies moeilijk, overal op de wereld. 
In mijn werk kreeg ik onlangs tijdelijk een afdeling onder mijn beheer, waarin openlijk de 
vraag werd gesteld of ze nog toekomst had, zo slecht zou ze functioneren. In het bijzonder 
de ‘interne opdrachtgevers’ hadden er geen zin meer in. Dat was de windrichting.   
In het kader van de functioneringsgesprekken liet ik door interne en externe opdrachtge-
vers enquêteformulieren invullen over de individuele medewerkers. Wat was het resul-
taat? U snapt het al: perfecte waarderingen, volledig in strijd met de ‘wandelgang’. 
U ziet: feiten en beelden. 
Dit leert ons dat we niet te snel moeten afgaan op verhalen. Wij moeten het feitenmateri-
aal onderzoeken. En we moeten uitgaan van de vooronderstelling dat geschiedenis com-
plex is. Dat alles maakt onze hobby toch wel heel erg boeiend, vind ik. 
 
Ik wens u een heel goed 2007 toe. 
 
Fer Martens, voorzitter 
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In april 2007 kan Henkel herdenken, dat 
de onderneming 75 jaar in Nieuwegein is 
gevestigd; nog steeds op het ‘punt’ waar 

het begon, daar waar Vaartserijn en Door-
slag samenkomen, aan de Vreeswijk-
sestraatweg (hoewel anno 2007 de hoofd-
ingang gevestigd is aan de Brugwal 11). 
Mede met behulp van uniek historisch 
materiaal als films, herdenkingsboeken 
van de Persil Persdienst en foto’s, dat alle-
maal in bezit van de Historische Kring 
Nieuwegein is, wordt in dit artikel een 
reconstructie beschreven van de eerste 
jaren van de Nederlandsche Persil Maat-
schappij in Jutphaas. 
 
WAT VOORAFGING 
Henkel & Cie werd op 26 september 1876 
in Aken opgericht door Fritz Henkel, sa-
men met twee partners. Hun eerste pro-
duct was een universeel wasmiddel, op 
basis van silicaat. In 1878 kwam Henkel 
Bleich Soda op de markt, dat bereid was 
uit waterglas en soda. Ook in dat jaar ver-
huisde de onderneming van Aken naar 
Düsseldorf. Fritz Henkel werd in 1879 al-
leen eigenaar van de onderneming. De 
onderneming groeide gestaag en in 1913 
werd in Zwitserland een eerste buiten-
landse vestiging geopend.  
Overigens werd één product van Henkel, 
het ‘zelfwerkend waschmiddel Persil’, al 
vanaf 1908 in Nederland verkocht door de 

‘Hypermoderne’ wasmiddelenfabriek van de Nederlandsche Persil Maatschappij 

HENKEL, DRIEKWART EEUW IN NIEUWEGEIN 
Door Piet Daalhuizen 

 
In de lente van 1932 kocht de firma Henkel & Cie. A.G. uit Düsseldorf de bedrijfspanden 
en de bijbehorende terreinen van de sinds eind augustus 1931 gesloten Jutfaassche Olie-
slagerij voorheen C.J. Cockuyt. Na intensieve verbouwingswerkzaamheden kon de nieu-
we wasmiddelenfabriek van de Nederlandsche Persil Maatschappij N.V. begin september 
1932 in gebruik worden genomen en werden de eerste wasmiddelen in Jutphaas geprodu-
ceerd.  

Een advertentie uit 1936 voor het Zelfwerkend 
Waschmiddel Persil. Hierin komt nog de naam 
voor van E. Ostermann & Co’s Handel Mij. 
Illustratie collectie Historische Kring Nieuwe-
gein 
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importeur van ‘wasch- en reinigingsmid-
delen E. Ostermann & Co’s Handel Maat-
schappij te Amsterdam’. 
Ernst Johannes Ostermann was namens de 
Duitse Henkel de man, die in Jutphaas in 
1932 de Nederlandsche Persil Maatschap-
pij stichtte. 
 
ERNST JOHANNES OSTERMANN 
Ernst Johannes Ostermann is geboren in 
het Duitse Geldern in Rheinland als zoon 
van de metaalwarenfabrikant Caspar 
Dietrich Ostermann op 20 mei 1884. Hij 
studeerde aan het Realgymnasium in Gel-
dern en ging na zijn studie vijf jaar wer-
ken in een verzekeringsbedrijf. In 1908 
vertrok hij naar Nederland, waar hij im-
portbedrijven voor was- en reinigingsmid-
delen oprichtte: E. Ostermann & Co’s  
Handel Maatschappij N.V.  en  
E. Ostermann’s Chemphar Chemische 

Pharmaceutische Handel Maatschappij N.
V. Zijn bedrijf voor was- en reinigings-
middelen ging de producten van Henkel & 
Cie. A.G. in Düsseldorf importeren. Dat 
was toen nog uitsluitend het merk Persil.  
Met dat merk bracht hij in Nederland een 
ware omwenteling teweeg op het terrein 
van de wasbehandeling: wasborden en 
wasplanken werden overbodig, omdat 
Persil vooral door verwarming van het 
zeepsop zelf zijn werk deed. Maar de 
moeilijkheden die moesten worden over-
wonnen om de Nederlandse huisvrouw 
aan het zelfwerkende Persil te krijgen wa-
ren enorm. Met taai volhouden en met 
behulp van moderne reclamemethoden, 
gelukte dat tenslotte.  
 
Successievelijk  werden in de verkoopor-
ganisatie van de door Ostermann opge-
richte onderneming de artikelen Henco, 
Imi, Ata en Sil opgenomen. En werden 
deze artikelen oorspronkelijk vanuit 
Duitsland geïmporteerd, in 1932 stichtte 
Ostermann in Jutphaas de Nederlandsche 
Persil Maatschappij.  
Ostermann had naast zijn baan als direc-
teur van de Persil Maatschappij nog tijd 
voor andere activiteiten. Zo was hij één 
van de oprichters van de F.I.V.A., de Ver-
eeniging van Fabrikanten en Importeurs 
van Verbruiksartikelen, die vooral streef-
de naar vaste winkelprijzen (= verticale 
prijsbinding) voor merkartikelen als Per-
sil, Douwe Egberts, Verkade enz. 
  
BETEUGELING CADEAUSTELSEL 
Hoewel de Persil Maatschappij in de twee-
de helft van de twintigste eeuw zelf ca-
deau-artikelen uitgaf, die met bonnetjes 
op de zeeppoeder konden worden verkre-
gen, was Ostermann in 1934 een van de 

Ernst Johannes Ostermann. Foto collectie His-
torische Kring Nieuwegein 
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oprichters van de Vereniging tot Beteuge-
ling van het Cadeaustelsel. Ook was hij 
een fervent pluimveehouder en -fokker. 
Hij verwierf zich de bijnaam 
‘Krielenkoning’. In 1917 richtte hij de Ne-
derlandsche Dwerghoender Fokkers Vere-
niging op. In 1936 vertegenwoordigde hij 
Nederland op het Wereldpluimveecongres 
in Leipzig en in dat jaar won hij ook de 
‘Pluimvee Nobelprijs 1936’. 
 
Voor al zijn verdiensten werd Ernst Jo-
hannes Ostermann in 1937 benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 
een artikel in Vrij Nederland van 28 ja-
nuari 2006 wordt zijn naam in verband 
gebracht met de Goudstikker-claim. Hij 
kocht in de maanden na de capitulatie 
twaalf schilderijen van een navolger van 
Pieter Breughel I: ‘De 12 maanden van het 
jaar’. Later bleken deze schilderijen in de 
verzameling van Hermann Göring voor te 
komen. 
 
DE PERSIL NAAR JUTPHAAS 
In Jutphaas ging het aan het begin van de 
jaren dertig van de vorige eeuw minder 
goed met de Jutphaassche Olieslagerij 
voorheen C.J. Cockuyt. Het kan een on-
derwerp voor historisch onderzoek zijn 
om de oorzaken wat te verhelderen; er 
gaan verhalen over de moordende concur-
rentie onder meer met de in opkomst zijn-
de onderneming Van den Berg & Jurgens, 
maar ook over gokverslaving, waaraan het 
management zou hebben geleden. Hoe het 
ook zij; eind augustus 1931 sloot de olie-
slagerij en alle personeel kwam op straat 
te staan. De werkloosheid in het kleine 
dorp Jutphaas steeg tot ongekende hoogte. 
In het voorjaar van 1932 kocht de Duitse 

Henkel uit Düsseldorf de bedrijfshallen, 
het bedrijfsterrein, de stellingoliemolen, 
het kantoorgebouw, de villa Voorzorg en 
de woninkjes van de Oliebuurt van de te-
loorgegane olieslagerij Cockuyt. De werk-
loosheid in het dorp Jutphaas verminderde 
in juli en augustus toen veel mensen nodig 
waren voor een grootse verbouwing van 
de olieslagerij tot een moderne fabriek van 
was- en reinigingsmiddelen. Ernst Johan-
nes Ostermann bestuurde vanuit Amster-
dam de in Jutphaas opgerichte Nederland-
sche Persil Maatschappij. 
Zonder plechtigheden ging de fabriek in 
september 1932 wasmiddelen produceren, 
maar steeds bleven de bouwwerkzaamhe-
den doorgaan; het doel was het realiseren 
van een hypermodern bedrijf. 
De ‘Persil Persdienst’ beschreef de nieuwe 
fabriek in Jutphaas ongeveer als volgt: 
De fabricage van de producten die in de 
Persil Fabriek worden vervaardigd, vereist 
geen uitgestrekte fabrieksgebouwen. De 
vernuftige, meest moderne machines, die 
in de nieuwe fabriek in gebruik genomen 
worden, hebben het mogelijk gemaakt het 
productieproces te concentreren in één 
enkel gebouw, dat echter een hoogte heeft 
van 21 meter. 
Daarbij sluiten zich dan de voorraadmaga-
zijnen, de pakkerij, de magazijnen-gereed-
product, de expeditie en de kantoren aan. 
Het gehele complex is binnen enkele 
maanden ingericht voor de productie van 
de reinigingsmiddelen Persil, Henco, Imi, 
Ata en Sil.  
De belangrijkste grondstoffen voor de 
zeepfabricage zijn oliën en vetten. In grote 
tanks opgeslagen, worden deze grondstof-
fen, nadat ze door middel van stoom 
vloeibaar zijn gemaakt, naar aluminium 
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voorraadketels gepompt, die een inhoud 
hebben van 35 ton. Daarna komt het 
mengsel door verschillende buisleidingen 
in de zeepziederij.  
Grote ventilatoren zorgen voor de afzui-
ging van damp en stof, zodat de arbeids-
omstandigheden optimaal kunnen zijn. De 
gehele fabricage van de zeep en de ver-
stuiving tot zeeppoeder geschiedt machi-
naal, hetgeen de zuiverheid ten goede 
komt en de beste waarborgen biedt voor 
de juiste samenstelling van de producten.  
In een grote, torenvormige ketel wordt de 
zeepmassa tot een fijne nevel verspreid en 
door middel van een sterke luchtstroom 
zó snel afgekoeld dat de nevel wordt om-
gezet in poeder. Dat valt vervolgens lang-
zaam naar beneden in de 15 meter hoge 
toren. Naar beneden loopt deze zogeheten 
sproei-installatie trechtervormig toe in 
een smalle opening, waardoor het poeder 

in een kettingtransporteur valt die het 
naar de opslagruimtes brengt.  
Na toevoeging van nog wat elementen 
gaat het van daaruit naar de pakkerij, waar 
een automatische vulmachine de karton-
nen doosjes vult. Uiteindelijk komen 24 
doosjes zeeppoeder in een houten kistje en 
dat wordt verzonden naar grossiers en 
winkeliers. 
 
Naast het product Persil komen ook Hen-
co, Imi en Sil in kettingtransporteurs te-
recht, direct vanaf de opslagplaatsen naar 
gelijksoortige vulmachines als die voor 
Persil worden gebruikt. Voor Ata is een 
speciale vulmachine aanwezig. Dit 
schuurpoeder wordt namelijk verpakt in 
machinaal te sluiten, vierkante strooibus-
sen die voorzien zijn van een blikken bo-
dem en deksel.  
PERSIL-SCHOOL 

De Persil Fabriek in Jutphaas (1932). Foto collectie Historische Kring Nieuwegein 
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Een andere afdeling in de fabriek is het 
laboratorium. Niet alleen de grondstoffen 
worden er onderzocht, maar ook de half-
fabrikaten en de eindproducten. Een be-
proefde methode van het laboratorium 
was het proefwassen. Medewerkers, maar 
ook omwonenden konden dan hun vuile 
was bij de Persil aanleveren. 
Nabij het hoofdkantoor in Amsterdam 
richtte de onderneming een Persil-school 
op met het doel de Nederlandse huis-
vrouw voor te lichten over het gebruik 
van moderne wasmiddelen. In het modern 
ingerichte gebouw kwamen vrouwen uit 
geheel Nederland om uitgebreide demon-
straties bij te wonen van de diverse pro-
ducten van de Nederlandsche Persil Maat-
schappij uit Jutphaas. En bij deze Persil-
school was dan weer een filmzaal waar 
door het vertonen van vrolijke films met 

bekende Nederlandse artiesten ook voor-
lichting werd gegeven over de zelfwerkza-
me wasmiddelen. 
De artikelen van de Persil verwierven in 
korte tijd algemene bekendheid. Er was 
een geoliede verkooporganisatie, die tot in 
de kleinste details alle plannen uitwerkte. 
Met de inschakeling van bekende arties-
ten als Willy Walden en Piet Muyselaar 
(Snip & Snap), schrijfster Annie M.G. 
Schmidt en illustratrice Fiep Westendorp 
werden reclamefilms vervaardigd, fraai 
geïllustreerde kinderboekjes uitgegeven, 
grammofoonplaatjes verspreid en bios-
coopfilmpjes gemaakt, waarin de produc-
ten Persil, Henco, Imi, Ata en Sil werden 
aangeprezen. Een bekende artiest uit de 
beginjaren dertig van de vorige eeuw was 

De verpakkingshal van de Persil Fabriek in 1932. Foto Historische Kring Nieuwegein  
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Vreeswijk… zoals het was 

Met een auto over de Lek rijden. Velen denken wellicht dat dit soort taferelen, 
door ouderen verteld, tot de categorie sterke verhalen behoort. Maar onder meer 
deze afbeelding uit 1929 bewijst, dat er vroeger wel degelijk strengere winters 
waren dan nu. De rivieren in ons land lagen wekenlang dichtgevroren. Dat was 
met name voor de mensen voor wie het vervoer over water van levensbelang was 
een ramp. In 1929 moesten militairen van de Genie eraan te pas komen om de ijs-
dam, die zich op de Lek had gevormd, op te blazen. Dat gebeurde op 22 maart van 
dat jaar. Het ijs kon overigens knap gevaarlijk kruien, met zoveel kracht dat de 
rivierdijk het zou kunnen begeven. In IJsselstein konden de inwoners zelfs het 
lawaai van tientallen meters hoog kruiend ijs horen! De dichtgevroren Lek trok 
veel bekijks. Nu zouden we dat ‘ramptoerisme’ noemen. Toen was het voor be-
langstellenden een fijn toeristisch uitstapje, waarvoor de mensen bijvoorbeeld 
door busonderneming Hagenauw speciaal naar Vreeswijk werden vervoerd. Daar 
aan de Lekdijk mochten ze het natuurspektakel dan gadeslaan. 

Foto Historische Kring Nieuwegein 
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 Jutphaas … zoals het was  

Deze ansicht uit de collectie van de Historische Kring Nieuwegein toont de  
Nedereindseweg, gefotografeerd vanuit het westen omstreeks 1950. De boerderij 
op de foto behoorde toe aan de familie Bontje. Nadat in 1959 was begonnen met 
de aanleg van de Zwanenburgstraat, werd een winkelcentrum gepland op de hoek 
Zwanenburgstraat/Nedereindseweg. De zeventiende-eeuwse boerderij moest ver-
dwijnen en werd begin jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt. Tegen het einde 
van de jaren zestig kwam het winkelcentrum Nedereind gereed. Waar eens de 
boerderij stond, is nu een supermarkt gevestigd! 

Foto Historische Kring Nieuwegein 
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Jutphaas… zoals het was 

Deze prent uit circa 1910  toont de Nedereindseweg ter hoogte van de Stormer-
dijkstraat. Vroeger, voordat Jutphaas en Vreeswijk werden samengevoegd tot 
Nieuwegein, heette die straat de Wilhelminastraat. Maar die naam zou dan twee 
keer voorkomen in de nieuwe gemeente, wat niet echt handig is. Op deze an-
sichtkaart is de boerderij 'De Acht Zaligheden' te  zien. Die heeft plaatsgemaakt 
voor woningen in de toenmalige Wilhelminastraat. De boerderij is in 1920 ge-
sloopt. De man staande tegen het hek is Arie Visser, die een zaadhandel had. 
Links is het bruggetje naar de woning van veldwachter Oosterkamp te zien. De 
eerste dorpsbewoners in het Nedereind waren vrijwel zeker boeren, die vanaf de 
twaalfde eeuw percelen woeste grond in erfleen kregen om die te ontginnen. Met 
de ontginning van het Nedereind is pas begonnen, nadat die van het Overeind 
klaar was. Met andere woorden: Houten is enkele honderden jaren ouder dan 
Jutphaas. Aan het einde van de 14e eeuw is de ontginning van het Nedereind vol-
tooid . 

Foto Historische Kring Nieuwegein 
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Vreeswijk … zoals het was 

 

Deze prent uit 1960 van de Lek levert een prachtig historisch zicht op Vreeswijk 
op. Geniet van links naar rechts mee met deze ansichtkaart. Allereerst ziet u aan 
het einde van de Handelskade/begin van de Lekboulevard de balkenloods die in 
de jaren negentig afbrandde. Dan staat de negentiende-eeuwse Emmabrug mooi 
te wezen. De rooms-katholieke Barbarakerk (‘geboortejaar’ 1908) aan de Konin-
ginnenlaan torende ook in 1960 al boven alles en iedereen uit. Vervolgens de 
romp van de stellingmolen van J.A. van Eck aan de Molenstraat. Vreeswijk-
kenner Ben Remie beschrijft deze molen in zijn boekje ‘De eerste ansichten van 
Vreeswijk’. De molen uit de achttiende eeuw werd in 1908 ‘gekortwiekt’, in 1942 
werd de kop gesloopt en in 1970 verdween de rest van het pand. Dan aan de 
Dorpsstraat de Hervormde Dorpskerk, die uit de zeventiende eeuw stamt. En tot 
slot de balkenloods op de Lekdijk.  

Foto Historische Kring Nieuwegein  
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Louis Davids. Een van zijn bekendste lied-
jes droeg de titel: ‘Wat een meisje weten 
moet..!’  
 
In 1932 zong Louis Davids op een in vier 
kleuren gedrukt kartonnen grammofoon-
plaatje voor Persil: 
 
“Wat een meisje weten moet, 
wanneer zij wil gaan trouwen, 
dat zij altijd al haar goed 
met Persil schoon moet houen. 
In het huwelijk, beste meid, 
dan win je het altijd 
met Persil en verdraagzaamheid!” 
 

Ook al in de jaren dertig maakte Persil 
gebruik van luchtreclame. Met behulp van 
een tweedekker schreef een luchtacrobaat 
het woord Persil boven steden en dorpen 
van ons land en tijdens evenementen.  
E. Ostermann & Co’s Handel Maatschappij 
groeide en bloeide en toen in 1932 de Ne-
derlandsche Persil Maatschappij werd op-
gericht, die een hypermoderne fabriek in 
Jutphaas realiseerde, stond niets een ver-
dere groei in de weg. 
 
DE OPENING VAN DE  FABRIEK 
Ging in 1932 de fabriek na een ingrijpende 
verbouwing van olieslagerij tot zeepfa-
briek vrijwel geruisloos over op het pro-

De welkomstrede van E.J. Ostermann. Van links naar rechts: E.J. Ostermann, burgemeester  
J.M.M. Hamers, mevrouw E.H. Ostermann-Clermont, Ilse Ostermann en mevrouw Hamers-Wier- 
gersma. Rechts, met hoge hoeden: wethouder J.G. van Rooijen (l) en gemeentesecretaris G.S. de 
Rooij (r). Foto collectie Historische Kring Nieuwegein 

VERVOLG VAN PAGINA 8 
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Daar was in de ochtend de tol voor enkele 
uren opgeheven (Zie ook Cronyck de 
Geyn van oktober 2006). Met nog enkele 
leden van het leidinggevend personeel 
vormden zij op het terrein van de nieuwe 
fabriek het comité van ontvangst voor de 
talrijke gasten. Er volgden diverse toespra-
ken: Ostermann sprak de welkomstwoor-
den en burgemeester Hamers schetste tij-
dens een langdurige rede het belang van 
de Persil Maatschappij voor het dorp Jut- 
phaas.  
Na de openingsceremonie, die werd inge-
leid door de burgemeester, knipte dochter 

Ilse Ostermann het lint voor 
de deur door. Toen dat was 
gebeurd sprak Ostermann 
nog enkele woorden en 
daarbij overhandigde hij 
een gemeentevlag aan de 
burgemeester van Jutphaas. 
Tenslotte kreeg het gehele 
gezelschap een rondleiding 
door de fabriek..  
 
DE VOLTOOIING VAN 
HET FEEST 
Na de rondleiding door de 
fabriek volgde een wande-
ling over de bedrijfsterrei-
nen. Daar  zorgde het Jutp-
hase fanfarekorps Cornelis 
Galesloot voor passende 
muziek. En onder meer kon 
nog de stellingoliemolen 
van Verloop langs de Door-
slag met zijn imposante bo-
venbouw worden bewon-
derd. Daarna werden de ce-

remonies nabij de fabriek 
beëindigd. 
Voor de vele genodigden 

duceren van de Persil-producten, in 1934 
toen de gehele ombouw was gerealiseerd, 
vond een grootse heropening van de ver-
nieuwde fabriek plaats. Vele honderden 
gasten waren uitgenodigd, onder wie het 
voltallig college van burgemeester en wet-
houders van Jutphaas.  
Op de dag van de heropening, 2 mei 1934, 
was het prachtig voorjaarsweer. Directeur 
Ernst Johannes Ostermann kwam met 
echtgenote Elisabeth Hermine Clermont 
en hun 18-jarige dochter Ilse Bertha van-
uit het hoofdkantoor in Amsterdam in een 
prachtige open Daimler naar Jutphaas.  

Ilse Ostermann verricht de openingshandeling onder het toeziend 
oog van – links - haar vader en rechts burgemeester J.M.M. Hamers. 
Foto collectie Historische Kring Nieuwegein 
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en persvertegenwoordigers was er tot slot 
een feestelijke lunch in het Jaarbeurs-
restaurant aan het Utrechtse Vredenburg. 
Tijdens de maaltijd werd een dronk uitge-
bracht op koningin Wilhelmina en werd 
het Wilhelmus gezongen.  
 
Voor dit artikel zijn stukken uit het archief van 
de Historische Kring Nieuwegein bestudeerd 
door Cees Brugman, Piet Daalhuizen en Cees 
Schmidt. Piet van der Straten deed het foto-
werk.. 
Geraadpleegde bronnen uit bovengenoemd 
archief: 
Eröffnung der Persil-Fabrik; uitgave 1934. 
Herdenkingsalbum van de Persil Persdienst. 
Opening van de Nederlandsche Persil Fabriek; 

uitgave 1934. Herdenkingsalbum van de Persil 
Persdienst. 
21 October 1958: 50 jaar Persil in Nederland. 
Film, foto’s en dia’s. 
Jutphaas in het nieuws 1930-1944; J. Schut. 
Gemeentegids van Jutphaas en Vreeswijk 1934. 
Overige bronnen: 
Website Wikipedia internet encyclopedie. 
NRC Web-pagina’s/Wat een meisje weten 
moet/verzamelaarsvereniging De Weergever 
en Theater Instituut Nederland. 
Website Internationaal Instituut voor sociale 
geschiedenis, Amsterdam/biografie Ostermann, 
Ernst Johannes. 
Vrij Nederland; 28 januari 2006. 
 
 
  

De schuurkerk was gebouwd ten noorden 
van de Overeindseweg, direct ten westen 
van het landgoed Groenendaal. De plek 
naar de huidige situatie beschrijvend: on-
der aan de oprit van de brug over het Lek-
kanaal naar de Plofsluis. Dat is op de hoek 
De Malapertweg/Structuurbaan/Lekka- 
naaldijk. Groenendaal verdween in 1936 
toen het kanaal werd gegraven; de locatie 
ervan is midden in het kanaal. In rechter-
lijke archieven is door ons een stuk aange-
troffen over een inbraak in de schuurkerk 
in 1780. 
 
De jonkheren Everard en Alerd Ram van 
Schalkwijk verkochten omstreeks 1686 in 
het Overeind van Jutphaas een perceel 

van 4 morgen land  (één morgen is 0,92 
ha) aan de weduwe Adriaan van Wijk - 
van Spijk. Deze vrouw was ingenomen 
met plannen van het r.k.-kerkbestuur om 
een kerk te gaan bouwen en stelde van het 
gekochte land een deel ter beschikking 
voor de bouw van een kerk en een pasto-
rie. Hoewel de ergste tijd van de toepas-
sing van de plakkaten voorbij was, moes-
ten de katholieken toch behoedzaam te-
werkgaan. Op behoorlijke afstand van de 
Overeindseweg werd begonnen met de 
bouw van een vrij hoog en lang huis. Er 
werd beweerd dat het een woning zou 
worden voor de weduwe Van Dijck. Zij 
was de weduwe van de eigenaar van de 
Jutphase bierbrouwerij De Zevenstar, ge-

Inbrekers komen katholieke schuurkerk binnen via ladders 
TAPIJT EN ALTAARKLEED BUIT IN 1780 

Door Piet Daalhuizen 
 

Tussen 1688 en 1874 stond aan de Overeindseweg in Jutphaas de katholieke schuurkerk. 
Tot het einde van de achttiende eeuw kerkten daar ook rooms-katholieken uit Houten en 
Vreeswijk, waar sinds de Reformatie nog geen eigen kerken waren gerealiseerd.  
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legen aan de noordzijde van ’t Sluisje/
Herenstraat. Ze wilde zich in de nieuwe 
woning vestigen zodra zij de brouwerij 
aan haar zoon Willem kon overdoen. In 
werkelijkheid werd gebouwd door de 
kerkmeesters Jan Gerritz van Mastwijk en 
Gijsbert van Dijck in opdracht van pastoor 
Theodorus Dirck Mensinck.  
De bouw van het pand was binnen een 
half jaar voltooid, maar de woning werd 
nog niet betrokken en van de inrichting 
van een kerkgebouw was ook nog geen 
sprake. Eerst werd rondom het gehele 
pand een snel groeiende beplanting aange-
bracht en toen die welig was opgeschoten, 
kon met de uitvoering van de werkelijke 
plannen worden begonnen: de inrichting 
van de kerk. 
 
UITERLIJK BOERENHOFSTEDE 
De schuurkerk deed zijn naam eer aan: het 

Het interieur van de schuurkerk aan het Overeind kort voordat in 1874 het gebouw  werd verkocht. 
Het kerkgebouw kwam in gebruik als boerderij totdat het omstreeks 1936 werd afgebroken tijdens 
de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto Historische Kring Nieuwegein 

langwerpige gebouw met rieten dak had 
het uiterlijk van een boerenhofstede met 
een flink achterhuis voor de stallen. Over 
een smal bruggetje dat aan de kant van 
landgoed Groenendaal over de Overeind-
sewetering lag, bereikte men een laantje 
met een dwarspad, dat toegang gaf tot de 
kerk. Er was verder niets te bespeuren van 
een toren of een kruis op het dak. In 1688 
werd de kerk in gebruik genomen;  de be-
woners van Houten, Jutphaas en Vrees-
wijk kwamen zo in de gelegenheid weer 
regelmatig ter kerke te gaan. 
In 1695 werd de donkere en bedompte 
kerk verfraaid en ook de pastorie kreeg 
een flinke facelift. Het pad dat voorlangs 
landgoed Groenendaal liep, langs de pas-
torie naar de kerk, kon toen ook worden 
opgebroken. De bierbrouwer van De Ze-
venstar stelde geld en grond ter beschik-
king voor de bouw van een nieuwe brug 
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 over de wetering ter hoogte van de kerk. 
Zo hoefden de kerkgangers niet meer 
langs de pastorie naar de kerk. Tenslotte 
werden ook de tuin en de verdere beplan-
ting nabij de kerk verfraaid en naar de 
smaak van die tijd aangelegd. Het was dui-
delijk: de schuurkerk was in het dorp ge-
accepteerd en men kon vrijwel openlijk 
het geloof belijden. 
 
DE INBRAAK 
Het gerechtelijk rapport van het Hof van 
Utrecht spreekt van een inbraak in de 
nacht van 5 op 6 november 1780, 
“gepleegt aan de Roomsche Kerk in ’t 
Overeynd van Jutphaas’”.  Het rapport van 
de procureur-generaal B.P. Beeckman is 
slechts tien regels groot. Het is kenmer-
kend voor de groeiende verdraagzaamheid 
in die tijd, dat een procureur-generaal ge-
woon een rapport opmaakte over een in-
braak in een gebouw dat er feitelijk niet 
mocht zijn. De bijzonderheden over de 
inbraak komen van getuigenverklaringen 
en daarvan zijn er drie bij het rapport ge-
voegd. 
Hendrik van Rossum (omtrent 40 jaren 
out), die, omdat hij analfabeet was onder-
tekende met een kruisje, vermeldt in zijn 
getuigenis dat hij in de nacht van de in-
braak als nachtwacht een rondgang door 
het dorp moest maken. En tussen 11.00 en 
12.00 uur heeft hij die nacht iets bijzon-
ders waargenomen: “Een lang kaerel, aan-
hebbende, zo ver ik zien kon, een blaauwe 
rok, die gegaan is over de brug te Jutphaas 
(= Rijnhuizerbrug), den weg op naar de 
Roomsche Kerk zonder dat ik, geteekende, 
heb kunnen ontdekken of het een vreem-
de of bekende was.” 
 
Een tweede getuige, de 32 jarige Herma-

nus van Wegel, verklaart  vervolgens dat 
hij de bewuste nacht om drie uur, toen hij 
op weg was om te gaan slachten, op het 
Overeind een “vrij lang kaerel”  tegenge-
komen is op de weg vanaf de Roomsche 
Kerk. Op zijn rug droeg de man een wit 
pak. Beiden hadden elkaar goeiemorgen 
gewenst en waren toen doorgelopen. De 
getuige heeft de stem van de ander niet 
herkend. 
 
De Jutphase pastoor Alexander Antonius 
Noey geeft in zijn getuigenis wat bijzon-
derheden over de inbraak. ’s Morgens om 
7.00 uur is de pastoor naar zijn kerk ge-
gaan en daar merkt hij op, dat het tapijt 
vóór het altaar en het altaarkleed zijn ver-
dwenen. Vervolgens doet de pastoor een 
rondje binnen en rond de kerk. Buiten 
staat aan de gevel nog een ladder, waar-
mee de inbreker of inbrekers bij het raam 
van het koor hebben kunnen komen. Er 
ontbreken twee ruiten. Die vindt de pas-
toor in de kerk, bij het koor. Ze zijn vak-
kundig uit de kozijnen gesneden. Kenne-
lijk heeft men een tweede ladder meege-
nomen en die door de ramen naar binnen 
geschoven. Zo is men van bovenaf met de 
tweede ladder op het koor gekomen.  
Uit de getuigenis van de pastoor blijkt, dat 
de dief of dieven de kerk gewoon via de 
deur hebben verlaten: “Dat ik insgelijks de 
kerkdeuren open gevonden hebbe”. 
 
De stukken vermelden niet of de dader(s) 
ooit gepakt zijn! 

Bronnen: 
Rechterlijke Archieven van het Hof van 
Utrecht, Het Utrechts Archief, nr. 92-23. 
Het Kerspel Jutfaas; 1947; A.E. Rientjes,  
bewerking J.G. Böcker. 
Transcriptie: W. Feirabend  
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iekwerken van mevrouw Van Woerkom. 
Bijzonder moet de tiende tentoonstelling 
zijn van “De Tien van Nieuwegein”. Ne-
gen keer eerder exposeerden tien Nieuwe-
geinse kunstenaars met een grote ver-
scheidenheid van kunstuitingen in no-
vember en december in ons museum. En 
nu het de tiende keer wordt, nemen voor 
één keer ALLE exposanten van de achter-
liggende tien jaren aan de expositie deel. 
Een heel bijzondere tentoonstelling, die 
op 11 november wordt geopend en tot het 
einde van 2007 is te bewonderen. 
De slotmanifestatie van de kunstgroep is 
Kerst-Kunst-Kado-Markt, die op 9 decem-
ber wordt gehouden. 
 
HISTORISCHE THEMA-EXPOSITIES 
De programmawerkgroep van de Histori-
sche Kring begint het nieuwe jaar met een 
expositie over energie in het huishouden. 
Daaraan is meegewerkt door een groot 
energiebedrijf, maar ook is geput uit mate-
rialen die in het eigen archief en de bibli-
otheek van de Historische Kring aanwezig 
zijn. Verder verlenen meerdere particulie-
ren hun medewerking. De tentoonstelling 
omvat documenten, maar ook gebruiksar-
tikelen uit grootmoeders tijd. 
 
De groep komt wat later in het jaar met 
een thema over wat voor ons zo gewoon 
is: het water. Ook voor die tentoonstelling 

Ook voor 2007 is en wordt het nodige 
werk verricht om een gevarieerd pro-
gramma te bieden van verenigingsactivi-
teiten en tentoonstellingen. Het program-
makaartje 2007 treft u bij deze Cronyck de 
Geyn aan. 
Dit programmakaartje bevat informatie 
over kunst- en historische exposities. Het 
is globale informatie, die steeds zal wor-
den “verfijnd” door berichtgeving in de 
pers, onze Cronyck de Geyn en op onze 
web-site www.museumwarsenhoeck.nl  
 
DE KUNST 
Omdat binnen ons museum in maart en 
april wordt deelgenomen aan een groot 
voorleesproject van de provinciale instel-
ling Kunst Centraal voor de basisscholen 
in Nieuwegein, is het aantal kunstexposi-
ties beperkter dan in voorgaande jaren. 
Als u deze Cronyck de Geyn in de brie-
venbus vindt, is op de Hooizolder al een 
expositie ingericht van kunstwerken van 
Iris Creutzburg en haar leerlingen. Een 
veelkleurige gebeurtenis! 
 
Vanaf 10 juni  is er een tentoonstelling 
van aquarellen van Noëlla van Benthem. 
Zij exposeerde enkele jaren geleden ook in 
ons museum en haar werken vielen op 
door de grote verscheidenheid in stijl en 
kleur. 
In augustus is er een expositie van moza-

EEN GEVARIEERD JAARPROGRAMMA 
Door Piet Daalhuizen 

 
Jaarlijks worden in de herfst keuzes en afspraken gemaakt voor het activiteiten-
programma dat de Historische Kring Nieuwegein haar leden en donateurs, maar 
ook andere belangstellenden en bezoekers van ons Historisch Museum Warsen-
hoeck biedt. 
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is samenwerking gezocht met diverse in-
stanties en er wordt op de hilde in onze 
museumboerderij een speciale foto-
expositie aan het thema gewijd. Op die 
hilde komt ook een fototentoonstelling 
over het onderwijs in Jutphaas, Vreeswijk 
en Nieuwegein. 
 
In de zomermaanden zal op de Hooizolder 
worden geëxposeerd met oude toverlan-
taarns en worden op zondagmiddagen his-
torische films over Jutphaas en Vreeswijk 
vertoond. 
 
LEDENACTIVITEITEN 
Het programma voor de leden van de His-
torische Kring Nieuwegein omvat elke 
jaar zes activiteiten. Dit jaar is gekozen 
voor een andere opzet dan voorheen. Uit 
de eigen archieven komen we met oude 
films van een halve eeuw geleden over 
Jutphaas en Vreeswijk. Die worden dan op 
een groot scherm vertoond in de zaal van 
kerkelijke centrum De Bron aan de Bui-
zerdlaan. Uit ervaringen bij eerdere film-
avonden weten we, dat vooral oudere in-
woners graag nog eens films met beelden 
uit hun jeugdjaren terugzien! 
 
Na afloop van de jaarvergadering wordt 
traditioneel een lezing of diavertoning ge-
organiseerd. Het programma daarvan is 
deze keer gericht op Vreeswijk en de lig-
ging van het dorp aan de Lek. Jaap Boerse-
ma kijkt met fraaie dia’s terug op de histo-
rie van de Rederij op de Lek, een scheep-
vaartonderneming die 150 jaar geleden 
werd opgericht. 
Overigens komen we in oktober nog eens 
met een Vreeswijk-special.  
Van de Historische Vereniging Het Land 
van Brederode komt Martin Brand met 

een lezing over de rivierloop van de Lek 
en over de historie van de stad Vianen, 
tegenover Vreeswijk. Hij heeft zijn lezing 
getiteld: ‘Vianen aan de Lek’. 
 
In de herfst gaan we weer een wandeling 
maken door een stad in de omgeving. De 
afspraken daarvoor zijn bij het ter perse 
gaan van deze Cronyck de Geyn nog niet 
rond. Gewerkt wordt aan een tripje naar 
Woerden of nog eens een bijzondere the-
mawandeling in Utrecht. Bij de Cronyck 
van juli krijgt u nadere informatie. Dat 
geldt ook voor een lezingenavond medio 
november. 
 
De jaarlijkse dagexcursie in het voorjaar 
met traditioneel koffie met iets lekkers zal 
deze keer redelijk dicht bij huis blijven. 
Het wordt een prachtige tocht, zoals we 
die eerder maakten in het begin van de 
jaren tachtig. We bezoeken de stad Gorin-
chem, vervolgens de vissersplaats Woudri-
chem en het museum in Woudrichem. 
Vandaar varen we dan naar het kasteel 
Loevestein. Dit roemruchte kasteel, be-
kend van de historische vlucht van Hugo 
de Groot in een boekenkist, ligt in Poede-
royen, gemeente Zaltbommel. 
 
Zo is er naar onze mening in het komende 
jaarprogramma weer “voor elck wat wils”.  
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De ontstaansgeschiedenis van de stichting 
is nogal merkwaardig. De in Utrecht 
werkzame ambtenaar van de visserij-
inspectie, de heer A. van Heiningen, zocht 
een woning. Hij besloot tot zelfbouw. Hij 
begreep dat zijn woning goedkoper zou 
worden als hij kon komen tot een combi-
natie. Hij vond zes medegegadigden. Hij 
zocht contact met een architect, een aan-
nemer en een levensverzekeringsmaat-
schappij voor de hypotheek.  
Hij won deze instantie voor zijn plannen 
en na berekeningen kwamen er woningen 
uit de bus van fl. 19.500. Drie slaapkamer-
woningen plus zolder, schuur en een tuin 
van ongeveer 100 vierkante meter. Beslo-
ten werd dat de bouwers aan contanten 
fl. 2.500 op tafel moesten leggen  en dat zij 
verder iets meer dan fl. 21,50  per week 
aan aflossing van de hypotheek zouden 
betalen.  
De heer Van Heiningen verzorgde ook de 
voor de andere zes bouwers de adminis-  
tratieve rompslomp.  
In Vreeswijk ging deze nieuwe mogelijk-
heid tot de koop van een eigen woning als 
een lopend vuurtje rond. En al spoedig 

was de heer Van Heiningen zover, dat hij 
met dezelfde medewerkers aan een com-
plex van 11 woningen kon beginnen.  
 
In 1958 werd Van Heiningen voor de KVP 
in de raad van Vreeswijk gekozen en in 
1962 volgde zijn verkiezing tot wethou-
der. Deze functies maakten het voor hem 
moeilijk in zijn privé-leven zo intensief 
bezig te zijn met particuliere woning-
bouw. Op voorstel van B. en W. werd 
toen in de raad besloten, dat de gemeente 
de rol van bemiddelaar zou overnemen, 
waarbij de heer Van Heiningen namens de 
gemeente gemachtigd werd zijn werk-
zaamheden voort te zetten.  
 
Door de redactie is dit artikel ingekort; het 
zou - tegen de idee van deze rubriek in -  
vele pagina’s gaan tellen. De gemeente 
Vreeswijk stootte uiteindelijk het project 
weer af en in de herfst van 1963 werd een 
zelfstandige stichting opgericht: De Wo-
ningstichting Centraal Nederland. In het 
bestuur hadden vele bestuurders van ge-
meenten uit de regio zitting. A. van Hei-
ningen werd benoemd tot directeur. 

VOOR U GELEZEN IN... Dagblad Het Centrum van 28 september 1963 
Door Piet Daalhuizen 

 
Nieuwe stichting gaat heel goedkope woningen bouwen 

AL HONDERDEN GEGADIGDEN 
VREESWIJK – Een op zich genomen tamelijk onopvallend initiatief heeft geleid tot de 
oprichting van een woningstichting die voor de woningbouw in het centrum van ons land 
van verstrekkende betekenis kan zijn. Deze stichting is namelijk in staat woningen te 
bouwen tegen een prijs, die gezien het huidige peil, welhaast ongeloofwaardig genoemd 
moet worden. Het is nu zelfs mogelijk geworden in een stad als Utrecht woningen te bou-
wen die de koper niet meer zullen kosten dan fl. 2.500 contant en verder fl. 21,50 per 
week, waarbij is inbegrepen een overlijdensrisicoverzekering. De stichting die dit meent 
te kunnen klaarspelen noemt zich Woningstichting Centraal Nederland. Ze is gevestigd 
in Vreeswijk. 
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     Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. 
Niet alleen nationaal, maar ook lokaal. Een prettige samenleving 
begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. 
Daarom sponsort de Rabobank plaatselijke organisaties zoals het 
Historisch Museum Warsenhoeck. En dat doen we graag. Het is 
tenslotte ook onze buurt. 

 
Het is tijd voor de Rabobank. 

 

 
  Het is tijd voor  het museum. 
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 Kweker uit Jutphaas schrijft historie 
Wist u dat de cactusdahlia uit Jutphaas komt? De redactie van Cronyck de Geyn 
was daarvan in elk geval niet op de hoogte. Maar Ron van Maanen laat via een 
artikel in dit nummer de lezer weten dat al 135 (!) jaar geleden de Jutphase bloe-
menkweker J. T  van den Berg op zijn  ‘land’ aan de Nedereindseweg deze pracht-
dahlia ontdekte. Nou ja ontdekte. Hij had uit Mexico bollen en zaden ontvangen, 
die dreigden weg te kwijnen op de vuilnishoop. Tot Van den Berg in een helder 
moment dat ‘spul’ toch nog liefdevol ter hand nam.  
Cor van der Kooy bericht over een prachtige schenking die de Historische Kring 
Nieuwegein van een plaatsgenoot ontving. Een uniek document over een publi-
catie aangaande de nasleep van het Gevecht aan de Vaart, nog verder terug in de 
historie: namelijk uit 1787. 
Verder kunt u kennis nemen in onze fotorubriek ‘Jutphaas/Vreeswijk... zoals het 
was’  van het onderwijs, althans van enkele schoolgebouwen uit vroeger tijden. 
En neemt Piet Daalhuizen u traditiegetrouw terug naar de jaren zestig van de vo-
rige eeuw via een dubbele aflevering van ‘Voor U gelezen in…’. 
In deze periode rond 4 en 5 mei, waarin we de Tweede Wereldoorlog en de be-
vrijding van de Duitse overheersers herdenken, geven we ruimte aan een artikel 
van de heer J.E. Landheer, oud-directeur van het Sint Antonius ziekenhuis. Hij 
beschrijft hoe de Duitse bezetters in de oorlogsjaren met het  ziekenhuis, dat toen 
nog in Utrecht stond, omgingen. 
 
Voordat u de artikelen gaat lezen, nog even een noot van persoonlijke aard: 
de eindredacteur van Cronyck de Geyn woont sinds kort in Uffelte in Drenthe. 
Hij kan zijn werk voor Cronyck de Geyn ook via een communicatiekanaal als 
internet doen. Maar ideaal is het natuurlijk niet. Hij wil zich in de nabije toe-
komst ook meer op (de historie van) zijn nieuwe woonomgeving richten. 
Dus een vervanger voor deze bezigheden in de Werkgroep Publicaties lijkt raad-
zaam. Wie meldt zich? Of wie kent een geschikte kandidaat? Neem contact op 
met de redactie of de Werkgroep Publicaties. 
De redactie 
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De Nederlandse kwekers hebben vanaf 
het begin van de negentiende eeuw een 
grote rol gespeeld in het kweken van 
(nieuwe) dahlia’s. Zo ook J. T. van den 
Berg. Wat was dan eigenlijk de rol die hij 
speelde in het ontdekken van de cactus-
dahlia? Uitgaande van wat er in de litera-
tuur hierover werd en wordt geschreven 
kreeg hij in herfst 1872 van een vriend 
vanuit Mexico een klein kistje met zaden, 
bollen en wortels gezonden. Met veel zorg 
wist hij in 1873 uit deze zending een 
roodkleurige dahlia op te kweken. De 
dahlia werd vernoemd naar de president 
van Mexico Benito Juarez. In 1874 ver-
scheen de dahlia in de catalogus van Van 
den Berg als Dahlia Juarezii. In 1879 toon-
de H. Cannell in Engeland de eerste dahlia 
van dit ras.  
 
Schilpzand schreef dat Van den Berg van-
uit Mexico een aantal dahlia’s invoerde en 
dat uit zijn collectie alle (semi)
cactusdahlia’s zijn voortgekomen. De uit 
Overveen afkomstige bollenkweker en -
exporteur Roozen zorgde voor de ver-

spreiding binnen Europa.  
 
Krelage in zijn standaardwerk over de 
Nederlandse bloembollenexport bevestig-
de de belangrijke dahliateelt in Neder-
land. Volgens hem had Van den Berg de 
cactusdahlia ingevoerd maar trok de 
bloem absoluut niet de aandacht. Vanuit 
Jutphaas gingen er knollen naar Frankrijk 
en pas vandaar naar Ant. Roozen & Zoon 
in Overveen! Pas nadat de Engelse firma 
Cannell deze dahlia te koop aanbood werd 
het een succes.  
 
Ook Dix schreef in zijn boek over de dah-
lia dat de knollen via Frankrijk in Over-
veen terechtkwamen en pas via de Engel-
se firma Henry Cannell bekend werden. 
Volgens Dix was de vernoeming aan een 
advies van een andere Nederlandse kwe-
ker, namelijk Affourtit, te danken. Van 
den Berg zou de dahlia pas ontdekt heb-
ben bij het passeren van zijn vuilnishoop 
waarop de Mexicaanse rommel uit de zen-
ding was gestort en hij had toen direct de 
bloem van de ondergang gered. Zo’n 

Roodkleurige pracht van kwekerij J.T. van den Berg aan de Nedereindseweg  

De cactusdahlia komt uit… Jutphaas (1872)!  
  

Door Ron van Maanen 
 
Aan de bloemenkwekerij van J.T. van den Berg aan de Nedereindseweg nrs. 10-
12 is door Piet Daalhuizen al eens aandacht in Cronyck de Geyn besteed. Waar-
over hij echter niet schreef, was dat Van den Berg dé ontdekker van de cactus-
dahlia was. In de literatuur over dahlia’s verschijnt zijn naam weliswaar steeds in 
dit verband, alleen elke schrijver herhaalt tot op vandaag de dag wat al eerder 
hierover is geschreven of het nu wel of niet geheel correct is. Van den Berg 
schijnt zichzelf ook geërgerd te hebben aan de kwestie. 
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beetje het enige waarover iedereen het 
eens is, is dat Van den Berg in 1872 van-
uit Mexico iets kreeg toegestuurd, hieruit 
een dahlia opkweekte en dat deze cactus-
dahlia - vernoemd naar Juarez - pas via 
Engeland in de belangstelling kwam te 
staan.  
 
De mening van Van den Berg 
Maar wat was de mening van Van den 
Berg zelf over deze kwestie? In oktober 

1879 las hij het Engelse tijdschrift Garde-
ners Chronicle, waaruit hem bleek dat 
blijkbaar de redactie niets wist van de 
oorsprong van deze dahlia. “Daarom is 
het mij bijzonder aangenaam de gelegen-
heid te kunnen aangrijpen om haar oor-
sprong en geschiedenis nader toe te lich-
ten”. In Gardeners Chronicle was name-
lijk de bloem onder de aandacht van het 
publiek gebracht naar aanleiding van een 
tentoonstelling. Door Cannell was de 

Dahlia’s. Jutphaser Van den Berg vond vanuit een Mexicaanse zending, die op zijn vuil-
nishoop driegde te belanden, de later befaamde cactusdahlia, de Dahlia Juarezii, ver-
noemd naar een Mexicaanse president  Een vondst uit de negentiende eeuw!  
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bloem getoond onder de naam ‘Cactus 
Dahlia’. De omschrijving luidde “Door de 
bijzondere samenstelling harer bloembla-
ren week zij geheel af van den vorm der 
bekende Dahlia-bloemen, terwijl daaren-
boven haar fel schitterende, hoogroode 
kleur zeer opvallend was”.  
De bloem was afkomstig van de bloemist 
Cullingford die op zijn beurt haar als Dah-
lia Juarezii verkregen had van de firma 
Ant. Roozen & Zoon, bloembollenkwe-
kers en -handelaars uit Overveen. Bij na-
vragen bij deze firma bleek dat zij op hun 
beurt haar enkele jaren eerder van een 
Franse bloemist hadden ontvangen en dat 
ze vermoedelijk vanuit Mexico was inge-
voerd.  
 

Op 25 oktober 1879 verscheen in Semper 
Virens Van den Bergs’ visie. In het najaar 
1872 kreeg hij van een vriend die zich op 
dat moment in Mexico bevond een kistje 
met zaden etc. Mede vanwege de lange 
tijd dat het onderweg was geweest waren 
de zaden deels ontkiemd en bedorven en 
de bol- en knolgewassen verrot. Hij be-
sloot alles wat nog in goede staat was te 
bewaren en af te wachten wat er uit te-
voorschijn kwam. Uiteindelijk ontsproot 
een klein stukje dat bij nader onderzoek 
een dahlia bleek te zijn. Met veel zorg 
waren in voorjaar 1873 enkele jonge 
plantjes geweekt. Deze werden in juli met 
de overige dahlia’s in de volle grond uitge-
zet en kwamen hiermee tegelijkertijd uit. 
De nieuwe cactus trok de aandacht door-

De  bloemenkwekerij van J.T. van den Berg aan de Nedereindseweg nrs. 10-12, een illu-
stratie uit vroeger tijden. Foto Historische Kring Nieuwegein  
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dat “haar grootte in vorm van alle andere 
Dahlia’s verschillende en vurig helder 
roode bloemen, die op verren afstand aller 
blikken tot zich trokken en wier schitte-
rend roode kleur bijna die der klaproos 
evenaarde.”  
In 1874 werd de nieuwe dahlia voor het 
eerst in de handel gebracht en Van den 
Berg vermeldt in zijn catalogus deze bloem 
als Dahlia Juarezii, ter ere van de toenmali-
ge Mexicaanse president. Het was niet zo 
vreemd dat Roozen de cactusdahlia via 
Frankrijk had verkregen. Jaarlijks leverde 
Van den Berg vele duizenden dahlia-
klauwtjes aan een belangrijke Franse zaad-
handelfirma waaronder dus de Juarezii. 
Opvallend vond hij dat in de Gardeners 
Chronicle gerept werd van een ´Cactus 
Dahlia´. In zijn catalogus van 1874 had 
Van den Berg al de opmerking gemaakt dat 
de bloemen gezien van een afstand deden 
denken aan de Cereus Speciosissimus.  
 
Met een snerende opmerking sloot hij zijn 
betoog af. “Hoewel deze Dahlia tegen-
woordig reeds vrij algemeen verspreid is, 
zoowel hier te lande als elders, meende ik 
toch mij zelven niet op den voorgrond te 
stellen, indien ik ter handhaving van on-
zen tuinbouw mij verplicht achtte, elke 
vreemde aanmatiging in deze te moeten 
afwijzen”.  
 
Van den Bergs’ kwekerij: méér dan 
begonia’s 
Van den Berg was destijds dus niet alleen 
bekend om zijn begonia’s. In 1866 schreef 
hij dat hij “noch kosten noch moeite heb ik 
ontzien om mijne collectiën der thans 
meest beminde bloemen, te verrijken met 
de nieuwste en schoonste verscheidenhe-
den die het buitenland ons aanbood”. Zijn 

dahliacollectie was de keurigste en volle-
digste die talrijke bloemenliefhebbers in 
1865 hadden gezien en de afgelopen drie 
jaar had hij diverse eerste prijzen gewon-
nen. Daarnaast werd zijn rozenkwekerij 
steeds verder uitgebreid en bezat hij vol-
gens eigen zeggen de grootste collectie 
anjelieren in Nederland. Van den Berg 
was overigens niet de enige bloemist/
bloemenkweker in Jutphaas. In een vol-
gend artikel wil ik de aandacht vestigen 
op enkele andere bloemisten/kwekers. 
 
Bronnen: 
P.Daalhuizen, ‘Veelust, een kwekerij van naam 
in Jutphaas en … Hofleverancier van zijne 
majesteit den koning, in Cronyck de Geyn 
’2000-III, pag.60-64. 
www.dahlia.org./bulletin pag. 37 
The Project Gutenberg. E Book of Species and 
Varieties. Their origin by mutation. H. de 
Vries (Amsterdam 1904). 
www.snowy.arsc.alaska.edu 
Semper Virens 
R.L. Schilpzand. Dahlia’s (Zutphen 1978). 
E.H. Krelage. Drie eeuwen bloembollenexpert 
(‘s-Gravenhage 1946). 
Geïllustreerd weekblad Floralia. 
Collectie kwekerscatalogi Landbouwuniversi-
teit Wageningen E 020. 
 
 
 

Cronyck April 2007 
pagina 8

 
Vierkleurendruk

donderdag 19 april 2007 20:09



27 

 

 

 

Vreeswijk… zoals het was 

,,Vrijwel nergens in Nederland werd men in het begin van de 20e eeuw zó na-
drukkelijk geconfronteerd met de geringe onderwijsmogelijkheden voor schip-
perskinderen als juist in het door de scheepvaart zo bedrijvige Vreeswijk.” Zo 
schrijft F. van Zutphen in zijn boek Vreeswijk Voorheen. In 1911 wordt daarom 
onder de leiding van de plaatselijke predikanten een bestuur gevormd, dat de 
stichting van een school voor schipperskinderen moest voorbereiden. In 1915 
kon de Prins Hendrikschool voor Schipperskinderen worden geopend. In het im-
posante gebouw zijn nu ateliers voor kunstenaars ondergebracht. Het Prins Hen-
drik Internaat is verplaatst naar de Industrieweg in Vreeswijk. 
Foto Historische Kring Nieuwegein 
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Jutphaas... zoals het was 

Een pentekening van het in 1895 gebouwde Sint Fransiscusgesticht ten zuiden 
van de Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg in Jutphaas. De naam van de 
school is gekozen als herinnering aan het enig kind van de schenkster van het 
geld voor de bouw van de school, Adriana Johanna Basejou van Vronestein-
Heytink. Haar zoontje, Fransiscus Dominicus, stierf in 1866 op 9-jarige leeftijd 
aan de cholera. Vanaf de stichting wordt in het gebouw een klooster van de zus-
ters Franciscanessen van Heythuisen ondergebracht, een bewaarschool (= kleu-
terschool) en een naaischool voor meisjes. Vanaf het midden van de jaren zestig 
van de vorige eeuw wordt in de zuidvleugel geen onderwijs meer gegeven. In 
januari 1968 wordt in de oude school- en kloostervestiging het zalencomplex De 
Lantaern geopend. 
Foto Historische Kring Nieuwegein 
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Jutphaas… zoals het was 

Een ansicht uit het begin van de twintigste eeuw, waarop het gebouw van de R.K. 
Jongensschool aan de Utrechtsestraatweg is afgebeeld. Het pand is in 1912/1913 
gebouwd door aannemer Voorend uit IJsselstein. Vanaf 1913 tot 1970 is in dit 
schoolgebouw het onderwijs verzorgd aan katholieke jongens. Tussen 1965 en 
1970 werden ook meisjes tot het onderwijs toegelaten. Nadat een nieuwe semi-
permanente school aan de Van der Lecklaan was gebouwd omdat het oude 
schoolgebouw was afgekeurd, kreeg het schoolgebouw een bestemming als meu-
belhandel en kantoor. Hoofd van de school was vanaf de bouw in 1913 de heer 
Th. van den Hout sr. In 1943 volgde zijn zoon Theo jr. hem op en die heeft als 
hoofd der school de verhuizing naar de Van der Lecklaan meegemaakt. Zo kende 
de Sint Nicolaas Jongensschool als hoofd der school slechts vader en zoon Van 
den Hout. 
Foto Historische Kring Nieuwegein 
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Vreeswijk… zoals het was 

Deze ansichtkaart toont de St. Barbarakerk in Vreeswijk met daarvoor het plein 
van de in 1950 gebouwde School met den Bijbel. De aanzet voor  protestants-
christelijk onderwijs in Vreeswijk werd al veel eerder gegeven: ruim 125 jaar ge-
leden, maar dus  pas vanaf het midden van de vorige eeuw aan de Koninginnen-
laan. De school heet tegenwoordig Willem Alexander, vernoemd naar onze 
kroonprins. De school heeft daarnaast nog twee locaties in Nieuwegein-zuid: aan 
de Lupinestraat (wijk Hoog-Zandveld) en de Julianaweg (wijk Vreeswijk). Maar 
de basis van waaruit aan de kinderen les wordt gegeven is dezelfde gebleven:  de 
christelijk identiteit blijft een belangrijk kenmerk. Het team wil werken vanuit de 
protestants-christelijke visie. De leerkrachten willen de bijbelse norm vorm ge-
ven : niet alleen via de  dagstart, dagsluiting en godsdienstonderricht , maar ook 
in het dagelijks leven van kinderen en in de omgang met elkaar. Dat  is heden ten 
dage te lezen op de moderne manier van informatieverwerving: via internet. 
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In het laatste nummer van het periodiek 
dat de Provinciale Utrechtse Bond voor 
Vreemdelingen (PUVB) uitgeeft, staat aan-
gekondigd dat de eigenaar in de exclusieve 
Jutphase wijnkelder, NV Trouvaille, onge-
dwongen en gezellige bijeenkomsten wil 
gaan houden. Intern ja, zegt de heer Cal-
koen, maar zolang de bestemming van het 
fort niet vaststaat, denk ik niet aan moge-
lijkheden in de horecasector. 
 
Onlangs heeft de gemeenteraad van Jutp-
haas een voorstel van het college van bur-
gemeester en wethouders aangehouden, 
dat aankoop van het fort door de gemeen-
te, van de domeinen te Utrecht, afraadde. 
Er zullen nieuwe besprekingen worden 
gevoerd omdat de bijkomende bepalingen, 
gesteld door de domeinen te Utrecht, zo-
wel voor raad als college onaanvaardbaar 
waren. 

Een reclamestunt voor het vervoer van 
kleine bestellingen bedacht jhr. Calkoen 
met de aanschaf van een antieke Londense 
taxi. Een voertuig op oudejaarsdag uit 
Londen gehaald, nog voorzien van ouder-
wetse taximeter, buiten zittende chauffeur 
en bagagebergplaats in de open lucht.  
 

VOOR U GELEZEN IN… Het Utrechts Nieuwsblad van 3 mei 1968 
 

Door Piet Daalhuizen 
 

WIJNKELDER TROUVAILLE NIET IN HORECASECTOR 
Bestellingen per antieke taxi 

 
JUTPHAAS – De eigenaar van de Wijnkooperij N.V. trouvaille, jhr. H.M. Cal-
koen uit Doorn, is voorlopig niet van plan de bestemming van zijn ruimten in het 
eerste fort te Jutphaas te veranderen. Reeds jaren heeft de Doornse directeur in 
de gewelven een wijnverkoop en -proeverij gevestigd. Van een exclusieve wijn-
kelder, waar in het kader van de horecasector samenkomsten gehouden zullen 
worden, is nu geen sprake. Wel zal de heer Calkoen de kelders uiterst gerieflijk 
gaan inrichten, met een nieuwe vloer, open haard, royale zitgelegenheid, maar 
dat zal zuiver bestemd zijn voor personen die een sfeervolle omgeving prefereren 
om wijnen te proeven en te kopen. 
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VOOR U GELEZEN IN… Dagblad Het Centrum van 27 mei 1969 
 

Door Piet Daalhuizen 
 

Ideeën om inwoners van de gemeente zélf actief te laten meewerken in parken en 
plantsoenen zijn niet nieuw… 
 
J.H. ZANDSTRA OPPERT PLAN VOOR NIEUWEGEIN: 
Kinderboerderij en hertenkamp bij landgoed Oudegein 

 
JUTPHAAS – De heer J. Zandstra, Jan Sluyterslaan 511, meent dat Nieuwegein 
straks één groot stenen woud wordt. Deze gedachte laat hem niet los, vooral om-
dat hij vindt dat de kinderen in de nieuwe stad te weinig recreatiemogelijkheden 
kunnen krijgen. 

 
 

Hij heeft hier al met veel mensen over 
gesproken en is tenslotte op het idee geko-
men te proberen een kinderboerderij en 
een hertenkamp te stichten. De heer 
Zandstra, afkomstig uit Vlaardingen, heeft 
in deze plaats gezien hoe een groot recrea-
tiekamp van de grond kwam door particu-
liere initiatieven. 
 
In zijn oude woonplaats opperde hij zijn 
ideeën en vond iemand bereid te helpen 
met technische en financiële details. De 
heer Zandstra is met zijn plannen nog niet 
zo ver gevorderd dat ze al kunnen worden 
uitgevoerd. Wel weet hij dat de stichting 
van de boerderij en het kamp ongeveer fl. 
26.000 (€ 11.800,  red.) kost. Hij heeft bij 
de gemeentelijke autoriteiten aandacht 
voor zijn plannen gevraagd en meent dat 
er overal sympathie voor is.  
 
Als plaats voor het geheel ziet de heer 
Zandstra de omgeving van Oudegein, hoe-

wel hij ook al pogingen heeft gedaan een 
terrein aan de Galecopperdijk te vinden. 
Verder wil hij de industrie interesseren  
voor zijn plan om daardoor gelden los te 
krijgen. Tenslotte zou hij graag zien dat 
de bewoners van Jutphaas zich achter zijn 
ideeën plaatsen. 
 
Een van deze ideeën is om b.v. de bewo-
ners zelf voor de groenaanplanting te la-
ten zorgen door zelf gekochte struiken of 
bomen te planten. Mochten er inwoners 
van Jutphaas zijn die de heer Zandstra 
met zijn plan willen steunen of er belang-
stelling voor tonen, dan zou hij dit zeer op 
prijs stellen. Volgens hem is het project 
stellig te verwezenlijken. 
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NASLEEP OVER HET GEVECHT AAN DE VAART IN 1787 
Schenking van document een unieke aanwinst 

 
Door Cor van der Kooy 

 
Het document, op de volgende pagina afgebeeld, dat de Historische Kring Nieu-
wegein als schenking mocht ontvangen van de heer D. Smit (wijk Zuilenstein) 
heeft betrekking op de nasleep van het gevecht aan de Vaart op 9 mei 1787 tus-
sen een vrijkorps van Utrechtse burgers (de patriotten) en een stadhouderlijk re-
giment onder bevel van kolonel Van Efferen. De opdracht van Van Efferen was 
het bezetten van enkele dorpen (o.a. Vreeswijk) rond de stad Utrecht om op die 
manier druk uit te oefenen op het patriottische stadsbestuur en dit te dwingen 
zich weer te voegen naar het stadhouderlijk regime.   

Het burgervrijkorps, voortijdig op de 
hoogte gebracht van het naderende regi-
ment Van Efferen, besluit de geünifor-
meerde tegenpartij manmoedig het hoofd 
te bieden. Bij de schermutseling - het was 
bepaald geen veldslag - die rond het inval-
len van de nacht in de omgeving van 
Vreeswijk plaatsvindt, openen de regi-
mentssoldaten als eersten het vuur, waar-
bij twee burgers de dood vinden. Het bur-
gerkorps onder leiding van d’Avercoult 
beantwoordt het vuur met de paar kanon-
nen die het had meegebracht, waardoor 
aan  stadhouderlijke zijde eveneens enkele 
slachtoffers vallen.  
Het tegenvuur van het burgercorps ver-
oorzaakt grote paniek bij het stadhouder-
lijk regiment dat met achterlating van alle 
wapens en proviand het hazenpad kiest. 
Het regiment Van Efferen valt dan geheel 
uiteen. De militairen vluchten alle kanten 
op en zoeken in het holst van de nacht 
onderdak in IJsselstein, Montfoort en an-
dere dorpen langs de Lek. Het patriottisch 

bewind van de stad Utrecht viert de dagen 
erna de victorie op het stadhouderlijk 
regiment als een weergaloze triomf. De 
gesneuvelde capt.lt. C.G. Visscher en ca-
nonnier Van der Vlerk worden enkele 
dagen later met alle m eer begraven. 
 
Het opvallende van het document, dat op 
4 juli 1787 in Utrecht en omgeving als 
plakkaat moet zijn verspreid, is dat de 
(stadhouderlijk gezinde) Staten van den 
Lande van Utrecht in vernietigende be-
woordingen hun teleurstelling uiten over 
de smadelijke nederlaag bij Vreeswijk. In 
de op verschillende plaatsen als affiche 
aangeplakte PUBLICATIE verklaren zij  
den Collonel Grave van Efferen benevens 
zijn gehele Regiment te zullen rasseren 
gelijk wij hem met hetzelve rasseren, 
houdende hem en zijn Regiment als noyt 
in dienst van den Lande te zijn geweest. 
Met de term ‘rasseren’ (een taalfout) 
wordt ongetwijfeld ‘raseren’ bedoeld. Het 
heeft in Oudnederlands de betekenis van 
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‘wegschrappen’ of  ‘van de kaart vegen’.  
Van Efferen moet na zijn echec aan de 

Vaart de bui al hebben zien hangen en 
blijkt kort daarna spoorloos verdwenen. 

Nieuwegeiner D. Smit schonk de HKN dit unieke document. 
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Om niet alle militairen van het regiment 
over één kam te scheren, zo blijkt uit de 
voorlaatste alinea van de PUBLICATIE, 
krijgen zodanige Officieren, Onder-
officieren en Gemene Manschappen als tot 
voorgemeld Regiment hebben behoord  
tot 16 juli gelegenheid alsnog dienst te 
nemen in het nieuwe Provinciale Regi-

ment van generaal-majoor Van der Borch. 
Waar het uiteindelijk op neerkomt is, dat 
kolonel Grave van Efferen als  hoofdschul-
dige wordt aangewezen.  
Voor onze historische kring moet het be-
zit van dit document als een unieke aan-
winst worden beschouwd.      

Het Sint Antonius ziekenhuis tijdens de oorlog 
In het aprilnummer vorig jaar publiceerden we een artikel van oud-medisch di-
recteur J.E. Landheer over de geschiedenis van het Sint Antonius ziekenhuis. Het 
ziekenhuis, dat het grootste deel van zijn bestaan in de stad Utrecht kende, ver-
huisde in 1983 naar Nieuwegein. De heer Landheer leverde vorig jaar ook nog 
een stukje af over de historie van het ziekenhuis tijdens de oorlogsjaren 1940-
1945. Daar was in het aprilnummer vorig jaar geen ruimte meer voor. Nu,ten 
tijde van de 4/5-meiviering, lijkt het de redactie passend dit ‘nog op de plank lig-
gende verhaal’ te publiceren. 

Door J.E.Landheer, ex-directeur van 
het Sint Antonius 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt 
direct ten oosten van het St. Antonius 
ziekenhuis in Utrecht (de forten De Bilt, 
Vossegat en Lunetten). Het ziekenhuis 
bereidt zich daarom in 1940 voor op eva-
cuatie naar de westkant van de stad, naar 
het parochiehuis en het zusterhuis van de 
St.Antonius-parochie aan de Kanaalstraat. 
Als de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland 
binnenvallen, worden zoveel mogelijk 
patiënten ontslagen. Op 13 mei breken de 
Duitsers door de Grebbelinie heen en 
trekt het Nederlandse leger zich terug 
achter de Waterlinie. Daarop begint het 
ziekenhuis aan zijn evacuatie. Op 14 mei 

is de evacuatie van het ziekenhuis vol-
tooid. Op 15 mei is Nederland gecapitu-
leerd en kan het ziekenhuis weer in ge-
bruik worden genomen. Binnen 36 uur 
werd het ziekenhuis ontruimd, verhuisd, 
terugverhuisd en weer opnieuw ingericht.  
In 1941 vorderen de Duitsers twee ver-
pleegafdelingen en in 1942 nog eens twee 
verpleegafdelingen. In 1944 werd het zie-
kenhuis helemaal gevorderd en daarom op 
26 september door zusters en artsen verla-
ten.  
In het ziekenhuis, dat onder normale om-
standigheden 425 patiënten kan opnemen, 
worden door de Duitsers 2400 gewonden 
soldaten opeengepakt. Ze liggen in boven 
elkaar geplaatste kribben en zelfs op stro 
onder de kribben.  
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De opmars van de geallieerden wordt in 
maart 1945 hervat. In april 1945 achten de 
Duitsers het daarom raadzaam het zieken-
huis te verlaten en de gewonden over te 
plaatsen naar Delft, samen met het groot-
ste deel van de verplaatsbare inventaris. 
Wat zit vastgeschroefd laten ze in de haast 
staan, zoals de röntgenapparatuur en de 
grote kookketels in de keuken.  
Als de Canadese troepen op 7 mei 1945 
Utrecht bevrijden, nemen zij het zieken-
huisgebouw van de Duitse Wehrmacht 
over. Op 22 mei 1945, de dag na Pinkste-
ren, wordt het ziekenhuis door de Cana-
dese Commandant aan het Bestuur terug-
gegeven. Het gebouw blijkt volkomen 
leeggeroofd. Geen bed, geen nachtkastje 
en geen gordijn is achtergebleven en de 
vloerbedekking is totaal vernield. 
In drie weken tijd worden de verblijven 

voor de Zusters van Liefde weer zoveel 
mogelijk in orde gebracht, zodat de non-
nen op St. Antoniusdag, 13 juni 1945, te-
rug kunnen keren naar het ziekenhuis. Op 
16 juli 1945 gaat het ziekenhuis open en 
kunnen de eerste veertien patiënten weer 
worden opgenomen.  
De afwikkeling van de oorlogsschade 
duurt tot 1953. Het ziekenhuis ontvangt 
300.000 gulden.  

Het  Sint Antonius ziekenhuis op de hoek van de Jan van Scorelstraat en de Prins Hen-
driklaan in Utrecht is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezet-
ters totaal leeggeroofd. 
Fotocollectie Sint Antonius ziekenhuis. 

Cronyck April 2007 
pagina 18

 
Vierkleurendruk

donderdag 19 april 2007 20:09



37 

 

 Historische Kring Nieuwegein 

Secretaris:     Penningmeester: 
Vacature            P. Gathier 
p/a Geinoord 12   Telefoon 030-6040270 
3432 PE Nieuwegein   Rabobank: 33.10.91.682 
Telefoon 030-6050090   Postbank: 44 19 85 9 
                                             diny.francois@planet.nl 
 
Ledenadministratie:   Redactie Cronyck de Geyn: 
Mevrouw J. Verbaan   G. Veerkamp 
Bachstraat 23    De Goorn 58 
3438 BM Nieuwegein   7975 BT Uffelte 
Telefoon 030-6043479   Telefoon 0215-350020 
joke.verbaan@12move.nl   geerveer@xs4all.nl 
 
Historische Kring Nieuwegein  Cronyck de Geyn: 
Lidmaatschap per jaar € 15,00 Losse nummers € 3,00 
Lidmaatschap buiten Nieuwegein  
€ 20,00 per jaar 
 
Web-site: www.museumwarsenhoeck.nl/ 

Historisch Museum Warsenhoeck, Geinoord 12, 3432 PE Nieuwegein 
Telefoon 030-6050090 
Openingstijden: In de periode van 1 april – 30 september: Op woens-
dag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.  
In de periode van 1 oktober – 31 maart: Op zaterdag en zondag van 
14.00 – 16.00 uur.  
Entree: 4 – 12 jaar € 0,50; 13 jaar en ouder € 1,00 

© 2007: Historische Kring Nieuwegein 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotoko-
pie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het be-
stuur van de Historische Kring Nieuwegein. 
 
DRUK: HENTENAAR DIGITOTAAL, WIJK BIJ DUURSTEDE – TELEFOON 0343- 59 58 55  
BINDEN: ELECTRONIC PRINTCENTER, NIEUWEGEIN – TELEFOON 030-605 22 22 
                     ISSN 1384-7139 

Cronyck April 2007 
pagina 19

 
Vierkleurendruk

donderdag 19 april 2007 20:09



38 

 

  

Jos Scholman 

Aanleg en onderhoud van al uw verhardingen 
en groenvoorzieningen 

Structuurbaan 30 - 3439 MB  Nieuwegein 

www.josscholman.nl 

Drenthehaven 1, 3433 PB  Nieuwegein, Tel. (030) 606 05 67 

Autoschade A. van Putten B.V. 

Schadeherstel 
 

= 
 

Waardeherstel 

Cronyck April 2007 
pagina 20

 
Vierkleurendruk

donderdag 19 april 2007 20:09



35 

 

 

Cronyck 
       de Geyn 

K WARTAALUITGAVE VAN 

D E  H I S T O R I S C H E  K R I N G  N I E U W E G E I N 

Historisch Museum Warsenhoeck 

Cronyck 
        de Geyn 

29E JAARGANG              NUMMER  3           JULI             2007 



36 

 

     Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. 
Niet alleen nationaal, maar ook lokaal. Een prettige samenleving 
begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. 
Daarom sponsort de Rabobank plaatselijke organisaties zoals het 
Historisch Museum Warsenhoeck. En dat doen we graag. Het is 
tenslotte ook onze buurt. 

 
Het is tijd voor de Rabobank. 

 

 
  Het is tijd voor  het museum. 
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VIANEN AAN DE LEKIN DIA’S EN WOORDEN 
Martin Brand van de Historische Vereniging Het Land van Brederode  geeft op maan-
dag 15 oktober een lezing met dia’s onder de titel: ‘VIANEN AAN DE LEK’. Zijn diale-
zing gaat over het ontstaan van de rivierbedding en de historie van het Lekstadje. 
 
Noteert u ook alvast maandag 19 november in uw agenda. Want dan kunt u wederom 
genieten van een dialezing, waaraan onze ‘vaste’ spreker Piet Daalhuizen de laatste 
hand legt.  

Redactioneel         Openbaar vervoer in en rond Jutphaas en Vreesiwjk ..…38 
Jozef Reijntjes       Obstakels bij  een busrit ook al 75 jaar geleden ………...39  
Joop Terpstra/ 
Gerard Veerkamp  Vervoer… zoals het was ………………………..……….45 
Eveline de Jong      Baardmankruik: een ‘steengoede’schenking ...………....49 
Piet Daalhuizen     Voor U gelezen in … Het Centrum van 21-9-1967   ......53      
Piet Daalhuizen     Grote verbouwing: museum in juli dicht      ...………….54 
Jaap Stevens           Met de fiets langs vroegere kasteelplekken  .…………...55 
 
 
 
 
 
 
 
 

INHOUDSOPGAVE CRONYCK DE GEYN JULI 2007 JAARGANG 29 

        C r o ny c k                C r o ny c k                
                        d e  G e y nd e  G e y n   

De voorstellingen in de Bron aan de Buizerdlaan 1 beginnen om 20.00 uur. Leden van 
de Historische Kring Nieuwegein hebben gratis toegang; anderen betalen 1,20 euro. 
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  Openbaar vervoer in en rond Jutphaas en Vreeswijk 
 
Dit julinummer van Cronyck de Geyn staat grotendeels in het teken van het vervoer in 
en rond Jutphaas en Vreeswijk. En dan met name het openbaar vervoer. Jozef Reintjes 
dook in de archieven van de Tram- en Bargedienst vereeniging. Hij stuitte daarbij onder 
meer op een vermakelijk reisverslag dat een toenmalige directeur van zijn personeel ont-
ving. Wie mocht denken dat reisproblemen als files, openstaande bruggen en dergelijke 
een typisch verschijnsel is dat alleen onlosmakelijk met de huidige tijd is verbonden, 
moet na lezing van zijn artikel wel tot een andere conclusie komen. In onze fotorubriek  
Jutphaas/Vreeswijk …zoals het was blikken we ook terug op het vervoer toen. 
 
Eveline de Jong beschrijft in haar bijdrage aan deze Cronyck de Geyn een bijzondere 
schenking, die de Historische Kring Nieuwegein ten deel viel. Een fraaie kruik met een 
afbeelding van een man met baard: de baardmankruik. Zij beschrijft de historie van dit 
‘steengoede’ sier- en/of gebruiksvoorwerp. 
 
Zoals gebruikelijk belicht Piet Daalhuizen in zijn rubriek Voor U gelezen in… een op-
merkelijke gebeurtenis, die de plaatselijke journalisten tot schrijven dwong. Ditmaal aan-
dacht voor een heuse ‘broodoorlog’ in deze contreien. 
 
Wie in juli ons museum Warsenhoeck wil bezoeken zal tot 28 juli geduld moeten heb-
ben. Tot die tijd is het museum gesloten wegens een grote verbouwing, financieel moge-
lijk gemaakt door Ballast Nedam. Werknemers van dit bedrijf schilderden als vrijwilligers 
begin juni de binnenkant van ons museum al op. Maar Ballast Nedam deed er nog een 
geldelijk schepje bovenop en heeft ervoor gezorgd dat de uitgestalde museale waar nu in 
nieuwe vitrines mooi staat te wezen. 
 
En om nog even op het vervoer terug te komen: enkele leden van de Historische Kring 
Nieuwegein hebben een fietstocht in elkaar gezet, die de deelnemers voert langs plekken, 
waar ooit zoveel kastelen in oud-Nieuwegein stonden. Een tocht, waaraan eveneens onze 
‘buur’ in park Oudegein, het Milieu Educatie Centrum (MEC), heeft meegewerkt.  
 
Ook op die manier komt u - zo hopen wij - de zomer prettig door. 
 
De redactie. 
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VERVOER TRAM- EN BARGEDIENST ROND JUTPHAAS EN VREESWIJK 
Obstakels bij ‘n busrit, ook al 75 jaar geleden 
 

Door Jozef Reintjes 
 

Het is alweer tien jaar geleden dat Cor van der Kooij in drie artikelen in Cronyck 
de Geyn het busvervoer rond Jutphaas en Vreeswijk heeft beschreven. Het mate-
riaal dat hij hiervoor gebruikte was afkomstig uit de vroegere remise van de bus-
maatschappij ‘Tram- en Bargedienst vereeniging’. Dit materiaal is door mij nog-
maals doorgenomen en vervolgens beschreven. Verder is materiaal door de vroe-
gere directeur mr. L. de Ruyter aan de Historische Kring overgedragen.  
Het gaat om ongeveer 750 brieven, circulaires, formulieren en dergelijke.  

Van elk object is de datum, de betrokkene 
en de aard van de brief of papier opge-
schreven. Daarnaast zijn er 25 kasboeken, 
grootboeken en dergelijke. De periode 
loopt van 1917 tot 1955. Deze zijn naar 
aard en datum geordend. 
Hoewel nergens volledig is er voldoende 
materiaal om over een aantal periodes een 
goede indruk te krijgen. Een deel van het 
materiaal is ook in slechte staat, misschien 
moet ik zelfs zeggen: in staat van ontbin-
ding. Een aantal papieren is weggegooid 
en van een ander deel  is een kopie ge-
maakt. 
 
Bij de beschrijving is nagenoeg alles op 
datum geordend. Een map over de samen-
werking met CEBUTO (1946-1951) en 
een map over aandeelhoudersvergaderin-
gen en bijbehorende stukken(1942-1948) 
zijn apart gehouden. 
 
In zijn drie artikelen heeft Cor van der 
Kooij de meest aansprekende details al 
naar voren gehaald. Ik zal dat daarom niet 
herhalen, maar er alleen een paar dingen 
aan toe voegen. 

REGELS EN FORMULIEREN 
Mij valt op, dat ook vroeger de regelge-
ving al flink ontwikkeld was. Voor boot-
diensten, tram- en buslijnen zijn vergun-
ningen nodig. De stoomketel van de 
stoombarge ‘Vreeswijk’ moet ook in 1917 
gekeurd worden en in datzelfde jaar 
wordt ook een vergunning voor nieuwe 
paardenstallen aangevraagd. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw moeten voor 
buitenlandse reizen triptiek en carnet in 
orde zijn. En dat voor elke reis opnieuw. 
Er wordt tot bij de Raad van State gepro-
cedeerd over het niet verlenen van een 
vergunning voor een busdienst. 
Uiteraard brengt de schaarste van goede-
ren tijdens de Tweede Wereldoorlog veel 
officiële correspondentie. Voor bijvoor-
beeld een stel nieuwe banden moeten for-
mulieren van de busmaatschappij naar het 
‘Rijksbureau voor Rubber’ worden ge-
stuurd en terug, om daarna met dat for-
mulier bij de bandenleverancier (U.B.O., 
Good Year of Tyresoles) de band te be-
stellen. En dan maar afwachten. Zelfs de 
bedrijfsvoorraad van één binnenband is 
op enig moment gerapporteerd aan het 



40 

 

Deze brief laat zien, dat de Koninklijke Shell ook turf levert voor de gasgenerato-
ren. Bovendien moeten de bonnetjes keurig worden opgeplakt. 
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‘Rijksbureau voor Rubber’. 
De verduistering moet in orde zijn maant 
de gemeente in 1936! Toen werd al reke-
ning gehouden met luchtalarm.  
In 1945 is aan elektriciteit een verbruik 
van 140 kWh toegestaan voor de woning 
van de directeur.  
 
LEVERANCIERS EN KLANTEN 
De busmaatschappij had ook zijn vaste 
leveranciers: kantoorboekhandel MADO 
in Utrecht, carrosseriebouwer van Rooy-
en in Montfoort, de Bataafsche Oliemaat-
schappij Shell voor brandstoffen en 
Kromhout motorenfabriek in Amsterdam. 
Tijdens de oorlog zie je meer wisselingen 
bij de leveranciers. Kennelijk moest men 
zoeken waar nog iets te krijgen was. Turf 
en hout worden dan overigens ook door 
Shell geleverd als brandstof voor de gas-
generatoren die achter de bussen werden 
gehangen. Verschillende bedrijven lever-
den de techniek om de motoren geschikt 
te maken voor houtgas. Het hergebruik 
van motorolie wordt door filterinstallaties 
mogelijk. Als men nieuwe motorolie be-
stelt, moet de afgewerkte olie worden in-
geleverd.Na 1946 wordt alles snel weer 
als vanouds. Er worden veel nieuwe bus-
sen aangeschaft. Van Doorne (DAF) in 
Eindhoven is een van de nieuwe leveran-
ciers. 
 
Er is ook een fusiegolf op gang gekomen 
bij de busbedrijven. Omdat ‘Tram- en 
Bargedienst, de Vereeniging’ een klein 
familiebedrijf was met een geselecteerde 
groep aandeelhouders, zien we in de cor-
respondentie ook gekonkel om overname 
door anderen onmogelijk te maken. 
Vooral in 1948 worden de mogelijkheden 
in de correspondentie besproken. Ook de 

uitstapjes beginnen vanaf 1946 weer op 
gang te komen.  
 
KASBOEKEN, GROOTBOEKEN EN 
JOURNAALS 
De kasboeken beginnen in 1917 en lopen 
door tot 1958. Ze zijn niet overal volle-
dig. Ook de vorm van het noteren van 
inkomsten en uitgaven is niet steeds ge-
lijk. Uit de vroege kasboeken is het aardig 
om te zien dat de prijs van haver voor de 
paarden aan het einde van de Eerste We-
reldoorlog oploopt van 19,85 gulden per 
100 kg in november 1917 naar 26,50 gul-
den in maart 1918. De firma’s die deze 
fourage leveren zijn Hooghiemstra in 
Utrecht en van Mourik in Jutphaas. In 
februari 1921 is deze haverprijs gedaald 
naar 16,60 gulden. In 1923 zien we een 
prijs van 11,20 gulden. Voor het beslaan 
van de paarden wordt in 1917, 1918 en 
1919 een bedrag van 860, 1154 en 1245 
gulden betaald aan B. Veldhuizen.  
De laatste rekening voor fourage is op 31 
augustus 1923 ingeschreven. Op 23 au-
gustus worden namelijk de paarden voor 
de tram vervangen door een autobus als 
trekker. 
Natuurlijk zou een zorgvuldige vergelij-
king meer bijzonderheden aan het licht 
brengen. Er is duidelijk meer uit dit ma-
teriaal te halen. 
 
DE BUSDIENST IN 1932 
Een bijzonder mooi document is een al-
bum dat het personeel in 1932 - nu drie-
kwart eeuw geleden - aanbood aan direc-
teur L. de Ruyter. Hierin worden de bus-
sen die in gebruik zijn beschreven met 
telkens een foto erbij. Verder staan er de 
routes en de buspaaltjes. Bovendien 
wordt op een gezellige manier een bus-
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  tocht van Utrecht naar Vianen beschre-
ven. De tekst van dit verhaal geef ik in 
zijn geheel. De foto’s waar naar verwezen 
wordt heb ik niet allemaal overgenomen. 
 
‘’Per autobus van Utrecht naar Vianen’’ 
We vertrekken van het autobusstation 
met de bus die op de bladz. hiernaast is 
afgebeeld. Vanaf het busstation rijden we 
de Rijnkade op. Aan het einde hiervan 
zien we plotseling een man zijn hand om-
hoog steken als een drenkeling die om 
hulp roept. De chauffeur maakt hier uit 
op, dat hij moet stoppen; het was dan ook 
de bekende Catharijnebrug-verkeersagent. 
Juist als de brugwachter de boomen neer-
laat om de brug te openen laat de 
“drenkeling” ons door en komen we dus 
voor een tweede hinderpaal. Na een mi-
nuut of vijf gaat de brug weer dicht en we 
sukkelen weer verder. Over de brug moe-
ten we weer stoppen voor zoo’n 
“drenkeling” en nog wel voor een op een 
“duiktoren”. Nu kunnen we ongestoord 
verder gaan tot aan de tunnel waar weer 
een “drenkeling” ons noodzaakt te stop-
pen. Dan gaan we weer verder en wel tot 
aan het Stationsplein waar we weer stop-
pen, maar nu om passagiers in te laten. 
Maar dan schieten we een flink eind op, 
langs het mooie geasfalteerde Catharijne 
Singel rijden we nu langs Spoorgebouwen 
en Ziekenhuizen naar de nieuwe Vaart-
sche Rijnbrug. Doordat deze brug dicht 
was kwamen we achter een aardig rijtje 
auto’s te staan. Dat het daar druk kan zijn, 
bewijst trouwens de photo op bladz. 40 
wel. Na een poosje rijden we weer verder, 
maar halverwege de Westerkade zien we 
de spoorbomen zakken. Dus nog is het ons 
niet vergund eens flink op te schieten. 
Maar weldra is het treintje voorbij. We 

kunnen dus weer verder en net glippen 
we nog over de Jeremiebrug heen, die 
achter ons open gaat. Dan staat onze bus 
stil, en we zijn “op de plaats waar de por-
temonnaies voor de dag komen” of waar 
de geldstukken worden ingewisseld voor 
“groene papiertjes”. 

Als allen, behalve wij, betaald hebben 
gaan we weer verder. Nu schieten we 
flink op. We passeeren de watertoren, de 
Amstelstraat en verder het “Zwarte ge-
raamte” dat eeuwig “te koop of te huur” 
staat en dat een “fabriek” moet voorstel-
len maar meer lijkt op een “oud-roest-
tentoonsteeling”. Dan passeren we nog 
pannenbakkerijen en stoomwasscherijen. 
Dan maken we een bocht en plotseling 
staan we voor of liever rijden we over de 
Liesboschbrug, want hier hoeven we nu 
bij uitzondering eens niet voor te wach-
ten. De chauffeur “Hij” schijnt het nu 
noodig te vinden de verloren tijd in te 
halen. Hij rijdt tenminste met een be-
hoorlijk gangetje wat vooral te merken is 
aan het hevige gehobbel en gestoot, wat 
men anders op een weg die door twee tol-
len onderhouden wordt niet zou ver-
wachten. Dat het regenachtig weer is be-
merk ik behalve aan de beslagen ruiten 
ook aan mijn rug. De oorzaak hiervan zal 
ik nader beschrijven op bladzijde 20. 

Dame van behoorlijke omvang 

Dat het regende merkte ik aan mijn rug, 
ik zat n.l. vrij ongemakkelijk daar mijn 
achterbuurvrouw haar parapluieknop 
over de rugleuning van mijn plaats had 
gehangen, wat zeker kwam doordat de 
dame nogal een behoorlijke omvang had 
zoodat ze het ding niet naast zich neer 
kon zetten, maar hoe het kwam doet er 
minder toe, ik zat nu niet wat je noemt 
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prettig. Maar intussen zijn we alweer 
voorbij de scheepstimmerwerf en naderen 
we Huis de Geer. Daar staat het eerst Jut- 
phaasche haltepaaltje(zie bladz. 26).  

Weldra dan ook bereiken we de Jut-
phaasche tol. Betalen hoeft deze keer niet, 
dat is op de heenreis al gebeurd. Nu kun-
nen we dus doorrijden langs gemeentehuis 
en remise met kantoor. Dan passeeren we 

nog een paar haltepaaltjes en we zijn Jut-
phaas alweer voorbij. We maken een 
bocht, gaan een bruggetje over en rijden 
langs de Persilfabriek. Dan passeeren we 
de Bongenaar en we komen weldra op de 
mooie laan, die u op de photo ziet afge-
beeld, met de prachtige boomen die het 
slechte plaveisel, waar hier en daar groen 
doorschemert, geheel vergoeden. 

Genoemde laan eindigt 
zoo ongelukkig als het 
maar eenigzins kan ,nl. 
In een tol. Evenals in 
Jutphaas mogen we nu 
doorrijden, erg aardig 
toch van die tolbaas. 
We rijden dus door en 
komen weldra in 
Vreeswijk. We passee-
ren links over het water 
iets dat veel lijkt op een 
vervallen kasteel 
(misschien is daar nog 
wel een ruïne van te 
maken die onder de 
voornaamste beziens-
waardigheden van 
Vreeswijk zou kunnen 
worden opgenomen) en 
rechts de garage en dan 

: een complex van sluizen en bruggen. 
Dan gaan we schuin naar boven en staan 
weldra boven op de Lekdijk. Dan hebben 
we een ruim vergezicht over de Lek en 
zijn omgeving. Beneden zien we de schip-
brug liggen. Juist passeert hier een lange 
sleep booten, die ons een poosje wachten 
belooft. We zijn zeker nog niet laat ge-
noeg. Maar als “de brugschuitjes weer een 
aangesloten geheel vormen” en het ver-
keer van de andere kant is voor gegaan, 
steken we de Lek over en dan rijden we 

Bladzijde 20: keurig ingeplakte blaadjes in 
het album. Bij het openslaan is een foto te 
zien van de weg langs het Merwedekanaal 
tussen de Henkel-fabriek en Vreeswijk.  
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regelrecht op het mooie Viaansche poortje 
aan. Hier onderdoor gegaan rijden we Via-
nen binnen over de hobbelige keien van 
de Voorstraat, de anders zoo levendige 
straat, die nu verlaten is, door de regen die 
de keien doet glimmen. 

Langs het oude stadhuis en het kantonge-
recht bereiken we het einde van deze 
straat en bij het postkantoor en de kerk 
draait de bus om, om na een kwartiertje 
weer naar Utrecht terug te keeren. En bij 
het haltepaaltje (zie bladz. 26) wachten we 
kalm de tijd van de terugtocht af. 

In dit album vinden we een genoeglijke 
sfeer. Maar uit de andere papieren 
(brieven en kasboeken) blijkt dat we met 
een zakelijk bedrijf te maken hebben... 
  

Het was een flinke klus om alles door te 
spitten. Mijn hoop is, dat er nog volop ge-
bruik gemaakt kan worden van het mate-
riaal van de tram- en bargedienst. 
 

 

 

 

 
 

Bladzijde 
26:  
De paal-
tjes zoals 
de reizi-
gers op 
de route 
van de 
tram– en 
barge-
dienst 
tegen-
kwamen. 
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Vervoer… zoals het was 
 

Het openbaar vervoer in en rond Vreeswijk en Jutphaas werd in vroeger tijden 
onder meer verzorgd door personeel van de Tram– en Bargedienst Vereeniging. 
Deze foto geeft een beeld van het eindpunt voor de paardentram (rijtuig 3) op het 
eindstation aan de Westerkade in Utrecht. Vandaar reed hij altijd een ‘rondje’ 
door de Vaartsestraat. Over de paardentram gaan veel verhalen. Jongens deden 
aan het 'wagen wippen', waardoor de trams uit de rails wipten. Koetsier Willem 
van Soest bleef er kalm bij. Er doet een verhaal de ronde van een conducteur, die 
tijdens het rondje bij de Westerkade snel de tram verliet en in een kroeg een bor-
reltje en een glas bier naar binnen werkte om daarna de volgende tram te pak-
ken. (Foto Historische Kring Nieuwegein). 
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Vervoer… zoals het was 

Na de Duitse inval van 10 mei 1940 capituleerde Nederland al na enkele dagen. 
De invloed van de Duitse bezetter op het dagelijkse leven werd direct merkbaar. 
Eind 1940 kreeg het openbaar vervoer te maken met gebrek aan brandstof en 
banden. Overal werden de diensten ingekrompen om banden en brandstof te be-
sparen. Vooral met de voorraden benzine en gasolie was het slecht gesteld, en 
distributie was al in een vroeg stadium noodzakelijk. Daarom werd uitgekeken 
naar andere brandstoffen. Er werd gereden op pers-gasinstallaties of met hout-, 
kolen- en turfgasgenerators. Er reed zogezegd een compleet fabriekje achter de 
autobus. De hier afgebeelde gasgenerator is een van de vele types (wij konden 
niet achterhalen waar de foto is gemaakt). 
Ook bij de Tram- & Bargedienst Vereeniging waren achter de bussen aanhangers 
met daarop een gasgenerator gemonteerd. Het type dat de maatschappij in deze 
regio gebruikte week af van het afgebeelde model, de Vreeswijks-Jutphase bus-
maatschappij werkte met een smallere, maar langere pijp. De generatorkachels 
werden gestookt met turf, hout of cokes. (Foto Historische Kring Nieuwegein). 
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Vervoer…  zoals het was 
 

De paardentram bij het wachtlokaal in Vreeswijk (Benedenbrug),. Deze tram 
deed dertig jaar dienst: van 1893 tot 1928. Maar al in 1883 reed er een tram tus-
sen Vreeswijk en Utrecht. Dat was toen een stoomtram, een voertuig waar lang 
niet iedereen gelukkig mee was. Sterker nog, van begin af aan gaf die stoomtram 
ellende. Het modewoord milieuoverlast kende men nog niet. De omwonenden  
hadden het gewoon over stank en smerige rook, die de lucht in werd geblazen. 
De machinist gedroeg zich ook niet altijd even netjes. Zo reed hij geregeld te 
hard en blies hij stoom af halverwege de rit in Jutphaas, wat hem bekeuringen 
opleverde. De oplossing na tien jaar stoomtramellende: paarden in plaats van 
stoom. (Foto Historische Kring Nieuwegein). 
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Vervoer… zoals het was  
 
 

Op de vorige pagina kon u lezen dat de paardentram van 1893 tot 1928 dienst 
deed. Maar dat was slechts een ‘papieren’ periode. In werkelijkheid stonden de 
paarden vanaf eind 1923 al niet meer voor de wagens. De trekkracht werd in de 
laatste jaaren van de ‘paardentram’ geleverd door een Fordbusje vóór de wagens. 
De paardentram had twee stallen: één aan de Handelskade in Vreeswijk en één 
aan de Dorpsstraat in Jutphaas. Toen de dieren moesten wijken voor motorische 
paardenkrachten werden de stallen omgebouwd tot garage, voor het personen-
vervoer. Heel veel later verdwenen de garages, toen West-Nederland een remise 
liet bouwen voor bussen en trams in het noordelijkste puntje van Nieuwegein bij 
het Amsterdam-Rijnkanaal.  
De chauffeur op de foto is Jan de Wit op de T-Ford met twee personenwagens.
(Foto Historische Kring Nieuwegein). 
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Baardmankruiken zijn gemaakt van ge-
bakken klei (het zogenoemde steengoed) 
en zijn voornamelijk in de 16e en 17e eeuw 
geproduceerd. De kruik dankt haar naam 
aan een versiering van een gezicht met 
baard in de hals van de kruik. De kruiken 
worden bij een temperatuur van 1200-
1400°C gebakken. Bij deze temperatuur 
versintert (oftewel versmelt) de klei en zo 
ontstaat het ‘steengoed’. De juiste klei om 
bij deze temperaturen te kunnen gebrui-
ken werd vooral in het Rijnland aange-
troffen. De klei werd gewonnen uit ronde 
schachten met een doornsnede van 1 tot 
1,5 meter en een diepte van 15-20 meter. 
Om de aanwezige luchtbellen er uit te ha-
len, werd de klei in grote kuipen met blo-
te voeten doorkneed.  
Er werd eerst een kruik op de draaischijf 
gedraaid, welke daarna moest drogen tot 
het ‘leerdroog’ was: zo hard als leer. De 
versiering werd met behulp van mallen 
gemaakt, waarbij de versiering in negatief 
was. Deze ‘applique’ werd op de kruik na 
leerdroog te zijn aangebracht en daarna 
kon de kruik worden afgebakken. 
Voor de kleur werd gebruik gemaakt van 
engobe. Dit is een kleipap die door de aan-
wezigheid van metaaloxiden werkt als een 
kleurmiddel. De klei oxideert als het ware 
en zo ontstaat er een bruine kleur. De 
meeste kruiken zijn ook voorzien van een 

laag zoutglazuur. Om dit glazuur te berei-
ken werd er keukenzout in de oven ge-
schept op het moment dat de oven de 
hoogste temperatuur had bereikt. De 
chloor verdampte en het natrium werd 
zoutglazuur. Tijdens dit proces moesten de 
dampen van het zoutglazuur wel uit de 
oven. Stond er iets in de weg, dan ont-
stond er tevens een ongelijkmatige kleur 
bruin. Het opbrengen van glazuur is zui-
ver om het mooier te maken, omdat 
‘steengoed’ zo hard gebakken is dat dit al 
waterdicht is.   
 
PRODUCTIECENTRA  
Er zijn in het Rijnland enkele productie-
centra van steengoed aardewerk geweest. 
De vier belangrijkste centra waren: Keu-
len, Frechen, Raeren en Siegburg. In Keu-
len werden al rond 1500 baardmankrui-
ken geproduceerd. Mede door de ver-
scherpte voorschriften tegen brandgevaar 
in Keulen verhuisden rond 1540-1560 veel 
pottenbakkers naar Frechen. De gebruikte 
klei is in deze omgeving nagenoeg dezelf-
de; het is daarom moeilijk om de kruiken 
aan een bepaald productiecentrum toe te 
schrijven. Dezelfde families maakten ook 
nog eens dezelfde soort kruiken. Over het 
algemeen zijn de kruiken uit Keulen/
Frechen meer bruin gespikkeld dan die 
van Aken/Raeren. Het zand, waarmee de 

Baardmankruik: een ‘steengoede’ schenking 
 

Door Eveline de Jong 
 
Van de familie J. de Bruine heeft de Historisch Kring Nieuwegein een bijzondere 
schenking  ontvangen, een zogeheten baardmankruik. Wat is eigenlijk een 
baardmankruik? Hoe oud is deze?  
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minder uitbundig. In Siegburg werd ge-
bruik gemaakt van een lichtgrijze tot wit-
te klei; die zijn daardoor makkelijker van 
elkaar te onderscheiden.  
Om een idee te krijgen hoeveel steengoed 
er werd geproduceerd het volgende 
weetje:  van één pottenbakker is bekend, 
dat hij 17.100 stuks in achttien maanden 
leverde. In Frechen alleen al zijn zeker 
twintig pottenbakkers actief geweest! 
 
FUNCTIE EN DATERING 
Steengoed is een materiaal dat vooral is 
gebruikt voor drink- en schenkgerei en 

klei werd gemengd, heeft namelijk in deze 
omgeving een zeer dichte kwarts-zand 
verhouding. Dat kwam tijdens het bakpro-
ces tot uitdrukking in de zogeheten 
‘tijgerprint’. Rond 1600 verhuisden - on-
der invloed van oorlogsgeweld - veel pot-
tenbakkers van Frechen naar Westmün-
sterland; Stadtlohn en Vreden.   
In Raeren, nabij Aken, is de bloeitijd tus-
sen 1575-1600. Hier bestaat ook al een 
langere traditie van pottenbakkers. De 
kruiken, die hier werden gemaakt, zijn 
over het algemeen egaler bruin en het ge-
bruik van de versiering van de ‘baard’ is 

De bolvormige 
baardmankruik- 
een geschenk 
van de familie 
De Bruine – is 13 
centimeter hoog 
en heeft een 
doorsnede van 
10 centimeter. 
De kruik komt 
vermoedelijk uit 
het Duitse Rae-
ren en is gepro-
duceerd in de 
tweede helft van 
de 16e eeuw. 
(Foto Eveline de 
Jong). 
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voorraadpotten. Het is niet bruikbaar als 
materiaal om in te koken. 
De kruiken uit de eerste helft van de 16e 
eeuw zijn kleiner, hebben een bredere 
hals en zijn geschikt om direct uit te drin-
ken. In de loop van de tijd werd de kruik 
rijker gedecoreerd. Rond het begin van 
de17e eeuw werden de kruiken groter en 
zijn ze voorzien van een smallere hals en 
werden dan veelal gebruikt als voorraad-
kruik. De kruiken met een smalle hals 

werden afgesloten met een houten stop, 
kurk of een prop textiel. Grotere kruiken 
waren voorzien van een metalen of tin-
nen deksel.  
De vloeistof in de kruiken is doorgaans 
wijn of bier. Water werd voor consump-
tie nauwelijks gebruikt, omdat de kwali-
teit erg slecht was. Melk was goed voor 
zieken en kleine kinderen. Het steengoed 
is door zijn waterdichtheid ongevoelig 
voor inwerking van zuren. Het is zeer 
aannemelijk, dat de kruiken ook gebruikt 

Een kaartje dat weergeeft waar tussen 1500 en 1700 productieplaatsen van de baardman-
kruiken waren.  (Bron: ‘Baardmannen en puntneuzen’ van Chris van Hees) 
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zijn voor het bewaren van de  voorraad 
van olie en azijn.  
De eerste kruiken werden gebruikt in de 
rijkere milieus, om daarna terecht te ko-
men in eenvoudige huishoudens van tafel 
naar voorraadkast en later – in de 18e 
eeuw in scheepsruimen. Steengoed ver-
ving in veel gevallen houten gebruiks-
voorwerpen en werd op zijn beurt weer 
als drink- en schenkgerei vervangen door 
porselein, glas en het rijkere beschilderde 
Delfts aardewerk. De steengoed kruiken 
werden nog tot ver in de 20e eeuw gepro-
duceerd: denk bijvoorbeeld aan de Keulse 
potten. Er zijn veel belangrijke afzetge-
bieden van steengoed in Europa. Van-
daaruit vinden de kruiken hun weg over 
de gehele wereld! 
 
DE BAARDMAN 
Er bestaan verschillende theorieën waar-
om een gezicht met een baard op de hals 
van de fles staat, maar voor geen theorie 
is overtuigend bewijs gevonden. De 
meest aannemelijke verklaring is dat de 
afbeelding van de baardman louter ver-
siering is. Het tijdperk waarin baardman-
kruiken ontstaan, valt in de renaissance-
periode. Het is een tijdperk van herleving 
van de klassieke oudheid in kunst en cul-
tuur. Karakteristieke versieringen zoals 
acanthusbladeren, (portret) medaillons en 
mythologische figuren werden ook op 
baardmankruiken gebruikt.  
De baardmankruik, die aan de Histori-
sche Kring Nieuwegein is geschonken, is 
relatief klein (13 cm hoog), bolvormig 
(doorsnede 10 cm) en heeft een smalle 
hals. Er zit een baardman in de hals van 
de kruik met ertegenover een oor. De 
baard is vrij klein en heeft een ovale 
vorm. Er zijn drie dezelfde medaillonver-

sieringen gebruikt, voorstellende een man 
en een vrouw onder een boom. De kle-
ding bestaat uit hooggesloten kragen. De 
exacte betekenis van deze voorstelling is 
niet achterhaald. Onderaan het rechter-
oog lijkt een traan te zitten. Huilende 
baardmannen op kruiken zijn in de litera-
tuur niet bekend. Vermoedelijk gaat het 
bij deze kruik om een stukje ruwe klei 
gaat, dat per ongeluk op de kruik terecht 
is  gekomen. Vanwege de meer egale 
kleur bruin en de eenvoudige baardversie-
ring is de kruik vermoedelijk afkomstig 
uit Raeren uit de tweede helft van de 16e 
eeuw.  
 
Bronnen: 

Gaimster D., 1997, German Stoneware 
1200-1900, the Trustees of the Bri-
tish Museum.  

Hees, Chr. van, 2002, Baardmankruiken 
en puntneuzen. Vorm, gebruik en 
betekenis van gezichtskruiken 1500-
1700.  

Klinge E, 1996, Duits Steengoed Rijksmu-
seum Amsterdam   

Reineking von Bock G., 1986, Steinzug 
Kunstgewerbemuseum der Stadt 
Köln. 
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VOOR U GELEZEN IN …………….HET CENTRUM VAN 21 SEPTEMBER 1967 
Door Piet Daalhuizen 

 
SUPER GESNEDEN WIT BIJ CASH- EN CARRYZAAK WEEGT 400 GRAM 

Bezwaar Jutfase bakkers tegen broodaanbiedingen 
JUTPHAAS – Super gesneden witbrood (van Lubro), geen 94; geen 69; maar slechts 55 
cent (25 sneden) is één van de aanprijzingen die deze week voorkomt op de folder van de 
heer J. Klaarenbeek die in Utrecht, Maarssen en Jutphaas supermarkten en cash- en carry-
zaken heeft gevestigd. 

En tegen deze aanbieding hebben plaatselijke 
bakkers ernstige bezwaren. Zij vinden dat de 
huisvrouw misleid wordt, omdat het hier geen 
gewone gesneden broden betreft van 800 gram, 
maar slechts van 400 gram. De bakkers in Jutp-
haas hebben met elkaar de situatie besproken 
waaruit een onderhoud is voortgevloeid met de 
directie van Lubro N.V., luxe brood-, banket-, 
beschuit- en koekbakkerij te Utrecht. De Lub-
ro levert namelijk ook artikelen aan deze bak-
kers. Zij vinden het onplezierig dat dezelfde 
leverancier zich nu onder het eigen publiek via 
de cash- en carryzaak op deze wijze presen-
teert. Zowel de Lubro, een woordvoerder van 
de plaatselijke bakkers, alsmede de heer Klaar-
enbeek was bereid op dit ‘broodprobleem’ 
commentaar te geven. 
 
‘Misleiding huisvrouw’ 
Een woordvoerder van Lubro N.V. vertelde dat 
reeds enige tijd een nieuw type brood wordt 
geleverd. Het is caloriearm 400 gram brood dat 
zeer luchtig is en uitstekend geschikt voor 
toast. Lubro brengt dit brood voorlopig onder 
een neutrale naam. Het is een periode van tes-
ten of er veel belangstelling voor bestaat van 
de zijde van de consument. Wellicht dat over 
enige tijd dit brood onder de naam van Lubro 
geleverd gaat worden. 
Voor de consument die de slanke lijn prefe-
reert zou dit brood (25 sneden) als toast of in 
welke vorm dan ook aantrekkelijk zijn. Voor 
de consument die ‘zwaarder’ dus calorierijker 
brood wenst is het nieuwe brood niet voldoen-
de. Er is destijds van de zijde van de Lubro als 

adviesprijs voor verkoop gesuggereerd 98 cent 
voor twee broden van 400 gram. 
Daartegen hebben de bakkers aangevoerd, dat 
het brood al bijna een jaar wordt verkocht. Er 
wordt niet over een aantal grammen gespro-
ken, er staat 25 sneden.  
Dat de Lubro niet gelukkig zou zijn met de 
toevoeging dat het brood van deze Utrechtse 
bakkerij komt, verbaast de heer Klaarenbeek. 
Ik heb met een vertegenwoordiging van de 
Lubro hierover gesproken zegt hij en boven-
dien het is toch brood van de Lubro? 
 
Neen, het is echt iets willen zoeken. En wat die 
prijs betreft: de minimum broodprijs voor een 
gesneden witbrood van 800 gram is in Jutphaas 
bepaald op 71 cent. Wat ageren bakkers nu als 
ik 55 cent reken? Laten ze maar blij zijn dat ik 
niet daal naar de wettige mogelijkheid van 36 
cent. Bovendien is de belangstelling voor dit 
speciale ‘lichte’ brood (cakebasis) duidelijk aan-
wezig, zegt de heer Klaarenbeek. 

Zo adverteerde Klaarenbeek´s Super  in fol-
ders en plaatselijke media voor zijn super ge-
sneden witbrood van 55 cent. 
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GROTE VERBOUWING: MUSEUM WARSENHOECK IN JULI DICHT! 
 

Het Historisch Museum Warsenhoeck sluit vanaf maandag 2 juli  zijn deuren voor het 
publiek en gaat pas op 28 juli weer open. Aan de binnenzijde vindt een grote verbou-
wing plaats. Alle vitrines worden vervangen en de exposities heringericht. De verbou-
wing is mogelijk geworden door een schenking aan het museum door Ballast Nedam. 
 
Al langere tijd  wordt in het museum gewerkt aan een opknapbeurt; dat is ook nodig om-
dat de bestaande inrichting dateert uit de oprichtingstijd van het museum in 1990. Door 
veel vrijwilligers worden de werkzaamheden verricht en alles in een rustig ‘tempo’ om-
dat toch telkens de financiën van doorslaggevende betekenis zijn.  
In het kader van een project waarbij medewerkers van ondernemingen vrijwilligerswerk 
doen, koos Ballast Nedam het Historisch Museum Warsenhoeck uit voor een schilder-
beurt door een team van medewerkers. Dat heeft begin juni plaatsgevonden. Tot verras-
sing van het bestuur van het museum deelde Ballast Nedam mee dat ook gezorgd werd 
voor de afwikkeling van het gehele project: het museum kan de acht verouderde vitrines 
vervangen en het museum herinrichten. Op zondag 1 juli is het museum nog geopend 
met zijn vaste tentoonstellingen en de thema-expositie Energie in Huis. Dan gaat het 
dicht. 
In de eerste week van juli worden alle artikelen uit de vitrines verwijderd en opgeslagen. 
Vervolgens worden enkele vitrines omgebouwd en herplaatst op de expositiezolder. De 
overige versleten vitrines worden gesloopt en afgevoerd. 
In de tweede week van juli worden de nieuwe vitrines geleverd en vindt de voorlopige 
inrichting van het vernieuwde museum plaats. De derde en de vierde week van juli wor-
den benut om de exposities in de nieuwe vitrines in te richten en op zaterdag 28 juli gaat 
het museum weer open. 

De Historische Kring Nieuwegein wordt 
wederom financieel geholpen door de Ra-
bobank Utrecht e.o.. Evenals in het verle-
den ondersteunt de Rabobank de vereni-
ging en het Historisch Museum Warsen-
hoeck de komende drie jaar. In Cronyck de 
Geyn wordt een advertentie opgenomen en 
verder hebben rekeninghouders van de Ra-
bobank gratis toegang tot het museum. 
Uiteraard is het bestuur blij met de toezeg-
ging van de bank! 
 

Wederom voor drie jaar steun van de Rabobank 
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Met de fiets langs vroegere kasteelplekken 

Door Jaap Stevens 
Ongeveer een jaar geleden zijn Piet en 
Rina van der Straten en ik van start ge-
gaan met het uitzetten van een fietstocht. 
Aangezien het aanvankelijk de bedoeling 
was die tocht te laten aansluiten op het 
thema ‘kastelen in oud-Nieuwegein’ viel 
de keuze al snel op een route langs de 
plaatsen waar in voorgaande eeuwen de 
kastelen stonden.  
Tijdens enkele contacten met het MEC 
(Milieu Educatie Centrum) en de belang-
stelling die er van die zijde bestond, beslo-
ten we om in deze tocht ook het milieu 
aan bod te laten komen. Het resultaat is 
een fietstocht die alle locaties van vroege-
re kastelen aandoet en waarin het MEC 
enkele milieuaspecten behandelt aan de 
hand van enige uitleg, foto’s en enkele 
opdrachten die onderweg kunnen worden 

uitgevoerd. Voor dit doel heeft men de 
mogelijkheid om bij de koop van de fiets-
route een rugtas met daarin een verrekij-
ker en wat testmateriaal te kopen of, te-
gen een borg, te lenen. 
Op woensdag 24 mei was het moment van 
de presentatie aangebroken. Aangezien 
het MEC nog een nieuwe fiets- en wan-
deltocht presenteerde (deels in samen-
werking met het Utrechts Landschap), 
werden deze drie tochten op ludieke wij-
ze ten doop gehouden. Door de aanwezig-
heid van een flink aantal genodigden van 
de provincie, gemeente, het Utrechts 
Landschap, het MEC, de Historische 
Kring en een klas schoolkinderen werd 
het, niet in het minst door het mooie 
weer, een feestelijke happening.  
de officiële presentatie kreeg iedereen de 
mogelijkheid een van de tochten te vol-

gen. Gezien de 
lengte van de kas-
telenfietstocht (33 
kilometer), zal het 
u waarschijnlijk 
niet verbazen dat 
de meeste aanwezi-
gen de voorkeur 
gaven aan de veel 
kortere bomen-
wandeltocht van 
het MEC. 
De tochten  - die 
we alledrie van 
harte aanbevelen - 
zijn verkrijgbaar bij 
het VVV, het MEC 
en het Historisch 
Museum Warsen-
hoeck. 

 

Op ludieke wijze werden de drie wandel/fietstochten bij het ter-
rein van het MEC en ons museum gepresenteerd. 



56 

 

Met U-pas ook gratis naar ons museum! 
Bezitters van een U-pas hebben vanaf heden ook gratis toegang tot ons historisch muse-
um Warsenhoeck. 

De U-pas is een kortingspas voor inwoners 
van Utrecht, De Bilt, Houten, Maarssen, 
Nieuwegein en IJsselstein met een laag 
inkomen. U-pashouders korting bij evene-
menten van sportieve, culturele en recrea-
tieve aard. Zo’n 700 organisaties in de re-
gio zich aangesloten bij het project. 
 
De U-pas bestaat al enkele jaren. De orga-
nisatie richt zich in een nieuwe wervings-
campagne op diverse organisaties rondom 
de stad Utrecht. Daarbij is ook de Histori-
sche Kring Nieuwegein betrokken. Het 
bestuur heeft besloten het historisch mu-
seum Warsenhoeck gratis open te stellen 

voor houders van een U-pas. 
Deze zomer verschijnt een nieuwe bro-
chure, waarin ook informatie wordt gege-
ven over ons museum. Naar schatting 
kunnen ruim 50.000 mensen in onze regio 
over de pas beschikken.  

AANWINSTEN VOOR DE BIBLIOTHEEK 
 

De bibliotheek in ons Historisch Museum Warsenhoeck heeft enkele interessante 
schenkingen ontvangen van mensen die hebben aangegeven “hun boekenkast wat te 
willen uitdunnen”. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. 
  
Van de heer L. van Rhenen en een anonieme gever zijn enkele dozen vol boeken 
binnengekomen. Het betreft historische naslagwerken, vele jaargangen van het maandblad 
Oud-Utrecht, jaarboeken Oud-Utrecht, archiefinventarisaties, genealogische jaarboeken, 
atlassen en veel soorten boeken over historische onderwerpen. 
Leden van de archiefgroep zullen alle boeken inventariseren en doornemen. Dan wordt 
een lijst gemaakt van boeken, die in onze bibliotheek worden opgenomen. Ongetwijfeld 
zullen enkele boeken al in de bibliotheek te vinden zijn. Die kunnen voor een redelijke 
prijs, zo is met de schenkers overeengekomen, aan de leden worden doorverkocht.  
Naar verwachting is de inventarisatie tegen het eind van de zomervakantie afgerond. Als er 
interesse is voor de boeken, kan vanaf augustus op maandagmorgen vanaf negen uur een 
bezoek aan het museum worden gebracht om te kijken of er iets bij zit. 
Van de boeken, die aan de bibliotheekcollectie worden toegevoegd, wordt een overzicht 
gepubliceerd in een van de komende nummers van Cronyck de Geyn. 
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     Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden. 
Niet alleen nationaal, maar ook lokaal. Een prettige samenleving 
begint nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. 
Daarom sponsort de Rabobank plaatselijke organisaties zoals het 
Historisch Museum Warsenhoeck. En dat doen we graag. Het is 
tenslotte ook onze buurt. 

 
Het is tijd voor de Rabobank. 

 

 
  Het is tijd voor  het museum. 
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Nog even herinneren aan “Vianen aan de Lek” 
 

In de vorige Cronyck schreven we het al: Martin Brand van de Historische Vereniging Het 
Land van Brederode verzorgt op 15 oktober a.s. vanaf 20.00 uur in De Bron aan de Bui-
zerdlaan een lezing met dia’s. De lezing gaat over het ontstaan van de rivierbedding van 
de Lek en de historie van de Lekstad. 
 
En op 19 november a.s., eveneens om 20.00 uur en ook in De Bron is er opnieuw een 
avond waar we historische films over Jutphaas en Vreeswijk draaien. En mogelijk is er 
tijd voor een dia-presentatie. 
 
De voorstellingen zijn gratis toegankelijk voor leden van de Historische Kring Nieuwe-
gein. Andere belangstellenden betalen € 1,20 entree. 
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  Op een andere manier verder........ 
 

Elders in deze Cronyck leest u over de wijzigingen in de Werkgroep Publicaties. Een van 
de vaste taken van de werkgroep is het verzorgen van de Cronyck de Geyn, al of niet met 
gastschrijvers. 
De eindredactie wordt nu gevormd door Cees Brugman (corrector/redacteur), Piet Daal-
huizen (redacteur) en Jaap Stevens (lay-out/redacteur). We zijn benieuwd hoe u dit eerste 
nummer van het nog onervaren team vindt. 
 
Jonna Dommerholt heeft voorlopig voor onze Cronyck haar laatste bijdrage geleverd. Het 
is een artikel over de activiteiten van de bekende astronoom en wetenschapper Jacob 
Maurits Carel baron van Utenhove van Heemstede, met name ten tijde van de ontdekking 
van de Grote Komeet van 1811. 
 
Van een geheel ander soort historie is het artikel, dat Ron van Maanen voor ons schreef 
over het kweken van een nieuw tomatenras op de kwekerij aan ’t Huis de Geer. Zoals de 
afbeeldingen laten zien viel op de vruchtbare grond van de kwekerij langs de Vaartserijn 
een plant te kweken die geweldige hoeveelheden tomaten aan de ranken kon torsen! Ver-
gis u dus niet……… Jennie Vermeer is een tomatenras! 
 
En opnieuw is een plakkaat opgedoken over de roerige tijden omstreeks 1787. Het is in 
deze Cronyck afgebeeld en Cor van der Kooij beschrijft de inhoud ervan in zijn Ten Ge-
leide. 
 
Joop Terpstra diepte uit de archieven van de Historische Kring vier historische foto’s van 
vroegere slagerijen in de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. 
 
We wensen u veel leesplezier met deze Cronyck. 
 
De redactie. 
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Jutphaas’ sterrenkijker en de Grote Komeet van 1811 
Door Jonna Dommerholt 

 
Op het buiten Groenendaal, ooit gelegen in het Overeind van Jutphaas, woonde aan het 
eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw de astronoom, wetenschapper en parlemen-
tariër Jacob Maurits Carel baron van Utenhove van Heemstede (1773-1836).  1)  
Tijdens de verschijning van een zeer heldere komeet in 1811, die 260 dagen lang met het 
blote oog te zien viel, was baron Van Utenhove verbonden aan Sterrenwacht De Sonnen-
borgh te Utrecht. Over zijn waarnemingen heeft hij een aantal artikelen gepubliceerd, 
zowel voor vakgenoten als voor de lezers van de Utrechtsche Courant.  

De bakermat van het oude, adellijke ge-
slacht Utenhove lag in de Zuidelijke Ne-
derlanden, in West-Vlaanderen. De oudst 
bekende voorvader was Boudewijn Uten-
hove. Hij leefde aan het begin van de 12e 
eeuw in of in de omgeving van Gent. Door 
de eeuwen heen bleven zijn nakomelin-
gen zeer gerespecteerd en velen van hen 
vervulden hoge openbare functies, zoals 
schout, schepen of burgemeester in dienst 
van de graven van Vlaanderen. 
In het midden van de 16e eeuw trok één 
van de afstammelingen, Olivier Utenhove, 
naar de Noordelijke Nederlanden, waar hij 
zich met zijn Nederlandse vrouw, Elisa-
beth van Hackfort, vestigde in Meppel. 
Daar bekleedde hij van 1571 - 1591 de 
post van schout.Om zich te onderscheiden 
van de Vlaamse tak noemde het echtpaar 
zich Van Utenhove. Uit hun verbintenis is 
de Nederlandse tak Van Utenhove voort-
gekomen. Zoon Anthony volgde als 
schout zijn vader op van 1591 - 1595. Ver-
volgens trok hij naar Utrecht en klom op 
tot kolonel in het Stichtse Leger. Antho-
ny, tevens gouverneur van Oostende, Em-
merik, Doesburg en Zutphen, trouwde in 
1593 met Agnes Renesse van Baer. Zij was 
de zuster van Jacob van Renesse van Baer 
die op kasteel Rijnestein woonde, gelegen 
in het Nedereind van Jutphaas. In 1598 

kreeg Jacob het kasteel in leen. Na zijn 
overlijden in 1605 werd het op verzoek 
van zijn weduwe, in 1606, overgedragen 
aan Agnes. 
 
Aan het einde van de 18e eeuw verwierf 
Willem Hendrik van Utenhove, vader van 
de latere astronoom Jacob Maurits Carel, 
het landgoed behorende bij de vroegere 
hofstad Heemstede onder Jutphaas. Als 
nieuwe eigenaar nam hij met de koop de 
rechten en plichten over die op het land-
goed rustten en mocht hij zich heer van 
Heemstede noemen. In 1782 liet Willem 
Hendrik van Utenhove van Heemstede 
zich inschrijven in de Ridderschap van 
Utrecht. Hij was toen al 10 jaar getrouwd 
met Clara Charlotte de Geer; zij kregen 
acht kinderen, waarvan Jacob Maurits Ca-
rel de oudste was. 
 
Jacob ging studeren aan de Utrechtsche 
Hoogeschool, opgericht in 1634 als Illustre 
School en in 1636 verheven tot Hooge 
School. De familietraditie volgend, stu-
deerde hij klassieke talen en letterkunde, 
maar bekwaamde zich tevens in andere 
wetenschappen, zoals moderne letterkun-
de, filosofie en theologie, wis- en natuur-
kunde, astronomie. 
Rond 1795 kwam Jacob, ongeveer 22 jaar 
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oud, in dienst van de Utrechtse Sterren-
wacht De Sonnenborgh. Het gebouw was 
zeer onderkomen (= verwaarloosd) en het 
instrumentarium in slechte staat. Toch 
lukte het Jacob in 1797 om, ondanks de 
gebrekkige apparatuur, astronomische 
waarnemingen te verrichten die goed ont-
vangen werden bij collega-astronomen. 
In 1802 werd in de Sonnenborgh het een 
en ander vernieuwd, maar ook de nieuwe 
apparatuur was niet volmaakt. ‘s Winters 
kon het gebeuren dat de olie, waarmee de 
instrumenten gesmeerd werden, door de 
kou te dik was geworden. Het raderwerk 
kon daardoor niet soepel meer lopen, wat 
een nauwkeurige registratie bemoeilijkte. 
Hij verhielp dit ongemak door eerst met 
een vuurtest met gloeiende kooltjes de olie 
en raderen te verwarmen. Zodra het me-
chanisme dan weer soepel liep, kon hij 
aan zijn waarnemingen en berekeningen 
beginnen. Hij voerde die met grote preci-
sie uit, waardoor zijn werk een zeer hoog 
niveau bereikte dat door andere astrono-
men nauwelijks werd geëvenaard. 
 
De Utrechtsche Courant, 16 september 1811: 
“JUTPHAAS, den 13. September. De thans 
verschijnende komeet zagen alhier verscheide-
ne Lieden reeds den 28.1.1. des avonds van den 
zelvenden dag waarop men van hare verschij-
ning het eerste berigt ontving (zie Utrechtsche 
Courant van 28.1.1.)* Sedert dien tijd heeft 
men haren Schijnbare weg door den Hemel, 
zoo naauwkeurig zulks met het bloote oog, 
zonder behulp van eenig Werktuig, mogelijk 
was, gevolgd. 
Daaruit blijkt, dat zij zich thans op eenen af-
stand van omtrent anderhalf maal die der Zon 
van ons bevindt, en dat zij gedurende deze 
Maand, de Aarde meer en meer naderen, en 
dus in glans en grootheid steeds toenemen, zal. 

Intusschen zal zij het Oostelijk gedeelte der 
Groote Beer doorlopen, en zich bijna lijnrecht 
naar de Ster aan het uiteinde der Staart van dat 
Gesternte wenden, bij welke zij zeer nabij met 
den aanvang der volgende Maand verschijnen 
zal.”   
 
Jacob van Utenhove van Heemstede stond 
in het buitenland dan ook in hoog aanzien 
als astronoom. In Nederland kende men 
hem nauwelijks, enkele geleerden daarge-
laten. Men noemde hem hier zelfs spot-
tend de ‘sterrenkijker van Jutphaas’, niet 
wetende dat zijn wetenschappelijke be-
vindingen vaak een toetssteen waren voor 
de waarnemingen van bekende buiten-
landse astronomen. 
Als mens was baron Van Utenhove zeer 
bescheiden. Zich beroepen op zijn af-
komst en kennis - ondanks de Franse in-
vloeden niet ongebruikelijk in die tijd - 
was hem vreemd. Hij wilde de weten-
schap dichter bij de burger brengen en 
deed dat op eenvoudige en heldere wijze. 
Dat bleek onder andere uit zijn artikelen 
over de verschijning van de komeet en 
zijn ruim acht maanden durende loop 
door het hemelruim in de Utrechtsche 
Courant. Uit bescheidenheid had hij die 
artikelen anoniem ingezonden. Pas na zijn 
overlijden in 1836, bij de overdracht van 
zijn wetenschappelijke nalatenschap aan 
de Utrechtse Universiteit (1837), bleek hij 
de auteur te zijn geweest. 2) 
 
Kometen 
Vele eeuwen lang, al ten tijde van de 
Egyptische farao’s, beschouwden de men-
sen kometen als voorboden van onheil en 
rampspoed. In onze geschiedenis zijn 
daar -  beroemde - voorbeelden van terug 
te vinden. Zo werd in 1066, tijdens de 
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aanhoudende strijd om het koningschap 
van Engeland tussen de Angelsaksische 
koning Harald en de Normandische her-
tog Willem de Veroveraar, een heldere 
komeet waargenomen. De Engelsen zagen 
haar als slecht nieuwsbrenger voor hun 
koning Harald. Zij kregen gelijk! Kort na 
de verschijning van de komeet viel Willen 
de Veroveraar met zijn troepen Engeland 
binnen en werd Harald in de slag bij Has-
tings gedood. De slag staan afgebeeld op 
het bekende, monumentale, tapijt van 
Bayeux. 
Rond 1868 relateerde de Russische schrij-
ver Leonid Tolstoi in zijn beroemde epos 
‘Oorlog en Vrede’ de barre tocht van Na-
poleon naar Moskou in 1812 aan de ver-
schijning van de komeet in 1811. Ook Tol-
stoi had gelijk. Wetenschappers ontdekten 
aan het einde van de 20e eeuw dat het uit-
breken van oorlogen en het ondernemen 

van grote veldtochten of ontdekkingsrei-
zen in verband konden worden gebracht 
met bijzondere activiteiten binnen ons 
sterrenstelsel. 
 
Sinds het midden van de 20e eeuw begon 
de ruimtevaart zich te ontwikkelen. Satel-
lieten en ruimtesondes zonden vanuit het 
heelal foto’s en gegevens uit de ruimte 
naar de aarde, waardoor onderzoekers in-
zicht kregen in het verschijnsel komeet, 
ook wel staartster genoemd. 
Een komeet kan men het best zien als een 
grote, vuile sneeuwbal met een doorsnede 
van enkele kilometers. Ze bestaat uit een 
samenklontering van verschillende soort-
en ijs en oergruis en is bedekt met een laag 
koolstofverbindingen. De naam ‘staartster’ 
heeft ze te danken aan haar lichtgevende 
staart bestaande uit een nevel van gas, de 
coma. Deze nevel komt voort uit de zoge-

Foto van een komeet, Stichting de Koepel, Utrecht 
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en luister zal zien schitteren, onder de Ster tau 
van Herkules. Vandaar begint zij des nachts 
weder onder te gaan, en gaat al verder Zuid-
waarts af den 18. de kleine Ster g en vervolgens 
de 24. de Ster pt beide op den zeer geringen 
afstand van ten hoogsten eene maans-
middellijn voorbij, denzelve met haren staart 
bedekkende. Eindelijk zal zij op den laatsten 
dag der Maand tusschen de zeer nabij elkaar 
staande Sterren nt en xt en den 1. November 
tusschen deze laatste en o van Herkules ver-
schijnen, op eenen afstand van den Aarde, en 
van eene grootte nog omtrent gelijk aan die, 
welke wij thans aan haar bespeuren. (…)” 
 
De ontdekking 
De Franse astronoom Honoré Flaugergues 
ontdekte de komeet, later geboekstaafd als 
De Grote Komeet van 1811 of  
C/1811 F1, op 25 maart 1811 in de avond-
hemel boven Viviers. De komeet, met het 
blote oog duidelijk te zien, bewoog zich 
laag vanuit het zuiden in noordelijke rich-
ting en werd gedurende 260 dagen op di-
verse continenten waargenomen. Langer 
dan enig andere komeet ooit te zien was. 
De komeet bereikte haar grootste helder-
heid in de maanden september en oktober 
1811. In januari 1812 constateerden astro-
nomen dat de komeet i.c. de coma in glans 
en grootte begon af te nemen. Eind juli 
kon zij nog alleen waargenomen worden 
door een telescoop en werd door de Russi-
sche astronoom Wisniewski beschreven 
als een vage verschijning waarvan de 
staart nauwelijks meer oplichtte. 
De Grote Komeet van 1811 werd voor het 
laatst gezien boven Rusland in augustus 
1812. 
 
 
 

naamde aktieve gebieden die op de ko-
meet aanwezig zijn. Daarop ontstaan, door 
inwerking van zonnestraling, fonteinen 
van gas en stof en hieruit vormt zich de 
gasnevel die rondom de kern van de ko-
meet komt te hangen. De diameter van 
deze coma kan qua grootte variëren van 
100.000 - 1.000.000 km. In feite is het de 
coma die we vanaf de grond kunnen zien. 
De staart wordt pas gevormd als de ko-
meet zich dicht bij de zon bevindt. De 
stofdeeltjes van de coma worden dan geïo-
niseerd (elektrisch geladen) en door de 
zonnewind meegevoerd en ‘verwaaid’, 
waardoor één of twee staarten ontstaan. 
Niet alle kometen hebben een sterke 
staartontwikkeling. De meeste zijn alleen 
zichtbaar als een nevelvlekje; vanaf de 
grond slechts te zien met een telescoop. 
 
De Utrechtsche Courant, 30 september 1811: 
“JUTPHAAS” den 28. September. Den 2. der 
aanstaande Maand staat de Komeet, gelijk wij 
reeds hebben aangekondigd, nabij de Ster Aeta 
aan het einde van den staart der Groote Beer, 
welke zij op eenen afstand van slegts tweemaal 
de Middellijn der Maan voorbij gaan, en dus 
geheel met haar lichtnevel bedekken zal: eene 
ongemeen fraaije vertoning voor het Publiek, 
indien een heldere lucht dezelve begunstigen 
moge. 
Daar bereikt zij teevens haren hoogsten stand 
aan onzen Noordelijken Hemel, en zal den 
Pool niet naderbij komen. Zij verlaat alsdan het 
Gesternte der Groote Beer, en zal, gedurende 
de maand October, dat van Bootes en van Her-
kules doorloopen. Middelerwijl nadert zij, tot 
den 16. nog gestadig de Aarde, als wanneer zij 
op eenen afstand van zes vijfde deelen van dien 
der Zon, of omtrent 25 millioenen Duitsche 
Mijlen van ons verwijderd is. Het is dus om 
dien tijd dat men haar in haar grootsten glans 
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De Utrechtsche Courant, 1 november 1811: 
“JUTPHAAS” den 30. October. Na dat men de 
Komeet nagenoeg diens weg heeft zien vervol-
gen, en die vertooning maken, welke wij voor 
eene Maand hadden aangekondigd, zal zij, ge-
lijk reeds bekend is, met verminderen van 
glans en grootte, in de aanstaande maand zich 
naar het gesternte des Arends wenden, waar-
van zij den 3. December de helderste Ster slegts 
even noordwaards en den 1. de Ster Gamma 
bijna rakende zal voorbij gaan, even gelijk den 
2. November de Ster o van Herkules. Overi-
gens komt zij in de volgende Maand geene 
aanmerkelijke Ster meer nabij….(…) De af-
stand der Komeet van den Aarde zal den 15. 
November iets meer dan anderhalfmaal, en 
den 1. December bijna gelijk aan dien der Zon 
zijn. 
 
De astronoom van Jutphaas 
Baron van Utenhove van Heemstede was, als 
astronoom, maar waarschijnlijk ook als weten-
schapper, één van de vroegste voorstanders van 
de invoering van de middelbare (zonne) tijd in 
Nederland. Met ‘middelbare’ werd eigenlijk 
bedoeld de gemiddelde tijd, waarop de zon in 
Nederland of Europa haar hoogste stand aan de 
hemel innam. Tussen Maastricht en Gronin-
gen was er al een tijdsverschil waarneembaar. 
In 1798 besloten een aantal internationale ster-
renkundigen de middelbare tijd niet alleen toe 
te passen in de sterrenkundige almanakken, 
maar ook in de burgelijke tijdrekening. 
Enkele jaren nadien, in 1804, liet baron Van 
Utenhove voor zijn buiten een zonnewijzer 3) 
vervaardigen die zowel de ware zonnetijd als 
de middelbare zonnetijd van het middaguur 
aangaf. Als dank voor al het goede wat hij in 
Jutphaas had ondervonden, schonk hij het 
dorp in 1831 een soortgelijke zonnewijzer, die 
op de zuidwand van het Oude Brughuis bij Het 
Sluisje werd aangebracht. Tot 1884 heeft de 

zonnewijzer daar gehangen.  
Nu is hij in het bezit van het Centraal Museum 
Utrecht. 
 
Jacob Maurits Carel van Utenhove van Heem-
stede overleed op 1 september 1836 op kasteel 
Kermestein of Vredestein (volgens het Neder-
lands Adelboek van 1918) te Lienden, waar hij 
logeerde. De Utrechtsche Courant schreef een 
kort memoriam, waarin onder andere melding 
werd gemaakt van de artikelen die de baron 
had geschreven voor de krant over de zonsver-
duistering die in de zomer van 1836 had plaats-
gevonden. Tevens meldde zij de grote verdien-
sten van Van Utenhove als parlementariër, 
zijnde afgevaardigde van Utrecht bij de Twee-
de Kamer der Staten Generaal. 
 
Noten: 
1. In de bibliotheek van Universiteit Utrecht is de 

collectie van Jacob baron Van Utenhove  van 
Heemsteede ondergebracht. De collectie beslaat in 
totaal 2000 banden. De titels - 189 pagina’s A4 - zijn 
terug te vinden op Internet en tonen niet alleen de 
grote, wetenschappelijke veelzijdigheid van Van 
Utenhove, maar ook zijn redevoeringen ter gele-
genheid van jubilea, etc. 

2. Gegevens over de reacties van de gewone man op 
de verschijning van de komeet waren niet te vin-
den. Ook Stichting De Koepel van Sterrenwacht De 
Sonnenborgh had daarover geen anekdotes. 

3. De zonnewijzer bestond (vermoedelijk) uit een 
verticale meridiaanlijn met een tijdvereffeningslus.  

 
Bronnen: 
• Jutphaas, in Krantenberichten van 1785 - 1840. 

Bijeengebracht door  J. Schut 
Uitgave: Historische Kring  Nieuwegein. 

• Een ‘vergeten’astronoom uit Jutphaas; 
J. Schut; Cronyck de Geyn,  1981/1 

• Stichting De Koepel; foto van komeet. www.
dekoepel.nl 

• Internet:  www.universiteit utrecht.nl/bibliotheek/
bijzondere collecties/link naar Utenhove; www.
wikipedia.nl/astronomie/komeet www.kometen.nl 
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Jonna Dommerholt 
Ruim 18 jaar is Jonna Dommerholt met de 
Werkgroep Publicaties verbonden . Haar 
eerste werkzaamheden en vergaderingen 
vonden nog plaats in de molenaarswoning 
nabij de Doorslagbrug, waarin de Histori-
sche Kring tot 1989 haar activiteiten uit-
voerde. Enthousiast werkte zij aan vele 
artikelen voor de Cronyck de Geyn en ook 
leverde zij belangrijke bijdragen aan het 
opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse 
activiteitenprogramma van de Kring. Zij 
schreef voor de vereniging twee boeken 
en coördineerde daarbij de redactionele 
activiteiten en contacten met drukkers. De 
titels van deze boeken zijn “Kastelen en 
buitens in ‘Oud’-Nieuwegein” en 
“Rondom ’t Sluisje en de Oude Sluis in 
‘Oud’-Nieuwegein”. Ook aan tal van ande-
re uitgaven van de Kring verleende zij als 
mede-auteur haar medewerking. 

De reden van het terugnemen van wat gas 
door Jonna is haar gezondheid, die te 
wensen overlaat. We betreuren dat zeer 
en hopen dat er na een periode van rust 
toch weer mogelijkheden komen om voor 
de vereniging actief te zijn. 

Jonna, we willen je positief kritische in-
stelling niet missen die ons allen hielp om 
niet in te dutten bij het maken van activi-
teitenprogramma’s en het zoeken naar ar-
tikelen voor de Cronyck. 

Bovenal zullen we echter enige tijd de ge-
schreven stukken missen die zij als 
“hofleverancier” van onze werkgroep afle-
verde voor boeken en de Cronyck de 
Geyn. 

De Werkgroep Publicaties gekortwiekt 
door Piet Daalhuizen 

 
Door het vertrek van twee leden, Jonna Dommerholt en Gerard Veerkamp, is de Werk-
groep Publicaties van de Historische Kring Nieuwegein behoorlijk gekortwiekt! Voor uit-
eenlopende taken worden nieuwe actievelingen gezocht.  

Gerard Veerkamp 
Vanaf 1 januari 2002 was Gerard Veer-
kamp aan de Werkgroep Publicaties ver-
bonden voor de verzorging van de com-
municatie met de pers én als eindredac-
teur van de Cronyck de Geyn. 
Gerard kreeg vorig jaar de kans om wat 
vervroegd uit te treden uit zijn dagelijkse 
vaste werkkring als journalist. En hij en 
zijn gezin gingen toen verlangen naar een 
plekje wat buiten het rumoer van een stad 
als Nieuwegein. Een nieuwe woonplaats 
werd begin dit jaar gevonden in het mooie 
Drenthe. Van daaruit heeft Gerard nog 
enige tijd via de email geprobeerd om het 
werk voor de Historische Kring voort te 
zetten, maar dat werken op afstand is ook 
niet positief voor de band die je met ande-
ren binnen zo’n vereniging hebt en kunt 
behouden.  
Gerard bedankt voor je enthousiasme, be-
dankt voor al je werk voor de Historische 
Kring. 
 
Hoe verder 
Allereerst gaan we als leden van de werk-
groep eens rustig met elkaar om de tafel 
om het “Hoe verder” te bespreken. 
En dan zoeken naar nieuwe medewerkers! 
 
Als u zich geroepen voelt en meent een 
bijdrage te kunnen leveren: 
De Werkgroep Publicaties verzorgt het 
jaar-activiteitenplan van de vereniging en 
geeft het tijdschrift Cronyck de Geyn uit. 
U moet dus houden van organiseren, kun-
nen schrijven en/of kunnen omgaan met 
computerprogramma’s als Publisher en 
Power Point.  
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En u moet zich “lekker voelen” om daarbij 
samen te werken met Cees Brugman, Piet 
Daalhuizen, Wim Feirabend, Joop Terp-
stra en Jaap Stevens.  
De groep komt eens per maand in het mu-
seum bijeen voor een werkbijeenkomst; 

voor de rest werken de leden individueel 
of in groepjes. 
 
Aanmelden bij Piet Daalhuizen. Telefoon 
030-6038633. Email: piet.
daalhuizen@orange.nl  

Een klus van formaat 
Het leegmaken van de te vervangen vitrines, 
de demontage ervan, het afvoeren van de 
oude materialen en vervolgens het plaatsen 
en inrichten van de nieuwe vitrines, is een 
klus van formaat gebleken. Piet van der 
Straten maakte voor het geheel een plan-
ning, die strak volgens het schema moest 
worden gevolgd om op 28 juli het museum 
weer te kunnen openen. 
Daarbij waren in totaal circa 15 personen 
betrokken. 
 
Aangevangen werd in het weekend van 7/8 
juli met het verwijderen uit de vitrines van 
omvangrijke archeologische collectie. De 
mensen van de archeologische groep deden 
dat zorgvuldig en volgens schema. In het-
zelfde weekend onderging door de inzet van 
de expositiegroep de tentoonstelling 
“Energie in huis” hetzelfde lot. 
In de week daarna begon de grote ombouw. 
Een aantal vitrines konden worden herge-
bruikt door andere musea, zoals de Oud-
heidskamer Vreeswijk en de Museumwerf, 
maar de rest moest worden gedemonteerd. 
En toen bleek welk een geweldig werk aan 
het eind van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw bij de bouw van het museum was ver-

Het museum in een fraaie, nieuwe out-fit! 
door Piet Daalhuizen 

 
Inleiding 
In het juli-nummer van de Cronyck is bericht over de verbouwing van het Historisch 
Museum Warsenhoeck als uitvloeisel van de schenking door Ballast Nedam van acht 
prachtige vitrines. Op zaterdag, 28 juli jl. konden de werkers met genoegen terugzien op 
hun verbouwingsactiviteiten: het museum ziet er in de nieuwe out-fit geweldig uit! 

richt door Piet Nieuwenhuizen en zijn me-
dewerkers: zij hadden naar eigen ontwerp 
alle vitrines gebouwd en die bleken vrijwel 
niet kapot te krijgen! Maar…… het spul 
was nu echt uit de tijd en ongelooflijk zwaar 
en moeilijk te verplaatsen. 
Uiteindelijk is het gelukt de overgebleven 
vitrines te demonteren en af te voeren naar 
het Nieuwegeinse Aanbiedstation. 
 
Bouwen en inrichten 
Zonder anderen tekort te doen, mogen best 
de namen worden genoemd van Cees Brug-
man, Roel Groenendijk en Piet van der Stra-
ten die tientallen uren per week in het muse-
um werkten aan slopen, bouwen, plaatsen 
en inrichten en tenslotte schoonmaken. 
Daarnaast natuurlijk het onmisbare werk 
van leden van werkgroepen als de Maan-
daggroep, de Expositiegroep en de Archeo-
logische Groep.  
Het Historisch Museum Warsenhoeck ziet 
er weer schitterend uit. 
De tentoonstelling “Energie in huis” loopt 
nog even door. Ga snel eens in uw muse-
um kijken! 
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Wat ging vooraf 
In 2000 heeft de gemeenteraad van Nieuwe-
gein  Het Utrechts Archief aangewezen als 
tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats van Nieuwegein. Dit 
zou zijn voor de duur van de tijdelijke huis-
vesting van het gemeentehuis in het Mean-
dergebouw aan de Martinibaan. 
Na zeven jaar vertrekt ongeveer 140 strek-
kende meter aan gemeentelijke archiefstuk-
ken en archieven van instellingen, vereni-
gingen (waaronder ca. 120 17e en 18e eeuw-
se akten van de Historische Kring Nieuwe-
gein), en bedrijven te Jutphaas, Vreeswijk 
en Nieuwegein, uit Het Utrechts Archief aan 
de Alexander Numankade in Utrecht. In 
2008 zal de huidige locatie van Het Utrechts 
Archief grondig worden verbouwd. Vanwe-
ge de groots opgezette verbouwing heeft 
Het Utrechts Archief per 1 juli 2007 de 
overeenkomst rond de bewaarneming van 
de historische archieven van Nieuwegein, 
opgezegd. 
 
Verhuizing 
Op 20 en 21 juni 2007 zijn de historische 
archieven van Nieuwegein verhuisd van Het 
Utrechts Archief naar de archiefbewaar-
plaats van het gemeentehuis van IJsselstein. 
Vanaf 25 juni zijn ze daar te raadplegen. 

Historische archieven Nieuwegein tijdelijk naar IJsselstein 
door Piet Daalhuizen 

 
Inleiding 
De historische archieven van de gemeente Nieuwegein, die tijdelijk in bewaring waren 
bij Het Utrechts Archief, zijn vanaf 25 juni jl. tijdelijk ondergebracht in de archiefbe-
waarplaats van het gemeentehuis van IJsselstein. Het college van burgemeester en wet-
houders van Nieuwegein heeft daartoe besloten en heeft hierover een mededeling uitge-
geven. De bewaarplaats in IJsselstein blijft naar verwachting tot eind 2010 in gebruik 
voor het Nieuwegeinse archief. De historische archieven beslaan een periode van 1543 
tot 1939. Hieronder informatie uit het bericht van de gemeente Nieuwegein. 

Het betreft de archieven van de voormalige 
dorpen Vreeswijk (1543 – 1939), Jutphaas 
(1598 – 1929) en enkele kleine archieven 
van Nieuwegeinse organisaties. Deze ar-
chieven zijn openbaar. Raadpleging van de-
ze archieven kan alléén plaatsvinden in de 
bezoekersruimte van de gemeentelijke ar-
chiefdienst van IJsselstein. 
Deze ruimte wordt door de gemeente Nieu-
wegein gehuurd in de even weken van elke 
maand zodat de Nieuwegeinse archieven 
blijvend kunnen worden geraadpleegd. Dat 
gebeurt onder begeleiding van de archief-
medewerker van de gemeente Nieuwegein. 
Inzage van de archieven kan alleen plaats-
vinden ná het maken van een afspraak. 
 
Gegevens 
• Raadplegen historische archieven 

Nieuwegein  
• Periode 1543 – 1939 
• Stadhuis gemeente IJsselstein,    

Overtoom 1, IJsselstein 
• Openingstijden zijn de even weken 

van elke maand 
• Voorwaarde: uitsluitend op afspraak 
• Contactpersoon J. Lemmink,        
            telefoon 030-6071911. 
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Vreeswijk… zoals het was 

In de fotorubriek zet Joop Terpstra de kijker deze keer op slagerijen in 
Jutphaas en Vreeswijk. Ook Ben Remie leverde een bijdrage. 
 
De eerste afbeelding voert ons naar de Vreeswijkse Dorpsstraat omstreeks 
1965. Het pand waar de jongens op de vensterbank zitten is van Teus Ho-
gendoorn. Daarvoor zat er Cobus van Leusden met zijn sigarenwinkel. 

Het pand is in de zeventiger jaren afgebroken ter verbreding van de Tram-
straat nadat daar de krotwoningen waren gesloopt. Wat aardig is om te 
melden: de Chevrolet Impala is van de jongen links, met jasje. Zijn naam is 
Peter van Blitterswijk. 

Het pand uiterst links op de foto was destijds van slager Leo Vergeer. 
Thans is het slagerij Post. 

FV0058 
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Jutphaas... zoals het was 

Aan de Nedereindseweg in de panden 5, 7 en 9 zijn sinds de bouw in 1919 
winkeltjes gehuisvest geweest. Tot omstreeks de tachtiger jaren waren dat 
een herenkapper, een slager en een drogisterij annex verfwinkel. In die tijd 
had elke winkel aan de voorzijde nog een eigen stukje tuin! 
Deze foto uit 1935 toont voor de middelste winkel, de slagerij van Blom-
mestein, een “prijskoe”. De kwaliteit van het vlees van de slager kon zó ex-
tra worden benadrukt. 
Op de foto van links naar rechts de slagersknecht  Ries Sluis, zoon Wim 
van slager Blommestein, de ons onbekende vee-keurder en slagerszoon Ja-
cob Blommestein. 

FJ5104 



69 

  

69 

Jutphaas… zoals het was 

Het laatste stukje van de Herenstraat in Jutphaas, die liep vanaf de tol tot 
aan het Sluisje. Voorbij het Sluisje begon de Dorpsstraat. Links de galante-
riezaak van de gezusters Friedeman, later van Frans Friedeman. In het 
pand met de neergelaten markies was slagerij Van Zijl gevestigd. Vanaf 
omstreeks de veertiger jaren tot einde zestiger jaren voerde slager Bernard 
Scholman er zijn bedrijf en daarna Cees Spruyt. Sinds kort kunt u er biljar-
ten! 

DJ0370 
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Vreeswijk… zoals het was 

De koeienkop van deze foto is een afbeelding van een gevelteken in het 
pand Dorpsstraat 39. Nog steeds is deze prachtige steen daarin te zien. De 
slager heeft plaats moeten maken voor een winkel in huishoudelijke- en 
cadeauartikelen. 

FV0434 
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Unieke collectie Persil-artikelen naar ons museum! 
 

Door de oplettendheid van Gerriet Weber is de collectie bijzondere historische artikelen 
over Nieuwegein uitgebreid met een groot aantal betreffende de Persilfabrieken, waar 
zoveel mensen uit Jutphaas en Vreeswijk hebben gewerkt en waar veel Nieuwegeiners 
nu nog werken. Het is een bonte verzameling! 
 
Gerriet kwam de collectie op het spoor door zijn oplettendheid en reageerde alert op een aan-
bieding. Eind augustus kreeg hij alles in bezit.  
Topstuk is een 78-toeren plaatje uit 1932 waarop Louis Davids het liedje “Wat een meisje 
weten moet…” zingt. De tekst van dit reclamelied is gepubliceerd in onze Cronyck van janua-
ri 2007. Aan de achterzijde van de plaat staat de tango “There is something in your eyes”  van 
de Eddy Wallis’ Band.  
Er zitten verder veel reclameplaten bij, maar ook foto’s, spaarkaarten voor cadeau-artikelen, 
gebruiksvoorwerpen voor het doen van de kookwas, een geëmailleerd zeeprekje voor Persil, 
Imi en Ata. 
Bijzonder is ook een bouwplaat uit de vijftiger jaren van de 20e eeuw van een reclameauto 
van Persil. 
 
Enfin, bekijkt u de hierbij geplaatste foto………….. En ongetwijfeld komt er een expositie in 
het museum. 
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Een afbeelding van het door de Historische kring Nieuwegein verkregen “placaat”. 
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Ten geleide bij het “placaat” van 26 juni 1787 der 
Staten van den Lande van Utrecht. 

door Cor van der Kooij 
 

Inleiding 
In de Utrechtse Courant van 22 juni 1787 vinden wij onderstaand bericht over een verga-
dering  der Heeren Staaten van de Provincie Utrecht dd. 21 juni, waarin melding werd 
gemaakt van een voorval te Jutphaas. Zie publicatie Jan Schut over “Jutphaas in Kranten-
berichten van 1785 – 1840”. 

De letterlijke tekst van het plakkaat 
“Utrecht, den 21e juni.  De Heeren Staaten 
dezer Provincie zijn laatstl. Dingsdag we-
der vergaderd geweest. Zittens deze verga-
dering arriveert een Officier van Grenier, 
aan Jutphaas gecantonneerd, tijding bren-
gende, dat een Dienaar van een der Maar-
schalken getragt hadde, het laatst gepubli-
ceerde aldaar aangeplakte van hun Ed.
Mog. af te scheuren, en een ander van de 
Amersfoortsche staatslieden daar over 
heen te plakken; vragende die Officier wat 
te doen? Waarop hij gelast wierd, denzel-
ven Dienaar daadlijk te apprehenderen en 
herwaarts over te voeren.”  
 
Het bovenstaand bericht had betrekking 
op de voortdurende aanvaringen tussen  
patriotten en oranjegezinden, die tot het 
begin der 19e eeuw zouden voortduren.  
Wanneer het patriottische stadsbestuur 
van Utrecht een ‘Proclamatie’ of  ‘Placaat’  
in de omliggende plattelandsgemeenten 
wilde verspreiden, werd dit door het 
Staatsgezinde bestuur van Amersfoort 
weer ongedaan gemaakt. Men droeg  een 

van de eigen stadsdienaren op het betref-
fende plakkaat te verwijderen en daarvoor 
in de plaats een ander document te plak-
ken. 
 
De inhoud van het hier afgebeelde 
Utrechtse plakkaat spreekt voor zich. Het 
is een ernstige waarschuwing  aan het 
adres van de Amersfoorters om in het ver-
volg van de Utrechtse aanplakbiljetten af 
te blijven. De overtreders liepen het risico 
te worden ‘gearresteerd en in handen van 
de Justitie overgedragen’. 
 
Een aanwinst! 
De Historische Kring is bijzonder ver-
heugd over de schenking van dit originele 
document uit 1787, dat, evenals het plak-
kaat de dato 4 juli 1787 (zoals gepubli-
ceerd in onze apriluitgave van dit jaar), 
afkomstig is van de heer D. Smit uit de 
wijk Zuilenstein in Nieuwegein.  

 



74 

  

74 

VOOR U GELEZEN IN… Het Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 1962 
Door Piet Daalhuizen 

Inleiding 
In het begin van de jaren zestig van de 20e eeuw werd duidelijk dat de Rijks- en Pro-
vinciale overheden gestalte gaven  aan plannen voor het bouwen van een satellietstad 
nabij Utrecht om de bevolkingsgroei van de stad kunnen opvangen. Op 1 juli 1971 
werd Nieuwegein een feit, maar dat was voor de Vreeswijkse gemeenteraad eigenlijk al 
veel te laat. Wij lezen in het U.N. van 12 juni 1962 het volgende bericht: 

 
Vreeswijk neemt zelf het initiatief en vraagt: 

Voeg Jutphaas en Vreeswijk samen. 
 

De gemeenteraad van Vreeswijk heeft gisteren een hoogst opmerkelijke en ook wel moedige 
stap gedaan, namelijk B. en W. gemachtigd “alles te doen wat een samenvoeging van Jutp-
haas en Vreeswijk op zo kort mogelijke termijn kan bevorderen”. Met andere woorden: 
Vreeswijk wil zich als zelfstandige gemeente opheffen en opgaan in een groter geheel, samen 
met Jutphaas. De bedoeling is samen met Jutphaas aan de Doorslag een stedelijk centrum te 
stichten. 

De gemeentebesturen van Jutphaas en 
Vreeswijk hebben reeds ingestemd met het 
principe de plannen van de twee gemeenten 
op elkaar af te stemmen, maar tot de stap 
van Vreeswijk – nu al vragen om zo spoedig 
mogelijke samenvoeging – heeft Jutphaas 
nog niet durven besluiten. Daar leeft wel het 
besef “het moet er van komen”, maar het 
tijdstip acht men nog niet rijp. 
 
De Rotterdamse stedebouwkundige, ir. J.A. 
Kuiper, heeft gisteravond in de gemeente-
raad aan de hand van de kaart nog eens een 
toelichting gegeven op zijn (nog niet gede-
tailleerde) plannen en die van zijn collega ir. 
P.A. Leupen (die als stedebouwkundige van 
Jutphaas optreedt) om Vreeswijk in noorde-
lijke richting uit te bouwen en Jutphaas in 
zuidelijke richting. 
Er komt dáár dan een nieuwe stad van een 
40.000 inwoners met een eigen industrie 
langs het Lekkanaal, een “groen hart” voor 
de recreatie bij Oudegein en in het nieuwe 
centrum winkels en misschien ook een kan-

torenwijk, zoals de heer Kuiper op de kaart 
aangaf. 
 
Werkelijkheid 
Deze plannen, die nogal fantastisch klinken, 
zijn echter nuchtere werkelijkheid. Een stu-
diecommissie (ingesteld op initiatief van het 
provinciaal bestuur) is tot de conclusie ge-
komen, dat als Utrecht is volgebouwd, de 
enige mogelijkheid tot het opvangen van de 
bevolking zal zijn een satellietstad in het 
zuiden – bij Jutphaas en Vreeswijk dus. 
In het noorden is voor Utrecht weinig kans 
(Maarssen en Hilversum mogen niet aan 
Utrecht vastgroeien); in het oosten evenmin 
(want de Heuvelrug gaat “op slot”en moet 
recreatiegebied blijven) en in het westen is 
er de barrière van het Amsterdam-
Rijnkanaal) en de noodzaak van het behoud 
van tuinbouwgrond. In de gemeente Houten 
is de agrarische grond van betere kwaliteit, 
zodat de omgeving van Jutphaas en Vrees-
wijk overblijft. 
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Nuchterheid 
De raad van Vreeswijk heeft deze belangrij-
ke stap gezet met een bewonderenswaardige 
nuchterheid en ten aanzien van de toekomst. 
Men voelt wel, dat veel van het oude zal 
verdwijnen: de “sfeer” van de dorpskern, 
die niet meer zal worden dan een buitenwijk 
van een moderne stad, maar de nestor van 

raad, de vitale en grijze heer Schouten for-
muleerde het het meest indrukwekkend: 
“Wij moeten het niet al te tragisch opne-
men. Vreeswijk is nooit ………………….  
 
(Helaas was de rest van het citaat door een 
beschadiging van de krant onleesbaar – 
red.) 
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Het begin 
Na het overlijden in 1903 van jonkheer 
Barthold Jacob Lintelo de Geer werd ’t 
Huis de Geer opgesplitst en was Gerrit 
Vermeer1  “die den leeftijd had gekregen 
om eigen zaken te kunnen drijven”, in de 
gelegenheid de moestuin en de broeierij 
aan te kopen. Dat betekende niet het be-
gin van de kwekerij, want tijdens De 
Geers’ leven stonden er al kassen. Alleen 
bevatten die toen vooral orchideeën. 
 

Op 30 juni 1905 adverteerde Vermeer met 
randpalmen à ƒ 1,50 per honderd en ƒ 
12,50 voor duizend stuks. Daarnaast kon 
men occuleerhout krijgen voor La France, 
Mad. Caroline Test., Frau Karl Druschkie, 
General Jacqueminot en Kaisrein Aug. 
Victoire, franco toegezonden na ont-
vangst van een postwissel. 
 
De kwekerij; een rondleiding 
Bij een rondleiding in 1909 ging men de 
brug over, het hek door en zag men direct 

Jennie Vermeer, een Jutphase tomaat van ’t Huis de Geer 
door Ron van Maanen 

 
Inleiding 
Op het grondgebied van het huidige Nieuwegein waren in het verleden naast boerenbe-
drijven diverse bloem- , groente- en fruitkwekerijen gevestigd. Elk met de eigen speciali-
teit. Eerder schreef Ron van Maanen in Cronyck de Geyn een aretikel over de historie 
van de cactus-dahlia in Nederland. In dit artikel beschrijft hij een “nieuw” tomatenras, 
afkomstig van de Kwekerij ’t Huis de Geer. De kwekerij was gevestigd langs de Utrecht-
sestraatweg op percelen grond ten zuiden van het toenmalige buiten Huis de Geer. In he-
dendaagse begrippen: Utrechtsestraatweg ongeveer ter hoogte van de Dr. Nolensstraat en 
vervolgens in zuidelijke richting. 

Afbeelding uit 1909 van de kwekwerij aan het Huis de Geer. Links het woonhuis en rechts 
de kassen. (Bron: collectie R. van Maanen). 
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duizenden bloeiende, in bedden uitge-
plante knolbegonia’s waarvoor volgens 
Vermeer grote belangstelling was, Dat be-
vreemdde de journalist niets want het 
ging om “gedrongen planten met oranje-
roode, rose, witte, roode of gele bloemen, 
die door vorm en grootte uitmunten. Wat 
ons bijzonder van deze Begonia’s opviel, 
waren de bloemstengels ter dikte van  een 
mans pink. Krachtig en fier kijken de 
mooie bloemen met gouden harten de we-
reld in en nooden tot koopen uit”. Buiten 
(op de volle grond) en in bakken stonden 
verder erica’s (voornamelijk de versie gra-
cilis). Was het gebruikelijk erica’s in 
struikvorm te kweken,  Vermeer probeer-
de ze op stam te laten groeien en experi-
menteerde ook met piramidevorm, in de 
stille hoop dat dit aansloeg bij het grote 
publiek. Achter de begoniabedden en voor 
het nieuwgebouwde huis waren eenjarige 
appelbomen geplant van toen bekend 
staande rassen als Zweden, Koningin Em-
ma en Notarisappel. Ook de stamrozen 
waren juweeltjes om te zien. In de eerste 
kas stonden in asparagus sprengeri en cli-
via’s, in de tweede kas asparagus plumosus 
en verder een aantal mooie planten van 
Nephrolepsis Pearsoni, Billbergia Windii 
en Farfagius grande. In een lessenaar ston-
den onder meer de primula obconica, cy-
clamen en een groot aantal kamervaren-
planten. In een klein kasje werden knol-
begonia’s voor het zaad opgeteeld. De 
mooie, gevleugelde vruchten konden wel 
tot 3.000 zaden opleveren. Achter het huis 
werden struik- en klimrozen van diverse 
soorten gekweekt en verder Buxus 
sempervirens. Deze planten, waarvoor 
veel belangstelling was, werden jong ver-
kocht. Hier tussen in stonden leiperziken 
die het terrein opvulden nadat de buxus 

was verkocht. De omvangrijke fruitkwe-
kerij was voor het bedrijf van groot belang 
en gedijde goed  zoals de met appels bela-
den, doorbuigende takken van de Oranje 
Pippin toonden. Naast appels en peren, 
werden hier perziken, frambozen, bessen 
en aardbeien gekweekt. 
 
Promotie-tentoonstellingen 
Vermeer deed ook aan tentoonstellingen 
mee, zoals die te Zeist in 1909 waar hij 
buiten mededinging een zilveren medaille 
voor zijn reuze knolbegonia’s won. De 
bollen bood hij in februari 1910 voor ƒ 
5,00 per honderd stuks aan. Verder kon 
men rode reuzenbessen bij hem krijgen, 
‘heerlijk van smaak, zeer draagzaam en 
aardbeiplanten van de rassen Jucunda en 
Laxton Noble.’. Bij begonia’s moet aan de 
rassen Vuurbal en Luminosa worden ge-
dacht.  
 
De bouw van twee nieuwe kassen 
Hij kreeg op 20 september 1912 toestem-
ming voor de bouw van twee broeikassen 
en een schuur op het perceel Utrecht-
sestraatweg 36 en kad. sec. B 1030.  In een 
artikel uit 1914 werd gerept van één 
groenten- en vruchtenkas met de afmetin-
gen van 60 bij 12 meter. Dat zelfde jaar 
vroeg hij in maart met spoed om een 
boomkwekersknecht, alleen niet voor 
zichzelf maar voor de in Berg-Ambacht 
gevestigde Boomkwekers Vermeer & 
Mahlstede; wat de relatie tussen Jutphaas 
en deze boomkwekers is, heb ik niet ver-
der onderzocht.  
 
In augustus 1913 werd de nog eens de 
bouw van vijf perzikenkassen (‘vijf glazen 
paleizen van 70 x 12 M’) toegestaan. Voor 
struikrozen kon men onder meer de ras-
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sen Lady Astouw, Dyan Hole, Prinsse, 
Abel Chatenay en K.A. Victoria bij hem 
krijgen. 
 
De oprichting van de n.v. 
Vermeer had zoveel succes dat het bedrijf 
steeds werd uitgebreid, waarbij overigens 
het niet voorhanden zijn van voldoende 
bedrijfskapitaal een sta in de weg werd. 
Dat veranderde toen hij kennismaakte met 
‘een zeer ondernemend man’, de heer 
Eysbrand Jan de Jong van Sliedrecht; van-
af toen liep alles op een rolletje.  
 
Op 12 september 1913 werd in de Neder-
landsche Staatscourant de akte van de 
naamloze vennootschap ’t Huis de Geer 
gepubliceerd. De oprichtingsakte was ge-
passeerd voor de Sliedrechtse notaris Pe-
trus Adrianus van Maanen. Er is dan spra-
ke van de n.v. Bloemisterij en Kweekerij ’t 
Huis de Geer te Sliedrecht opgericht voor 
een periode van 25 jaar met een kapitaal 
van ƒ 250.000 geplaatst in 250 aandelen. 
Een groot aantal personen, in principe al-
len afkomstig uit Sliedrecht, namen aan-
delen af. De reden dat deze mensen inves-
teerden in een onderneming buiten hun 
woonplaats heb ik (nog) niet kunnen ach-
terhalen. In de akte worden alle personen 
genoemd en wie namens hun als gemach-
tigde bij de notaris optrad. Achter de na-
men heb ik het aantal aandelen vermeldt 
dat zij bezaten.  
IJsbrand Jan de Jong, koopman, wonend 
te Sliedrecht, 10 aandelen, mede namens: 

a. Bastiaan IJsbrand de Jong,  
     koopman, wonende te Sliedrecht,  
     5 aandelen 

b. Leendert Volker Adriaanszoon, 
  aannemer van werken, wonende te 
  Sliedrecht, 7 aandelen 

c. Cornelis Marinus van Rees, 
  scheepsbouwmeester, wonende te  
  Sliedrecht, 5 aandelen 
d. Isaac Johannes van der Berg,  

     apotheker, wonende te Sliedrecht,      2 
aandelen 
e.  Hendrina Petronella Kalis, wedu-
we  van Anton de Jong, zonder be-
roep,  wonende te ’s-Gravenhage,  

  1 aandeel 
 

Arie Aart Hofman, aannemer van werken,  
wonende te Sliedrecht, 10 aandelen,  
mede namens: 

a. Johannes Kraaijeveld, aannemer  
van werken, wonende te  

  Sliedrecht, 10 aandelen 
b. Jan Leendert van Haaften,  

  aannemer van werken, wonende te  
Sliedrecht, 10 aandelen 
c. Arie Pieter Volker, aannemer van 
  werken, wonende te Sliedrecht,  
  5 aandelen 
d. Arie Cornelis Visser, aannemer van  
  werken, wonende te Sliedrecht, 
  5 aandelen 
e. Jan Adrianus de Baat, aannemer  
van werken, wonende te  

  Sliedrecht, 5 aandelen 
 

mr. Kornelis Anthonie Nederlof, advocaat 
en procureur, wonende te Sliedrecht,  
5 aandelen, mede namens 

a. Leendert van Splunder jr. kassier en  
  commissionair in effecten,   wonen-
de te Sliedrecht, 10 aandelen 
b. Huibert Kornelis Nederlof,  
  scheepsbouwmeester, wonende te  
  Sliedrecht, 15 aandelen 
c. Gerrit Vermeer, kweker, wonende  
te Jutphaas, 40 aandelen 
d. Daniël Brasser, zonder beroep,  
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  wonende te Sliedrecht, 5 aandelen.  
 
De naamloze vennootschap nam de be-
staande bloemisterij en kwekerij van Ver-
meer over met de bedoeling deze verder 
uit te breiden. Doelstelling was het aanko-
pen, kweken in of buiten kassen en ver-
volgens verkopen van alle soorten bloe-
men, sierplanten,  groenten, fruit en ver-
dere landbouwproducten. Eerste directeur 
werd Vermeer bijgestaan door de commis-
sarissen IJ.J. de Jong, A.A. Hofman, J. 
Kraaijeveld, J.L. van Haaften, H.K. Neder-
lof, A.P. Volker, L. van Splunder, C.M. 
van Rees en K.A. Nederlof. 

Productie 
In 1914 stonden naast de in 1912 en 1913 
nieuwgebouwde, van waterleiding en ver-
warming voorziene kassen ook de oude 
kassen nog op de kwekerij. In de meeste 
kassen werden,  als tussenverbouw, toma-
ten gekweekt. Eind juli 1914 werden da-
gelijks zo’n 2.000 pond geplukt, gesor-
teerd, naar de Utrechtse groenteveiling 
gezonden en verstuurd naar Engeland. 
Engeland was in die jaren een zeer belang-
rijke afzetmarkt voor Nederlandse groen-
ten als bijvoorbeeld tomaten en komkom-
mers. Een van de kassen was inmiddels 
beplant met druivenstokken die nu twee 
jaar oud waren en vol hingen met drui-
ventrossen. Op de koude grond stonden 
20.000 chrysanthemums in bloei, in af-
wachting van de afloop van de tomaten-
pluk waarna zij zouden verhuizen naar de 
kassen.  
 
Verhuizing of niet? 
Voor de Utrechtse notaris H.A. Beets werd 
op 19-6-1920 vastgelegd dat de vennoot-
schap in plaats van te Sliedrecht te Jutp-
haas was gevestigd. De algemene vergade-
ring van aandeelhouders had dit besluit op 
16 juni 1919 genomen.  
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg op 
15 augustus 1921 nog steeds ƒ 250.000. 
Hiervan was ƒ 159.000 geplaatst en ƒ 
95.400 gestort. Vermeer is dan nog steeds 
directeur. Commissarissen waren Hendrik 
Albert Beets (geb. Utrecht 20-2-1866), 
wonende in de Utrechtse Boothstraat, Jo-
hannes Pieter Smits (geb. Eethen 16-10-
1866), wonende te Eethen en Hermis 
Smits (geboren Eethen 5-10-1878), wo-
nende in de Haagse Koningstraat nr. 18. 
Op 2 september 1924 werd voor notaris 
Hendrik Albert Beets vastgelegd dat alle 

Trots toont de tuindersjongen de enorme 
hoeveelheid tomaten aan ėėn plant. 
Bron: Tijdschrift Onze Tuinen 1916. 
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Over de gansche wereld zal men 
haar willen hebben, omdat zij zoo 
veele goede eigenschappen bezit”. 
Zelfs niet al te beste planten lever-
den nog  zo’n dertig pond tomaten 
op. De mooie, ronde vruchten wa-
ren niet al te groot, er gingen ze-
ven à acht stuks in een pond. Of de 
Jennie Vermeer nu echt een we-
reldsucces is geworden? Totnogtoe 
heb ik daarvan niet het bewijs ge-
vonden. De vaste keuringscommis-

sie van de Nederlandsche Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde gaf op 13 
november 1917 het getuigschrift Ie klasse 
voor de tomaat. 
 
Noot 
1. Gehuwd op 1 februari 1906 in de ge-

meente Eethen, Genderen en 
Heesbeen met Adriana Cornelis 
Smits, die hier ook was geboren. 
Gerrit zelf  was geboren in Zoe-
terwoude. 

 
Bronnen 
– Archief Kamer van Koophandel te Utrecht 

inv.nr. 3457 (Het Utrechts Archief).  
– Archief ministerie van Justitie Naamloze 

Vennootschappen (Nationaal Archief te 
’s-Gravenhage).  

– Archief Directie v.d. Landbouw: Economi-
sche aangelegenheden 1813-1945 inv.
nr. 162 (Nationaal Archief).  

– Archief gemeente Jutphaas, index op de 
bouwvergunningen gepubliceerd op de 
website gemeentearchief Nieuwegein.  

– Floralia. Geïllustreerd weekblad voor Tuin-
bouw, Bloementeelt, Boomkweekerij, 
Landbouw, Fruitteelt en Veehandel.  

– Onze Tuinen.  

aandelen voor 1-8- 1933 moesten zijn ge-
plaatst. 
Met ingang van mei 1926 werd de han-
delszaak opgeheven. Vergeer verhuisde 
naar de Donkerelaan 18 te Zeist, op welk 
adres per 18-5-1927 ook de vennootschap 
was gevestigd. Op 7-1-1931 werd vermeld 
dat commissaris H.A. Beets was overleden 
en dat J.P. en M. Smits als commissaris 
waren uitgetreden.  
 
Toch betekende niet het einde van de 
kwekerij ter plaatse. Na Vermeer werd 
aan L.D. Hakkert in 1927 de bouw van een 
broeikas bij het Huis te Geer toegestaan.  
Bij de landelijke landbouwtelling van 1930 
werd een veehouder L.D. Hakkert ver-
meld die 2½ ha eigen land bezat en waar-
op 5.810 m2 verwarmd staand glas (kassen) 
aanwezig was. 
 
De tomaat Jennie Vermeer 
In oktober 1916 werd veel reclame ge-
maakt voor een tomaat van eigen Jutphase 
bodem, genaamd Jennie Vermeer. Het zou 
gaan om een zeer vruchtbare tomaat,  “die 
met een paar jaar beroemd [zal] worden. 

Binnenzijde van de tomatenkas. 
Bron: Tijdschrift Onze Tuinen 1916. 



81 

  

81 

Historische Kring Nieuwegein 

Secretaris:                                     Penningmeester: 
W.P.J. Brok                                    P. Gathier 
IJsselsteinseweg 67                        Telefoon 030-6040270 
3435 PB Nieuwegein                      Rabobank: 33.10.91.682 
Telefoon 030-6032312                   Postbank: 44 19 85 9 
wabrok@casema.nl                        diny.francois@planet.nl 
 
Ledenadministratie:                     Redactie Cronyck de Geyn: 
Mevrouw J. Verbaan                      Werkgroep Publicaties 
Bachstraat 23                                  Geinoord 12 
3438 BM Nieuwegein                    3432 PE  Nieuwegein 
Telefoon 030-6043479                   Telefoon 030-6050090 
joke.verbaan@12move.nl                                                                                  
piet.daalhuizen@orange.nl 
 
Historische Kring Nieuwegein    Cronyck de Geyn: 
Lidmaatschap per jaar € 15,00       Losse nummers € 3,00 
Lidmaatschap buiten Nieuwegein  
€ 20,00 per jaar 
 
Web-site: www.museumwarsenhoeck.nl/ 

Historisch Museum Warsenhoeck, Geinoord 12, 3432 PE Nieuwegein 
Telefoon 030-6050090 
Openingstijden: In de periode van 1 april – 30 september: Op woensdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 – 17.00 uur.  
In de periode van 1 oktober – 31 maart: Op zaterdag en zondag van 14.00 – 16.00 uur.  
Entree: 4 – 12 jaar € 0,50; 13 jaar en ouder € 1,00 

© 2007: Historische Kring Nieuwegein 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein. 
 
DRUK: HENTENAAR DIGITOTAAL, WIJK BIJ DUURSTEDE – TELEFOON 0343- 59 58 55  
BINDEN: ELECTRONIC PRINTCENTER, NIEUWEGEIN – TELEFOON 030-605 22 22 
ISSN 1384-7139 



82 

  

82 

  

Aanleg en onderhoud van al uw verhardingen 
en groenvoorzieningen 

Structuurbaan 30 - 3439 MB  Nieuwegein 

Jos Scholman 

www.josscholman.nl 

Drenthehaven 1, 3433 PB  Nieuwegein, Tel. (030) 606 05 67 

Autoschade A. van Putten B.V. 

Schadeherstel 
 

= 
 

Waardeherstel 


