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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. 



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

Redactioneel: Een nieuw jaar ligt voor ons!             Pag. 2 

Over samenwerken; jaarstuk van de voorzitter.             Pag. 3 

Jozef Reintjes: Smederij Veldhuizen 100 jaar.             Pag. 4 

Piet Daalhuizen: Nogmaals het “placaat”.            Pag. 9 

Joop Terpstra: Zoals het was…            Pag. 10 

Piet Daalhuizen: Het jaarprogramma 2008: verrassend!        Pag. 12 

Cees Brugman: Het geheim van Nieuwegein.            Pag. 13 

Piet Daalhuizen: In memoriam Zeeg Goedhart.             Pag. 15 

Activiteitenoverzicht MEC en Kinderboerderij.            Pag. 16 

Piet Daalhuizen: Voor u gelezen over de tolbestorming.       Pag. 18. 

INHOUDSOPGAVE CRONYCK DE GEYN JANUARI 2008 JAARGANG 30 

Oproep! 

Heeft u nog herinneringen aan de Persil? 

Vanaf augustus 2008 loopt in het Historisch Museum Warsenhoeck een expositie over 
de geschiedenis van de Persil fabrieken in Nieuwegein. Dat bedrijf is dan al zo’n drie-
kwart eeuw actief in onze gemeente.  
De Historische Kring beschikt over veel materiaal uit de historie van de Persil, maar zou 
voor de expositie ook willen beschikken over alledaagse dingen betreffende wasmidde-
len, reclame-uitingen, wringers, bouwplaten van Persil-auto’s, lepeltjes, enzovoorts, en-
zovoorts. 
Kunt u meehelpen de expositie nog mooier te maken en wilt u tijdelijk oude spullen 
beschikbaar stellen? Bel ons dan; we komen graag langs: Piet Daalhuizen 030-6038633. 

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



Een nieuw jaar ligt voor ons! 

Voor u ligt de eerste Cronyck van het jaar 2008. Het is het jaar waarin onze vereniging 30 
jaar bestaat! Er zijn geen bijzondere evenementen gepland, want – zo zegt het bestuur- 
anders valt er elk jaar wel een of ander lustrum of jubileum te gedenken! En misschien 
heeft het daarin wel gelijk. Dertig jaar betekent overigens wel, dat onze Cronyck aan haar 
30e jaargang begint en dat is voor een vereniging best iets om trots op te mogen zijn. Al 29 
jaar hebben verschillende redacties, leden van de Historische Kring en vele gastschrijvers 
geprobeerd u te interesseren voor de historie in het algemeen en die van Vreeswijk en 
Jutphaas in het bijzonder door vele, maar soms wonderlijke verhalen uit die historie op 
papier te zetten. 

Ook deze redactie zal proberen die traditie 
voort te zetten. 
Deze eerste Cronyck van 2008 biedt alvast 
iets geheel nieuws: we publiceren de 
activiteiten van de Kinderboerderij en het 
Milieu Educatie Centrum; het zijn immers 
onze partners in het Nieuwegeinse       
Natuurkwartier. 

In het vorige nummer schreven we, dat 
opnieuw een plakkaat is opgedoken uit 
1787. we komen er nog even op terug om-
dat de berichtgeving van toen niet volle-
dig was. De fotorubriek van Joop Terpstra 
krijgt een wat ander gezicht: de redactie 
vindt het beter passen bij een consequente 
opmaak om ook deze rubriek te laten aan-
sluiten op de lay-out van de overige   
artikelen.  

De voorzitter blikt vooruit in het nieuwe 
jaar en het jaarprogramma van de vereni-
ging wordt toegelicht.  
U leest verder over de spraakmakende 
tolbestormingen in Vreeswijk en Jutphaas 
van de dertiger jaren, over de Historische 
Canon van Nieuwegein en over een histo-
rische smederij. 

En let u even op de bijlagen: 
De kaart met jaarprogramma. 
De agenda voor de jaarvergadering. 
De circulaire over onze dagtrip van april 
2008 naar Brielle. 
De uitnodiging om deel te nemen aan  
een excursie naar Woerden. 

De redactie. 
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Over samenwerken 
door Fer Martens, voorzitter 

Door samen te werken met anderen je eigen positie en kracht versterken, was in het    
verleden af en toe een thema waar veel tijd in werd gestoken. Dat speelde vooral op locaal 
niveau tussen de Nieuwegeinse musea en de Museumwerf Vreeswijk. In het bijzonder het 
gemeentebestuur was warm voorstander van een dergelijke samenwerking. Toch lukte dit 
maar nauwelijks. Concurrentie en vooral sentimenten uit het verleden, met name de    
animositeit tussen Jutphasers en Vreeswijkers, stond dit behoorlijk in de weg.  
Niemand voelde een echte noodzaak, en iedereen had het trouwens veel te druk om zijn 
eigen besognes te besturen. 

Toch is soms de tijd rijp om nieuwe wegen 
in te slaan. 
Zo ontstaat er momenteel de samenwer-
king “Rivierenland” van de musea tussen 
Tiel en IJsselstein, van Vianen tot      
Nieuwegein. Een lastige opgave, want het 
gebied ligt in drie provincies met dito   
ander beleid en andere regels. Toch zijn 
alle partners enthousiast en zien veel 
voordelen. Er is inmiddels al een gemeen-
schappelijke folder en de Stichting wordt 
opgericht. Er zullen projecten ontstaan op 
basis van gemeenschappelijke thema’s.  
Denk hierbij eens aan rondreizende     
wisseltentoonstellingen in het gebied. Wij 
werken hier hard aan mee en zien het als 
een mogelijkheid om onze exposities op 
een kwalitatieve hoger plan te brengen. 

Van een heel andere aard is de groeiende 
samenwerking in het Natuurkwartier 
Nieuwegein, een samenwerking van de 
instellingen in het gebied Museum/
Kinderboerderij/MEC/Molen. 

Zoals u wellicht weet heeft de Gemeente-
raad van Nieuwegein als gevolg van bezui-
nigingen een paar jaar geleden besloten de 
Kinderboerderij te privatiseren.  
De discussies hierover kregen een nieuwe        
dynamiek,  door, vooruitlopend hierop, de 

gehele situatie opnieuw te bezien en 
maatregelen te treffen die een beter   
functioneren van het hele gebied mogelijk 
maakt. Bijvoorbeeld een nieuwe aanleg-
plaats voor rondvaartboten.  
Daarnaast wordt aan nieuwe functies    
gedacht, zoals het start- en informatiepunt 
voor toeristische fiets- en wandelroutes.  

U weet ook dat voor ons de bestaande   
situatie verre van ideaal is: ziektes als    
vogelpest leidden een paar jaar geleden tot 
langdurige sluiting van ons Museum. Wij 
hopen dat met de maatregelen dit soort 
problemen kunnen worden opgelost.  
In 2008 zal de uitvoering daadwerkelijk 
starten. 

Door deze samenwerking zullen wij veel 
meer onze activiteiten gaan afstemmen 
met de andere partners in het Natuur-
kwartier. 

U ziet: nieuwe ontwikkelingen die 2008 
heel boeiend zullen maken.  

Ik wens u daarom ook een heel goed 2008 
toe. 

Fer Martens, voorzitter 
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Smederij Veldhuizen honderd jaar geleden 
Het Werkboek  1904 – 1907 

door Jozef Reintjes 

Inleiding 
Wie vandaag de dag over de Herenstraat loopt ziet het fraaie pand van de vroegere sme-
derij Veldhuizen op nummer 30.  Op de zolder van de smederij lagen tot voor kort een 
aantal oude werkboeken en kasboeken. Deze zijn nu als gift bij de Historische Kring     
terechtgekomen. Het oudste werkboek begint op 22 oktober 1904 en loopt tot in 1908. 
Het geeft ons de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij de smid Veldhuizen, die kort 
daarvoor in 1903 als smid vanuit Amsterdam naar Jutfaas was gekomen. Dat dit boek de 
honderd jaar op de zolder van de smederij heeft overleefd is bijzonder, al moet ik wel zeg-
gen, dat het in slechte staat is. Bovendien moest eerst het stof er bijna pagina na pagina 
uitgezogen worden. Om met dit boek met vooral veel getallen tot een leesbaar verhaal te   
komen was ook nog niet zo simpel. Lees en beoordeel of dat gelukt is. 
Het werkboek is een “REKENINGENBOEK” waarin voor elke klant genoteerd staat wat 
er op rekening aan werk werd uitgevoerd of aan goederen geleverd werd. Hierdoor ont-
staat een goed overzicht van de klanten van de smederij. Bovendien zien we wat voor 
werk de smid deed en wat er te koop was. Werk dat direct betaald werd zal niet allemaal 
in het boek terug te vinden zijn. 

Hoefsmid, hoepelwerk: 
Veldhuizen was duidelijk een hoefsmid en 
had daardoor veel boeren als klant. Ook 
de Tram- en Bargedienst was een regelma-
tige klant. De tram was immers nog een 
paardentram. Ook waren er schippers die 
paarden hadden om de schepen te jagen 
en burgers met rijtuigen. Naast het aanleg-
gen van nieuwe ijzers en het verleggen 
van oude ijzers was de smid in de winter-
periode ook druk met het inschroeven van 
ijsschroeven en het uithalen van dezelfde. 
De prijs voor het verleggen van twee ijzers 
was 35 cent. Het aanleggen van twee 
nieuwe ijzers werd voor 70 cent gedaan. 
(Vier nieuwe ijzers aanleggen kost nu       
€ 80.) Stiftijzers waren 20 cent duurder 
per twee stuks. Het inschroeven van      
ijsschroeven aan huis gebeurde voor        
30 cent. 
De rijtuigen en karren gaven ook het    
nodige onderhoudswerk. Het maken van 

een wagenwiel was niet het werk van de 
smid, maar reparatie ervan wel. Het nodig 
hoepelwerk werd ook om kruiwagen-
wielen, kaaskuipen, bloembakken en 
wastobbes gemaakt. 

Kachelsmid: 
Met recht kan Veldhuizen ook een kachel-
smid genoemd worden. De smid plaatste de 
kachels in het gemeentehuis, verschillende 
scholen, de RK-kerk, verschillende loge-
menten en bij een aantal particulieren. Het 
plaatsen gebeurde eind oktober, het opber-
gen in april. Ook werden er kachels ver-
huurd. Op 6 april 1906 wordt bij Jonkheer 
de Geer van Oudegein 7 gulden in rekening 
gebracht voor de huur van twee kachels. 
Natuurlijk moesten er ook kachelpijpen,  
ellebogen, micaruitjes, asladen, asemmers en 
kookringen bij kachels en fornuizen gerepa-
reerd en geleverd worden. Verder konden er 
pootjes afbreken, stenen in de kachel los-
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laten en kolenscheppen breken. Het steeds 
weer solderen en lassen van al dan niet    
geëmailleerde kookpotten kan men zich nu 
nog moeilijk voorstellen. Voor de smid hon-
derd jaar geleden (en ook nog veel later) was 
dit dagelijks werk. 

Bedrijven als klant : 
Het smeedwerk voor de bouw, in de vorm 
van muurankers en trekstangen, zorgde   
ervoor dat verschillende aannemers goede 
klanten waren. 
Bij de heer De Boer, aannemer, staan een 
aantal keren ook de kilogrammen ijzer en de 
werkuren vermeld. Voor 8 klauwduimen 
werd 11,5 kg ijzer gebruikt en was 6 uur 
smeedwerk nodig. Dit kostte fl 2,18½. Vier 
winkelhaken, 2½ kg en een uur werk    
kostten fl 0,47½. De prijs is simpelweg         
fl 0,19 per kg ijzer en het smeedwerk wordt 
hier verder niet verrekend.  
Ook aannemers voor tijdelijke werken, zoals 
de reparatie van de Doorslagbrug en de 

Doorslagsluis, wisten de smederij te vinden. 
Van 3 maart tot 5 mei 1905 wordt voor de 
heer C.H. van Haarlem, aannemer, een groot 
aantal werkzaamheden verricht: ketting  
repareren, heivork gemaakt, heibanden, 
kastkrammen, avegaar (grote boor met 
dwarsstang om wijde gaten te maken), stoot-
ijzers en nog veel meer geleverd. Tot slot 
worden op 5 mei twee kachels over-
genomen. Totaal moest fl 73,75 betaald   
worden. 
Voor de heer van Bentum wordt een        
wasemkap in de olieslagerij gemaakt en later 
vergroot.. Ook een koekenmes met hefboom 
en stoeltje wordt geleverd. Voor de olie-
slagerij van Dhr. Verloop wordt een trechter 
gemaakt en verder plaatwerk, krammen en 
bouten geleverd. 

Landbouw: 
Spades, rieken, hooivorken en bijlen in 
allerhande soorten en met verschillende 
benamingen werden in een voortdurende 

Familie Veldhuizen in de jaren 30. 
Collectie Historische Kring Nieuwegein. Inv. code DJ1171 
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stroom geleverd en gerepareerd,        
gescherpt, geslepen, gehard en van nieuwe 
stelen of tanden voorzien. Een dorsknup-
pelstok met wartel wordt voor fl 0,45 gele-
verd. Ook ploegen, hooimachines, een 
landrol en een eg worden gerepareerd.  
Het werk als hoefsmid en het repareren 
van wagenonderdelen was al genoemd. 

Kleppen van pompen, kranen, pootsloffen 
voor de kruiwagen, halsterkettingen, koe-
brillen, muilkorven en nog veel meer   
werden geleverd. 
Op 26 april 1906 wordt 123 kg Ameri-
kaans puntdraad voor fl 20,60 geleverd 
aan Dhr. van Rossum. Dat is minder dan 
de 19 cent per kilo, die voor het eigen 
smeedwerk werd gehanteerd. 

Elektriciteit, slotenmaker: 
Een aantal keren wordt een elektrische 
schel gerepareerd of een elektrisch ele-
ment gevuld, maar verder speelt dit nog 

geen rol. De verlichting gebeurde met 
olie- of carbidlampen. Deze werden dan 
ook gerepareerd en het carbid werd      
geleverd.  
Hoewel de smid geen slotenmaker was, 
was hij wel de eerst aangewezene om la-
den of deuren te openen als de sleutel stuk 
of zoek was. Dit is meerdere keren terug 

te vinden. Onder andere bij logement-
houder Kool raakte wel eens een sleutel 
kwijt. 

Werk voor de Gemeente: 
Het werk voor de gemeente laat de veel-
zijdigheid van het werk van deze smid 
zien. Er zijn liefst negen verschillende  
rekeningen om het werk bij te houden: 
het gemeentehuis, de gemeenteschool, de 
onderwijzerswoning, de gemeentetoren, 
de gemeentepomp, de brandspuit, de    
verlichting, de begraafplaats en de        
gemeentereiniging. De kachels in het   

Firma Veldhuizen tijdens een demonstratie van nieuwe landbouwwerktuigen. 
Collectie Historische Kring Nieuwegein. Inv. code ANS0167 
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gemeentehuis en de school zijn goed voor 
het nodige werk, sloten worden bij de  
begraafplaats, de onderwijzerswoning, de 
spuithuisjes en de toren gerepareerd of 
vervangen. Er worden nieuwe lantaren-
palen gezet en oude rechtgezet en gerepa-
reerd op Raven, Overeind en Nedereind. 
Ook het schoonmaken en doorsteken van 
een urinoir wordt genoteerd. Voor al het 
werk in 1905 verricht, wordt fl 249,40 in 
rekening gebracht. In 1906 wordt onder 
andere het hekje om de Wilhelminaboom 
gerepareerd en huurt de gemeente een 
paar keer een fiets. 

Werk voor pastoor G. W. van Heukelum: 
In 1907 wordt er voor de parochiekerk 
een bont geheel aan werk verricht: 
− elektrische schelgeleiding gerepareerd, 
− broodmes geslepen, 
− uiteraard de kachels en sloten, 
− reparatie van het wierookvat, 
− een muilkorf,  
− reparatie van drie gloeilichtbranders, 

− drie elektrische elementen schoon-                             
gemaakt en gevuld, één nieuw zink-
staafje, 

− twintig haakjes voor het orgel, 
− een nieuwe scheepslamp in de toren 

van het kerkhof, 
− pootsloffen voor de kruiwagen, 
− altaarschel gerepareerd, een maand 

later opnieuw, 
− de schuif van de deur van het baarhuis 

gerepareerd, 
− vier beeldjes met console bevestigd 

met vijf duimpjes, 
− een bijl geslepen. 
Het is duidelijk, dat de smid voor aller-
hande klusjes gevraagd werd. 
Ander werk: 
− verhuur van de veewagen, 
− een bierpomp gesoldeerd en koolzuur-

pijp gerepareerd, 
− carbidlantaarn gerepareerd, 
− koffiezeefje, botervloot en suikerpot 

gerepareerd. 

Firma Veldhuizen met een op scherp gesteld paard voor een arreslee. 
Collectie Historische Kring Nieuwegein. Inv. code DJ1170 
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Prijzen vergelijken: 
Naast zijn werk als smid, had Veldhuizen 
zijn inkomsten uit de verkoop van spullen. 
Ik noemde al het ijzerwerk. Verder wer-
den ketels, pannen en emmers geleverd en 
ook kachels en hoefijzers.  
Een knecht wordt in 1905 op 13 novem-
ber voor tien uur en op 14 november voor 
twaalf en een half uur uitgeleend aan Dhr. 
Cockuyt voor fl 0,20 per uur. Benzine kost 
fl 0,18 per liter. Het ijzer dat wordt ge-
smeed is dus nog net iets duurder dan de 
benzine. Op 1 december van dat jaar be-
taalt Dhr. Peek voor reparatie van een 
fiets en een nieuwe Dunlopband het forse 
bedrag van fl 7,00.  Kennelijk is een fiets-
band erg prijzig.  
Een teenmes kost fl 0,75, een snoeimes       
fl 1,15 en een paar IJlster schaatsen fl 2,25. 
Bij bijna alle rekeningen vindt de betaling 
pas na het einde van het jaar plaats. Blijk-
baar moest de smid vaak lang op zijn geld 
wachten. Soms wordt pas in maart of zelfs 
juli betaald voor de rekening van het 
voorgaande jaar.  

Raadsels: 
De namen van een aantal wagen- of      
gereedschapsonderdelen zijn mij niet 
steeds duidelijk.  
− het schamel van een wagen krijgt een 

nieuwe ruit; de schamelnagel wordt 
recht gemaakt. 

− de schinkels van een wagen worden 
verkapt en verzwaard. 

− stootschenen worden vernieuwd en de 
bovenschenen vermaakt. 

− ijzerwerk van het lemoen verzet. 
− nieuwe kikkers worden aan het wiel 

van een stoomfiets gemaakt en vastge-
klonken. 

− een kantoord wordt aan een pikzeis 
gemaakt en een steel in een hakoord 
gezet. 

− een zicht met werf wordt geleverd. 
Ook namen als wagenluns, rijf (hark), 
haarspit en griep (riek, greep = mestvork = 
spitvork) zijn vandaag niet algemeen be-
kend. 

Tot slot: 
Ik heb met veel plezier in dit werkboek 
gelezen. Ik hoop, dat u iets daarvan  heeft 
mee kunnen voelen bij het lezen van dit 
verhaal. Als u langs de oude smederij 
komt, bedenk dan hoe honderd jaar gele-
den hier gesmeed en gehandeld werd en 
hoe zorgvuldig het rekeningenboek werd 
ingevuld. Ik ben de smid van honderd jaar 
terug dankbaar voor zijn zorgvuldigheid 
en voor zijn mooie handschrift. Zijn zoon 
en kleinzoon hebben het boek bewaard. 
Mijn dank daarvoor. 
Zelf zal ik de komende tijd de andere 
werkboeken en kasboeken gaan bekijken. 
Mogelijk hoort u hier nog van. 
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Nogmaals het “placaat” van 26 juni 1787. 
door Cor van der Kooij en Piet Daalhuizen 

Inleiding 
In de Cronyck van oktober 2007, pagina’s 72/73 is in het artikel “Ten geleide bij het 
‘placaat’ van 26 juni 1787 der Staten van den Lande van Utrecht” een storende fout    
geslopen.  
Onder het kopje “De letterlijke tekst van het plakkaat” stond een krantenbericht van 
22 juni 1787.  Daarom in dit nummer de tekst van het plakkaat. 

De tekst van het “placaat”. 
De Staten van den Lande van Utrecht, doen 
te weten; Alzo Wij in ervaringe zijn geko-
men / dat ten platten Lande op verscheide 
plaatsen de Placaten en Publicatien / bij Ons 
onlangs gearresteerd en aldaar op de ge-
woone wijze gerpubliceerd en geaffigeerd / 
zijn afgescheurd / en anderen / bij Ons niet 
bekend / in derzelver plaatse geplakt / of daar 
op en naast gesteld; en vermits te vrezen is / 
dat daar uit veel verwarring zal ontstaan / 
waar door de goede In- en Opgezetenen tot 
disobedientie aan Onze welmenende ordres 
zouden kunnen verleid worden: Zo is ‘t, dat 
Wij tot voorkoming van dien / allen en een 
iegelijk ernstig waarschouwen en verbieden 
van Onze Placaten / Publicatien en Bevelen / 
waar die behoorlijk zijn gepubliceerd en   
geaffigeerd / op eenigerhande wijze te schen-
den / afterukken of onleesbaar te maken; met 
verdere interdictie tegen een iegelijk / wie hij 
ook moge zijn / van eenige andere Placaten / 
Publicatien en Ordonnantien / dan die van 
Ons zijn geëmaneerd / in deze Provincie te 
publiceren en affigeren. 

Lastende alle Officieren der respective Regi-
menten / Bataillons en Detachementen / in 
deze Provincie guarnizoen houdende / van 
allen / die tegen dezen Onzen gedeclareer-
den Wille mogten aangaan / te doen arreste-
eren en in handen van Justitie overbrengen. 

Bevelende voorts alle Officieren en         
Justicieren / van den Lande van Utrecht, en 
in ’t bijzonder de Maarschalken van de vier 
respectieve Quartieren / om hier op reguard 
te nemen en toetezien / dat / deze Onze in-
tentie moge worden achtervolgd en nageko-
men; mitsgaders tegen de Overtreders / inge-
volge van de Wetten van den Lande / zonder 
eenige conniventie / te procederen. 

En op dat niemand hier van eenige          
ignorantie pretendere / zal deze worden   
gepubliceerd en geaffigeerd naar behoren. 

Gedaan t’ Utrecht den 26. Juny 1787. 

Was geparapheerd, G.M. Taets van 
AMERONGEN, Vt. Onderstond, 
Ter Ordonnantie van myne voornoemde 
Heeren de Staten. 

Was getekend, 
Abf. Secr. H.H. Wesseling, Gezw. Klerk. 

Vervolg op pagina 12.   

9



Jutphaas… zoals het was 
door Joop Terpstra 

De noordbatterij, als vooruitgeschoven post, ligt in het vroegere Tweede Veld van      
Jutphaas. Deze ligt ten noorden van de Overeindseweg. Aan de zuidzijde lag de zuid-
batterij, die bij de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal in de tachtiger jaren is    
afgebroken. Omstreeks 1979 is deze foto gemaakt door Han ter Maat.  

Nieuwegein bezit veel elementen van de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie. Het fort        
Jut-phaas is er één van. De oudste historie gaat terug tot het midden van de 17e eeuw. In 
de 19e eeuw is het fort gemoderniseerd en uitgebreid. Het diende ter afsluiting van de 
hooggelegen rug (acces), die werd gevormd door de Overeindseweg met aan weerszijden 
daarvan tussen Jutphaas en Houten terreinstroken. Tijdens de Duitse bezetting van    
1940-1945 werd het fort gebruikt door de Kriegsmarine als radio zend- en ontvangst-
station. 
Deze foto toont het reduit, het verdedigbaar wachthuis, van het fort dat gebouwd is tus-
sen 1846 en 1848. Daarin is nu de Wijnkooperij Trouwvaille gevestigd. De foto dateert 
van de vijftiger jaren/twintigste eeuw.  

(Collectie  
Historische Kring 
Nieuwegein.  
Inv. code DJ3561) 

(Collectie  
Historische Kring 
Nieuwegein;  
Inv. code FJ3572) 
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Vreeswijk… zoals het was 
door Joop Terpstra 

Vanaf de Voorhavendijk heeft men in het laatste decennium van de 20e eeuw het hier ge-
toonde overzicht over de barakken van fort Vreeswijk. In deze barakken waren militairen 
gehuisvest, maar thans zijn ze in gebruik bij Scouting Vreeswijk. Aan de noordzijde bezit 
het Vreeswijkse fort een “kruithuis”.  

Wat we kennen als het fort Vreeswijk is een uit de 17e eeuw daterend verdedigingswerk, 
dat als onderdeel van een waterlinie tot doel had om de Lekdijk en de Vreeswijkse sluizen 
te beschermen. In 1786 is het werk versterkt en ook in de 19e eeuw is het gemoderniseerd 
en omgebouwd tot een lunet, een verdedigingswerk met aan één zijde een halfronde 
vorm. Deze foto is omstreeks 1965 gemaakt vanuit de zuid-oostzijde, vanaf de Lekdijk. Op 
de achtergrond de toren van de Barbarakerk.  

(Collectie  
Historische Kring 
Nieuwegein;  
Inv. code DV0021) 

(Collectie  
Historische Kring 
Nieuwegein;  
Inv. code FN1131) 
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Hebbende op het Spatium gedrukt het     
Cachets van Welgemelte Heeren Staten in 
een roden Ouwel, met een Papieren ruite 
overdekt. 

Onder aan het plakkaat staat: 
Te Utrecht gedrukt by WILLEM JAN 
REERS, Ordinaris Drukker van Haar Ed. 
Mog. op de Ganze-markt. 

Nawoord 
Zoals uit de dreigende taal in de tekst van 
het hierboven afgedrukte placaat blijkt, laten 
de Staten van den Lande van Utrecht in niet 

mis te verstane bewoordingen aan de      
burgerij weten dat zij "een iegelijk ernstig 
waarschouwen en verbieden om onze      
Placaten, Publicatien en Bevelen, waar die 
behoorlijk zijn gepubliceerd en geaffigeerd, 
op eenigerhande wijze te schenden, af te 
rukken of onleesbaar te maken."    
De officieren van de verschillende            
regimenten, bataillons en detachementen 
kregen opdracht om "Allen die tegen dezen 
onzen gedeclareerden Wille mochten     
aangaan, te doen arresteren en in handen 
van Justitie over te brengen. 

Het jaarprogramma 2008: verrassend! 
door Piet Daalhuizen 

Inleiding. 
Ook al biedt de Werkgroep Publicaties aan de leden van de vereniging nu voor de 30e keer 
een jaarprogramma aan: We durven het opnieuw verrassend te noemen! Op de kaart die 
bij deze Cronyck wordt bezorgd, is tevens informatie vermeld over exposities in het Histo-
risch Museum Warsenhoeck en – waar mogelijk – over activiteiten in en rond het Natuur-
kwartier, het samenwerkingsverband van Kinderboerderij, Milieu Educatie Centrum, 
Wipwatermolen en Historische Kring. 

Grepen uit het programma. 
Jaarlijks bestaat het programma uit enkele 
lezingen of dia-presentaties en enkele ex-
cursies. Dat basis-idee is gehandhaafd. 
Toch zijn er verschillen: de lezingen en 
dia-presentaties verzorgen we grotendeels 
zelf en er wordt rekening gehouden met 
slechts één gastspreker. En wat de excur-
sies betreft kiezen we voor echt nieuwe 
dingen. 
Tegelijk met deze Cronyck ontvangt u in-
formatie voor de dag-excursie van april a.s. 
Na al 29 trips te hebben georganiseerd, 
moest Wim Feirabend zich toch achter de 
oren krabben om weer een nieuw reisdoel 

met voldoende bezienswaardigheden uit 
de hoed te toveren. 410 Jaar na de ge-
boorte in Brielle van de bekende vloot-
voogd Maarten Harpertszoon Tromp be-
zoeken wij zijn geboorteplaats. Daarnaast 
is er een bezoek aan het stadje Heenvliet 
met de restanten van kasteel Ravenstein. 
Wie iets van de beide historische plaatsen 
weet, zal beamen dat het een mooie trip 
kan worden. Er moet wel flink worden 
gewandeld! 

Een andere excursie, eigenlijk als vervan-
ging van de jaarlijkse wandeling door 
oud-Utrecht, is een zondag-ochtend  
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wandeling door de historische binnenstad 
van Woerden. Vooral leuk omdat de laats-
te jaren nogal bekendheid is gegeven aan 
de vondsten uit de Romeinse tijd en dat 
gaan we dus beleven en bekijken. 

Ook al dicht bij huis is op een (hopen we) 
mooie nazomerse zaterdag een uitstapje 
naar het Fort Vechten. Er is daar een 
rondleiding en we gebruiken lekkere    
koffie met een fortkoek. September is de 
forten-maand, dus wachten ons mogelijk 
verrassingen! 

Wat de lezingen betreft is er ook iets ver-
anderd: Met behulp van onze moderne 
beamer en laptop vertonen we een drietal 
keren historische films over Jutphaas en 
Vreeswijk en over de vele kanalen en   
rivieren in- en rond ons Nieuwegein. In 
november 2008 worden de verenigings-
activiteiten afgesloten met een lezing over 
archeologie in het gebied Leidscherijn.  

Exposities. 
Nog tot maart 2008 loopt de thema-
expositie over het Kerkelijk Leven in 

‘Oud’- Nieuwegein. Daarna volgt in samen-
werking met musea uit IJsselstein, Vianen, 
Gorinchem, Tiel en de Oudheidskamer 
Vreeswijk de manifestatie Rivierenland. 
Daaraan wordt ook aandacht geschonken 
tijdens de exposities van de Kunstgroep op 
de Hooizolder.  
In de tweede helft van 2008 zal een thema-
expositie worden gewijd aan de historie van 
de toenmalige Persil Fabriek in onze        
gemeente.  
En wat de kunst-activiteiten betreft zijn  
exposities gepland van natuurfoto’s,       
schilderijen, aquarellen en mozaïeken. Het 
jaar 2008 wordt afgesloten met voor de   
tiende keer “De Tien van Nieuwegein” met 
veelsoortig aanbod van  kunstuitingen en 
een grote Kerst-Kado-Markt. 

Wij en de expositiegroepen werken met 
veel genoegen aan de voorbereidingen 
voor het gehele programma; we hopen dat 
u er veel plezier aan zult beleven! 

Het Geheim van Nieuwegein 
door Cees Brugman 

Ongetwijfeld heeft u afgelopen november over dat ‘geheim’ het een en ander gelezen in 
de plaatselijke huis-aan-huisbladen (voor zover u die in de brievenbus krijgt) en wellicht 
ook in de ‘Dichtbij’-editie van het AD/UN. Deze bladen hebben er namelijk veel aandacht 
aan geschonken.  

Zoals bekend heeft onze gemeente na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een 
nieuw en “anders gekleurd” college gekre-
gen. Dit college is van mening dat      
Nieuwegein zich te weinig manifesteert. 
Reden om,  in het kader van stads-
promotie, een campagne te starten met de 
bedoeling Nieuwegein, zowel in- als     
extern, meer en beter te promoten. 
Onder impuls van wethouder       

Bert Lubbinge, met o.a. public relations en 
stadspromotie in zijn portefeuille, is deze 
campagne opgezet. Zij wordt ook gericht 
op de inwoners van Nieuwegein, in de 
verwachting dat hierdoor niet alleen meer 
interesse voor de eigen woongemeente zal 
ontstaan, maar dat men zich er ook meer 
bij betrokken zal voelen. Kortom: er moet 
een (groter) ‘Nieuwegein-gevoel’ ontstaan. 
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De campagne wordt niet alleen via de pers 
gepromoot. U heeft natuurlijk gemerkt dat 
ook reclame wordt gemaakt via span-
doeken en billboards; zelfs “bestickerde” 
vuilniswagens worden in de strijd       
geworpen. Ook de website van de       
gemeente wordt gebruikt bij het promoten 
van de campagne. Zij vervult hierin een 
centrale rol. Door o.a. het opnemen van 
een ‘historische canon’ van Nieuwegein, 
wordt in de site aandacht gegeven aan de 
campagne. 

Voor laatstgenoemd onderdeel zijn de    
Oudheidskamer Vreeswijk en onze           
Historische Kring in mei van het voorbije 
jaar benaderd door Chris Huiden, gemeente-
lijk communicatie-medewerker, tevens    
project-coõrdinator. De vraag was of de    
verenigingen aan dit project wilden deel-
nemen. Hierop hebben beide positief        
gereageerd. Voor onze vereniging wordt 
hieraan meegewerkt door de Publicatie-
groep. Ook Jacques Lemmink, de gemeente-
archivaris, doet mee aan dit project. 

Er zijn sedertdien al aantal vergaderingen 
geweest waarin is gesproken en nagedacht 
over de invulling van de canon. Afgesproken 
is dat de geschiedenis van Nieuwegein in een 
aantal thema’s op een toegankelijke manier 
zal worden gepresenteerd. De   historische 
verenigingen en de gemeente-archivaris   
leveren hiervoor elk een aantal thema’s van 
vóór 1971.  Zij moeten zo concreet mogelijk 
zijn verwoord, dus    bijvoorbeeld gekoppeld 
aan een historische figuur of gebeurtenis, een 
gebouw of herkenbaar deel van de gemeente, 
of een voorwerp dat nog in een van onze 

musea is te bewonderen. 
Zomaar een willekeurige greep uit de       
gekozen thema’s: - Het zwaard van          
Jutphaas, - Eerste vermelding Vreeswijk, - 
Stadsrechten voor ’t Gein, - Napoleons’ 
weg, - Vreeswijk en de sluizen, - Nicolaas-
kerk gebouwd, - Industrie in Vreeswijk. 
Een aantal thema’s zijn intussen uitgewerkt 
en op de site van de gemeente gezet. Andere 
zijn nog summier beschreven, maar worden 
nader uitgewerkt.  

De  inwoners van Nieuwegein wordt    
gevraagd om thema’s aan te leveren uit de 
periode 1971 – nu, die volgens hen zeker 
in de canon moeten worden opgenomen. 
Oproepen daarvoor heeft u inmiddels in 
de media kunnen lezen. 

De campagne mag geen star gebeuren 
worden, of  zoals Chris Huiden zegt op de 
gemeentelijke informatiepagina in de 
stadskrant ‘Ons Nieuwegein’ van vrijdag 
30 november 2007: ‘Het Geheim van 
Nieuwegein is zeker geen statisch project.” 
De gegevens op de website worden       
geregeld ververst en er komen steeds 
nieuwe activiteiten. Op initiatief van de 
Nieuwegeiners zelf dus, als het goed is. ’ 
Waarvan acte !!!’ 

Enfin…,neem zelf eens een kijkje op de    
gemeentelijke web-site:  
www.nieuwegein.nl/geheim, het ziet er best 
leuk uit. 
En. voelt u zich inmiddels ook  
Nieuwegeiner?, lever dan uw bijdrage aan 
‘Het geheim van Nieuwegein’. 
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In memoriam Zeegert Goedhart 
door Piet Daalhuizen 

Op 3 november jl. overleed Zeegert Goedhart; 93 jaar oud. Ruim 23 jaar zette hij zich in 
als vrijwilliger voor de Historische Kring Nieuwegein en voor het Historisch Museum 
Warsenhoeck. Bij zijn vertrek, hij was toen 86 jaar, werd hij benoemd tot erelid van onze 
vereniging. 
Zijn uitvaart vond plaats op 7 november 2007 in de aula van de begraafplaats       
Noorderveld, waarna hij op het Noorderveld ter ruste is gelegd. 

De op de Liesbosch geboren Zeegert 
Goedhart heeft in zijn werkzame leven op 
verschillende plaatsen in Nederland ge-
woond, maar uiteindelijk kwam hij terug 
naar zijn geboorteplaats. Wel maakte  
Jutphaas inmiddels deel uit van de groei-
kern Nieuwegein. 
Hij voelde zich veel te fit om alleen in en 
rond het huis bezig te zijn en zocht zich 
passende bezigheden: chauffeur voor    
Tafeltje Dekje en als vrijwilliger bij de 
Historische Kring. De eerste tijd als       
bezorger van de Cronyck en daarna ook 
voor velerlei klussen in de huisvesting van 
de vereniging. Toen de gerestaureerde 
boerderij aan het Geinoord werd opge-
leverd, stond Zeeg direct klaar om zich 
aan te sluiten bij de ploeg van vrijwilligers 
die het museum gingen opbouwen en   
inrichten. Beresterk was hij en als er iets 

zwaars, bijvoorbeeld een kast of een vitri-
ne, naar boven moest en niemand zag er 
een gat in, dan was zijn gevleugelde uit-
spraak: “Kom op, leg het maar op de bult!” 
en vervolgens sjouwde hij met de vracht 
de trap op. 
De laatste anderhalf jaar nam die reuzen-
kracht af en Zeeg deed stapjes terug. Die 
eindigden zo’n vijf maanden terug in het 
Verpleeghuis De Geinsche Hof. Omringd 
door zijn vrouw, dochter en schoonzoon 
bracht hij zijn laatste dagen door en over-
leed er op 3 november 2007 in zijn slaap. 

Aan Zeeg Goedhart, met zijn immer goede 
humeur, houden wij prima herinneringen. 
Zijn vrouw, dochter en schoonzoon en de 
beide kleinkinderen wensen wij sterkte 
om dit verlies te verwerken.  

15



Activiteitenoverzicht MEC januari t/m april 2007 

Inleiding 
Naast de Kinderboerderij en de Wipwatermolen, is het Milieu Educatie Centrum een 
‘buurtgenoot’ van het Historisch Museum Warsenhoeck in het Nieuwegeinse Nastuur-
kwartier. 
Hieronder een overzicht van een aantal activiteiten in het eerste kwartaal van 2008 met 
bovendien informatie over activiteiten in- en rond de Kinderboerderij.  

Het M.E.C. is geopend op woensdag en zondag van 12.30 – 16.00 uur. 

Het programma: 
Thamnophis in de natuur en in het          
terrarium, Lacerta, Thema-avond 
vrijdag 18 januari, 20.00- 23.00 uur 
Milieu Educatie Centrum, Nieuwegein 
toegang gratis 
Deze avond verteld Steven Bol ons over de 
verschillende Thamnophis soorten        
(semi-aquatische slangen) waaronder hele 
zeldzame. Ook bespreekt hij de verzorging 
en kweek van deze soorten. Meer informatie 
bij Peter de Koning  
T. (030) 659 00 78. 

Dag / auto-excursie Zuidwest Friesland, 
Vogelwacht,  
Excursies en natuuractiviteiten 
zondag 20 januari, 07.30 uur  
vertrek Blokhoeve 
kosten € 15,00 
Zuidwest Friesland is in de winter het  
domein van vele duizenden kolganzen uit 
het hoge noorden. De excursie gaat door 
de polders naar Lemmer en begint bij de 
Sondelelijen. Een bezoek aan Sandfirden 
staat ook op het programma. Opgave en 
informatie bij Cees Tims,  
T. (030) 606 33 45. 

Jeugdactiviteit Natuurspel, IVN,  
Excursies en natuuractiviteiten 
zaterdag 9 februari, 10.00 - 12.00 uur 
Milieu Educatie Centrum, Nieuwegein 
Wat is het toch lekker koud buiten! Daar-
om is er vandaag (bij droog) weer een 

winterwandeling. Wat weet jij al over 
verschillende dieren? Na de wandeling 
lekker iets warms te drinken en een echt 
natuurspel. Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Geef je vóór donderdag 7 februari 
op bij Tanja van Leeuwen: ivn.
nieuwegein.jeugd@gmail.com of  
T. (030) 688 64 04. 

Noordse Impressies, Vogelwacht,  
Thema-avond 
donderdag 14 februari, 20.00 uur 
Milieu Educatie Centrum, Nieuwegein 
deelname gratis 
Een dialezing over het vroege voorjaar in 
midden Zweden en de mooie herfst in 
Noorwegen. De avond wordt afgesloten 
met klankdiareeks (korte impressie van de 
herfst die overgaat in de winter).  
Informatie bij Wilma en Erwin van Laar  
T. (0343) 532 582. 

Teju’s, Lacerta, Thema-avond 
vrijdag 15 februari, 20.00 – 23.00 uur 
toegang gratis 
Danny houdt al jaren verschillende soor-
ten teju's, de Zuid-Amerikaanse variant op 
de varanen (hagedissen), en laat ons van-
avond meegenieten van zijn hobby. Teju's 
worden nog niet veel gehouden in Neder-
land, maar gezien hun karakter en formaat 
zou dat wel eens kunnen gaan veranderen. 
Informatie bij Peter de Koning  
T. (030) 659 00 78. 
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Jeugdactiviteit Natuurspel, IVN,  
Excursies en natuuractiviteiten 
Zaterdag 8 maart, 10.00 - 12.00 uur 
Milieu Educatie Centrum, Nieuwegein 
De lente begint weer bijna. Sommige die-
ren leggen een ei. Weet jij wat voor ei een 
krokodil legt ... Een echte eierkenner ver-
telt erover en laat veel eieren zien. Ook 
gaan we natuurlijk nog wat leuks ervan 
maken. Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Geef je vóór donderdag 6 maart op bij 
Tanja van Leeuwen: ivn.nieuwegein.
jeugd@gmail.com of  
T. (030) 688 64 04. 

Boomfeestdag, MEC.  
Excursie en natuuractiviteiten 
woensdag 19 maart, 14.00 - 15.30 uur 
deelname gratis 
In en om het MEC is het één grote        
bomenshow. Binnen is de mooie tentoon-
stelling Levend Hout te bekijken. Buiten is 
er deze middag speciaal voor kinderen een 
bomen-zoek-tocht. Ga jij mee op zoek 
naar de mooiste, grootste, kleinste,   
groenste boom?! Speciaal voor kinderen 
van 6 tot 11 jaar. Meer informatie en    
opgave bij het MEC:  
MEC@nieuwegein.nl of  
T. (030) 605 55 14. 

Verzorging en kweek van  
Nieuw Caledonische Gecko’s, Lacerta, 
Thema-avond 
vrijdag 21 maart, 20.00 – 23.00 uur 
toegang gratis 
Tariq Stark verteld deze avond over zijn 
passie, de verzorging en kweek van Nieuw 
Caledonische Gekko’s in gevangenschap. 
Informatie bij Peter de Koning, 
T. (030) 659 00 78. 

Voorjaarswandeling Ridderhofstad       
Oudegein, IVN,  
Excursies en natuuractiviteiten 
zondag 23 maart, 13.30 - 15.30 uur 
Milieu Educatie Centrum, Nieuwegein 
Het IVN houdt een voorjaarswandeling op 
de Ridderhofstad Oudegein in        
Nieuwegein. Allerlei stinzenplanten     
sieren in dit jaargetijde het park.  
Informatie bij Carin Laarman,  
T. (030) 604 91 06 en Adrie van Ieperen, 
T. (030) 688 48 61.  

Paaseieren zoeken,  
Kinderboerderij IJsselstee,  
Excursies en natuuractiviteiten 
maandag 24 maart, 11.45 uur 
Kinderboerderij IJsselstee, Nieuwegein 
Op 2e Paasdag is er een paaseieren-
zoekwedstrijd op de kinderboerderij. Er 
zijn drie leeftijdscategorieën: tot 4 jaar, 
van 5 tot 7 jaar en van 8 tot 10 jaar. Om 
11.45 uur verzameld iedereen zich onder 
de hooiberg en worden de spelregels ver-
teld. Kijk voor het hele Paasprogramma in 
de plaatselijke krant of op de posters. De 
Paashaas die paaseitjes uitdeelt hoopt    
jullie te ontmoeten! 

Activiteiten, kinderboerderij IJsselstee, 
Excursies en natuuractiviteiten 
vanaf 1 april, tussen 14.00 en 16.00 uur 
Kinderboerderij IJsselstee, Nieuwegein 
Hoera! met ingang van 1 april zijn er weer 
leuke activiteiten op de kinderboerderij. 
Informatie bij de kinderboerderij,  
T. (030) 603 91 45.  
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Voor u gelezen in de Utrechtsche Courant van 3 januari 1931. 
door Piet Daalhuizen 

DE TOLBESTORMING TE JUTFAAS EN VREESWIJK 
----In plaats van tollen te rammen deed men beter zich 

te wenden tot sommige talmende autoriteiten. 
UTRECHT ZIT MET VEROUDERDE VERPLICHTINGEN 

OPGESCHEEPT. 

In ons Zaterdagnummer deelden we reeds 
in ’t kort mede, dat vanwege het Gemeen-
tebestuur van Utrecht mededeelingen zijn 
gedaan omtrent de tollenkwestie te Jutfaas 
en Vreeswijk. Thans kunnen we die hier-
onder meer in extenso mededeelen. Van 
de zijde van het Gemeentebestuur dan 
schrijft men ons: 
Door de “tolbestorming”, Zaterdag, 20 
Dec. en de in den laatsten tijd in de plaat-
selijke bladen verschenen ingezonden 
stukken, bevinden de tollen, welke de  
gemeente Utrecht op den door haar      

onderhouden straatweg naar Vreeswijk in 
stand houdt zich weder in het middelpunt 
van de belangstelling. Tegenover de aan-
vallen, welke op die, zich te Jutfaas en 
Vreeswijk bevindende, bolwerken van de 
stad zijn gedaan, past het bekendheid te 
geven aan de redenen die het gemeente-
bestuur er toe leiden deze voorposten nog 
niet over te geven, doch zich daarin voors-
hands zonder versagen te handhaven. De 
verklaring daarvan bestaat uitsluitend en 
alleen hierin, dat het 
voor de gemeente niet verantwoord is 

De Jutphase tol ter hoogte van het huidige Herenstraat 1. 
Collectie Historische Kring Nieuwegein. Inv. code ANS0189 
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te achten om de opbrengst van de tollen 
prijs te geven, zolang zij nog met den niet 
onaanzienlijken last van het onderhoud 
van den weg bezwaard blijft. Zijnerzijds 
heeft het Gemeentebestuur zich geenszins 
onbetuigd gelaten  in pogingen om tot een 
oplossing te geraken, waarbij de beide   
tollen uit de wereld konden worden     
geholpen. Voorts zijn maatregelen        
genomen om den druk, zoolang die er nu 

eenmaal moet zijn, zoo weinig mogelijk te 
doen wegen. Verleden jaar is een eind  
gemaakt aan het tot dusver toegepaste 
stelsel van verpachting van de tol-
opbrengsten. Bovendien is toen 

het tarief van de tollen zoodanig verlaagd, 

dat er, ondanks het sterk vermeerderde 
verkeer, geen hoogere inkomst valt te   
verwachten dan uit de laatstelijk in 1925 
gehouden verpachting  voortvloeide. Op 
het oogenblik wordt nagegaan, hoe de  

uitkomst over 1930 is geweest. Mocht   
deze aanleiding geven tot een nog verder 
gaande verlaging, dan overwegen B. en W. 
een daartoe strekkend voorstel aan den 
Gemeenteraad te doen. 

Wat de mogelijkheid van een geheele   
opheffing  betreft, zij er aan herinnerd, 
dat de Straatweg Utrecht – Vreeswijk niet 
het eenige werk is, dat de gemeente 

Utrecht buiten haar grenzen heeft te    
onderhouden. Reeds geruimen tijd, vóór-
dat de tollenkwestie dringend werd, had 
het Gemeentebestuur zich met de        
Provincie en het Rijk in verbinding      
gesteld om zoo mogelijk tot een regeling 
van de overdracht van de verschillende   
z.g.n. buitensteedsche onderhoudswerken 
te geraken. Mede in verband met den door 
den Minister van Waterstaat kenbaar    
gemaakten wensch, dat bij de wegruiming 
van tollen met steun uit het Rijkswegen-
fonds 

De Vreeswijkse tol aan het begin van de Jutphasestraatweg. 
Collectie Historische Kring Nieuwegein. Inv. code ANS1137 
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ook door de belanghebbende streek zal 
worden bijgedragen, 

hebben B. en W. voorts in het bijzonder 
voor zooveel den straatweg Utrecht – 
Vreeswijk aangaat aan den Minister     
verzocht het noodige overleg te openen 
door instelling van een commissie, waarin 
zoowel zijn Departement en de Provincie, 
als de stad Utrecht en de andere bij deze 
zaak betrokken gemeenten  zouden zijn 
vertegenwoordigd. Het Provinciaal       
Bestuur en de andere gemeenten waren, 
naar gebleken was, bereid aan een    
zoodanig overleg deel te nemen. Echter, 
heeft de Minister gemeend aan dit verzoek 
niet te moeten voldoen, doch het         
Gemeentebestuur verwezen naar de door 
hem voor de behandeling van de tolaan-

gelegenheden ingestelde z.g.n. Tollen-
commissie. Was dit voor B. en W.       
eenigermate teleurstellend, omdat te  
vreezen viel, dat deze commissie, welke 
haar aandacht tegelijkertijd aan zoovele 
andere, eveneens min of meer urgente  
tolkwesties heeft te wijden, misschien 
geen gelegenheid zou vinden de tollen te 
Jutphaas en Vreeswijk met dezelfde voort-
varendheid in onderzoek te nemen, als 
een afzonderlijke commissie had kunnen 
doen, terwijl voorts de overige buiten-
steedsche werken niet zoozeer tot den 
werkkring van de Tollencommissie       
behooren, zoo hebben zij toch gevolg   
gegeven aan den door den Minister      
verstrekten wenk. Hierop is reeds spoedig 
contact met de Tollencommissie gevolgd. 
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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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  C r o ny c k
   d e  G e y n  

Open Dag op zaterdag, 17 mei 2008. 

Op zaterdag, 17 mei a.s. houdt uw Historische Kring Nieuwegein in het Historisch Museum 
Warsenhoeck van 11.00 – 16.00 uur een Open Dag. 
De computerruimte, de bibliotheek, het archief, de archeologie-kamer, de redactieruimte van 
de Publicatie- en Activiteitengroep, de ruimtes van de Expositie- en Programmagroep, de 
keuken, en zelfs…… de kluis zijn die dag voor belangstellenden geopend.        
Kortom: het museum heeft die dag geen geheimen voor u . 
Natuurlijk zijn van alle werkgroepen medewerkers aanwezig om informatie te verstrekken 
over de activiteiten die zij binnen het museum uitoefenen.  
U mag komen kijken louter uit belangstelling, maar mogelijk vindt u er ook activiteiten waar-
aan u graag zoudt willen meewerken.       
EN DAAROM DOEN WE HET OOK: WE ZOEKEN MEDEWERKERS. 
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Een voorjaar vol activiteiten!

Het bruist binnen de Historische Kring Nieuwegein van de activiteiten en daarbij is  
nadrukkelijk ook sprake van samenwerking met andere instellingen en organisaties. In 
deze Cronyck leest u er meer over. De redactie heeft zich afgevraagd hoe al het nieuws 
het best kan worden gebracht: in aparte artikelen of als delen van een samenvattend 
verhaal. We hebben voor het laatste gekozen en daarom leest u in deze redactionele  
inleiding óók over het samenwerkingverband Rivierenland, het schaapscheerdersfeest 
en over de website van onze vereniging en ons museum.  
Zoals uit de inhoudsopgave op de vorige pagina blijkt, bevat deze uitgave van ons blad 
een groter aantal verschillende artikelen dan gebruikelijk is.  
Wij wensen u veel leesplezier! 

Waterrijk!
Waterrijk is de titel van het project van een 
aantal musea uit onze regio, die zich hebben 
verenigd in het samenwerkingsverband  
Rivierenland. Deelnemende musea zijn het 
Gorcums Museum uit Gorinchem, het  
Historisch Museum Warsenhoeck, de 
Oudheidskamer Vreeswijk , beide uit 
Nieuwegein, het Streekmuseum “De 
Groote Sociëteit” en Flipje van Tiel uit 
Tiel, het Stedelijk Museum Vianen en het 
Stadsmuseum IJsselstein. 
Het project Waterrijk omvat tentoonstel-
lingen in alle musea op het thema “water” 
en elk museum geeft daaraan een eigen  
invulling. Op 4 april jl. is het project groots 
geopend op het Raadhuisplein in Vreeswijk. 
Toen lag deze Cronyck al bij de drukker, 
zodat we geen verslag en/of foto’s konden 
meenemen. 

Historisch Museum Warsenhoeck met 
“ROERIGE TIJDEN”! 
In ons museum heeft de bijdrage aan Water-
rijk de titel Roerige Tijden gekregen. Onder 
dit thema worden bezoekers geleid langs 
roerige tijden rond de waterwegen van 
Nieuwegein: het Merwedekanaal en de 
Doorslag. Er is door medewerkers van de 
Maandaggroep een maquette gebouwd van 
het landschap ten zuiden van Utrecht tot aan 
de Lek. Daarop zijn kenmerkende punten 
aangegeven, zoals de plek waar eens de 
trotse verdedigingstoren Gildenborch stond, 
de stad Geyn, de Vreeswijkse sluizen,    
enzovoorts. 

Met wapens, prenten, boeken en herden-
kingspenningen worden herinneringen  
opgeroepen aan het gevecht aan de vaart op 
9 mei 1787 tussen Patriotten en Prins-
gezinden. 
Napoleon heeft in 1811 zijn sporen nage-
laten in het huidige Nieuwegein: Hij heeft 
overnacht in Huis de Geer te Jutphaas.  
Napoleon is als wassen beeld nadrukkelijk 
aanwezig in ons museum.  
De manifestatie Waterrijk duurt tot 27 juli 
2008. 

Schaapscheerdersfeest
Op 1 juni a.s. is het de gehele dag feest in 
de Kinderboerderij. Die dag worden de 
schapen geschoren en het ontdoen van de 
dieren van hun wintervacht is traditioneel 
een feestelijk gebeuren. Er is muziek, er 
zijn kramen en ook onze Kring verleent op 
haar gebied haar medewerking. 

Website
Onze web-master Erik Troost heeft de web-
site van de Historische Kring volledig   
vernieuwd. Er is enkele maanden aan    
gewerkt en het resultaat is er naar. De actu-
aliteit is vergroot (maar kan beter als de 
werkgroepen alerter reageren!) en er zijn 
opnieuw interessante links toegevoegd aan 
het bestand. De redactie van uw Cronyck 
kan hier de web-site wel uitvoerig gaan 
beschrijven, maar geniet zelf eens door te 
klikken op www.museumwarsenhoeck.nl 

De redactie. 
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De ligging van hofstede Het Haagje 
De boerderij waarover dit artikel gaat ligt, 
zoals gemeld, aan de Achterweg. Dit is de 
verbindingsweg tussen het gebied ooste-
lijk van de Beatrixsluis en Tull en ’t Waal. 
Deze weg is in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw aangelegd. Voor die tijd was 
de boerderij bereikbaar over de Lekdijk en 
had dan ook huisnummer Lekdijk B 151. 

Een eeuwenoude weg was de Kerkweg, 
die slechts enkele tientallen meters ten 
westen van Het Haagje van de Lekdijk liep 
naar de omgeving van de Wiers en ten 
noorden van huis De Wiers op de      
Wierselaan aansloot.  
 
Een stukje geschiedenis: de leenregisters 
Het Haagje was leenroerig aan de bisschop 
van Utrecht en diens latere rechtsop-
volgers de Staten van Utrecht. We vinden 

een stukje geschiedenis dan ook terug in 
die leenregisters. De oudste gegevens   
dateren uit 1394. 
In de beleningen is steeds sprake van een 
halve hoeve (=12 morgen) gelegen in de 
Wiers en een viertel of vierendeel land   
(= 4 morgen), gelegen aan de Vaart 
(Vreeswijk). Vanaf 1457 wordt er bij    
vermeld ‘met al haar toebehoren’. 
De lijst van beleningen is als volgt: 
1394, februari 20. Wendelmoet3, echt-
genote van Willem van Mijnden, ontving.  
Hulder haar echtgenoot.  
1414, augustus 26. Kathrynen4 Willems 
dochter van Mijnden, echtgenote van  
Jacob van Lochorst. Hulde doet haar echt-
genoot. (Hulden is als leenheer              
erkennen-red.) 
1430. Dezelfde. 
1453, februari 21. Dezelfde,5 nu weduwe 
van Jacob van Lochorst. Hulde doet haar 
zoon Herman van Lochorst.  
1457, april 11. Dezelfde6. Hulde doet    
Hermen van Doernic. 
1475, november 3. Willem van Lochorst7 
na dode van Katherine Willem dochter 
van Mijnden, zijn moeder. 
1494, augustus 7. Herman van Lochorst8, 
deken der kerken tot Oudmunster te 
Utrecht, na dode zijns vader Willem van 

Hofstede Het Haagje te Vreeswijk 
door Ben Remie 

 
Inleiding 
Hofstede Het Haagje aan de Achterweg 2 is het enige boerenbedrijf dat is overgebleven 
van alle boerenbedrijven, die ooit in de voormalige gemeente Vreeswijk hebben bestaan. 
Overigens is Vreeswijk, in tegenstelling met Jutphaas, nooit een agrarische gemeente  
geweest. Op 4 juli 17951 doet de municipaliteit (gemeentebestuur) haar beklag, dat door 
het vele rijden met bagage voor de militairen meer dan één van de bouwlieden – en er 
zijn maar zeven hofsteden, groot en klein – zijn paarden heeft verloren. Op een vragen-
lijst van het Departement van Oorlog aan de gemeenten in 18152 vult de gemeente   
Vreeswijk in, dat er drie grote boerenwoningen zijn, tien kleine boerenwoningen en 
veertig arbeiderswoningen.  
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Lochorst Hulde voor hem doet Gijsbert 
van Lantscrone. Hij kent zijn broeder, 
heer Jacob van Lochorst, ‘Duytsches    
oirdens’  op 13 december 1494 lijftocht9 
toe gemaakt uit dit leengoed. 

1511, januari 13. Gijsbert van Lochorst10 
na opdracht van Herman van Lochorst,    
deken te Oudmunster te Utrecht met zijn 
momboir (voogd), onder voorwaarde, dat 
indien Gijsbert afflijvich (overlijdt) wordt 
‘sonder echter blijkende geboorte achter 
hem te laeten’ het leengoed dan zal      
komen aan Hermans rechte leenvolger. 
1518, mei 7. Dezelfde11, met dezelfde 
voorwaarden. 
1525, september 6. Dezelfde12. 
1529, juli 30. Dezelfde13.  
1536, augustus 6. Dierick Taets14,          
kanunnik in den Dom te Utrecht, na dode 
van  Ghijsbertus van Lochorst, zijns broe-
der. Hulde doet Goerdt van Gelre. 
1553, februari 23. Goetschalck van   
Windsem vanwege en ten behoeve van 
Adriaen van Pallaes15, absent zijnde, na  
dode van heer Dierick Taets, kanunnik in 
de Dom, oud oom van Adriaen. 
1558, november 2. Adriaen van Pallaes16 
doet zelf de eed. 
1577, januari 16. De Staten van Utrecht 
belenen Dirck Bor van Amerongen als 
man en voogd van Jonkvrouwe Elsabeth 
van Pallaes17 († 1583) na dode van Adriaen 
van Pallaes, haar broeder met een halve 
hoeve land gelegen in de Wiersse en een 
vierendeel land gelegen aan de Vaart met 
al haar toebehoren.  98 fol. 9 verso. 
 
Dirk (Bor)re van Amerongen trouwde 
Elisabath van Pallaes. Via zijn vrouw erfde 
hij in 1577 het kasteel Sandenburg in 
Neerlangbroek. 
Op 11 december 1579 wordt het transport 
van een plecht (hypotheek) ingeschreven 

ter grootte van  f 1200,- tegen 6 1/4% ten 
laste van Dirck Bor van Amerongen     
wonende in Neerlangbroek. 
 
1583, oktober 29. Dirck Bor van   
Amerongen18 als vader en momber van 
Adriaan Bor van Amerongen ten verzoeke 
van en op de naam van DBvA , na dode 
van Jonkvrouwe Elisabeth van Pallaes, 
zijn moeder.  
1592, november 3. De Staten van Utrecht 
belenen Willem Bor van Amerongen19, na 
dode van Adriaan Bor van Amerongen, 
zijn broeder, met een halve hoeven land  
met al haar toebehoren gelegen in de 
Wiersse en een vierendeel land gelegen 
aan de Vaart.   
Van 1592 t/m 1622 is blijkens de registers 
van de 10-jarige dijkmetingen, Willem 
Henricxs de huurder van het land. Voor 
1592 komt daarin tevens voor Jan van 
Oostrum.  
 
De 17e eeuw 
1601, april 29. Jonker Balthasar van de 
Vecht20, met een halve hoeve land in de 
Wiers en een vierendeel land aan de 
Vaart, door opdracht van Jonker Willem 
Bor van Amerongen.  
Jonker Balthasar van de Vecht was dijk-
graaf van de landen van Vianen. 
 
1624, juli 22. Jonker Harman van de 
Vecht21 mee, voor hem en ten behoeve 
van zijn broeders en zusters, na dode en 
testamentaire dispositie (beschikking) van 
Jonker Balthazar van de Vecht, zijn vader. 
Met een halve hoeve land gelegen in de  
Wiersse en een vierendeel land gelegen 
aan de Vaert.   
1638, mei 5. Cunegunda van de Vecht 
huisvrouwe van Jonker Johan Lindenaer, 
ritmeester van een compagnie paarden ten 
dienste van deze landen, mee, na dode van 
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Jonker Herman van de Vecht, haar broe-
der met een halve hoeve land gelegen in 
de Wiers en een vierendeel land gelegen 
aan de Vaart Dit krachtens testamentaire 
bepaling van Jonker Balthasar van de 
Vecht hun vader. Johan Lindenaer, majoor 
in het Staatse leger, overlijdt in 1676. 
Van 1622 t/m 1662 gebruikt (of woont?) 
Anthonis Wijertsz. het Haagje volgens de 
dijkmetingregisters. 
1677, januari 2. Hieronymus van          
Beverningk22 Heer van Oud-Teijlingen, 
toegenaamd Lokhorst, extra ordinaris  
ambassadeur van de Staten Generaal en 
vredehandelaar te Nijmegen, met een  
halve hoeve land gelegen in de Wiers, 
zonder te vragen van het vierendeel land.  
Hij compareert daarvoor op 29 november 
1676 bij Johan van Wassenboog, notaris te 
Nijmegen. Hij heeft het gekocht van    
Eunegunda van de Vecht.   
 
Hieronymus van Beverningk23, thesaurier-
Generaal der Vereenigde Nederlanden. 
(Gouda 25 april 1614 -Oud Teylingen 30 
oktober 1690, overleden door een val van 
de trap bij het ordenen van boeken in de 
Leidse Universiteit.) Hij was getrouwd 
met Johanna le Gillon (1635-1706). Hij 
onderhield in 1672 een briefwisseling met 
raadspensionaris Johan de Witt.  
 
1691, maart 24. De Staten van Utrecht 
belenen  nochtans met beide (de halve 
hoeve en het viertel land), Hieronymus 
van Someren van Vrijenes24, kapitein van 
een compagnie infanterie, ”wegens op te 
dragen en quijt te schelden de helfte van 
zekere hofstede en woninge van ouds  
genaamt den Hage”. Hij heeft de helft  
verkregen door de dood van H. van      
Beverningk Heer van Teijlingen en voor 
de andere helft door een onderhandse 
koopakte van 15 maart 1691 van Johanna 

le Gillon, weduwe van H. van Beverningk. 
Zij heeft procuratie (volmacht) tot ver-
heffen van het leen gegeven ten overstaan 
van Anthony Meeuwen, notaris te Gouda, 
op 18 maart 1691. 
Zij heeft op 20 maart 1691 bij notaris 
Johan Schrik een machtiging verleend aan 
Kasparus van Roijen, Raad en schepen van 
de stad Utrecht, om de zaak namens haar 
te regelen. 111 fol. 35 verso 
In 1688 en 1695 woont Willem Toniszen 
op de hofstede blijkens de uitzettingen 
van het familiegeld en het haard-
stedegeld25.  De 10 jaarlijkse registers van 
de dijk-metingen vermelden hem als   
Willem  Teunis al in 1676 en 1686.  Hij 
wordt aangeslagen voor 2 haardsteden en 
1 oven. 
 
1693, januari 14. Nicolaas van Wijck26 
door opdracht27 ( koop) van H. van       
Someren van Vrijenes, ‘wegens seekere 
hofstede en  woninge vanouds genaamt 
den Hage’, groot omtrent 25 morgen,   
zowel wei- als bouwland, waarvan 17 
morgen allodiaal (niet leenroerig) en 8 
morgen leenroerig aan de Staten van 
Utrecht.   

Het wordt ook omschreven als een halve 
hoeve en een vierendeel land ten dele 
gelegen in de Wiers, aan de Vaart en   
onder Dijkveld en een deel uiterwaard. 
 
De 18e eeuw 
1722, december 16. Dirck van Wijck28, ten 
behoeve van de gemene boedel van      
Nicolaas van Wijck, zijn overleden vader, 
met een halve hoeve land gelegen in de 
Wiers en een vierendeel land gelegen aan 
de Vaart. Wegens verzuim komt er een 
boete bij voor heergewaad van 3 oude 
schilden. 
Op dezelfde datum wordt een plecht 
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(hypotheek) ingeschreven van f 2.500,- 
ten behoeve van Thomas Vosch van 
Avesaat. Op 23 november 1731 blijkt de 
plecht te zijn gecasseerd (nietig verklaard). 
 
1742, juni 9. Anthonie van Wijck29, na 
dode van zijn broer Dirk uit krachte van 
scheiding van 21 november 1731 met een 
halve hoeve land in de Wiers en een    
vierendeel land  (in het repertoire staat 
vermeld:  zonder het viertel) onder de 
Vaart. Het gebruikelijke heergewaad is 3 
oude schilden. Wegens niet op tijd ter 
leen aanbieden komt er een boete bij van 
nog eens 3 oude schilden (schild is 14e 
eeuws betaalmiddel 
ter waarde van 20 stui-
vers).  
 
1773, april 10. Aldert 
van Leen30, inge-volge 
decreetbrief van Gede-
puteerde   Staten van 
13 maart 1773, met 
een halve hoeve land 
gelegen in de Wierse 
polder en een viertel 
land gelegen aan de 
Vaart waarmede   An-
thonie van Wijck be-
leend is geweest. Boete 
wegens niet op tijd ter 
leen aan-bieden een heergewaad (= gelde-
lijke vergoeding aan de leenheer) van 3 
oude schilden. Er wordt een plecht inge-
schreven van f 3.000,- ten behoeve van 
Meijndert Houtkamp. Op 25 juli 1792 is 
de plecht gecasseerd en op 26 juli leent hij 
f 4.000,- van Cornelis Fock, die hij op 4 
maart 1794 weer aflost. 
 
In de registratie brief, ingeschreven bij het 
gerecht van Vreeswijk op 3 september 
178131 wordt naast de gebruikelijke halve 

hoeve en het viertel land nu melding   
gemaakt van twaalf morgen land strek-
kende vanuit de rivier de Lek tot achter 
aan de Tiendkade met zekere vervallen 
huizinge genaamd het Haagje. 
 
1794, juni 18. Nicolaas Bruijnes32, door   
opdracht van de notarissen Wernard van 
der Well en Philippus Meelboom, met een 
halve hoeve land gelegen aan de Vaart. 
 
1798, mei 12. Teunis Bruijnis, na dode van 
zijn vader Nicolaas Bruijnis. Op 2 juli 1804 
wordt een transportbrief gepasseerd van-
wege Gerrigje van Schaik weduwe van 

Nicolaas Bruijnis ten behoeve van Willem 
van Schaik. 
Het leenstelsel werd na de revolutie van 
1795 in 1798  grotendeels afgeschaft.   
Lodewijk Napoleon publiceerde in 1809 
een verder vervallen verklaring van het 
leenstelsel. 
 
We zien, dat de hofstede voor het eerst 
wordt genoemd in 1691. Hij ligt er dan al 
vanouds doch dat lijkt schromelijk over-
dreven, hij zal gebouwd zijn na 1677. De 

Boerderij ‘t Haagje gezien vanaf de Lekdijk. 
Collectie Historische Kring Nieuwegein;  
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leenmannen tot die tijd boerden zeker 
niet zelf. Het was pure geldbelegging.  
We vinden geen beleningen van Teuntje 
van Raveswaaij-Jans van Wettum, de   
weduwe van de op 30 september 1669 
overleden stichter van de Vreeswijkse 
korenmolen Dirk van Raveswaaij. Als de 
weduwe op 9 juni 1676 een verzoek     
indient bij Finantie om schadeloosstelling 
van haar in 1672 door de Fransen         
verwoeste bezittingen komt het Haagje 
niet op de lijst voor. Wel de korenmolen, 
de rosmolen en haar herberg op de zuid-
hoek van de Molenstraat/Dorpsstraat waar 
‘De Koning der Moren‘ uithangt.  
Haar bezittingen, o.m. bestaande uit de 
korenmolen, de hofstede Het Haagje, een 
paar huisjes, hofjes en bouwland, vererven 
op haar enige kind Johanna van            
Raveswaaij, in 1683 getrouwd met       
Nicolaas van Wijck.  
Te Vreeswijk vinden wij de doop van zes 
kinderen; Dirck 25 mei 1684, Hermanus 24 
april 1687, Antoni geboren 1 maart 1690, 
Johanna 15 januari 1693, Isaack 9 juni 1695 
en Anna Antonia 27 november 1698. 
 
Johanna van Wijck-van Raveswaaij tevens 
optredende als boedelhoudster leent van 
schout Thomas van Avesaat f 2.500,- tegen 6 
procent rente. De hypotheekakte waarin als 
zekerheid o.m. het Haagje en de      Koren-
molen worden vermeld wordt bij het ge-
recht ingeschreven op 23 november 171233. 
Eerst in de loop van de achttiende eeuw 
vinden we meer gegevens over de boer-
derij. Het geeft ons een aardig inzicht wat 
er zoal (te doen) is. 
In 1716 beklaagt Johannes van Wijck zich 
bij het gerecht van Vreeswijk er over, dat 
hij te hoog is aangeslagen in het quotum 
van het poldergemaal in augustus 1715. 
Niet duidelijk is of hij dit als bewoner 
doet. 

Op 4 maart 1722 compareert voor notaris 
Thomas Vosch van Avesaat34 Antonij van 
Wijck als gemachtigde van zijn moeder 
Johanna van Raveswaaij, weduwe en   
boedelhoudster van Nicolaas van Wijck   
(† maart 1709), die verklaart verhuurd te 
hebben aan Gijsbert Rutten van Seijst 
“seeckere huysinge en Hoffstede, met eene 
Bergh (hooiberg), mitsgaders het Back-
huys tot het stallen van beesten en het 
Duyffhuis, staande en gelegen in de polder 
van het Broeck” met tien morgen,        
bestaande in boomgaard, kennipland 
(hennep) en weiland, tezamen groot tien 
morgen en dan nog vier morgen daarnaast 
gelegen, zowel wei- als hooiland. De 
huurperiode bedraagt zes achtereen-
volgende jaren waarvan het eerste jaar is  
ingegaan met Petri ad Cathedram           
(St. Petrus Stoel = 22 februari) 1721 voor   
f 19,- per morgen, in totaal f 266,-, te   
betalen in vier jaarlijkse termijnen van 
vier kwartalen. 
Het bouw- of kennipland moet elk jaar 
met kennip worden ingezaaid en geen 
koren en van tijd tot tijd inclusief het laat-
ste jaar van goede mest voorzien. De    
impost op het kennipland zal door de 
huurder moeten worden betaald. De zes 
morgen weiland, bij de hofstede beho-
rend, zal de huurder moeten beweiden 
(koeien laten grazen) zonder het land te 
bebossen (is doorgehaald) en te hooien.  
Het achterhuis blijft in eigen gebruik van 
de verhuurder, evenzo de grote berg en de 
wagenschuur met de mest van zijn eigen 
vee welke hij er zal stallen. Alles met vrije 
toe- en afgang.  Het onderhoud van de 
lage en hoge dijken, de zandpaden, de 
sloten en de weteringen zijn voor reke-
ning van de huurder. Het rijs- en griend-
hout mag de huurder pas kappen als het 
vier jaar oud is. Na iedere kap moet hij een 
behoorlijke laag bagger op de griend bren-
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gen. Voor gekapte bomen of wilgen moet 
de huurder op dezelfde plaats nieuwe 
planten. Het land behoorlijk van greppels 
voorzien en tweemaal per jaar het weiland 
maaien. 
Op de hofstede zal de huurder zonder toe-
stemming van de verhuurder geen kal-
koenen mogen houden. De knechten zul-
len vrije toegang tot het vuur (de kachel) 
hebben. Ten slotte wordt ‘expresselijk’ 
bedongen, dat de huurder de oude duiven 
op het duifhuis zal moeten ‘conserveren 
ende bewaren’ en als hun aantal afneemt 
zal hij weer jonge duiven op het duifhuis 
laten vliegen. Het moeten er altijd, zo als 
tegenwoordig, vijftig paar zijn.  
Deze laatste regel is doorgehaald.  
 
Het Recht van duiventil 
Tot 1648 is het Recht van duiventil één 
van de zogenaamde ‘heerlijke rechten’ die 
zijn voorbehouden aan de adel. Na 1648 
kunnen ook burgers en boeren met een 
bepaalde hoeveelheid grond dit recht ver-
werven. Na de revolutie van 1795 wordt 
in 1798 het Heerlijke recht van Duiventil 
afgeschaft. De handhaving van bestaande 
tillen wordt later geregeld in de Jachtwet 
van 1807. Alle aanwezige torens en tillen 
moesten vanaf toen jaarlijks worden gere-
gistreerd. Pas met het van kracht worden 
van een nieuwe jachtwet in 1954 is deze 
registratie beëindigd. Men hield duiven 
hoofdzakelijk voor de consumptie en voor 
de mest. In gedroogde vorm of verdund 
met water is het een ideale meststof. De 
duifhuizen, -torens, of –tillen waren dik-
wijls buitengewoon fraaie en sierlijke 
bouwwerkjes. Het verleende de bezitter 
een zekere status.  In de registratielijsten 
van houders van duifhuizen of duiven-
tillen, die vanaf 1849 zijn bewaard, komt 
het Haagje niet voor. 
 

Bedrijfsvoering 
Naast eigen koeien en paarden lopen er in 
de weide ook beesten van particulieren. 
Zo geeft dijkmeester Cornelis Baars op 13 
mei 1724 bij de secretarie aan, dat hij bij 
Gijsbert Rutten van Zeijst, wonende op de 
hofstede Het Haagje, in de wei heeft gezet 
een bruin merriepaard met een zwart 
hengstveulen om dat tot Allerheiligen te 
weiden, waarna het merriepaard aan   
Gijsbert Rutten van Zeijst zal behoren en 
het veulen in eigendom zal blijven van 
Baars, die daarboven nog twee gulden van 
Van Zeijst zal moeten ontvangen35.  
De omslag van de dorpslasten vermeldt in 
1688 en 1689 bij de buitenlieden ene   
Ruth Ghijsbertse36. Wellicht de vader van      
Gijsbert Rutten van Zeijst. 
 
Gijsbert Rutten van Zeijst, gehuwd met 
Annigje Tijssen, maakt de overeen-
gekomen huurtermijn niet vol. In Jutphaas 
wordt een ontvangen akte van indem-
niteit genoteerd ten behoeve van dit echt-
paar, gewoond hebbende op de hofstede 
‘Het Haigjen’ en afgegeven door het     
gerecht van Vreeswijk d.d. 24 april 1726. 
 
De boerderij blijkt dan al weer te zijn ver-
huurd. Op 16 april 1726 verhuurt Johanna 
van Raveswaij, weduwe van Nicolaas van 
Wijck, bij notaris C.F. Pronckert37 de 
boerderij met 21 morgen bouw- en wei-
land voor de tijd van zes jaren voor f 70,- 
per jaar en 3½  morgen bouwland aan de 
Wiersdijk voor vijf jaren voor een bedrag 
van f 50,-  per jaar aan Willem van Dijk. 
De voorwaarden zijn dezelfde als het con-
tract van 1722 met dien verstande, dat er 
geen sprake meer is van kalkoenen, dat de 
verhuurster het achterhuis niet zelf houdt 
(dat zal de hogere huurprijs verklaren) en 
dat wanneer er een gat in het stro van dak 
van het huis, de bergschuur, het bak- of 
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duifhuis valt hij het voor eigen rekening 
met dakstro moet repareren. Ook is er nu 
sprake van, dat de morgens voor het huis 
gelegen niet bebost of gehooid mogen 
worden. 
 
Als Johanna van Wijck-van Raveswaaij in 
1731 overlijdt besluiten de erfgenamen; 
Dirk, Hermannus, Johannes, Isaak,         
Anthony en Anna van Wijck, getrouwd 
met bakker Laurens Fremerij, bij mage-
scheid  (= een oud woord voor deling) van 
21 november 1731 ter redding van de boe-
del tot verkoop over te gaan. 
Er rusten twee hypotheken op  f 2.500,- ten 
behoeve van notaris Thomas Vos van 
Avesaat en een van f 2.000,- ten behoeve 
van de Vroedschap Willem van Dam. Een 
ieder krijgt de gelegenheid uit de boedel te 
kopen. Anthony koopt de hofstede               
't Haagje, bestaande in een huis, twee ber-
gen en verder getimmerte, bepotinge en 
beplantinge met ongeveer 12 mergen wei-
land waarvan ongeveer 1,5 mergen bouw-
land en waarvan  is 1 mergen boomgaard, 
gelegen in de het Wierse Broek, ten oosten 
en ten westen grenzend aan het land van 
het Vrouwenklooster, en waarvoor de palen 
79 en 80 op de Lekdijk staan. Strekkende uit 
de diepte van de Lek over de Lekdijk tot aan 
de Tiendkade toe zijnde deze 12 mergen 
een halve hoeve leenroerig aan heer         
Ed. Mog voor een som van f 1.239,-38. 
Willem van Dijk verlengt de huur na af-
loop niet en vertrekt ook naar Jutphaas. 
Daar wordt de akte van indemniteit 
(vrijwaring van schadeloosstelling) voor 
Van Dijk, met zijn huisvrouw en kinderen 
gewoond hebbende op de hofstede Het 
Haagje, genoteerd als zijnde afgegeven 
door het gerecht van Vreeswijk op 12   
november 1732. 
 
De volgende bewoner is een broer van de 

eigenaar. Het is Isaak van Wijck. Hij kan, 
in tegenstelling tot zijn broers, niet schrij-
ven en wordt in 1762 pro deo begraven. 
Het is hem dus financieel niet goed      
vergaan. 
 
Op 25 juli 1734 zet J.J. van Westreenen, 
eigenaar van huize De Wiers, bij Isaak van 
Wijck in de weide voor de weitijd van 1734 
twee tijgers en een winters volen voor          
f 26,-39. 
 
 Op  21 oktober 173440 verklaart Isaak van 
Wijck, getrouwd met Jannetje Kilewig, 
schuldig te zijn aan zijn broer Anthonij van 
Wijck f 600,- en hij verklaart over te geven 
t.b.v. zijn broer en in volle eigendom te 
cederen en transporteren renuntierende    
(= afstand doen) van alle rechten en preten-
tie op de goederen hem toebehorende die 
op de hofstede Het Haagje zijn zoals:          
30 koeien jong en oud van allerlei kleur,     
4 of alle paarden van allerlei kleur, jong en 
oud, een wagen met al zijn toebehoren, al 
het koren en hooi zowel in de bergen als in 
huis, verder alle inboedel, goud, zilver,  
koper. tin, ijzer, lijnwaad, niets uitgezon-
derd.  
Op 20 mei 1739 verklaart Johannes van 
Wijck bij zijn broer Isaak in de wei te heb-
ben gedaan gedurende de gehele zomer tot 
14 dagen na Allerheiligen op de hofstede 
Het Haagje twee vaarzen, een vaal bont en 
een zwartbont; drie zwarte grimelde      
pinken, nog twee dito zwart of grauw en 
een witte pink, nog een rode en zwart ge-
blaarde pink, een bruin koltvolen, nog een 
dito zwartbont en nog een zwart volen, 
tesamen 3 volens. 
 
Op 11 februari 1741 verhuurt Anthony 
van Wijck, wonende te Utrecht, ten over-
staan van C.F. Pronckert41 notaris te 
Utrecht, de hofstede het Haagjen met berg 
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en bakhuis,  met ongeveer 12 morgen, 
boomgaard en weiland voor de tijd van 
twaalf jaren aan Thomas Francken van 
Dam. Het land per 1 januari en de op-
stallen per 1 mei voor 192 caroli guldens. 
Van Dam tekent met een kruisje. Hij komt 
uit IJsselstein. Het gerecht van Vreeswijk 
ontvangt op 26 februari 174242 van          
IJsselstein een acte van indemniteit, afge-
geven 11 september 1741 ten behoeve van 
Tomas van Dam en zijn dochtertje Lena, 
oud 1½ jaar. 

Op 31 maart 1754  verhuurt Anthony van 
Wijck, wonende in de Bemuurde Weerd 
te Utrecht, ten overstaan van Zeger      
Coenraad van Leene43, notaris te Utrecht, 
het bakhuis en het weiden en het stallen 
van een koe, alsmede de hof genaamd ‘t 
Haagje aan Jan Smitshuijsen, wonende te 
Schalkwijk, voor de tijd van twee jaren, 
ingaande 1 mei voor f 30,- per jaar.     
Halfjaarlijks de helft te betalen. De ver-
huurder behoudt de perenboom, die voor 
het huis staat en de appelboom, die in de 
hof staat, alsmede al het hakhout op en bij 
het verhuurde staande. Naast het gewone 
onderhoud aan het land en de dijk moet 
de huurder het vee van de verhuurder 
verkampen, halen, thuisbrengen en er 
goed op passen. Smitshuijsen tekent met 
een kruisje. 
Van Wijck is dan in Utrecht herbergier in 
’t Fortuin aan de Singel. Hij heeft ook nog 
een herberg waar Oost-Indië uithangt aan 
het Zwarte Water in Lauwerecht.  
 
Op 14 mei 1763 verhuurt Gijsberta de   
Visser, weduwe44 van Anthony van Wijck, 
wonende buiten de Weerdpoort, ten over-
staan van E. Prijn45, notaris te Utrecht, aan 
haar schoonzoon Hendrik Richel, ook 
wonende buiten de Weerdpoort en Evert 
Hannesse van Beukbergen, wonende te 

Soest, een stuk of kamp zowel wei- als 
hooiland genaamd ‘t Haagje voor de tijd 
van 12 jaren, ingaande 1 mei voor de som 
van f 130,- per jaar. De huur is voor de 
huurders elke drie jaar op te zeggen mits 
drie maanden van te voren aangegeven. 

De verhuurder zal de eerste twee jaren 
mest op het land moeten brengen, de slo-
ten uithalen, de hekken en de dammen  
maken en de huurders moeten de hekken 
en dammen  in goede staat houden.  
Smitshuijsen, die het huis bewoont, zal 
een koebeest met de andere koeien mogen 
weiden. Het houtgewas blijft ten profijte 
van de verhuurster.  Smitshuysen tekent 
met de letters E.H. 
 
Omstreeks 1772 koopt Aldert Leen de 
boerderij. Hij is in die tijd met zijn vader 
Jacob kostschoolhouder van een Franse en 
Duitse school aan het eind van de    
Dorpsstraat. Het lijkt er niet op dat hij zelf 
boert, maar de lijsten van de tienjaarlijkse 
dijkmeting door het Hoogheemraadschap 
Lekdijk Bovendams46 voeren in 1779 hem 
als eigenaar op en samen met zijn vader 
wordt hij als gebruiker en maker opge-
voerd. Maker in de zin van, dat een      
bepaald stuk dijk door hem moest worden 
onderhouden.  
 
In 1782 is er op het Haagje brand geweest 
blijkens een inventarisatie van brand-
emmers. Daarbij is één brandemmer ver-
loren gegaan.  
 
Verkopingen 
In de Utrechtsche Courant van                  
8 november 1793 verschijnt de volgende 
advertentie. 
WERNARD VAN DER WELL en      
WERNERUS PHILIPPUS MEELBOOM, 
Notarissen en Procureurs, zullen op     
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Zaturdag den 23. November 1793 ten  hui-
ze van Willem de Koff, Castelein in  't 
Keizerlyke Wapen Agter den Dom te 
UTRECHT, publicq verkopen: No.2.: Een 
HOFSTEDE, genaamd 'T HAAGJE, onder 
den Geregte van VREESWYK anders ge-
naamd DE VAART, bestaande in een Hui-
singe, Schuur, Stallinge, Hooyberg, circa 
10 Mergen Boomgaard⁸, Wey⁸ en Hooy-

land en 2 Mergen Rysweerd. No.3.; 4. en 
5.:  Drie perceelen WEYLAND. Twee ie-
der groot 3 Mergen, en Een groot 800 
Roeden.  

Bij genoemde notarissen is niets te vinden. 
De verkoopakte is gepasseerd bij de 
Utrechtse notaris Cornelis Arnoldus     
Duker47.  Verkoper is Aldert Leen. De om-
schrijving luidt een hofstede genaamd het 
Haagje bestaande in een huis, schuur, stal-
ling, hooiberg en wat er verder toe be-
hoort met ca. 10 morgen boomgaard, wei- 
en hooilanden met het houtgewas daarop 
staande en 2 morgen rijsweerd 
(uiterwaard), alles aan en bij elkaar gele-
gen aan de Lekdijk. De goederen zijn leen-
roerig aan de Staten van Utrecht. Het huis 

voor de tijd van 75 jaar ingaande met    
Pasen 1775 vrij van dubbel huisgeld en 
haardstedegeld, wordt het perceel uitge-
zonderd de buiten rijsweerd (= uiter-
waard), het kleine bosje bij het bakhuis en 
het hout op de laan, bovendien de boom-
vruchten en bessen in het zogenaamde  
bessentuintje, dat de verhuurder voor 
zichzelf gehouden heeft. Huurder voor      

f 143-10- per jaar is Aart Schoonderwoert, 
die ook de drie volgende (ook te verko-
pen)  percelen volgens het huurcontract 
nog in huur heeft tot Petri en mei 1797.  
Ingezet door Jonas van der Worp op          
f 1800-0-. Bij de afslag gemijnd door Claas 
Bruijnis op f 450-0- zodat hij voorlopig 
koper is voor f 2250-0-0 (guldens-stuivers-
centen). 
De vaste lasten bedragen in totaal               
f 98-9-10.  
No. 3 zijnde 3 morgen weiland gemijnd 
door Claas Bruijnis op f 1190-0-0 
No. 4 zijnde 3 morgen weiland gemijnd 
door Aart Schoonderwoert op f 640-0-0 
No. 5 zijnde 80 roeden weiland gemijnd 
door Claas Bruijnis op f 325-0-0 
Het totaal van de nos. 2 t/m 5 is afgeslagen 

Boerderij ‘t Haagje 
gezien vanaf  
de Achterweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectie  
Historische Kring  
Nieuwegein. 



32 

 

op f 4405-0-0 
In de combinatieverkoop mijnt Nicolaas 
Bruijnis op f 220-5-, zodat hij koper is 
voor f 4625-5-. 
  
Op vrijdag 22 april 1842 verkoopt W.H.J. 
Cambier van Nooten, notaris te Lopik, in 
het openbaar in het Nieuwe Logement van 
Hendrik van Reenen, gelegen op de zuid-
hoek van de Wilhelminastraat/Dorpsstraat 
te Vreeswijk, op verzoek van Anthonie 
Bruijnis, bouwman te Kamerik, en Rijk   
Gerritse Bruijnis, bouwman te Rietveld, en 
de Bree, als gemachtigde van Gerrigje van 
Schaik weduwe van Nicolaas Bruijnis, wo-
nende te Rietveld, en Bree: een hofstede 
genaamd het Haagje, bestaande in een boe-
renhuis getekend nr. 80, zomerhuis, schuur 
en hooiberg met erf, benevens acht bun-
ders, negentig roeden, twintig ellen, boom-
gaard, wei-, hooi-, bouw-, en griendland, 
weg en water, gelegen aan de hoge Lekdijk 
boven in het dorp in de Wierse polder, 
strekkende van de buitenteen van de     
Lekdijk met inbegrip van de aldaar staande 
Knootsteren (= knotwilgen) tot aan de halve 
Tiendkade.  
Perceel 2 een perceel uiterwaard 1 bunder, 
51 roeden, 70 ellen. 
Perceel 3 een perceel weiland genaamd 
Breeland, 3 bunder, 81 roeden strekkende 
van de Tiendkade tot de Schalkwijkse wete-
ring ongedeeltelijk.  
De percelen zijn verhuurd aan Willem 
Bruijnis te Vreeswijk. De landerijen tot 
kerstmis 1842, de betimmeringen met het 
erf tot 1 mei 1843 voor f 480,-. volgens    
onderhands huurcontract getekend op 26 
maart 1842. Geregistreerd IJsselstein 8 april 
1842 deel 12 folio 183 verso vak 2. 
A. en R.G. Bruijnis hebben de eigendom uit 
de gemeenschap van hun ouders wijlen 
Nicolaas Bruijnis en zijn weduwe Gerrigje 
van Schaik blijkens acte van scheiding bij 

notaris W.A. van Zijst te Woerden op 11 
mei 1831. Zij heeft het vruchtgebruik 
krachtens huwelijkscontract van 22 januari 
1780 voor notaris Van Spall te Utrecht. 
C.J. Cornel (van Huis de Wiers) biedt           
f 4.500,- op het Haagje, J.C. van Limbeek, 
aannemer te Vreeswijk, biedt f 1.700,- op 
perceel 2 en Rijnier Brongers, kleermaker te 
Vreeswijk, biedt f 3.050,- op perceel 3. 
Bij de combinatieverkoop wordt er gemijnd 
door Gijsbertus van Dorssen, koopman te 
Jutphaas, op f 50,- zodat hij de koper van 
alles is voor de som van f 9.300,-. Hij geeft 
op lasthebber te zijn van Charles Guillaume 
Cramer, kostschoolhouder, wonende te 
Jutphaas.  
 
Op 8 juli 1853 wordt ten overstaan van  
C.G. de Balbian van Doorn, notaris te 
Utrecht, de boedelscheiding geregeld tus-
sen de erven van Francina Christina van 
der Wolk, in leven echtgenote van    
Charles Guillaume Cramer, grondeigenaar 
te Jutphaas. 
De hofstede, genaamd het Haagje, met de 
aanhorige landerijen groot 19 bunder 12 
roeden 40 ellen, aangekocht blijkens akte 
van veiling bij notaris W.H.J. Cambier van 
Nooten op 22 april 1842. Cramer houdt 
zelf de baten uit de hofstede het Haagje. 
 
Op zaterdag 9 juni 1860 houden de   
Utrechtse notarissen C.G. de Balbian van 
Doorn en H. Duyfjes op verzoek van   
Cornelia Scherff vroeger weduwe van 
Willem Philips Klencke nu van Charles 
Guillaume Cramer, wonende te Utrecht, 
een openbare verkoping.   
De boerenhofstede genaamd het Haagje, 
bestaande in woonhuis, schuur, koepel, 
berg en landerijen 7 bunders 48 roeden 50 
ellen, wordt gekocht door de schoonzoon 
van Cramer,  A.H. Teljer, dokter te     
Vreeswijk, voor de som van f 11.000,-.  
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H.R. Bennik koopt voor f 2.650,- ook een 
stukje grond. 
 
Op 2 november 1866 verschijnt bij C.G. de 
Balbian van Doorn, notaris te Utrecht, 
A.H. Teljer. Hij maakt de boedelscheiding 
op met zijn kinderen. Het Haagje en         
C nrs. 246, 253, 254, 255 en 349, 2 bunder 
79 roeden 90 ellen, gaan naar A.H. Teljer.  
(Sara Maria Cramer, geboren Jutphaas     
16 januari 1834,  overleden Vreeswijk       
7 november 1862, 29 jaar, was te Utrecht 
op 7 augustus 1856 getrouwd met        
Adrianus Henricus Teljer.) 
  
Op 6 juli 1872 verkoopt de Utrechtse   
notaris C.G. de Balbian van Doorn het 
Haagje op verzoek van dokter A.H. Teljer 
in het openbaar te Utrecht. 
Alles is verhuurd aan Albert van der    
Linden tot 24 december 1866 en                
1 mei 1867 voor de gebouwen. Koper is 
Hendrica Mocking, weduwe en bouw-
vrouw te Vechten onder  Bunnik, voor de 
som van f 14.000,-. 
 
De Schoonhovensche Courant van 14 juli 
1872 weet al te melden, dat L. Smorenburg 
de koper is. Daarin lezen we: De hofstede 
Het Haagje met daarbij behorend land te 
samen groot 7 ha 65 are gelegen onder 
Vreeswijk is voor ƒ 14.000,- aan den land-
bouwer L. Smorenburg te Zuilen verkocht. 
 
Lambertus Smorenburg, geboren          
Werkhoven, overleden Vreeswijk op het 
Haagje 25 oktober 1892 (55 jr.),  is echter 
eerst op 30 april 1873 te Bunnik getrouwd 
met Hendrika Mocking, geboren Bunnik, 
overleden Vreeswijk 18 april 1922 (78 jr.). 
Op 19 augustus 1893 scheiden                  
H. Mocking, weduwe van L. Smorenburg, 
en haar kinderen bij notaris                
H.W. Arentzen, notaris te Utrecht, de 

boedel. Zij behoudt het Haagje.  
 
Uit de Vijfheerenlanden van 22 mei 1897: 
Met genoegen vernemen wij dat op de    
hofstee “Het Haagje” van de weduwe          
Smorenburg, alhier, een paar ooievaars aan 
het nestelen zijn. Vanaf de hofstêe heeft 
men op het nest een schoon gezicht. 
De zoons der weduwe hebben de ooievaars 
een handje geholpen om op een gemak-
kelijke wijze een nest te kunnen bouwen. 
Het ooievaarsnest is thans, en niet ten    
onrechte, de trots der bewoners. Hoevelen 
zouden gaarne op hun hofstede zulk een 
nest hebben en krijgen er geen. 
 
De 20e eeuw 
Op 24 februari 1900 blijkt, dat de weduwe 
Smorenburg ook schapen heeft. De 
Utrechtsche Courant krant maakt mel-
ding, dat als zeldzaamheid kan worden 
medegedeeld, dat bij de weduwe alhier in 
’t Haagje een schaap voor het eerste jaar 
twee lammeren ter wereld bracht, voor 
het tweede jaar drie en nu, het derde jaar, 
kreeg dit schaap vier lammeren. Alle in 
goede welstand. De drieling bracht vorig 
jaar f 48,- op. 
 
Voor F.W. Swane, notaris te Utrecht, ver-
koopt Hendrika Mocking, weduwe van 
Lambertus Smorenburg, veehoudster te 
Vreeswijk  op 15 januari 1909 aan Johannes 
Hendrikus Vendrig, veehouder wonende te 
Vreeswijk, een boerenhofstede, genaamd 
‘het Haagje’, gelegen in de Wierse polder, 
bestaande in huis, schuur en verder getim-
merten, benevens verschillende percelen 
bouw, wei- en boomgaardland, Vreeswijk 
sectie C nrs. 234, 235, 236, 237, 239, 240 t/m 
249, 253, 254, 255, 349 en 432, totaal groot 
7 Ha 48 A 50 Ca.. Prijs f 13.400,-; direct te 
aanvaarden. 
Johannes Hendrikus Vendrig, land-
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bouwer, geboren op 29-07-1851 te     
Vleuten, overleden op 19-02-1920 te 
Vreeswijk op 68-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op               
02 februari 1898 te Utrecht met Heijntje             
Degenkamp, 46 jaar oud, geboren op       
02-10-1851 te Zuilen, overleden op         
24-02-1934 te Bunnik op 82-jarige leeftijd. 
 
Op 22 maart 1928 verkoopt Heintje     
Degenkamp ten overstaan van J.B. van 
Houten, notaris te Vianen, aan de R.K. 
Parochiale Kerk te Vreeswijk, genaamd de 
kerk van de Heilige Barbara, vertegen-
woordigd door pastoor G.J. Mol en C. de 
Wit ,veehouder, de hofstede het Haagje en 
toebehoren, groot 7 Ha 48 A 50 Ca.. Koop-
som f 18.000,-. Vendrig is overleden zon-
der legitimarissen achter te laten. Op 2 
januari 1905 heeft hij bij notaris E.C.M. de 
Balbian van Doorn  tot zijn enige erfge-
naam benoemd zijn echtgenote. 
Het geheel is verhuurd aan H. Goes te 
Vreeswijk voor f 1.300,- per jaar. De lan-
derijen tot 15 november 1931 en de     
gebouwen met het erf tot 1 mei 1932. 
 
Omstreeks 1932 laat het kerkbestuur de 
oude hofstede het Haagje afbreken en een 
nieuwe boerderij bouwen. Op 10 juni 
1936 krijgt het kerkbestuur vergunning 
voor de sloop wegens bouwvalligheid van 
een houten schuur en op 12 augustus van 
dat jaar vergunning voor de bouw van een 
nieuwe schuur.  
 
Op 1 juli 1950 verkoopt het bestuur van 
de Rooms-Katholieke Parochie van de 
Heilige Barbara te Vreeswijk bij notaris 
J.A. Koch te Utrecht aan Steven Goes, ge-
boren Schalkwijk 6 december 1891, vee-
houder aan de Lekdijk B 151: De hofstede 
genaamd Het Haagje, Lekdijk B 151 te 
Vreeswijk, bestaande uit een bouwmans-

woning met achterhuis voor stalling van 
vee, varkensschuur, hooiberg, erf, tuin, 
boomgaard, wei- en bouwland, dijk en 
berm, samen groot 7.20.45 ha. Koopsom    
f 16.500,-. Kad. bekend sectie C. nrs. 545, 
546 en 349. Op 2 augustus 1950 krijgt hij 
vergunning het woonhuis te verbouwen. 
 
Na het overlijden van Steven Goes zijn 
zijn weduwe Theresia R. Bülte (geboren 
24 augustus 1901) en hun twaalf kinderen 
eigenaar. Zij voor 7/13 en 6/13 van het 
vruchtgebruik. Ieder kind heeft 1/126 van 
het bloot eigendom.  
 
In 1985 koopt de jongste zoon Cees Goes 
de boerderij. Hij doet later de koeien weg 
en richt zich op het schapen fokken. 
 

 

Bronvermelding en voetnoten 
 
1 De Resolutieboeken van Vreeswijk 
 1674—1806, pag. 503 

2  De Utrechtse gemeenten, pag. 119 

3 HUA Bisschoppen van Utrecht.  
 Toeg. 218-1, inv. nr. 271 fol. VIII  

4 idem, inv. nr. 273-1 fol. LIX 

5 idem, inv. nr. 273-1 fol. LXXXII 

6 idem, inv. nr. 275-1 fol. XIX vso. 

7 idem, inv. nr. 275-1 fol. XCIIII vso.,   
 later genummerd 92 vso. 
8 idem, inv. Nr. 275-1 fol. CLXIII vso.,  
 later genummerd 171 vso. 
9 idem, inv. Nr. 275-1 fol. CLXIIII,        
 later genummerd 172. 
10 idem, inv. Nr. 278-1 fol. XC,   
 later genummerd 108.   

11 idem, inv. Nr. 281-1 fol. XXIX vso.,   
 later genummerd 45 vso. 
12 idem, inv. Nr. 284 fol. XVII vso. 
13 HUA Leenhof. Toeg 38 inv. Nr. 94 fol. XXVI. 

14 idem fol. LXIX vso. 

15 idem fol. CXLV. 
16 idem fol. CXLV vso. 

17 idem inv. Nr. 98 fol. 9 vso. 
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18 idem 98 fol. 81. 
19 idem 98 fol. 203 vso. 
20 idem 98 fol. 317 vso. 
21 idem 100 fol. 200. 
22 HUA Leenhof. Toeg. 38 inv. nr. 109  fol. 237 vso. 
23 Zie over hem Verhandelingen en onuitge-
 geven stukken betreffende de  geschiedenis 
 door Johannes Cornelius de Jonge. Van 
 Tresorier tot Thesaurier-Generaal. Zes 
 eeuwen financieel beleid in handen van 
 een hoge Nederlandse  ambtsdrager. Door 
 Jacobus Thomas de Smidt.   
 Uitgev. Verloren 1996. Portretten van hem 
 en zijn echtgenote bevinden zich in het 
 Rijksmuseum te Amsterdam. 
24 HUA Leenhof. Toeg. 38 inv. Nr. 111  fol. 
 35 en 37. 

 Nederlands officier; uit een Gouds geslacht 
 geparenteerd aan de Van Beverninghs; 
 sinds 1688 commandeur van het Staatse 
 garnizoen van Mörs; 1701 luitenant- 
 kolonel van de Hollandse  dragonders van 
 Schlippenbach; 1706 kolonel. 
25 Oud Archief Vreeswijk inv. Nrs. 30 en 
 397. 
26 HUA Leenhof. Toeg. 38 inv. Nr. 111  fol. 95. 
27 Idem fol. 97. 
28 HUA Fin. Instell. Toegang 37 inv. Nr. 
 1643 bijgeschreven fol. 236. 
29 HUA Fin. Instell. Toegang 37 inv. Nr. 
 1644 fol. 43. 

30 idem inv. Nr. 1645. 
31 Dorpsgerecht Vreeswijk inv. Nr. 2129. 
32 HUA Fin. Instell. Inv. Nr. 1650. 
33 Dorpsgerecht Vreeswijk inv. Nr. 2126 
 fol. 93 vso. 
34 HUA Not. Arch. Inv. Nr. U118a5  akte 94. 
35 Dorpsgerecht Vreeswijk inv. Nr. 2159 
 en 2126 fol. 205. 
36 Oud Archief Vreeswijk inv. Nr. 70. 
37 HUA Not. Arch. Inv. Nr. U162a7  akte 49. 
38 Dorpsgerecht Vreeswijk inv. Nr. 2127 
 fol. 11 vso. 
39 Dorpsgerecht Vreeswijk inv. Nr. 2148. 
40 Dorpsgerecht Vreeswijk inv. Nr. 2127 
 fol. 65, 87, 99, 118, 17 november 1739. 
41 HUA Not. Arch. Inv. Nr. U162a22 akte 14. 
42 De Resolutieboeken van Vreeswijk, pag 254. 
43 HUA Not. Arch. Inv. Nr. U207a5  akte 22. 
44 Kennelijk zijn tweede vrouw. Op 25 november 
 1722 n.l. maken Anthony van Wijck en zijn 
 toekomstige bruid Maria Catharina van  
 Bijlevelt, weduwe van Wilm Post, bij notaris 
 P.H. Lindsaij huwelijkse  voorwaarden op. 
 Anthony krijgt van zijn moeder 2000 caroli 
 guldens mee in zijn huwelijk. (HUA Not. Arch. 
 Inv. Nr. U165a1-103). 
45 HUA Not. Arch. Inv. Nr. U251a1 akte 118. 
46 Lekdijk Bovendams, wiens water deert die 
 water keert. Door Dick van Wageningen 
 (2003). Deel 5 pag. 582 nr. 77. 
47 HUA Not. Arch. Inv. Nr. U265a003   
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Vreeswijk… zoals het was 
door Joop Terpstra 

Aan het begin van de 20e eeuw telde zowel Vreeswijk als Jutphaas vele horeca-
gelegenheden, zeg maar cafés. Daarover gaat deze keer de rubriek Zoals het was. 
Een prachtige foto uit 1910/1912 van de hoek Dorpsstraat/Waagstraat in Vreeswijk. Het is 
het huidige pand Dorpsstraat 20. Ben Remie schrijft ons het volgende stukje historie over 
dit “Café-Billard De Dom”:  
De familie Van Hesteren, waarvan destijds het café was, poseert voor het toen eigenlijk 
nog nieuwe gebouw. Het huis naast het café was voorheen van burgemeester P.J.M. van 
der Muelen (1834 – 1852). Ten tijde van de foto was dat pand in gebruik als Gereformeer-
de Pastorie. In 1919 is het afgebroken en in 1920 is er toen de nieuwe pastorie gebouwd. 
Het 3e (lage) pand is dat van Chris Koppen, die er het sigarenfabriekje Cuba had.  

Deze ansicht uit 1905 toont de Lekstraat. Nadat Cees Koekman aan het eind van 19e eeuw 
met zijn bedrijf naar de Handelskade was verhuisd, kwam in het pand aan de Lekstraat 
het café van Cees Pauw. Later in de voorbije eeuw kwam er het café restaurant “De Gil-
denborch” van onder meer Tetenburg en Geurts. Na de vernieuwbouw op het Raadhuis-
plein in de jaren tachtig van de vorige eeuw, kreeg “De Gildenborch” de “welluidende” 
naam “Het Poelzicht”. 

Collectie  
Historische Kring Nieuwegein; 
inv. code FV1451. 

Collectie  
Historische Kring Nieuwegein; 
inv. code ANS1071. 
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Jutphaas… zoals het was 
door Joop Terpstra 

Liefst veertien cafés telde het oude Jutphaas aan het begin van de 20e eeuw en elk had een 
eigen, vaak beroepsgebonden klantenkring. Het bierhuis van Heyman, “De Onderneming” 
geheten, was gevestigd in wat thans bekend staat als het pand Herenstraat 69. Het café werd 
vooral bezocht door handelsreizigers. Nadat in de dertiger jaren van de vorige eeuw het café 
was gesloten, werd het pand bewoond door loodgieter S.A. van den Broek met zijn gezin. 
Deze foto is van omstreeks 1925. 

Collectie  
Historische Kring Nieuwegein;  
inv. code FJ2106. 

“Jutphaas, bij ’t Raadhuis” vermeldt het bijschrift op deze ansicht, waarop al het in 1910 ge-
bouwde gemeentehuis is te zien. Rechts naast het gemeentehuis de “Melksalon van Van 
Dorssen”. Dit was het Jutphase café, dat vooral door ambtenaren werd bezocht. Een melksa-
lon dus, maar………. vanonder de toonbank was er best een brandewijntje of een goeie ouwe 
jenever te krijgen! 

Collectie  
Historische Kring Nieuwwegein;  
inv. code ANS180. 
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Chris van der Mark 
Chrisje van der Mark verzamelde post-
zegels en ging strijk en zet op zaterdag 
naar de Utrechtse Vismarkt, waar de post-
zegelmarkt werd gehouden. Je kon er ze-
gels ruilen, maar ook voor een paar centen 
andere kopen. Op woensdagmiddag ook 
achter de postzegels aan, dan naar de Vei-
linghaven in Utrecht. Met veel andere 
kinderen klommen we op de afvalschuiten 
om er tussen het papier te zoeken naar 
postzegels.  
Tot 1979 heb ik postzegels verzameld, 
toen was ik er wel op uitgekeken. Maar 
…. de albums van toen heb ik nog altijd 
bewaard.  
Vervolgens heb ik me wat verdiept in  
genealogie en ben gaan uitzoeken waar 
mijn roots lagen. Ik ben niet verder geko-
men dan 1722.   
Verzamelen is kennelijk toch iets, dat me 
bijzonder trekt: ná de genealogie kwam 
het verzamelen van paperclips-met-
opdruk en vervolgens een hobby van de 
nieuwere tijd: het verzamelen van tele-
foonkaarten. Op ruilbeurzen kom je ech-
ter van alles tegen en toen ik tijdens het 
speuren naar telefoonkaarten onverwacht 
werd geconfronteerd met een Duitse   
gewondenspeld uit de Eerste Wereld-
oorlog, was mijn  belangstelling voor   
medailles en onderscheidingen geboren.  
In 1985 ben ik onderscheiden met de  
Vrijwilligersmedaille. Die werd uitgereikt 

door de brandweercommandant van de 
stad Utrecht voor mijn tien-jarige dienst-
verlening als vrijwilliger bij de Bedrijfs-
veiligheid. Ook deze onderscheiding wak-
kerde mijn passie voor het verzamelen van 
onderscheidingstekens aan. 
 
Onderscheidingen verzamelen 
Onderscheidingstekens verzamel je om 
informatie te verzamelen over de historie 
van het onderscheidingsteken: waarom en 
door wie of door welke instantie is de  
onderscheiding in het leven geroepen, wie 
is de maker ervan, en wie en waarom 
heeft de onderscheiding ontvangen? 
Wanneer ik mensen vertel over deze  

Mijn hobby: Onderscheidingen verzamelen. 
door Chris van der Mark 

 
Inleiding 
Als ik iets over mijn hobby schrijf, stel ik me graag even voor. Daarmee krijgt de lezer 
toch een beeld van de drijfveren van iemand om tot een bepaalde hobby te komen. 
Juist nu de tijd weer aanbreekt van de jaarlijkse “lintjesregen” lijkt het me leuk om iets 
van mijn hobby naar buiten te brengen en ook iets te vertellen over de verschillende 
soorten onderscheidingen. 

De Verschillende uitgezaagde delen van 
het commandeurskruis van de Orde van 
Oranje Nassau. 
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hobby, zijn de reacties vaak enigszins  
verbaasd: ‘Dat is toch eigenlijk niet moge-
lijk? Onderscheidingen moeten toch ná 
het overlijden van de gedecoreerde wor-
den ingeleverd?’ 
Dat laatste is maar ten dele het geval.   
Onderscheidingen van velerlei instanties 
en instellingen mogen worden behouden.              
Koninklijke onderscheidingen en onder-
scheidingen van de Huisorde van Oranje 
moesten tot voor enkele jaren wel worden 
teruggezonden aan de Kanselarij der    
Nederlandse Orden. Thans is het mogelijk 
dat de erfgenamen de onderscheidingen, 
tegen betaling van een waarborgsom, voor 
onbepaalde tijd in bruikleen houden, maar 
ze blijven eigendom van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden. 
Wel kunnen bij veel onderscheidingen 
zogenaamde ‘draagmedailles’ worden   
gekocht.  
De gedecoreerde moet die zelf kopen en 
ze zijn dan zijn/haar eigendom. Deze 
(kleine) medailles worden dan op de ge-
ëigende dagen gedragen in plaats van de 
grote originele onderscheiding.  
 
Fabrikanten en leveranciers 
Koninklijke onderscheidingen, onder-
scheidingen van instellingen en veel   
soorten draagmedailles, ook bijvoorbeeld 
voor sportprestaties, worden vervaardigd 
door juweliersfirma’s. 
De bekendste van allemaal is wel Van 
Wielik B.V. (sinds 1841; zie ook 
www.vanwielik.com ). Deze onderneming 
levert ook nu nog veel onderscheiding-
stekens aan de Kanselarij der Nederlandse 
Orden, evenals trouwens ’s-Rijks Munt, de 
Koninklijke Begeer en Van Veluw.  
Het zal duidelijk zijn, dat onderscheidings-
tekens niet zomaar in de winkel te koop 
zijn! De verzamelaars zijn daarom veel 
geziene gasten op military-beurzen,     

veilingen en rommelmarkten, ook over 
onze landsgrenzen. Maar…… het internet 
biedt thans ook veel mogelijkheden. 

 
Historie 
Nadat Nederland in 
1815 een onafhan-
kelijk Koninkrijk 
was geworden, 
vonden koning 
Willem I en de 
regering dat er een 
onderscheiding 
moest worden in-
gesteld. Naar voor-
beeld van andere 
landen kwamen er 
twee onderschei-
dingen: Één voor 
burgers en één voor 
militairen. Het 
werden de Orde 

van de Nederlandse Leeuw en de Militaire 
Willemsorde Het spreekt vanzelf dat de 
Militaire Willems-Orde uitsluitend werd 
uitgereikt op basis van verrichtingen in 
oorlogstijd, zoals de Slag bij Waterloo 
(1815) toen Napoleon werd verslagen, ten 
tijde van de eerste jaren van de Belgische 
opstand (1830/1831), diverse gebeurtenis-
sen in Indonesië (het voormalige Neder-
lands Indië), de Tweede    Wereldoorlog 
en de Koreaanse Oorlog.  
Later kwam er nog een derde onderschei-
ding bij: De Orde van de Eiken Kroon.  
 
Aanvankelijk kregen gedecoreerden alleen 
een oorkonde waarin de onderscheiding 
werd vermeld. Tot 1934  moest men zelf 
de medaille aanschaffen. 
 
Overigens waren voor krijgsverrichtingen 
in Nederlands Indië  meerdere onder-
scheidingen ingesteld voor ‘expedities’ 

De Militaire 
Willems-Orde 
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tegen de inlandse bevolking: De Java-
medaille van 1825, de Kratonmedaille van 
1874, het Lombokkruis van 1894, het 
Kruis voor belangrijke krijgsverrichtingen 
op Bali  en Timor met 33 gespen voor de 
periode tussen 1846 en 1942.  
 
De thans nog heel bekende Orde van 
Oranje Nassau is in 1892 ingesteld door 
koningin-regentes Emma. Omdat er geen 
mannelijke opvolging was na het over-
lijden van koning Willem III werd toen 
bij wet bepaald dat de Orde van de Eiken 
Kroon werd toegevoegd aan de onder-
scheidingstekenen van het Groot         
Hertogdom Luxemburg.  

Lintjes 
Voor onderscheidingen wordt tegen-
woordig vaak de term ‘lintje’ gebruikt. 
Feitelijk klopt deze benaming niet voor de 
diverse soorten draagmedailles. Andere 
onderscheidingen worden wel aan een lint 
gedragen. 
Bij militairen zie je echter wel vaak een 
rijtje lintjes op de borst. Daaraan is te zien 
welke onderscheidingen iemand heeft 
ontvangen. Ook voor verzamelaars is er 
soms een probleem: Linten verkleuren of 
verslijten en na langere tijd ontbreken ze 
soms helemaal.  

Van medailles van ná 1940 kunnen de 
linten worden vervangen. De oudere   
medailles hadden zijden linten en die zijn 
vrijwel niet meer verkrijgbaar. En firma’s 
die nog oude zijden linten in voorraad 
hebben, zijn daar bijzonder zuinig op en 
verkopen die niet. Datzelfde geldt voor 
musea. 
 
De vervaardiging van onderscheidingen 
Om iets over het vervaardigen te vertel-
len, neem ik als voorbeeld het            
Commandeurskruis van de Orde van 
Oranje Nassau.  
Het kruis wordt, afhankelijk van de klasse 
of gradatie, geperst uit een plaatje zilver of 
goud. Vervolgens wordt het met de hand 
uitgezaagd. Het binnengedeelte is er reeds 
uitgeperst. De medaillons aan de voor- en 
achterkant bestaan elk uit twee delen. 
Ook de kroon op de medaille bestaat uit 
twee delen.  
Na het met de hand persen, zagen en   
polijsten worden het kruis en de medail-
lons geëmailleerd. Daarna volgt de      
montage.  
Zo duurde het maken van een kruis in het 
verleden een volle week. Dat zou thans 
veel te kostbaar zijn. Tegenwoordig wor-
den de kruisen ‘geslingerd’ in een mal. 
Toch komt ook daarbij nog enig handwerk 
te pas voor bijvoorbeeld het emailleren, 
het monteren en het afwerken. 
Het zal duidelijk zijn dat de meest waar-
devolle en mooie onderscheidingen date-
ren uit de tijd van het ambachtelijk hand-
werk: van vóór 1925.  
 
Snel uit-verzameld? 
Zo op het oog lijkt het, dat je met         
Nederlandse onderscheidingen snel bent 
uit-verzameld. maar dat valt reuze mee! In 
dit artikel laten we de oneindige rij met 
verenigingsmedailles en sportmedailles 

Commandeurskruis van de Orde van 
Oranje Nassau. 
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buiten beschouwing.  
Het rijtje Koninklijke onderscheidingen is 
op zich al behoorlijk groot. Er zijn diverse 
huisorden van het Koninklijk Huis, zoals 

de huwelijks- en inhuldigingsmedailles. 
Zoals eerder genoemd kennen we de Orde 
van de Nederlandse Leeuw, de Militaire 
Willemsorde en de Orde van Oranje    
Nassau.  
 
De meeste orden kennen klassen of grada-
ties, die worden uitgedrukt in goud, zilver 
of brons of in militaire rangen. Van de 
verschillende onderscheidingen zijn     
miniaturen in omloop, zoals de draag-

medailles. Van bepaalde onderscheidingen 
zijn wel acht verschillende formaten in 
omloop. 
Bovendien zijn medailles vaak voorzien 
van een keurmerk en soms zelfs is de 
naam van de maker ingegraveerd. Alle-
maal onderwerpen, die het verzamelen 
van onderscheidingen tot een boeiende 
bezigheid maken. 
Tot slot 
Laat u nooit verleiden tot aankoop van 
welke medaille dan ook op een of andere 
buitenlandse rommelmarkt. Er kan best 
eens een toevalstreffer tussen zitten, maar 
die is alleen te herkennen door des-
kundigen. Er is heel veel namaak op de 
markten!  
Dit is een kleine opsomming van alles 
waarmee ik mij de laatste 15 jaar heb   
beziggehouden.  
En mocht u op zolder of ergens anders, in 
een doosje iets tegenkomen dat met     
onderscheidingen te maken heeft en u 
denkt ‘Dat is iets voor Chris’, schroom niet 
om contact met mij op te nemen:           
mijn telefoonnummer is 030-60 41 000. 
Een schitterende collectie onderscheidingen 
wordt overigens geëxposeerd in Paleis Het 
Loo door de Kanselarij der Nederlandse 
Orden. Wilt u nóg meer weten? Kijk dan 
o.a. op de website www.lintjes.nl 

Een aantal unieke Nederlandse onder-
scheidingen uit de collectie van Chris 
van der Mark. 
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Chris van Wijk schrijft: 
Met veel belangstelling heb ik het artikel 
gelezen. Hoewel inmiddels meer dan hon-
derd jaar oud kwamen veel woorden mij 
nog wel bekend voor. Ook van de niet 
geïdentificeerde woorden, de zogenaamde 
raadsels, lijkt het mij toch mogelijk, ook al 
ben ik al weer vijftig jaar weg van de 
boerderij aan de Nedereindseweg (een 
verklaring te vinden (J.R.)). Het is duide-
lijk dat in de agrarisch-ambachtelijke we-
reld van Jutfaas uit het begin van de twin-
tigste eeuw de boeren en middenstanders 
over een zeer uitgebreide woordenschat 
beschikten die in een snel tempo in de 
vergetelheid aan het raken is. 
Na wat puzzelen en nadenken ben ik tot 
het volgende resultaat gekomen: 
      (hierna worden verklaringen ge-
noemd, en tot slot) 
Een drietal woorden kan ik niet thuis-
brengen en ik heb dit aangegeven als een 
waarschijnlijke betekenis. Wellicht is het 
interessant om deze woorden nog eens 
voor te leggen aan wat oudere inwoners 
van Jutfaas, zodat de juiste betekenis kan 
worden vastgelegd. 
 
De heer Flik Schrijft: 
Het artikel over Smederij Veldhuizen in 
het nieuwe nummer van 2008 vonden wij 
erg leuk. Het was voor mij aanleiding de 
benamingen van de voorwerpen op een 

rijtje te zetten. Bijgaande stuur ik een lijst-
je op. Misschien kan het in het volgende 
nummer worden opgenomen. Op die ma-
nier kunnen alle leden er kennis van ne-
men. 
 
Verder zoeken. 
Ik zag hierin voor mijzelf de opgave om toch 
maar eens verder te zoeken. Door een ge-
sprek met de laatste smid Veldhuizen en de 
heer Jan van der Zee werden ook een aantal 
dingen helder. Een aantal benamingen zijn 
zeker streekgebonden. Toch blijven er wat 
onduidelijkheden.  
Nu de antwoorden, zoals ik die uit de ver-
schillende reacties samenstel. 
“Het schamel van een wagen krijgt een 
nieuwe ruit; de schamelnagel wordt recht-
gemaakt.” 
Bij vierwielige boerenkarren draaiden zowel 
de voor- als achterwielen; het schamel was 
het draaiende mechaniek tussen de as en de 
kar; dit bestond voor een deel uit metaal; de 
schamelnagel of schamelbout was de meta-
len pen waar het wagenstel om draaide.  
“Schamel”  heeft ook andere betekenissen: 
driepoot waar een tobbe op staat en de zit-
bank voor de bestuurder van een wagen. 
“De schinkels van een wagen worden ver-
kapt en verzwaard.” 
Volgens van Wijk waarschijnlijk het glij-
ijzer van het kringwerk (draaisysteem van 
een boerenwagen). De betekenissen die Flik 

Terug naar de Smederij 
Reacties op het artikel over smederij Veldhuizen in het begin van de vorige eeuw en een 

gesprek met oud-smeden C.J. Veldhuizen en J. van der Zee. 
Door Jozef Reintjes. 

 
Nummer 48 op de Herenstraat daar was smederij Veldhuizen gevestigd. In de vorige 
“Cronyck” heb ik een verkeerd huisnummer genoemd. Dom! Aan het eind van het artikel  
stonden een aantal benamingen, die nu niet of weinig bekend zijn. Nadat ik via de redac-
tie ingezonden reacties kreeg van Chris van Wijk en van oud-burgemeester Flik moest er 
wel een vervolg komen.  
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noemt lijken mij niet van toepassing: staal-
draad dienende tot de verlenging van een 
takel, staaldraad van een stag en bakstag 
waar direkt onderaan een derde hand is be-
vestigd. Ik ben zelf niet overtuigd. 
“Stootschenen worden vernieuwd en de 
bovenschenen vermaakt.” 
Stootscheen: band of strook ter  beschutting 
tegen schuren en stoten.(van Wijk) Deze 
zijn op verschillende plaatsen op een wagen 
te vinden. Ook mogelijk is dat het een ijze-
ren deel van de as is. In het “Woordenboek 
van de Limburgse dialecten” is het de schijf 
tussen het draaiende wiel en de  kar. Ook 
het woord “stootschenkel” wordt hier voor 
deze schijf genoemd. Tussen het wiel en de 
wagenluns bevindt zich ook een dergelijk 
schijf. Kortom zeker ben ik hier niet van. 
“Wagenluns.” 
Een spie die aan de buitenkant door de as 
van wagen is gestoken om te beletten dat het 
wiel van de as loopt. 
“IJzerwerk van het lemoen verzet.” 
Lemoen of lamoen: disselboom met twee 
armen waartussen het paard werd ingespan-
nen. In Jutfaas werd overigens vaak een 
kromme dissel gebruikt. Dus slechts aan één 
kant van het paard. 
“Nieuwe kikkers aan het wiel van een 
stoomfiets gemaakt.” 
Een kikker is een houten of metalen wervel 
om een luik vast te zetten. Ook een klamp 
om een touw op vast te zetten. Mogelijk is 
hier iets bedoeld waar de spaken van de wie-
len aan bevestigd werden.  
“Een kantoord wordt van (niet aan) een pik-
zeis gemaakt.” 
Hier is mij met een zeisblad op tafel uitleg 
over gegeven. Een pikzeis is een zeis met 
een kort en wat zwaarder zeisblad. Het 
steeltje waarmee het zeisblad aan de stok 
vast zit heet “arend”. Als de arend door sme-
den verdraaid wordt, is de zeis geschikt om 
hellende of verticale slootkanten van be-

groeiing vrij te maken. Deze zeis wordt kan-
toord genoemd. De naam hakoord kan ook 
maar ik denk dat er dan een gewone steel 
aan is bevestigd.  
Van Wijk schrijft voor kantoord: langwerpig 
mes (50 à 75 cm) aan een steel om slootkan-
ten bij te werken.  
Met een “himphamp” wordt het gemaaide 
materiaal uit de sloot en van de slootkant 
naar boven gehaald. 
“Een steel wordt in een hakoord gezet.” 
Zoals al gezegd kan hier een kantoord mee 
bedoeld worden. Een hakoord is ook een 
soort hak of bijl, waarbij de scherpe kant 
naar de hakker is gekeerd, zodat van boven 
naar beneden de tenen van bijvoorbeeld een 
knotwilg gekapt worden. 
“Een zicht met werf wordt geleverd.” 
Een zicht is een zeis die met één hand wordt 
gebruikt. De werf (of werft) is de korte steel 
met een speciaal gevormd handvat. De zicht 
wordt samen met een pikhaak (mathaak) 
gebruikt. Hierdoor kan het koren tot een 
schoof samen gebracht worden.  

“Haarspit.” 
Bij een zeisblad van niet gehard hoogwaar-
dig staal wordt de snijkant “haarscherp” ge-
maakt door met een haarhamer (hamer met 
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Sponsors blijven ons steunen! 
door Piet Daalhuizen 

 
In de Cronyck van oktober 2007 konden we berichten, dat door een schenking van     
Ballast-Nedam acht prachtige staande vitrines in het museum waren geplaatst. Maar daar-
mee zijn we er nog niet! 

Door schenkingen van het VSB Fonds zijn 
begin januari 2008 vijf platte vitrines     
vervangen door eveneens platte modellen, 
die van dezelfde serie/fabrikant zijn als de 
acht in de herfst van 2007 geplaatste vitri-
nes. Vervolgens zijn we door een gift van 
de ABN-AMRO Bank in staat gesteld om 
vijf nieuwe tafels aan te schaffen voor    
vergaderingen en ontvangsten.  
Mede door deze vernieuwde en moderne 
inventaris komt de collectie veel beter uit en  
staat ons museum er nu fantastisch bij!  

Nieuwsgierig geworden? Komt u dan eens 
een kijkje nemen, bijvoorbeeld tijdens de 
Open Dag op 17 mei a.s..  
 
Bovendien kunnen we u melden, dat onze 
vaste sponsors hun bijdragen óók voor 2008 
hebben toegezegd. Om ze nog maar even te 
noemen:  
Rabobank Utrecht e.o.,  
Jos Scholman Groenvoorzieningen en  
Autoschade A. van Putten. 
 

Bestuur en medewerkers 
van de Historische Kring 
en het Museum voelen 
zich vooral ook gewaar-
deerd door zó enorm 
veel steun van al deze 
ondernemingen. Mede 
hierdoor zijn wij in staat 
activiteiten te ontplooien 
waarmee wij de doelstel-
lingen met  betrekking 
tot het uitdragen van de 
historie      denken te 
kunnen realiseren.  
Geweldig bedankt! 

spitse kant) op een klein in de grond gesla-
gen aambeeld (haarspit) de rand dun te plet-
ten. Tussen de tijdrovende haarbeurten in 
wordt de zeis steeds gescherpt door het aan-
zetten met een wetsteen of strekel.  
 
Ik hoop dat u de bovenstaande uitleg steeds 
heeft kunnen volgen. Niet alles is opgehel-

derd, dat mag wel duidelijk zijn.  
Mijn dank voor degenen die al gereageerd 
hebben en aan de heren Veldhuizen en van 
der Zee voor hun medewerking. Mochten er 
nog aanvullingen of opmerkingen zijn, dan 
hoor ik dat graag. <j.reintjes@hccnet.nl> of 
gewoon een briefje naar onze vereniging. 
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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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INHOUDSOPGAVE CRONYCK DE GEYN  JULI 2008   JAARGANG 30 

Onze programmatips! 
 
Deze keer de volgende suggesties: 
Tot eind juli kunt u nog naar de expositie “Roerige tijden” in ons museum met onder meer 

het prachtige wassenbeeld van keizer Napoleon. 
Begin augustus gaat de expositie “Persil ¾ eeuw in Nieuwegein” van start. 
Op zondag, 7 september a.s. is er een groot zomerfeest van het Natuurkwartier, waaraan 

wordt deelgenomen door onze vereniging, door het MEC, de Kinderboerderij en de 
Wipwatermolen. 

Op 13 september a.s. is er een excursie naar het historische Fort bij Vechten. U vindt hier-
over meer in de brochure bij deze Cronyck. 

RAADPLEEG ONZE WEBSITE: www.museumwarsenhoeck.nl 

  C r o ny c k                  
   d e  G e y n  
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7 mei 1945: een dag om nooit te vergeten. 
 
Op 4 mei jl. tijdens de Dodenherdenking in de Nicolaaskerk hield Ad van Liempt een 
lezing met de titel: “Historische plekken”. In zijn lezing ging Ad van Liempt in op de 
betekenis van historische plekken voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, ver 
weg en dichtbij. En met dichtbij bedoelt Van Liempt dan met name het dorp Jutphaas. 
Over wat daar gebeurde op de 7e mei 1945 zegt hij: “Wat er precies gebeurd is die dag, 
en hoe – dat is nooit goed uitgezocht, het trauma heeft tot nu toe kennelijk een grondig 
onderzoek in de weg gestaan.” 
De redactie vindt de lezing van onze plaatsgenoot Ad van Liempt van actuele, maar ze-
ker ook van historische waarde voor een goed begrip over de Tweede Wereldoorlog. 
Niet alleen omdat Jutphaas is aangeduid als één van zijn bijzondere plekken, maar om-
dat hij méér schrijnende gebeurtenissen terugroept in de herinnering. 
We hopen dat het artikel met belangstelling wordt gelezen. 

Verder laten we in deze Cronyck van de 
zomer van 2008, Cor van der Kooij aan het 
woord in zijn artikel over de brandbestrij-
ding in Vreeswijk en Jutphaas in de 17e en 
de 18e eeuw. 
Cor raadpleegde oude Placaatboeken om de 
verordeningen op het gebied van de brand-
bestrijding te kunnen weergeven. Ook geeft 
hij aandacht aan de wijze waarop onze 
voorouders branden bestreden en welke 
middelen zij daarbij tot hun beschikking 
hadden. 
 
Joop Terpstra kijkt in zijn fotorubriek terug 
op ¾ eeuw Persilfabriek in Nieuwegein. 
Tegelijkertijd blikt hij daarmee vooruit op 
de expositie, die van augustus tot eind okto-
ber over het genoemde onderwerp in het 
Historisch Museum Warsenhoeck zal wor-
den gehouden. 

U kunt verder lezen over een bijzondere 
schenking die onze vereniging ontving van 
de Erven J. de Roos en over een eveneens 
waardevolle aanwinst uit een legaat van de 
Erven H. van der Vlist. 
 
Cees Brugman ontdekte dat het FOM in 
2009 inmiddels vijftig jaar gehuisvest zal 
zijn op het landgoed Rijnhuizen. Hij vond in 
een verzameling krantenberichten het nodi-
ge over de eerste jaren van de Stichting 
Fundamenteel Onderzoek der Materie in 
Jutphaas. 
 
Met enkele korte artikelen over een    
Vreeswijks volksverhaal en de uitgave van 
een boekje over de Handelskade, wordt de-
ze Cronyck besloten. 
 
De redactie.  
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BRANDBESTRIJDING IN DE 17E EN 18E EEUW 
IN VREESWIJK EN JUTPHAAS 

door Cor van der Kooy 
 

Inleiding 
Voor de inwoners van Vreeswijk en Jutphaas moet in vroegere eeuwen het bestrijden van 
een uitslaande brand een steeds terugkerend schrikbeeld zijn geweest. De beperkte mid-
delen die voorhanden waren om de voor het merendeel uit hout opgetrokken huizen dan 
nog te redden, hielden weinig anders in dan het luidkeels roepen van: “Brand, Brand!” en 
het vervolgens met de naaste buren naar het kanaal of de rivier toesnellen om met de 
door het plaatselijk bestuur beschikbaar gestelde leren of houten emmers in grote haast 
zoveel mogelijk water aan te slepen. Met natte dekens, zeilen en koeienvellen werden 
daarnaast nog (vaak vergeefse) pogingen gedaan het vuur te doven.  

Verordeningen 
In Deel III van de Placaatboeken van 
Utrecht vinden we al in 1556 een uitge-
breide ‘Ordonnantie op ’t stuck van den 
Brandt’. Deze ordonnantie voor Utrechtse 
stadsbewoners werd in de jaren erna tal-
loze malen herzien en nog verder uit-
gebreid met aanvullende voorschriften. 
Op de naleving ervan werd streng toege-
zien. De overtreders dienden rekening te 
houden met forse boetes. Het was nu een-
maal een zaak van leven of dood!  
Wanneer de wind de vuurzee aanwak-
kerde, kon in korte tijd een hele huizenrij 
inclusief een deel der bewoners ten onder 
gaan. De door het stadsbestuur van 
Utrecht uitgevaardigde ordonnantiën  
resulteerden in 1637 voor Vreeswijk in 
een met de hand geschreven reglement. 
De inleidende zin vermeldt dat dit regle-
ment was ‘geëxtraheerd’ (afgeleid) uit de 
verzamelde ordonnantiën die sinds een 
aantal jaren voor de stad Utrecht van 
kracht waren. Een passage hieruit vinden 
we terug in de publicatie ‘Vreeswijk 
Voorheen’ (zie pag. 70) van J.G.M. Boon. 
Men kan gevoegelijk aannemen dat voor 
het dorp Jutphaas destijds een zelfde    
reglement moet zijn gemaakt. 

Een der belangrijkste punten in de  
Vreeswijkse ordonnantie voor brand-
bestrijding vormden de voorschriften 
voor het hekelen van vlas. Het was een 
goedkope vorm van huisvlijt die door de 
huisvrouwen veelvuldig werd uitge-
oefend. Wanneer het vlas na droging 
‘over de hekel’ was gehaald, diende het 
als grondstof voor de vervaardiging van 
linnengoed. De gedroogde vlasvezel was 
echter uiterst brandbaar. Daarvoor golden 
dan ook de volgende voorschriften 
(artikel III, IV en V): 
 
Ende sooveel de heeckelsters aangaat die 
en sullen geen vlas op boven cameren of 
solders mogen heeckelen maar gely en de 
op den aerde en voorhuysen of in kelders, 
op pene van ses guldens.  
En oock niet des morgens voor vijff uren 
en des avonts na negen uren daartoe geen 
ander licht gebruykende als keerssen in 
beslooten lanteerns, op pene van drie 
guldens.  
Bij wintertijden sullen de heeckelsters 
geen vuyrmanden no stoven met vuyr 
mogen gebruycken anders dan alleenlyck 
die beslooten zijn, en ter syde geen gaten 
hebben, op pene van drie guldens.   
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Ordonnantie nopens het Ys Byten (1576) 
Omdat gedurende de winterperiode de 
‘Ordonnantie op ’t stuck van den Brandt’ 
in de praktijk niet 
altijd toereikend 
bleek, werd op een 
gegeven moment 
een afzonderlijke 
ordonnantie opge-
steld die in wer-
king trad  zodra er 
sprake was van 
strenge vorst en 
het open water in 
verband met 
brandgevaar toe-
gankelijk moest 
blijven. (Zie  
Placaatboek deel 
III, pag. 605 e.v.). 
Ook deze ordon-
nantie werd ver-
schillende malen 
(1586, 1600 en 
1624) bijgesteld en 
zal ongetwijfeld 
ook van toepassing 
zijn geweest voor 
Vreeswijk en     
Jutphaas.                
De ‘Ordonnantie 
nopens het             
Ys Byten’ hield in 
dat gedurende een 
strenge vorstperio-
de de ‘beslooten 
wateren’ regelma-
tig opengehouden 
moesten worden. 
Van elk huis dat 
aan een kanaal of 
rivier lag moest de hoofdbewoner ervoor 
zorgen dat tegenover zijn woning over 
een oppervlak van minstens 20 x 3 

‘maatvoeten’ (ca. 6 bij 1 meter) vanaf de 
wal een bijt werd gehakt, zodat bij een 
uitslaande brand geen tijd verloren ging 

met ijs hakken. In principe was het de 
volwassen mannelijke bewoner die daar-
voor de aangewezen persoon was. Bij uit-

De brandweer van Jutphaas ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan 
van de Prov. Brandweerbond in 1923. 
Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ0887 
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zondering kon een alleenstaande vrouw 
echter ook worden gedwongen om voor 
haar huisje een bijt te hakken. Wanneer 
iemand huurder was of als er sprake was 
van meerdere huurders binnen een zelfde 
pand, werd ervan uitgegaan dat zij dezelf-
de plichten hadden als de anderen. Wan-
neer een huurder in   gebreke bleef, werd 
in eerste instantie de eigenaar aangespro-
ken voor het betalen van een boete. De 
algemene regel was dat vrouwen en jonge-
ren beneden 16 jaar in principe van het 
bijthakken waren vrijgesteld.    
     
Men kan zich afvragen of een ordonnantie 
als bovengenoemd niet wat overdreven 
was. In de winterperiode zou men b.v. ook 
hebben kunnen volstaan met de inzet van 
enkele gerechtsdienaren of klepwakers, 
die toch al diverse diensten voor het be-
stuur verrichtten. Van een soortgelijke 
regeling lijkt in Vreeswijk inderdaad  
sprake te zijn geweest, zoals wij kunnen 
lezen in een boekje over de Vreeswijkse 
Brandweer, dat onlangs verscheen in een 
reeks van publicaties over de veelbewogen 
historie van Vreeswijk. Maar of deze rege-
ling tijdens een langdurige en strenge 
winterperiode uitvoerbaar was (de ijsvloer 
moest dan door slechts enkele mensen 
over honderden meters van bijten worden 
voorzien) is op zijn minst twijfelachtig.  
 
De achtergrond en het grote belang van de 
‘Ordonnantie nopens het Ys Byten’ wordt 
pas duidelijk wanneer men de klimatolo-
gische omstandigheden van de 17e  en een 
deel van de 18e eeuw in aanmerking 
neemt. Een bijzonder boeiende en lezens-
waardige publicatie hierover is het boek 
‘Bar en Boos’ van drs. J. Buisman. Van 
beroep historisch geograaf, verzamelde hij 
alle mogelijke gegevens over “zeven     
eeuwen winterweer in de Lage Landen”. 

Vanaf ca. 1590 tot ver in de achttiende 
eeuw is volgens hem sprake geweest van 
wat tegenwoordig door klimatologen als 
‘de kleine ijstijd’ wordt aangeduid. Hoe-
wel het KNMI en een aantal West-
Europese weerstations pas vanaf 1730 het 
temperatuurverloop dagelijks bijhielden, 
blijkt uit beschrijvingen in diverse publi-
caties en dagboeken dat veel winters, met 
name in de 17e eeuw, uitzonderlijk streng 
moeten zijn geweest. Het betreft dan 
vooral de lengte van de vorstperioden. 
Men kan er volgens drs. Buisman zeker 
van zijn dat in dit opzicht alle mogelijke 
records werden gebroken. Wanneer een 
rivier als de Lek gedurende strenge win-
ters vaak tot eind maart nog lopend kon 
worden overgestoken en het soms zelfs 
mogelijk bleek om met boerenkarren over 
het ijs van Kampen naar Amsterdam te 
rijden, dan moeten ook overdag de tempe-
raturen bijzonder laag zijn geweest.     
Illustratief voor de Siberische koude    
tijdens de abnormaal strenge winter van 
1709 (door veel meteorologen nog steeds 
beschouwd als een der allerstrengste) is de 
door drs. Buisman geciteerde passage uit 
een dagboek van Monsieur Caesmaker uit 
Dendermonde (België). Rillend van de 
kou maar met veel gevoel voor dramatiek 
sloot hij zijn journaal op 24 januari af met 
de verzuchting: “Terwyl ik dit schryve, 
zittende voor het vuyr, vriest de inkt in 
den penne …”  
 
Het zal duidelijk zijn uit het bovenstaande 
dat de bestrijding van branden in de win-
terperiode veel problemen gaf, al was het 
alleen al vanwege de noodzaak dat tijdens 
bittere kou de bijten die waren gehakt 
vrijwel dagelijks moesten worden open 
gehouden. Bijzonder praktisch was in elk 
geval de oplossing om voor het blussen 
van branden niet de zware ijzeren huis-
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houdemmers te gebruiken. Door de     
gemeentelijke overheid werden daarvoor 
veel lichtere, leren brandemmers         
verstrekt. Ze werden in opdracht ver-
vaardigd van ‘goet geloyt ossen- of koe-
yenleder’. In het Placaatboek van Utrecht 
worden zelfs de maten van deze brandem-
mers genoemd: van de bodem tot de rand 
waren ze 11 duimen hoog met een bin-
nendiameter van ca. 9 duimen. In een bij 
de ordonnantie voor Vreeswijk bijgesloten 
lijst worden alle namen van de hoofdbe-
woners vermeld met het aantal emmers 
dat zij voor hun huis kregen uitgereikt. In 
totaal werden daarvoor aan 91 gezinnen 
en alleenstaanden 211 emmers uitgereikt. 
Aan de hand van deze lijst kan naar schat-
ting worden vastgesteld dat Vreeswijk in 
die tijd niet veel meer dan 450 inwoners 
heeft geteld. Of voor   Vreeswijk dezelfde 
afmetingen voor    emmers werden aange-
houden als voor de stad Utrecht zou mis-
schien nog na te gaan zijn, wanneer van 
deze emmers nog exemplaren bewaard 
zijn gebleven. 
 
Over brandschattingen     
Veel meer nog dan Jutfaas is Vreeswijk in 
vroegere eeuwen het toneel geweest van 
oorlogshandelingen. In de door Kaspar 
Burman in 1758 heruitgegeven oude 
Utrechtse jaarboeken lezen wij in deel I 
(pag. 31) over de wandaden van Jonker 
Jan van Arkel, Heer van Zoelen. In 1402, 
tijdens het beleg van de stad en het kasteel 
Gornichem (lees: Gorinchem), waarbij 
over en weer de nodige slachtoffers vie-
len, stak van Arkel in de Herfstmaand met 
wat voetvolk de Lek over:  
  
En Vreeswijk en ’t Gein genoegzaam         
verbrant hebbende, hadde hy eenen 
grooten roof over de Lek binnen          
Hagestein gebracht ’t welk de Bisschop 

Frederik van Blankenstein die tot noch 
toe niets vyandelijks tegen de Heer van  
Arkel hadde ondernoomen, zeer euvel 
heeft opgevat. 
 
De gebruikelijke gang van zaken was dat 
de belegeraar aan de onthutste dorpsbe-
woners eerst een financieel ‘voorstel’ 
deed, waarmee zij de brandstichting nog 
konden voorkomen. Wanneer ze het    
gevraagde bedrag (soms ook de levering 
van goederen in natura) niet konden op-
brengen of dit botweg weigerden, was het 
dorp overgeleverd aan totale plundering 
en verwoesting.Uit het bovenstaande 
blijkt dat Vreeswijk in 1402 kennelijk 
geen verweer had tegen deze onverhoedse 
inval van de Heer(!) van Zoelen en zijn 
trawanten.  
In deel II van Het Ontroerde Nederlandt 
waarvan de oorspronkelijke uitgave uit 
1676 enkele jaren geleden door onze his-
torische kring werd aangeschaft, lezen wij 
hoe in 1672 na een mislukte aanslag op 
Muyden de Fransen zich in het landt van 
Vianen hergroepeerden om zich te bezin-
nen op andere plunderingen en berovin-
gen. Daarvan werd met name Vreeswijk 
(en ten dele Jutfaas) het slachtoffer. De 
illustraties in Het Ontroerde Nederlandt 
(pag. 409 – 413) met ondermeer een af-
beelding van de ernstig toegetakelde mo-
len van Vreeswijk worden begeleid door 
onderstaande tekst:  
 
Den aanslag op Muyden aldus mislukt, 
schenen de Fransen omtrent het land van 
Vianen noch yets te willen aanvangen tot 
welken eynde een leger in die gewesten 
begon te vergaren. 
Doch alles wel hebbende doorsnuffelt 
vonden ze de hollandse post zoo vast met 
volk bezet en  
door ’t water bestroomt dat ze niets heb-
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ben dorven by der hant nemen. 
Maar de schans die ze (de Fransen) aan de 
Vaert hadden gemaakt verzorghden ze 
met alderley krijghs-tuygh, inzonderheyt 
van granaden, stinkpotten en takke-
bossen met pek, teer en smeer bestreken; 
alsmede seekere steenen Windtmolen die 
dicht daaraan stont en na de welke zy op 
de hooghste verdieping, onder de kap, wel 
10 voeder (vrachten) groote kaeysteenen 
hebben doen brengen om die in geval van 
noodtweer langs de muren op de besprin-
gers te laten afrollen. 
 
De gevolgen van al dit oorlogsgeweld tref-

fen wij aan op pag. 33 van Vreeswijk 
Voorheen door J.G.M. Boon. In een 
‘Memorie van schade’ ingediend door de 
weduwe van Dirck van Raveswaij wordt 
aan het gemeentebestuur voor de bijna 

geruïneerde korenmolen een schade van 
1000 gulden gemeld. Het betreft: een afge-
broken rontsel, wech genomen deuren 
ende vensters, de dairin gemaeckte schiet-
gaten ende alles dat van binnen werd be-
dorven en ondermijnt. De verder door de 
weduwe geleden schade aan haere huysin-
gen bedraagt ruim 16.000 gulden. (Deze 
gegevens werden ontleend aan een docu-
ment uit het archief van de gemeente 
Vreeswijk). Het jaar erna, zo meldt de 
heer Boon, wordt Vreeswijk een brand-
schatting opgelegd door de zich inmiddels 
terugtrekkende Fransen. De - naar wij 
mogen aannemen - intussen herstelde 

molen wordt door de Fransen als dreigen-
de inzet gebruikt. Er moet een bedrag van 
500 gulden op tafel komen ‘of anders sell 
de molen springen en de Vaerdt geheel 
afbranden’. 

Een oude brandspuit. 
Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ1433 
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Het zal duidelijk zijn dat er tijdens her-
haalde brandschattingen hoegenaamd 
geen sprake kon zijn van welke vorm van 
brandbestrijding ook.  
De uitvinding van de brandspuit: een 
keerpunt in de brandbestrijding 
Een ware revolutie in de brandbestrijding 
was de uitvinding van de brandspuit in 
1672 door Jan van der Heyden. Het bete-

kende het einde van de inspanningen van 
vele anonieme waterdragers die bij uit-
slaande branden met hun leren of houten 
emmers een wedloop moesten houden 
tegen de dreigende vuurzee. Voor de win-
terperiode had dit het grote voordeel dat 
bij strenge vorst nu kon worden volstaan 
met het hakken van een veel kleiner aan-
tal bijten van niet veel meer dan een me-
ter in het vierkant, met aanzienlijk grotere 
tussenafstanden.  
Met de aanschaf van de eerste primitieve 
brandspuit heeft Vreeswijk t.o.v. Jutphaas 

het spits afgebeten. Na het verhelpen van 
een aantal kleine gebreken werd hij op 27 
november 1730 officieel in gebruik geno-
men. Wanneer wij echter lezen hoeveel 
werk er moest worden verzet en hoeveel 
mankracht het vroeg om het loodzware 
materiaal naar de plaats van de brand te 
transporteren dan kan men zich met recht 
afvragen of er niet veel te veel tijd verlo-

ren ging eer het water op het vuur kwam.    
Hoe vaak de brandspuit dienst heeft ge-
daan, is moeilijk na te gaan. In 1752 blijkt 
hij bij een inspectie door pompenmaker 
Kraan zo veel mankementen te vertonen, 
dat hij voorlopig buiten gebruik wordt 
gesteld. Het duurt tot najaar 1755 eer hij 
na grondige revisie en het betalen van een 
forse rekening weer bedrijfsklaar wordt 
geacht. In 1838 wordt door de heer De 
Wildt uit Utrecht een nieuwe 
‘slangenbrandspuit’ geleverd. 
 

Brandspuithuisje nr. 1 aan het Sluisje omstreeks 1930. 
Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ0387 
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Het dorp Jutphaas blijkt met de brand-
bestrijding op eigen grondgebied heel wat 
minder haast te hebben gehad. Bij grote 
branden werd steevast een beroep gedaan 
op de omliggende gemeenten. Omstreeks 
de jaren 1760 tot 1770 doen zich echter 
diverse branden voor die voor de inwo-
ners aanleiding zijn om bij de ambachts-
heer Louis de Malapert op de aanschaf van 
een brandspuit aan te dringen. Precies    
40 jaar later dan Vreeswijk schaft        
Jutphaas, nadat onder de inwoners van 
Nedereind en Overeind een inzameling is 
gehouden, zijn eigen brandspuit aan. Er 
wordt voorts een uitgebreid reglement 
opgesteld met de indrukwekkende aanhef: 
Reglement en Ordre Omtrent de          
Beheringe en ’t Gebruyk der Brandspuyt 
tot Jutphaas mitsgaders eenige bepalinge 
ter voorkoming van Brand.  
 
Het is moeilijk zich een voorstelling te 
maken van het aantal mensen dat bij de 
bediening van deze loodzware brandspui-
ten aan het eind der 17e eeuw moest assis-
teren. In de publicatie Brand en Brand-
bestrijding in Vreeswijk wordt gesproken 
over een ploeg van liefst 200 brandweer-
lieden en helpers. Bij uitslaande branden 
werd vaak ook nog een beroep gedaan op 
het toegestroomde publiek om assistentie 

te verlenen. Het zal dan nog enkele hon-
derden jaren duren eer de brandweer zo 
gemoderniseerd is dat met niet meer dan 
een tiende van het bovengenoemde aantal 
kon worden volstaan. 
 
Geraadpleegde publicaties  
Het Ontroerde Nederlandt, 

(oorspronkelijke uitgave)  
een waarachtig verhaal van den   
Fransen, Engelsen, Keulsen en    
Munstersen Oorlog tegen de          
Vereenigde Nederlanden), 1676 

Groot Placaatboek der Stad Utrecht, Deel 
III (oorspronkelijke uitgave) 
Samengesteld door Johan van den 
Water, rechtsgeleerdeitg.  
Jacob van Poolsum , 1729 

Verzamelde Utrechtse Jaarboeken, deel I 
 Samengesteld door Kasper Burman, 
1758 

Jutphaas Verleden Tijd 
Uitgave van de Historische Kring 
Nieuwegein, 1983 

Brand en brandbestrijding in Vreeswijk 
door Rina Copier van den End 

Vreeswijk Voorheen 
door J.G.M. Boon; Uitgave gemeente 
Nieuwegein 1972 

Voor u gelezen in ‘Jutphaas in het nieuws 1956-1959’. 
door Cees Brugman  

 
Inleiding: 
Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 
Materie (kortweg FOM) zich in Jutphaas heeft gevestigd. Reden om in deze uitgave van 
de Cronyck daar aandacht aan te schenken. 
In de jaargangen 1958 en 1959 van dagblad ‘Het Centrum’ is met betrekking tot dit gebeu-
ren het nodige teruggevonden in het door J. Schut uitgegeven boekje. Een aantal berich-
ten zijn onverkort voor u op een rijtje gezet.  
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Het eerste bericht komt uit de krant van 
10 februari 1958, en luidt als volgt: 
ATOOMONDERZOEK IN JUTPHAAS. 
De Stichting Fundatie Onderzoek der  
Materie (F.O.M.) is voornemens een labo-
ratorium voor thermomoleculair onder-
zoek (de samenvoeging van lichte atoom-
kernen) te vestigen in het landgoed    
Rijnhuizen, aan het Merwedekanaal in 
Jutphaas gelegen  
Onderhandelingen met het gemeente-
bestuur van Jutphaas  hebben, zo weet Het 
Vrije Volk te melden, ertoe geleid, dat van 
die kant geen bezwaar tegen vestiging van 
het laboratorium zal worden gemaakt, 
omdat aan de daar te verrichten onderzoe-
kingen voor de bevolking geen gevaren 
zijn verbonden. 
 
(In bovenstaand artikel is de naam van de 
stichting verkeerd geschreven. Het moet 
zijn: Stichting Fundamenteel Onderzoek 
der Materie – Redactie) 
 
Vijf dagen later, 15 februari 1958, bericht 
de krant: 
 
GEMEENTERAAD JUTPHAAS. 
Kernfusieproject biedt zeer vele voorde-
len.   Natuurschoon blijft onaangetast. 
JUTPHAAS.-- In de vergadering van de 
raad van vrijdagavond zijn door de burge-
meester De Smeth van Deurne enkele  
mededelingen gedaan in verband met de 
voorgenomen vestiging van een laborato-
rium van de Stichting Fundamenteel    
Onderzoek der Materie. Deze stichting zal 
zich bezighouden met onderzoekingen op 
het gebied der kernfusie. Deze fusie is iets 
geheel anders dan kernsplitsing. Bij fusie 
komt geen radio-actieve afvalstof vrij. 
Voor deze onderzoekingen zijn in ons 
land 5 werkgroepen gevormd. Twee zul-
len naar Jutphaas komen. Dit project biedt 

zeer veel goede vooruitzichten voor de 
gemeente  Jutphaas. Het landgoed 
“Rijnhuizen” zal zo veel mogelijk in zijn 
natuurschoon onaangetast blijven. Voor 
deze vestiging zal echter te zijner tijd het 
uitbreidingsplan gewijzigd moeten wor-
den. 
De raad was unaniem van mening dat de-
ze oplossing voor bestemming van      
Rijnhuizen wel een van de beste is.     
Zonder echter definitieve plannen te ken-
nen, kan men nu echter nog moeilijk een 
oordeel vormen. 
 
 
De berichtgeving in dagblad  
‘Het Centrum’ over dit onderwerp valt 
dan stil. Pas een vol jaar later, op             
12 februari 1959, wordt weer wat gemeld 
over dit onderwerp: 
 
 
LANDGOED ‘RIJNHUIZEN’ VOOR 
WANDELAARS TABOE. 
INTERESSANTE LEZING OVER DE 
F.O.M. VOOR BEJAARDEN. 
JUTPHAAS.—De voornaamste reactie van 
de bejaarden op de sociëteitsmiddag te 
Jutphaas na de lezing van de heer H.K. 
Visser over het F.O.M. werd door de oud-
brugwachter De Bruin naar voren ge-
bracht, namelijk de vraag of de oudjes nu 
“Rijnhuizen”een nieuwe bestemming 
kreeg, nog op het landgoed  mochten 
wandelen. Helaas moest de heer Visser 
hierop meedelen, dat althans de eerste 
jaren, die besteed zullen worden aan de 
voorbereiding tot de uiteindelijke bestem-
ming van Rijnhuizen en de bouw en ver-
bouwing dit niet mogelijk is.  
 
GEEN GEVAAR VOOR BEVOLKING 
Wel kon spreker de bejaarden verzekeren 
dat de vestiging van het F.O.M. te Jutp-
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haas  voor de bevolking geen gevaar ople-
vert. Dit betekende wel een gehele gerust-
stelling, want zoals de voorzitter van het 
bejaardencomité, de heer J.G. van Dijk in 
zijn welkomstwoord zeide, menigeen slaat 
de schrik om het hart als het woord 
“atoom” wordt genoemd. Een medewerker 
van Rijnhuizen, de heer Visser, zei aan het 
begin van zijn lezing, dat hij begrip had 
voor het feit dat men in Jutphaas wel eens 
wil weten wat er precies aan de hand is. 
Nederland is vooral door de oorlog door 
de bezetting flink achter geraakt met het 
wetenschappelijk onderzoek en toen na de 
oorlog vooral de industrie zich snel her-
stelde, konden de Universiteiten aan de 
vraag naar wetenschapsmensen niet meer 
voldoen en zo werd dan op 15 april 1946 
de Stichting voor Fundamenteel Onder-
zoek der Materie opgericht en werd de 
directie op het Lucas Bolwerk te Utrecht 
gevestigd. De verschillende werkgemeen-
schappen werden noodgedwongen over de 
universiteiten, o.a. Amsterdam, Gronin-
gen en Utrecht verdeeld, terwijl ook een 
groep bij de KEMA te Arnhem is onderge-
bracht. De samenwerking met Noorwe-
gen, waar een kernreactor werd gebouwd 
is ook door een commissie uit het F.O.M. 
tot stand gebracht. De aanleiding hiertoe 
vormde het feit dat Nederland een voor de 
oorlog aangekochte hoeveelheid kostbaar 
uranium tijdens de bezetting wist te ver-
bergen en zodoende met Noorwegen dat 
geen uranium bezat, kon gaan samenwer-
ken. 
Vanwege het feit dat er aan de wereld-
voorraad uranium eens een einde komt is 
men op een conferentie in 1955 tot het 
besluit gekomen te onderzoeken of men 
geen lichtere materialen zoals waterstof 
kan samensmelten. Het voordeel van deze 
kernfusie is wel dat het vrij waardeloze 
materiaaldat in de reactor wordt gedaan er 

zeer waardevol uitkomt. Zover is het ech-
ter nog niet want een renderende reactor 
is nog niet gebouwd. Dit onderzoek gaat 
nu op “Rijnhuizen” gebeuren.  
Over “Rijnhuizen” vertelde de heer Visser 
nog, dat 1 maart a.s. (= 1959) een aanvang 
wordt gemaakt met de verbouwing van 
het kasteel en de koetshuizen. Het kasteel 
wordt ingericht als studeerverblijf, terwijl 
ook de bibliotheek hier onderdak vindt. 
De koetshuizen worden voorlopig toto 
laboratorium verbouwd. Tegen het einde 
van dit jaar hoopt men hiermee klaar te 
zijn. 
Met de bouw van een nieuw laboratorium 
wil men in 1960 beginnen. Dit gebouw zal 
100 M. lang, 40 M. breed en 6 M. hoog 
worden. Momenteel werken 10 mensen in 
vier kleine barakken op “Rijnhuizen”. Dit 
getal zal spoedig 40 bedragen, terwijl aan 
het eind van een gemaakt vijfjarenplan in 
1965 ongeveer 200 technici en weten-
schapsmensen op “Rijnhuizen”hun werk 
zullen hebben. 
Dat wij in Jutphaas zijn terechtgekomen is 
niet onze wil, aldus spreker. De wens was 
ergens ten westen van de stad Utrecht een 
plaats te vinden maar de regering wilde 
dit gebied vrij houden als recreatieoord. 
Jutphaas biedt zeker wat zijn ligging be-
treft grote voordelen maar ook nadelen. 
Zo zullen voordat de nieuwe hallen wor-
den gebouwd de heiers er aan te pas moe-
ten komen, gezien de drassigheid van de 
grond. (Wordt vervolgd) 
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De Persil…….. zoals het was 
door Joop Terpstra 

Gezicht vanaf de Jutphase Dorpsstraat (thans Herenstraat) op de Persilfabriek in de vijftiger 
jaren van de 20e eeuw. Sinds 1932 produceert het bedrijf zeeppoeder op deze plaats. 
(Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ0097) 

De in 1839 gebouwde villa “Voorzorg” die nabij de Henkelfabriek langs De Doorslag staat. 
Het gebouw is ten tijde van de Olie- en Lijnkoekenfabriek Cockuyt en ook na 1932 gebruikt 
als directiewoning. Henkel heeft het nu in gebruik als opslagruimte. 
(Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ0101)  
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Een beeld van de feestelijkheden bij de viering van het 25 jarig bestaan van de Persilfabriek 
in Jutphaas. De foto is gemaakt op 2 mei 1959. 
(Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ5616) 

Een product-presentatie van de wasmiddelenmerken Persil, Henco en Sil uit de dertiger jaren 
van de 20e eeuw.  
(Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code HE028) 
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Herinnering. 
Vier mei, de dag van de herinnering aan 
de tweede wereldoorlog. Ik wil die herin-
nering vandaag met u proberen in te vul-
len en aan te vullen, door een reis langs 
bijzondere plekken uit de geschiedenis 
van die oorlog, die nog altijd in ons geheu-
gen rondspookt. 
 
Oradour-sur-Glane. 
Daartoe wil ik allereerst met u een kleine 
duizend kilometer naar het zuiden, naar 
Midden-Frankrijk, naar een plaatsje vlak 
bij Limoges. Het is 8 juni 1944, twee da-
gen na de invasie in Normandië. Een 
vrachtwagen met Duitse soldaten is op 
weg naar het bedreigde gebied in het 
noordwesten en wordt vlakbij Limoges 
beschoten door Franse verzetsstrijders. Er 
vallen drie doden, en de SS-leiding besluit 
tot represailles. SS-majoor Adolf Dickman 
kiest het dorpje Oradour-sur-Glane uit, 
waar de volgende dag, op zaterdagmiddag, 
bijna 650 mensen worden opgeschrikt 
door een troep Duitse SS-ers. Zij halen alle 
inwoners uit hun huizen, scheiden de 
mannen en de vrouwen, en schieten ze 
daarna zonder uitzondering dood. Daarna 
verbranden ze alle lichamen, en schieten 

ze alle huizen met vlammenwerpers in 
brand. Zeshonderd tweeënveertig on-
schuldige slachtoffers, een dorp totaal uit-
geroeid. 
 
De Franse autoriteiten hebben, op last van 
generaal Charles de Gaulle, na de oorlog 
besloten de ruïnes van Oradour-sur-Glane 
onaangetast te laten. Ze staan er nog net 
zo bij als 64 jaar geleden. Er staat nog hier 
en daar een uitgebrande Traction Avant in 
een tuin, en in de bakkerij staat alles nog 
op z’n plek, alsof er vandaag weer pain de 
campagne gebakken zal worden. 
Wie Oradour-sur-Glane ooit gezien heeft, 
zal het nooit meer vergeten. Het is het 
meest indrukwekkende openlucht-
oorlogsmuseum van Europa. Er komen per 
jaar honderdduizenden mensen om het 
verhaal van Oradour te horen en om op de 
plek zelf iets dichter betrokken te zijn bij 
wat daar gebeurde. 
 
Dat zie je op veel meer plekken dan in 
Oradour-sur-Glane. Nu er steeds minder 
mensen zijn die uit eigen ervaring de ver-
halen over de tweede wereldoorlog kun-
nen vertellen, steunt de herinnering op 
andere pijlers. Op de geschriften natuur-

De Plek 
door Ad van Liempt 

 
Inleiding 
Tijdens de dodenherdenking van 4 mei 2008 in de Nicolaaskerk hield Ad van Liempt een 
lezing over plekken, die in de tweede wereldoorlog ‘bijzonder’ zijn geworden door –
vooral- verschrikkelijke voorvallen. In zijn lezing noemt Van Liempt ook de gebeurtenis 
van 7 mei 1945 in het dorp Jutphaas. Eerder is in Cronyck de Geyn aandacht geschonken 
aan gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog in Jutphaas en Vreeswijk. De redactie 
vindt de lezing van Ad van Liempt uit Nieuwegein, hoofd historische programmering 
NPS en schrijver, waard om in de Cronyck te publiceren, ook al omdat maar heel weinig 
bekend is geworden van wat zich op die 7e mei 1945 heeft afgespeeld binnen die kleine 
dorpsgemeenschap. 
Ad van Liempt verleende zijn medewerking. 
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lijk, er komen alleen in Nederland per jaar 
al meer dan tweehonderd boeken uit over 
de tweede wereldoorlog, en er zijn er al 
duizenden. Maar de herinnering steunt 
ook op egodocumenten, dagboeken voor-
al. En op plekken, waar de verhalen zich 
hebben afgespeeld. Naoorlogse Nederlan-
ders – en zij niet alleen – hebben een on-
geremde fascinatie ontwikkeld voor de 
plekken van herinnering, de lieux de mé-
moires.  

Het Anne Frankhuis. 
Neem het Anne Frankhuis aan de        
Amsterdamse Prinsengracht. Op de 
schuilplaats van dat meisje, van wie dat 

prachtig geschreven dagboek is bewaard 
gebleven, komen per jaar een miljoen 
mensen af, een miljoen. En allemaal heb-
ben ze die met niets te vergelijken erva-
ring: je bent dáár waar het gebeurd is, 
waar Anne in haar dagboek schreef. 
 
Kamp Westerbork. 
Of neem Kamp Westerbork, dat onher-
bergzame stuk heide in Drenthe, van 500 
bij 500 meter. Jarenlang na de oorlog bleef 

het een kamp, eerst voor politieke 
gedetineerden uit de oorlog, daarna 
voor gerepatrieerde Indische Neder-
landers, daarna voor Molukkers. Pas 
vijfentwintig jaar geleden begon 
Nederland in te zien dat daar in dat 
doorgangskamp, waarvandaan elke 
dinsdag de trein naar de vernieti-
gingskampen vertrok, zoveel is ge-
beurd, dat we ons dat moeten blij-
ven herinneren. Er staan nu ver-
schillende monumenten op het ter-
rein, geen barakken meer.  
 
Wel staat er, bij de ingang, het voor-
malige huis van kampcommandant 
Albert Konrad Gemmeker. Daar 
heerste hij als een grootvorst over 
de duizenden kansloze joden in zijn 
kamp, daar ontving hij, samen met 
zijn fanatieke nazi-maitresse Frau 
Hassel, de hoge heren uit Amster-
dam en Den Haag met copieuze di-
ners. Daar lag, ergens in een kast, 
ook twee jaar lang de kampfilm die 
hij had laten maken, maar waar hij 

uiteindelijk niets mee gedaan heeft. Het is 
de enige originele visuele registratie van 
de Jodenvervolging, een film van onge-
kende historische waarde. 
 
Dat huis is jarenlang bewoond geweest 
door een zonderlinge oude dame die met 

Ad van Liempt tijdens zijn voordracht van  
4 mei jl. in de Nicolaaskerk.  
(foto H. Kroezen) 
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niemand contact had. Sinds kort is ze 
overleden, het huis is leeggehaald. De be-
stemming van het verwaarloosde houten 
pand – waar sinds de jaren veertig niets 
veranderd lijkt – is nog onbekend.  
Vorige week stond ik er door de ramen te 
kijken: een niet te omschrijven gevoel 
overvalt je daar, je staat in de tuin van de 
man die, in zijn dienstperiode, tachtigdui-
zend joden naar hun ondergang stuurde, 
en er zelf met een paar jaar gevangenis-
straf vanaf kwam, omdat hij zo geloof-
waardig kon liegen dat hij niet wist wat 
het lot van de gedeporteerde joden zou 
zijn..  
 
Kamp Vught. 
We reizen verder naar Kamp Vught, het 
SS-concentratiekamp bij Den Bosch. Hoe-
wel daar een groot deel van het terrein 
inmiddels is opgeslokt door de plaatselijke 
gevangenis, biedt het voormalige kamp 
nog veel huiveringwekkende plekken. 
Daar blijkt bijna dagelijks dat de herinne-
ring aan een plek ook jongeren niet onbe-
roerd laat. Het Herinneringscentrum 
Kamp Vught heeft een film over het kamp 
laten maken, speciaal geschikt voor jonge 
mensen, scholieren. Daaraan gekoppeld is 
een lespakket, dat ze op school, na het 
zien van de film, behandeld krijgen. En als 
ze dan het verhaal van Vught min of meer 
kennen, gaan ze per klas naar het kamp. 
En van een van de rondleiders daar weet 
ik dat zelfs de meest onrustige vmbo3-klas 
stilvalt, als ze in cel 115 het verhaal horen 
over de 74 vrouwen die daar een nacht 
werden opgesloten – tien van hen over-
leefden die hel niet. Cel 115, een plek die 
nooit meer uit je hoofd gaat. 
 
Amsterdam. 
Nog iets dichter bij huis: de hoofdstad, de 
Euterpestraat. U zult ‘m vergeefs zoeken 

op de Tomtom of in het stratenboek: de 
straatnaam is vervangen door Gerrit van 
der Veenstraat, genoemd naar de befaam-
de verzetsstrijder. In de Euterpestraat was 
een pleintje ingebouwd, het Adama van 
Scheltemaplein. In de oorlog stonden daar 
twee scholen, tegenover elkaar. De ene 
was gevorderd door de Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung: daar werd de 
Nederlandse jodenvervolging georgani-
seerd. Aan de overkant zat de SD, de    
Sicherheitsdienst. Die school is nog intact, 
de martelkelders zijn er nog, tegenwoor-
dig is het een fietsenstalling. En de kamer 
van de rector, dat was vroeger de kamer 
van politiechef Willy Lages, een van de 
Vier van Breda. Ik mocht er een keer in – 
een beklemmend idee, maar de rector 
draagt zijn dagelijks lot manmoedig.  
 
De school aan de overkant is weggebom-
bardeerd in een overigens grotendeels 
mislukt precisiebombardement van de 
geallieerden – er vielen zeker vijftig on-
schuldige slachtoffers in de buurt. Maar in 
die school huisde in 1943 een groep man-
nen die joden van huis haalden en bij inle-
vering zeven gulden vijftig per jood moch-
ten opstrijken. Het is, om met de dichter 
Armando te spreken, een schuldig land-
schap, een schuldig plein.  
 
Ik heb me jaren geleden verdiept in die 
groep jodenjagers – van wie de meesten na 
de oorlog de doodstraf kregen, maar die is 
bijna nooit uitgevoerd. In 1960 waren ze 
allemaal weer vrij.  
Toen ik daarmee bezig was, heb ik op een 
stoep gestaan in de Waalstraat in de     
Amsterdamse Rivierenbuurt. Daar meldde 
zich op een vroege zomeravond van 1943 
een jodenjager bij de huisbaas van het be-
treffende flatblok. Hij kwam de sleutels 
halen van 89II, want die woning wilde hij 
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graag huren. Dat zal niet gaan, antwoord-
de de huisbaas, want dat huis wordt ge-
woon bewoond. De jodenjager antwoord-
de: “Nou, dat is geen probleem, want de 
bewoners worden vanavond opgehaald.” 
De huisbaas was verbijsterd, maar inder-
daad, die avond werden de vier zussen 
Van der Kar, die op 89II woonden, uit hun 
huis gesleept. Kort daarna gingen ze via 
Westerbork naar Polen, ze hebben de 
Waalstraat nooit meer gezien.  
Als je weet wat er gebeurd is, kan de een-
voudigste stoep een ijzingwekkende plek 
worden. 
 
De Rivierenwijk in Utrecht. 
Nog dichter bij huis, de Utrechtse         
Rivierenwijk. Schipbeekstraat 23. Daar 
woonde de familie Kamperman, die voort-
durend joodse onderduikers óf zelf opnam 
óf in de buurt onderbracht. Op dinsdag-
middag 8 juni 1943 stonden twee jodenja-
gers op de stoep, ze waren met een taxi 
van het station gekomen. Ze zochten twee 
joodse kinderen, en vonden er uiteindelijk 
vijf, die ze meenamen naar Amsterdam. 
De dochter van de familie Kamperman 
moest mee, want een van de mannen zei: 
“Je denkt toch niet dat ik met een joden-
kind op schoot ga zitten.” Dat sloeg op de 
jongste van die vijf kinderen, Appie de 
Leeuwe, hij was toen tien maanden oud. 
Mevrouw Kamperman was razend. Ze 
ging de volgende dag naar de Hollandsche 
Schouwburg in Amsterdam. Althans naar 
de ertegenover gelegen crèche waar de 
joodse kinderen zolang werden onderge-
bracht. Ze werd niet binnengelaten. Een 
paar dagen later ging ze weer, nog steeds 
woedend over wat er gebeurd was. Nu 
kwam ze wel binnen, ze ontdekte de klei-
ne Appie, verborg hem onder haar jas en 
verliet ongemerkt de crèche. Ze bracht 
het kind bij een onderduikadres in veilig-

heid, Appie overleefde de oorlog. 
Drie jaar geleden kreeg mevrouw Kamper-
man postuum een Yad Vashem onder-
scheiding wegens haar moed. Appie de 
Leeuwe, inmiddels een zestiger, was erbij. 
En ik kan nooit meer door de Schip-
beekstraat fietsen zonder dat dat verhaal 
door mijn hoofd schiet, de extreme door-
traptheid van de Nederlandse jodenjagers 
in contrast met de extreme dapperheid 
van mevrouw Dirkje Kamperman. 
 
Jutphaas; 7 mei 1945. 
Tenslotte, nóg dichter bij huis. Een voor 
verreweg de meeste Nieuwegeiners onbe-
kende, nietszeggende plek. Op de Heren-
straat, een paar honderd meter hier van-
daan, niet ver van de Henkelfrabriek, die 
vroeger de Persil heette.  
Eigenlijk had de oorlog al voorbij moeten 
zijn. Het was 7 mei 1945, de Duitsers had-
den al gecapituleerd, maar ze waren nog 
niet ontwapend – althans niet allemaal. 
Toch was Nederland al in een uitbundige 
bevrijdingsstemming, ook het nietige 
dorpje Jutphaas.  
Wat er precies gebeurd is die dag, en hoe 
– dat is nooit goed uitgezocht, het trauma 
heeft tot nu toe kennelijk een grondig 
onderzoek in de weg gestaan. 
Wat we weten is dit: een Duitse soldaat, 
gewapend met een automatisch pistool, 
reed op een motor door de straten van 
Jutphaas en dreigde op de feestvierende 
mensen te schieten. Hij was volgens getui-
gen dronken. Leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, die toen tot taak hadden 
de orde te handhaven, maar niet de be-
voegdheid om Duitsers te ontwapenen, 
probeerden de man tot rede te brengen en 
hem zijn wapen af te pakken. Toen hij 
dreigde op ze te schieten, was één van de 
BS-ers hem voor, hij schoot hem neer. 
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Daarop kwam een grote groep Duitse sol-
daten, die zichzelf hadden ingekwartierd 
in dat prachtige kasteel Rijnhuizen, in 
actie. Ze schoten in het wilde weg op het 
publiek, ze belegerden het toenmalige 
gemeentehuis, hier vlak naast, en ontke-
tenden een hevig vuurgevecht met de 
mannen van de Binnenlandse Strijdkrach-
ten. Dat eindigde pas na anderhalf uur, 
toen een Canadese tank naderde en de 
Duitsers zich overgaven. 
Bij dit onbegrijpelijke gevecht, in de bles-

suretijd van de oorlog, stierven vijf men-
sen een zinloze dood – twee leden van de 
BS en drie omstanders. Dat gebeurde alle-
maal hier, buiten, vlak bij, in dat kleine 
dorpje Jutphaas, één dag na de Duitse ca-
pitulatie in Wageningen.  
 
Wie het verhaal kent, zal niet meer ge-
dachtenloos over de Herenstraat kunnen 
gaan. Die oorlog, die laat ons nooit meer 
los, want de plekken waar ze werd uitge-
vochten, die blijven. Ver weg en vlak bij. 

De plek van de geschiedenis: Jutphaas 7 mei 1945. 
(Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS0175) 
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Enquête over de dagtrip: de wensen zijn duidelijk! 
 
In het afgelopen jaar en ook tijdens de laatste jaarvergadering, zijn vragen gerezen over de 
opzet van onze jaarlijkse dag-excursie. Daarom heeft de Werkgroep Publicaties besloten 
om tijdens de trip van 2008 een enquête te houden over de opzet van het programma.  
De deelnemers aan de enquête konden kiezen uit vijf mogelijkheden: 
Houden zoals het nu is (kosten tot nu toe € 17,50 p.p.) 
Zoals nu, maar met vrije tijd voor een wandeling of lunch. (ook € 17,50) 
Langere, duurdere dagtrip, met lunch. (kosten + € 32,50 p.p.) 
Langere dagtrip met eigen lunchpakket. (kosten + € 25,00) 
Maakt niet uit. 
 
Er zijn 81 enquêteformulieren ingeleverd met de volgende uitslag: 
Mogelijkheid 1:  4 personen. 
Mogelijkheid 2:  31 personen. 
Mogelijkheid 3:  19 personen. 
Mogelijkheid 4:  20 personen. 
Mogelijkheid 5:  7 personen. 
 
In 2009 wordt het dus een programma ongeveer zoals voorheen (en nu), maar met een 
pauze, die de deelnemers zelf kunnen invullen.  

De Cronyck digitaal? 
 
Er wordt hard gewerkt aan het digitaal vastleggen van het gehele bezit van de Historische 
Kring: waaronder boeken en tijdschriften, foto’s en prenten en de veelsoortige museale voor-
werpen. 
Ook het al bijna 30 jaar lang verschijnende tijdschrift Cronyck de Geyn wordt in de computer 
opgeslagen. De komende maanden komt dat gedeelte gereed. 
Het is mogelijk om alle artikelen van 30 jaar Cronyck op een DVD te zetten. Dat kost nogal 
wat werk, maar als er voldoende belangstelling is om zo’n DVD te kopen, dan kan het werk 
worden gedaan en komt de DVD tegen kostprijs beschikbaar. 
Zoudt u zo’n DVD willen kopen als die € 25,00 kost?  
Laat het de redactie weten. U kunt dat doen per email aan:  piet.daalhuizen@orange.nl 
of per post:  Historisch Museum Warsenhoeck, Geinoord 12, 3432 PE Nieuwegein. 
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De geëxposeerde Statenbijbel 
De prachtige Bijbel in de vitrine in het 
museum dateert uit 1729 en kan daarom 
onmogelijk door een Franse soldaat tijdens 
het rampjaar 1672 (= een halve eeuw eer-
der) zijn bewerkt met een sabel. Het volks-
verhaal waarnaar bij de opening van de ex-
positie is verwezen, kan dus géén betrek-
king hebben op de Statenbijbel die nu in het 
museum ligt. 

Wat dan wel? 
Martin Monrooij schrijft ons, dat de Kansel-
bijbel die in gebruik is bij de Hervormde 
Kerk van Vreeswijk veel ouder is dan de 
geëxposeerde Bijbel. Het voorblad van deze 
Kanselbijbel is van 1682, maar de bladzijde 
daarna geeft het jaartal 1655. Mogelijk is de 

Bijbel een keer opnieuw ingebonden en is 
het nieuwe voorblad (1682) er toen bijgeko-
men. In dat geval zou het oude sabel-
verhaal in stand kunnen blijven. En mocht 
de Bijbel toch uit 1682 komen, dan zou het 
een Franse soldaat uit de Napoleontische 
tijd geweest kunnen zijn. 
Martin Monrooij heeft navraag gedaan bij 
een deskundige en inmiddels staat het juiste 
verhaal op de website van de Hervormde 

Kerk Vreeswijk: 
www.hervormdvreeswijk.nl, vervolgens 
linken naar ‘wie we zijn’ en daarna naar 
‘geschiedenis’. 
Hier herhalen we maar even wat daar staat: 
‘Vermeldenswaard is dat de Kanselbijbel, 
een Statenbijbel uit 1682, in de Napoleonti-

Volksverhaal over Vreeswijkse Kanselbijbel ontraadseld! 
door Piet Daalhuizen 

 
Inleiding 
Tijdens de opening van de expositie “Kerkelijk leven in ‘Oud’-Nieuwegein” is bij de 
vitrine waarin een prachtige Kanselbijbel ligt van de Hervormde Dorpskerk van   
Vreeswijk herinnerd aan het “Vreeswijkse” volksverhaal dat deze Statenbijbel in 1672 
zou zijn beschadigd door een sabelhouw van een Franse soldaat. Een onderzoekje wees 
uit, dat dát niet kon kloppen: de Bijbel in de museumvitrine dateert namelijk uit 1729!  
Martin Monrooij ging op zoek naar het ware verhaal.  

De Vreeswijkse Kanselbijbel uit 1682. Duidelijk zijn de beschadigingen te zien, die door een 
bajonet zijn veroorzaakt. (Foto: Hervormde Kerk Vreeswijk). 
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sche tijd door een vernielzuchtige soldaat 
van de kansel is gestoten. Dat gebeurde met 
een geweer, voorzien van een scherpe bajo-
net. De papierbeschadiging is daarvan het 
blijvend bewijs.’ 
 
In de Franse tijd (1795-1815) in Nederland 
hebben vooral ten tijde van Napoleon Fran-
se eenheden de ‘Lage landen’ bezocht. Op 6 
oktober 1811 bezocht keizer Napoleon 
Bonaparte zijn broer Lodewijk Napoleon, 
die hij had benoemd tot koning van        
Holland, in diens paleis in Utrecht. Vanaf 
26 september 1811 werden toen in Utrecht 
10.500 soldaten ingekwartierd bij Utrechtse 
burgers. In de plaatsen Jutphaas, Vreeswijk 
en IJsselstein werden nog eens 3.000 solda-
ten ondergebracht. In het algemeen schijnen 

de Fransen zich gedisciplineerd gedragen te 
hebben. maar uit de volksoverlevering zijn 
andere verhalen bekend. Verhalen van zich 
vervelende soldaten, die zich te buiten gin-
gen aan kroegentochten met alle nare gevol-
gen daarvan en die het hadden voorzien op 
Hollandse meisjes. Die kortom, nogal wat 
overlast en vernielingen op hun conto kon-
den schrijven. 
Wellicht heeft in de periode tussen 26 sep-
tember en 6 oktober 1811 een Franse sol-
daat met zijn bajonet de Vreeswijkse Kan-
selbijbel ‘bewerkt’. 
 
Overigens is de website met de geschiedenis 
van de Vreeswijkse kerk een bezoekje 
waard, zeker ook om de fraaie foto’s. 
 

Boekbespreking: De Handelskade in Vreeswijk 
door Piet Daalhuizen 

 
Door Ben Remie is een studie verricht naar het ontstaan van de Handelskade, de bouw 
van de woningen en bedrijfspanden en hij heeft vanaf het begin (eind  19e eeuw) tot om-
streeks 1970 de eigenaren/bewoners ‘gevolgd’. Het boekje is uitgegeven bij gelegenheid 
van de tentoonstelling “De Handelskade” in de Oudheidskamer Vreeswijk. 
 
In een voorwoord beschrijft Ben Remie de door hem gevolgde werkwijze. In eerste in-
stantie dacht de schrijver een eind te zullen komen door het houden van interviews met 
oudere bewoners van de Handelskade en aanliggende straten als Noorderstraat, Zuider-
straat en Cornewalstraat. Bij het natrekken echter van diverse verhalen en feiten bleken 
er nogal wat leemtes en onjuistheden. Daarom is Remie een uitgebreid onderzoek gestart 
naar de oude “Wijk C” van Vreeswijk. Het resultaat is te boek gesteld en het is een prima 
naslagwerkje geworden voor wie wat wil weten van alles rond de Handelskade, vanaf 
haar ontstaan omstreeks de eeuwwisseling 19e – 20e eeuw tot omstreeks 1970. Ben Remie 
geeft in zijn voorwoord aan dat in het boekje eigenlijk een personen- en zakenindex opge-
nomen had behoren te worden. En inderdaad: dat zou het boekje nóg waardevoller heb-
ben gemaakt.!  
 
Het boekje is te krijgen bij de Oudheidskamer Vreeswijk , Fort Vreeswijk 1B, 3433 ZZ 
Nieuwegein. 
Het kost € 5,00. Als het per post toegestuurd moet worden, komt daar € 1,76 bij voor ver-
zendkosten.  
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Jan de Roos was een 
hartstochtelijk verzame-
laar van alles met be-
trekking tot de historie 
van Vreeswijk. Vooral 
legde hij zich toe op het 
bijeen brengen van een 
bijzondere collectie oude 
ansichten van Vreeswijk. 
En passant verzamelde 
hij ook ansichten van het 
vroegere Jutphaas, waar 
zijn vrouw vandaan 
kwam.  
Na het overlijden van 
mevrouw De Roos in 
2007,  hebben de kinde-
ren de verzameling zorg-
vuldig bewaard, maar 
geen van hen voelde de 
passie om door te gaan 
met uitbreiden van de 
collectie en er dus regel-
matig mee bezig te zijn. 
Toch wilden ze de col-
lectie niet te gelde ma-
ken en zochten zij een 
manier om de collectie 
in haar geheel bij elkaar 
te kunnen houden. 
Op 7 april jl. dus, bracht 
Ingrid de collectie naar 
onze Historische Kring 
Nieuwegein; haar vader 
en moeder waren im-

Een pracht collectie ansichtkaarten. 
door Piet Daalhuizen. 

 
Op 7 april jl. overhandigde Ingrid de Bruijn, een van de gastdames van ons museum, mij 
enkele dozen uit de nalatenschap van haar vader, Jan de Roos. Het was zijn collectie his-
torische ansichten en prenten van Vreeswijk en Jutphaas. Na het overlijden van Jan de 
Roos in 1979, is de collectie nog vele jaren beheerd door zijn echtgenote, mevrouw J.  de 
Roos-van Dijk.  

Een van de bijzondere ansichten uit de collectie De Roos. 
Collectie Historische Kring Nieuwegein: Inv. code ANS1227 
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mers vanaf de oprichting in 1978 lid van 
de Kring geweest en daarom mocht de 
vereniging de collectie in ontvangst ne-
men op voorwaarde dat die als één geheel 
bij elkaar bleef. 
 
Inmiddels zijn een drietal personen van de 
groep collectiebeheer al een eind gevor-
derd met het catalogiseren van de collectie 
die bestaat uit vele honderden ansicht-
kaarten van Jutphaas en Vreeswijk, 17e en 
18e eeuwse kopergravures en publicaties 
over Vreeswijk. 
De collectie ansichten bevat in ieder geval 
ruim 200 ansichten van Vreeswijk die de 
Kring nog niet bezat, en enkele tientallen 
van Jutphaas. Ze worden bewaard in spe-
ciale zuurvrije banden. De catalogusnum-
mers van de voor de Kring nieuwe ansich-
ten zijn uniek en de ansichten, die door 

het legaat nu ‘dubbel’ zijn, krijgen een-
zelfde catalogusnummer-met-toevoeging. 
Zodra alles is beschreven gaat een volledig 
overzicht naar Ingrid de Bruijn. 
Het is een pracht collectie! De Kring is er 
geweldig blij mee. Er wordt bekeken op 
welke wijze een expositie van de collectie 
gerealiseerd kan worden. 
 
Enkele dagen ná de schenking door de 
ervan J. de Roos, kreeg de Kring een tien-
tal ansichten toegestuurd door de dochter 
van de vorig jaar op 88-jarige leeftijd over-
leden Herman van der Vlist. Ook bij deze 
ansichten zaten enkele heel oude exem-
plaren van het dorp Jutphaas, die de Kring 
nog niet in de collectie had. 
 
De collectie ansichten van de Historische 
Kring omvat nu circa 700 oude ansichten! 
 

Drie ereleden 
 
Bij aanvang van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 17 maart j.l., voegde voorzit-
ter Fer Martens een extra agendapunt 10a toe : Dertig jaar Historische Kring. 
Bij de behandeling van dit agendapunt sprak hij o.a.: “Dertig jaar is een lange tijd. Er zijn 
drie mensen die al die jaren hun ziel en zaligheid in de Historische Kring hebben gelegd 
en die wil ik in het zonnetje zetten”. 
Vervolgens vroeg hij Joke Verbaan, Piet Daalhuizen en Wim Feirabend naar voren te ko-
men. Hij vertelde dat het bestuur heeft besloten hen (leden van het eerste uur), ter gele-
genheid van het dertig-jarig bestaan van de Kring, tot erelid te benoemen. Onder applaus 
van de aanwezigen overhandigde hij de nieuwe ereleden vervolgens een oorkonde en een 
boeket bloemen. 
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DE AUTOBUS MET GASGENERATOR. 
 

Na de Duitse inval van 10 mei 1940 moest Nederland al na enkele dagen capituleren. De in-
vloed van de Duitse bezetter op het dagelijks leven werd direct merkbaar. Al tegen het eind 
van 1940 kreeg het openbaar vervoer te maken met gebrek aan brandstof en banden. Overal 
werden de diensten ingekrompen om banden en brandstof te besparen. 
Vooral met de voorraden benzine en gasolie was het slecht gesteld en distributiemaatregelen 
waren reeds in een vroeg stadium noodzakelijk. Daarom werd uitgekeken naar andere brand-
stoffen. Er werd gereden op pers-gasinstallaties of met hout-, kolen- en turfgasgeneratoren. 
Om zo te zeggen: Er reed een compleet fabriekje achter de autobus. 
De hier afgebeelde gasgenerator is een van de vele typen; wij konden niet achterhalen waar 
de foto is gemaakt. Ook bij de Tram- & Bargedienst Vereeniging waren achter de bussen aan-
hangers met daarop een gasgenerator gemonteerd. Het type dat de maatschappij in deze regio 
gebruikte week af van het afgebeelde model: de Vreeswijks-Jutphase busmaatschappij werkte 
met een smallere, maar langere pijp. De generatorkachels werden gestookt met turf, hout of 
cokes. 
Wie heeft nog een foto van zo’n gasgenerator uit deze regio?  

Autobus met gasgenerator. 
Afbeelding overgenomen uit: 
ONDERWEG door 
Dr. J.M. Fuchs. 
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Historische Kring Nieuwegein 

Secretaris:        Penningmeester: 
W.P.J. Brok       P. Gathier 
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Historische Kring Nieuwegein Cronyck de Geyn: 
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Lidmaatschap buiten Nieuwegein  
€ 20,00 per jaar 
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Geinoord 12, 3432 PE Nieuwegein 
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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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INHOUDSOPGAVE CRONYCK DE GEYN  OKTOBER 2008   JAARGANG 30 

 

Voor uw herinnering….. 
 

● In ons museum loopt de expositie Hoezo…..Heksen?? 

 U kunt griezelen, maar vooral kennis maken met moderne uitingen van hekserij.   

 Een erg leuke tentoonstelling, zeker ook voor uw kinderen en/of kleinkinderen. 

● Ook is er een nieuwe kunstexpositie: het gaat om schilderwerk van de leerlingen van 

 Henk Kroezen. 

● En vanaf 16 november a.s. komen op de Hooizolder traditioneel weer “De Tien van  

 Nieuwegein”. We kennen nog geen bijzonderheden, maar het zou een jubileumten

 toonstelling  worden…… 

● Op maandag, 20 oktober a.s. is om 20.00 in de Bron een dia-avond “Kris-kras door  

 Nieuwegein”, voor leden gratis; anderen betalen €1,20 entree. Een avondje, waarbij  

 Piet Daalhuizen een visuele wandeling door Oud-Nieuwegein maakt. 

● Helaas kunnen we voor de geplande avond van 24 november a.s. in de Bron nog geen 

 programma melden: De geplande lezing is door drukte van presentator verschoven 

 naar 2009. We houden u op de hoogte via de pers, maar zeker ook via onze website. 

 En we proberen weer met een nieuwsbrief te komen. 

 

● RAADPLEEG ONZE WEBSITE: www.museumwarsenhoeck.nl 

  C r o ny c k                       
   d e  G e y n  
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In de Cronyck van juli 2008 presenteerde 

Cees Brugman een bloemlezing van artike-

len over het FOM, dat in 2009 een halve 

eeuw in onze gemeente is gevestigd. Er is 

uiteraard destijds heel veel gepubliceerd 

over de toen nieuwe bestemming van     

kasteel Rijnhuizen. En er is veel geschreven 

over de manier waarop de nieuwe bestem-

ming zou moeten worden ‘ingevuld’. 

Er is nog meer informatie naar voren geko-

men en Cees vond bovendien een aardige 

foto van toen.  

Eigenlijk hoopt de redactie dat u deze    

Cronyck heel vroeg ontvangt, dat wil zeg-

gen vóór 19 oktober 2008. We willen u  

namelijk attenderen op de Nationale       

Wetenschapsdag, waaraan jaarlijks ook het 

FOM deelneemt. Landgoed en kasteel   

Rijnhuizen en ook de overige gebouwen van 

het instituut zijn die dag tussen 12.00 en 

17.00 uur geopend voor belangstellenden. 

Interessant om de ontwikkelingen van het 

FOM eens van nabij te bekijken, maar ook 

om wat rond te  de dwalen op het parkachti-

ge landgoed en een kijkje te nemen in het 

kasteel met daarin o.a. de mooie tuinkamer 

die door Daniël Marôt is beschilderd, in de     

Alexanderzaal met het 18e eeuwse          

beschilderd behang en/of het 12e eeuwse 

donjon dat waarneembaar is in de kelders 

van dit 17e eeuwse kasteel. 

De Stichting Historische Kring IJsselstein 

gaf onlangs een boekje uit over het gebied 

tussen de IJsselwetering en Rijnenburg. 

Veel van de wetenswaardigheden betreffen-

de landerijen en panden langs de            

Nedereindseweg (tegenwoordig Utrechts 

gedeelte) komen in het boekje aan de orde. 

Van de schrijvers/onderzoekers Ans van der 

Linden – Ruggenburg, Hans Jonkers en Ko 

Peeters,  kregen we toestemming om het 

artikel (in twee gedeelten) te plaatsen in 

onze Cronyck. Overigens wordt in elk 

hoofdstuk, dus in oktober 2008 en januari 

2009,  het volledige overzicht van bronnen 

en voetnoten vermeld. 

Ook met dit artikel wensen we u veel lees-

plezier toe. 

 

Zoals het was…… van Joop Terpstra staat 

deze keer in het teken van verdwenen    

monumenten. Een rubriek die voor zichzelf 

spreekt en waarvan de afbeeldingen nostal-

gische gedachten oproepen. 

 

Ook nu hebben we met veel plezier aan 

deze Cronyck gewerkt en wensen we u veel 

leesplezier. Vervolgens gaat onze werk-

groep gestaag verder met de voor-

bereidingen voor het jaarprogramma van 

2009.  

 

De Redactie. 

Een halve eeuw Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie. 
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Belegeraars in „s Heeren Kille 

Aan het begin van dit verhaal nodigen wij 

u uit om in gedachten met ons mee te 

gaan naar de wijk IJsselveld in het noord-

oosten van IJsselstein. De namen van stra-

ten, pleinen en hofjes zijn hier gebaseerd 

op de thema‟s ruimtevaart, televisie, pla-

neten en (half)edelstenen. Even ten noor-

den van de wijk ligt - vroeger in de gemeen-

te Jutphaas/Nieuwegein, nu gemeente 

Utrecht - de Nedereindse Plas. 

De wijk IJsselveld komt, wat vorm en op-

pervlakte betreft, vrij nauwkeurig overeen 

met het vroegere tiendblok de Klinckhoef. 

De naam van dit tiendblok (= complex van 

akkers, eertijds aan tiendheffing onder-

worpen. Red.) zal zijn ontstaan uit klinck 

en hove (hoeve). Een klink is een ondiepe 

plek of zandbank in een rivier. Ter plaatse 

was dit het Vlowijkerzand langs de IJssel, 

die in de vroege middeleeuwen in een 

noordelijke tak voor het bewuste blok 

stroomde. Het woord ho(e)ve duidt op een 

bepaalde oppervlaktemaat. Later werd 

ermee bedoeld: het land dat bij een boer-

derij hoorde. Nog later werd het de alge-

mene naam voor een boerderij. Naar alle 

waarschijnlijkheid is er nooit een boerde-

rij met de naam „Klinckhoef‟ geweest. 

De benaming heeft uitsluitend met het 

7 morgen tussen Kille en IJsselwetering 
Hoofdstukken uit de geschiedenis van een oud perceel 

door Ans van der Linden-Ruggenberg, Hans Jonkers en Ko Peeters 

 
Inleiding. 

In de IJsselsteinse wijk IJsselveld staat aan de Ruimtevaartbaan, vlak bij de gemeentegrens 

met Utrecht, achter een blokje van twee huizen met de nummers 9 en 11, een boerderij. 

Het zou ons zeer verbazen als dit pand ooit in aanmerking komt voor een plaats op de 

monumentenlijst. De ruim twee eeuwen oude boerderij is namelijk in 1897 ingrijpend 

verbouwd en toen voor een deel nieuw opgetrokken, zodat het in bouwkundig opzicht 

geen harmonisch geheel mag worden genoemd. In 1957 is er ook nog eens een dubbel 

woonhuis voor gezet. We kunnen ons voorstellen dat u zich verwonderd afvraagt, waar-

om door ons dan niet gekozen is voor bespreking van één van de tientallen monumentale 

boerderijen die IJsselstein rijk is. 

 

Het antwoord is dat niet zozeer het pand zelf, maar eerder de grond waarop het staat, 

uitgangspunt is geweest van ons artikel waarvan u de tekst voor ogen heeft. Dit verhaal 

gaat over een stukje IJsselsteins grondgebied ter grootte van 7 morgen, een oppervlakte 

die u kunt vergelijken met 8 voetbalvelden. Vanaf het begin van de 17e eeuw is deze ka-

vel talloze keren van eigenaar veranderd. Nu is het lapje grond inmiddels al 38 jaar bedekt 

met woningen, straten en pleinen. In dit artikel proberen we de lotgevallen van dit per-

ceel en zijn eigenaars in een historische context te plaatsen, waarbij we ons beperken tot 

het uitlichten van aspecten. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in “Stichting Historische Kring IJsselstein”, nr. 120 
van maart 2008. Het is met toestemming van de redactie van dat blad én met de toe-
stemming van de auteurs overgenomen. De redactie van de Cronyck de Geyn dankt 
hen voor de medewerking. 
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grondgebied te maken.1 Nu herinnert al-

leen de naam van het winkelcentrum nog 

aan het 16e-eeuwse tiendblok van het 

kapittel van St. Marie in Utrecht. 

In noordoostelijke richting werd de    

Klinckhoef doorsneden door de Poortdijk, 

vroeger ook wel ‟s Heren Hofdijk, Veer-

weg of Kerkweg genoemd. Deze dijk is 

genoemd naar de poort (= stad) IJsselstein. 

De Poortdijk lag tot ca. 1490 precies in het 

verlengde van de IJsselpoort. IJsselstein was 

tot dat moment nog vrij kwetsbaar geweest 

voor vijandelijke aanvallen, onder meer 

vanuit de stad Utrecht.  

Dat bleek bijvoorbeeld in 1482 bij de bele-

gering door de Utrechters. Het was toen 

vooral aan de komst van heer Frederik van 

Egmond met een leger Hollanders te dan-

ken dat de Utrechters het hazenpad ko-

zen. 

De Utrechtse belagers namen bij al hun 

acties steeds dezelfde route: via Jutphaas, 

de Doorslag en langs ‟t Gein bereikten ze 

lopend IJsselstein. In feite viel er geen 

andere, goed begaanbare weg te kiezen, 

want pas in 1652 werd de Poortdijk ver-

lengd door de aanleg van een pad naar de 

ridderhofsteden Rijnenburg en Rhijne-

stein. In dat jaar kocht de heer van Rhij-

nestein op het IJsselveld een smalle strook 

grond van 457 roeden, om het pad aan te 

leggen van de IJsseldijk tot aan het land 

van Rhijnestein. “Sulcx tselve bij den 

voornoemde heere tot een stege is geap-

proprieert.” Vanaf de tweede helft van de 

17e eeuw kon men vanuit IJsselstein 

Utrecht ook bereiken via de route die over 

de Poortdijk, de Rhijnesteinsesteeg en de 

Taatschedijk rechtstreeks naar Oude Rijn 

leidde. 

Kort na het beleg van 1482 werd in IJssel-

stein de IJsselbarrière opgericht om 

voortaan de aanvallen met meer succes te 

kunnen weerstaan. Vanaf ca.1490 bevond 

zich een bastion ongeveer op de plaats van 

de huidige ophaalbrug over de IJssel.   

Komend vanaf de Poortdijk moesten bele-

geraars tweemaal een hoek omslaan en 

diverse hindernissen nemen, voordat ze de 

IJsselpoort bereikten. Toch weerhield dit 

IJsselsteinse bolwerk de Utrechters er niet 

van om opnieuw te proberen de IJsselstad 

in te nemen. Het zal duidelijk zijn dat het 

eeuwenlang niet zo boterde tussen 

Utrecht en IJsselstein. Sterker nog, het 

was onderling haat en nijd en van de 13e 

tot de 16e eeuw ontaardde dat regelmatig 

in schermutselingen en oorlogjes.         

IJsselstein lag in het grensgebied tussen 

Holland en het Sticht en was voortdurend 

het slachtoffer van gewelddadigheden.  

In het voorjaar van 1511 trok een Utrechts 

legertje - ondanks de oproep van de bis-

schop om de vrede te bewaren - naar   

IJsselstein, om onder aanvoering van Karel 

van Gelre de stad in te nemen. Bij het sa-

menstellen van het Utrechtse leger wer-

den nauwelijks selectiecriteria toegepast: 

mannen tussen 20 en 70 jaar liepen mee, 

ook gewone burgers van Utrecht. In een 

ooggetuigenverslag uit 1511 is te lezen hoe 

zelfs kreupelen en hinkepoten deelnamen 

aan de strafexpeditie.2 In dit verslag wordt 

vervolgens precies verteld waar dit 

Utrechtse leger - bij IJsselstein aangeko-

men - zijn kamp opsloeg.  

Aldus sinnen sij 

Voor Iselsteyn gekamen 

Ende hebben haer 

Oude leger wer ingenommen 

In enen dal 

Geheten den Kijll 

Slogen sij hem nedder ende svegen stijl 

Dar sij int belech over xxix iaren 

Ock bij nacht standeliken wut gerumt 

warem. 

Nadere bestudering van de tekst maakt 

duidelijk dat de Utrechters hun oude stel-
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lingen weer innamen, dat wil zeggen: hun 

tenten stonden op dezelfde plek waar ze 

in 1482 ook hun kamp hadden opgeslagen. 

Die plek was een laagte die de Kille ge-

noemd werd. Ze hielden zich stil, want 29 

jaar eerder waren ze  genoodzaakt geweest 

om ‟s nachts op beschamende wijze de 

aftocht te blazen. De beschutte plaats die 

de Utrechters uitkozen, was dus de Kille, 

of: „Heeren Kille‟. Om aan te geven waar 

deze laagte zich bevond, noemen we he-

dendaagse oriëntatiepunten. Op de plaats 

waar de Poortdijk en de Noord IJsseldijk 

(nu: Prins Willem-Alexanderdijk) elkaar 

kruisten, lag links en rechts een strook die 

de Kille(n) werd genoemd. Globaal gezien 

lagen de Killen tussen de plaats van de te-

genwoordige IJsselhal (met de vijver) en 

zwembad de Hooghe Waerd/Randdijk.  

 

Een kil (vergelijk de Dordtse Kil) was oor-

spronkelijk een waterloop, maar had hier 

een speciale betekenis van een gedeeltelijk 

met klei en zand opgevulde oude bedding 

van de IJssel. De Killen vormden een na-

tuurlijke laagte, om-

dat er een vrij diepe 

IJsseltak door had 

gestroomd en er oe-

verwallen aanwezig 

waren.  

Aan de Prins          

Willem-Alexanderdijk 

(nr. 59) staat nu een 

woning met de naam 

de Kille. Deze naam 

verwijst inderdaad 

naar het laaggelegen 

gebied, dat zich iets 

ten zuiden van het 

bewuste huis over 

zo‟n 700 m uitstrekte.  

 

 

Frank van den Hoven is de auteur van het 

boek „Op ontdekkingstocht door de   

Krimpenerwaard en Lopikerwaard‟. Hij 

heeft het laatste stukje van de oeverwal 

van de Killen nog gezien aan de         

Duitslandstraat, toen er een diep riool 

werd ingegraven ten behoeve van zwem-

bad de Hooghe Waerd. Door bodem-

onderzoek heeft Van den  Hoven kunnen 

achterhalen waar de Killen, de verlandde 

zijtak van de IJssel, precies gesitueerd 

moet worden. Om de ligging ervan te 

kunnen aangeven, moeten we vanzelf-

sprekend namen noemen van tiendblok-

ken en dijken die er kwamen lang nadat 

de stroom verzand was. De zijtak kwam 

even voorbij de Rijpickerwaard oostelijk 

van IJsselstein in polder de Hoge Waard, 

liep langs de Randdijk, boog verder de 

Hoge Waard in naar het midden, verliet 

de polder waar de Poelwaard begon en 

kwam meanderend op de IJssel af. Oudere 

IJsselsteiners zullen zich wellicht herinne-

ren dat in herfst en winter het land ten 

zuidwesten van de IJsseldijk (nu Oranje-

Het perceel van de 7 morgen is nu voor een groot deel veranderd 
in recreatiegebied „Nedereindse Plas‟. 
Foto: Stichting Historische Kring IJsselstein. 
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kwartier) onder water liep en bij vorst 

konden aanwonenden vanuit hun achter-

huis de schaatsen onderbinden.3 

 

De Utrechters kozen dus in 1511 weer 

voor de Kille(n), de natuurlijke beschut-

ting in het landschap even ten zuiden van 

de toenmalige Noord IJsseldijk. Ze waren 

bepaald niet onvoorbereid op pad gegaan. 

Kanonnen met illustere namen als Zwarte 

Griet en Rode Hond werden meegesleept 

naar de IJsselstad. Volgens de geschied-

schrijver hadden ze verder 21 kleinere 

kanonnen, mortieren, brandkogels van 20 

pond per stuk en 2 katapulten om de 

stadsmuur van IJsselstein te vernielen. 

Men had zelfs een oude ploeg meegezeuld, 

om na de inname van IJsselstein triomfan-

telijk alle straten om te ploegen.  

 

In de Kille gelegerd, gingen de Utrechtse 

burgers ‟s avonds een beetje stoer doen. Ze 

liepen naar de Hoge Waard om het daar 

opgestelde geschutsstuk te bekijken. De 

Utrechters lagen veilig en wel verschanst 

in de laagte. Ondanks de natuurlijke be-

schutting van de ruimte waren ze angstig 

om de stikdonkere nacht in de Kille door 

te brengen, op ruim 500 m afstand van de 

IJsselsteinse stadmuur. Daarom kwam er 

elke avond 600 man voetvolk om bij de 

burgers de wacht te houden. 

 

De afloop van dit relaas is waarschijnlijk 

wel bekend. Het lukte de IJsselsteiners om 

de Utrechters op de vlucht te drijven, 

vooral dankzij de komst van Floris van 

Egmond en Hendrik van Nassau met een 

sterk leger. Het slot van liedje was dat het 

verslagen Utrechtse burgerleger naar huis 

strompelde met “gehavende smoelwerken, 

bloedende koppen, beblaarde voeten en 

gewonde nekken”. De vrouwen en pries-

ters die in Utrecht waren achtergebleven 

om de stad te „bewaken‟ , hadden zich 

intussen wekenlang kostelijk geamuseerd, 

daarover laat het verhaal uit 1511 geen 

enkele twijfel bestaan. Toen deze paters 

en vrouwen het allesbehalve fiere 

Utrechtse leger zagen terugkeren en in die 

groep hun eigen stadsgenoten niet meer 

herkenden, sloten ze uit angst de stads-

poorten.  

Later in het jaar 1511 werd er vrede geslo-

ten tussen Holland (keizer Maximiliaan en 

de heer van IJsselstein) enerzijds en het 

Sticht (de bisschop van Utrecht en de heer 

van Montfoort) anderzijds. Deze vrede 

was nog niet echt definitief. Tijdens de 

Gelderse oorlog was er een hernieuwd 

conflict met Utrecht, wat in 1528 leidde 

tot brandschatting van IJsselstein, waar-

schijnlijk door Maarten van Rossum. De 

verhoudingen bleven zeer gespannen tot 

ca. 1600.  

 

Na het jaar 1600 ontwikkelde de handel 

tussen de voormalige aartsvijanden zich 

en zo kon het gebeuren dat luttele jaren 

na de conflicten een stuk grond in tiend-

blok de Klinckhoef door een inwoner van 

IJsselstein werd verkocht aan een   

Utrechter! 

 

Op 22 juni 1626 verkocht Claes Adriaansz. 

van Meerland (burger te IJsselstein) aan 

Peter Dirkss.van der Weij (burger te 

Utrecht) 5 morgen land, gelegen op ‟t IJs-

selveld in de Klinckhoef, strekkende van 

de Hoge IJsseldijk tot de landscheiding 

van Jutphaas en een uiterdijkje (daaraan 

grenzend) groot ongeveer 2 hont, gelegen 

tussen de IJsseldijk en ‟s Heren Killen. 

Claes van Meerland was in IJsselstein een 

belangrijk man. Hij was er enkele jaren 

gasthuismeester geweest en bewoonde 

gedurende 30 jaar het aanzienlijkste huis 

van de Benschopperstraat:  
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De Sleutel, op nr. 25. 

Deze akte van transport is op dit moment 

- althans voor de schrijvers van dit artikel 

-  de oudst bekende vermelding van het 

perceel dat eeuwen later een onderdeel 

was van de bezittingen van de IJsselsteinse 

familie Van Schaik. De verkoopprijs uit 

1626 is niet bekend, maar zal enigszins in 

de buurt gelegen hebben van de ƒ 3250,- 

waarvoor dezelfde kavel in 1640 werd 

verkocht aan Harman Janss. Van Nes(ch). 

Bij deze laatste transactie werd schriftelijk 

toegevoegd dat de bewuste grond be-

zwaard werd met jaarlijks 5 stuivers ten 

behoeve van de kerk in IJsselstein en 

eveneens 5 stuivers ten behoeve van het 

Ewouds gasthuis.4 

 

Het meest zuidelijke deel van het perceel 

bevatte zware rivierklei. Het middenge-

deelte was van oorsprong een stroomrug 

met makkelijk te verwerken, vruchtbare 

grond. Het door Van Meerland verkochte 

perceel maakte deel uit van de Klinckhoef. 

Dit tiendblok was verdeeld in wel 40 per-

celen, die elk in de loop der eeuwen diver-

se keren van eigenaar of pachter wissel-

den. Er is bijvoorbeeld een leenbrief van 

Karel V bekend (gedagtekend 8 oktober 

1555) waarbij aan Cornelis Jans. De Wilde 

beleend werd: …éene halve houve lands 

gelegen in de gerechte van Iselsteijn gehe-

ten de Clynkhouve.5 

Het middelste deel van de Klinckhoef 

werd ‟t Veld genoemd. We bedoelen het 

deel ten noordwesten van het tweede stuk 

van de Poortdijk. Op diverse plaatsen in 

het rivierengebied komen namen met het 

woord veld voor. Vaak blijken dat gebie-

den te zijn in de nabijheid van locaties die 

in de 9e of 10e eeuw al bewoond werden. 

Deze veld-gebieden werden gebruikt door 

de bewoners van de nabijgelegen neder-

zettingen voor het winnen van hout en 

riet, voor jacht en visserij of als weidege-

bied.6 Het deel van de Klinckhoef aan de 

zuidoostelijke kant van de Poortdijk heet-

te ‟t Rot. De betekenis heeft te maken met 

rode (vergelijk: rooien, = ontginnen). 

 

Het bijgaande kaartje toont waar de in 

1626 verkochte kavel lag.7 De breedte is 

ongeveer 130 m. Zelfs nu is de breedte van 

de kavel nog heel goed te belopen. Vanaf 

woning de Kille (Prins Willem-

Alexanderdijk 59) liep de ondergrens van 

de kavel min of meer tot iets voorbij het 

vreemde knikje in het wegdek ter hoogte 

van huis nr. 71/73. (Die vreemde kronkel 

is trouwens op oude kaarten ook al te 

zien.) De lengte van de kavel was onge-

veer 500 m, namelijk tot de IJsselwetering, 

de grens met het vroegere Jutphaas. Ten 

zuiden van de IJsseldijk lag nog een klein 

stukje van het perceel, in de uiterwaard 

tussen de Kille en de IJsseldijk. 

 

Vanaf dit moment is er een aantoonbaar 

verband tussen het bovengenoemde lapje 

grond in ‟t Veld op de Klinckhoef en de 

landgoederen die behoorden tot de ridder-

hofstad Rijnenburg te Jutphaas, gelegen in 

het Nedereind, aan de Nedereinds(ch)e(n)

weg. In 1661 werden de 5 morgen (zie 

boven) namelijk verkocht aan Willem 

baron de Renesse de Baer, heer van Rij-

nenburg. Deze baron Willem bezat al een 

aangrenzend stukje van 2 morgen in de 

uiterwaard - grenzend aan de Kille - en 

samengevoegd werd dat dus 7 morgen. 

Deze 7 morgen bleven vervolgens ruim 

drie eeuwen één perceel vormen, tot de 

laatste eigenaar, Antoon van Schaik, dit 

stuk land, samen met andere bezittingen, 

aan de gemeente IJsselstein verkocht ten 

behoeve van de bouw van de woonwijk 

IJsselveld. 

Het perceel van 7 morgen werd dus toege-
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voegd aan de bezittingen van ridderhof-

stad Rijnenburg, in die tijd doorgaans Huis 

te Gend (Gent) genoemd. Enkele eeuwen 

vóór deze aankoop leefden de bewoners 

van Rijnenburg trouwens nog op gespan-

nen voet met de IJsselsteiners. De heren 

van IJsselstein zagen er namelijk in 1481 

geen bezwaar in om via list en bedrog kas-

teel Rijnenburg in handen van bisschop 

David van Bourgondië te spelen. Bijna 

heel Jutphaas was geplunderd en in brand 

gestoken, alleen de hofsteden Vronen-

stein, Rijnenstein en Rijnenburg waren 

voor deze ellende gespaard gebleven, om-

dat die tijdig door de Utrechters waren 

versterkt. Toch lukte het bisschop David 

om het huis Rijnenburg in handen te krij-

gen, en wel op de volgende manier. 

De heren van IJsselstein hadden op hun 

kasteel een gevangene, Brendt Paradin 

geheten, die aanbood om huis Rijnenburg 

op een gemakkelijke wijze voor de bis-

schop van Utrecht te veroveren en zo 

zichzelf als beloning vrij te kopen. Deze 

Brendt kende namelijk een zwakke plek 

van het gebouw, zodat je ongemerkt kon 

binnendringen. Tijdens de regenachtige 

avond van 28 november 1481, voeren 50 

IJsselsteinse mannen op aanwijzingen van 

Brendt in bootjes over de gracht en dron-

gen via een gat in de keldermuur huis Rij-

nenburg binnen. Allen die zich daar be-

vonden, werden vastgebonden en de aan-

vallers deden zich rijkelijk tegoed aan het 

aanwezige eten en drinken. Toen ze vol-

daan waren, richtten ze vernielingen aan 

en staken het kasteel in brand. Het is niet 

bekend of de ge-

boeide bewoners 

het avontuur heb-

ben overleefd. Wel 

staat vast dat 

Brendt Paradin 

zijn missie heeft 

moeten bekopen 

met de dood: hij 

werd enige tijd 

later gevieren-

deeld.8 

 

Boerderij „t Veld 

In 1677 werd   

ridderhofstad   

Rijnenburg, com-

pleet met alle 

landgoederen (dus 

ook „ons‟ stukje 

grond van 7 morgen) verkocht aan       

Aernout Bartholotti Van den Heuvel,  

gezegd Beichlingen, intussen jaarlijks be-

zwaard met 15 stuivers voor kerk en 

Ewouds gasthuis. 

Toen gebeurde er iets opmerkelijks.   

Geertruyd Cornelia Bartholotti  (een 

dochter van Aernout?) gaf op 30 juni 1736 

van de ons inmiddels bekende 7 morgen 

een stukje van een halve morgen in eeu-

wige erfpacht aan Claas de Cruyff (ook: 

Huis te Reynenborg 1690. (Huis te Gend), door Broedelet rond 1700 
getekend. 
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De Kruyff), op een jaarlijkse canon van 12 

gulden en 3 koppels hoenderen. Het ging 

om het meest zuidelijke stukje van het 

perceel, bij de Noord IJsseldijk (nu: Prins 

Willem Alexanderdijk). 

Het stukje wordt in de verkoopakte uy-

terdijkje genoemd en grensde ooit aan de 

Killen. Claas was tot dan toe gewoon 

pachter geweest. Op dat stukje erfpacht-

land bezat Claas de Kruyff een huisje 

waarin hij met vrouw en drie kinderen 

woonde. Het huisje heeft gestaan op de 

plaats waar nu de reeds hiervoor vermelde 

woning met de naam „de Kille‟ staat.  

 

Het is waarschijnlijk dat de woning van 

Claes de Cruyff tot circa 1780 de enige 

boerderij op het perceel van de 7 morgen 

is geweest. De Cruyff kreeg de boerenwo-

ning in erfpacht. Erfpacht was voor het 

hele leven van een persoon bedoeld en 

voor diens nakomelingen. De erfpacht 

verviel als de laatste erfgenaam was ge-

storven, of bij omzetting in pacht of eigen-

dom. Het feit dat in het geval van Claes de 

Cruyff de erfpacht vanaf de zomer van 

1736 werd vastgesteld op 12 gulden en 3 

koppels hoenderen, wijst vrijwel zeker op 

aanzienlijke verbouwing van de boeren-

woning, of op nieuwbouw van een pacht-

hoeve. Het is goed mogelijk dat op die 

plaats al een huisje stond voor 1736, al 

blijkt dat niet uit de kaart van Adan. Er is 

wel een vermelding van Barent de Cruyff 

(vader van Claes?) uit 1734 op deze plek. 

Barent betaalde de laagste belasting aan de 

stad, een aanwijzing voor een simpele wo-

ning. Door Claes de Cruyff werd dus wel-

licht een grotere pachthoeve gebouwd die 

aan de IJsseldijk was gelegen en niet op de 

plaats van de latere boerderij van de fami-

lie Van Schaik, die omstreeks 1785 aan de 

IJsselwetering werd gebouwd. Deze ca. 

1785 gebouwde boerderij is altijd naam-

loos gebleven. Om praktische redenen 

hebben we deze hofstede binnen het   

kader van dit artikel de naam ‟t Veld    

gegeven. 

 

Na de dood van Claes (1765) werden zijn 

zoon Willem en diens vrouw Geertruy 

van Baardewijk pachters van de halve 

morgen. Waarschijnlijk hebben zij geen 

vette jaren gekend op de pachthoeve.  

Willem stierf in 1780 en werd van de ar-

men begraven, een teken dat het slecht 

boeren was en dat hij bepaald niet de mid-

delen had om een tweede boerderij te 

bouwen. 

 

Vervolgens werden in 1774 ridderhofstede 

Rijnenburg met bijbehorende landerijen 

(waaronder ook de 7 morgen, inclusief de 

halve morgen van de familie De Kruyff) 

verkocht aan de nieuwe heer van         

Rijnenburg. Zijn naam luidde: Anne   

Willem Carel baron Van Nagell. Hij was 

burgemeester van de stad Zutphen. Ook 

was hij „edelman van de bedkamer van 

Zijne Doorluchtige Hoogheid de Prins‟.   

Uit de transportakte blijkt dan dat de 7 

morgen (nr. 62 en 63) - gekenschetst als 

bouw- en weiland - voor 4200 gulden ver-

kocht werden, inclusief de opstallen. We 

zien dan dat die opstallen op 8 juni 1775 

omschreven worden als: „een huisinge, 

een boerewoninge en verder getimmerte, 

strekkende uit de Gapersloot tot de land-

scheiding van Jutphaas toe‟ 

 

Merkwaardig is het feit dat boerderij ‟t 

Veld van Van Schaik rond 1785 niet aan 

de IJsseldijk werd gebouwd, - bijvoorbeeld 

in plaats van de pachtboerderij die daar al 

stond - maar als enige hoeve aan de IJssel-

wetering (de Jutphase Landscheiding) werd 

gesitueerd, vrij diep in het land liggend. 

Bovendien is boerderij ‟t Veld gebouwd 
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met de voorkant naar het noorden (afb. 

10), dus gericht op kasteel / ridderhofstad 

Rijnenburg. De achterzijde, met erf, hooi-

berg en verdere opstallen is gericht op het 

zuiden (IJsselstein). Dat lijkt vreemd, om-

dat Rijnenburg zo‟n 5 jaar vóór de bouw 

van boerderij ‟t Veld al werd gesloopt. De 

keuze van deze ligging had daarom in ie-

der geval niets te maken met een zekere 

vorm van eerbetoon aan de heer van Rij-

nenburg: er stond vanaf ca. 1780 immers 

helemaal geen ridderhofstede meer. Mis-

schien speelde de persoonlijke voorkeur 

van de eerste bewoners van beide boerde-

rijen wel een rol bij de ligging ervan. In 

het volgende hoofdstuk zullen we zien dat 

twee schoonzussen - beiden weduwe - de 

twee boerderijen gingen bewonen. 

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen 

voor een oudere boerderij aan de IJsselwe-

tering op de plaats waar in circa 1785 

boerderij ‟t Veld zou worden gebouwd. 

Wel is er een kleine mogelijkheid dat 

boerderij ‟t Veld is ontstaan als woning bij 

een paardenmolen (afb.11), waarvan er 

meer langs de IJsselwetering stonden. 

Rond 1680 stond er hier, of vlakbij, een 

door een paard aangedreven particuliere 

molen die de gronden binnen een boeren-

bedrijf bemaalde. Tegenwoordig gebruikt 

men daarvoor kleine elektrische gemalen. 

Een paarden- of rosmolen stond gewoon-

lijk op een door bomen of struiken omge-

ven terrein. Een en ander staat aangege-

ven op de kaart van G.Reets uit 1684.  

Tussen boerderij ‟t Veld en de tegenwoor-

dige hofstede Rijnenburg aan de Neder-

eindseweg ligt nu de Nedereindse Plas, 

ook wel de Put van Weber genoemd. Ui-

teraard was de plas er vroeger nog niet. 

Staande op een heuvel vlak bij die hofste-

de Rijnenburg, kijkt men pal op boerderij 

Oude voorgevel boerderij „t Veld, met zicht op hofstede Rijnenburg. Het bovenraam is 
waarschijnlijk afkomstig uit het gesloopte Rijnenburg. 
Foto: Stichting Historische Kring IJsselstein. 
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‟t Veld die precies anderhalve kilometer 

verder ligt in de richting van IJsselstein. 

Wat de exacte ouderdom van boerderij ‟t 

Veld betreft: die is niet bekend. Het is zo 

goed als zeker dat Catharina Benschop 

samen met haar man Arie van Kippersluis 

als pasgetrouwd echtpaar in 1785 boerde-

rij ‟t Veld als huurders al bewoonden. Arie 

overleed er in elk geval een jaar later. In 

dit artikel nemen we daarom 1785 als ver-

moedelijk bouwjaar van ‟t Veld. 

 

Eén van de onzekere factoren in dit ver-

haal is de kwestie of er vóór 1780 al een 

boerderij op het terrein van kasteel/

ridderhofstede Rijnenburg heeft gestaan. 

Vanaf 1405 had het kasteel 2 hoeven land 

(circa 27 ha) in bezit tussen de Nedereind-

seweg en de IJsselwetering. In 1775 was 

dit bezit al uitgebreid tot 42 morgen land, 

ofwel zo‟n 36 ha, (35 onder Jutphaas en de 

7 morgen onder IJsselstein). We hebben 

geconstateerd dat zeker vanaf 1661 die 7 

morgen in ‟t Veld al tot de landgoederen 

van Rijnenburg hebben behoord. Vaak 

was aan een kasteel een boerderij verbon-

den. Normaalgesproken lag die op de 

voorburcht, maar de boerderij kan ook 

verderop hebben gelegen. Wat is nu met 

zekerheid bekend over een boerderij bij 

kasteel (na 1536: ridderhofstede) Rijnen-

burg? Het enige dat vaststaat, is dat vóór 

het kasteel een voorburcht lag die al in 

1336 wordt genoemd. Deze kende volgens 

een tekening in het ridderhofstedenboek 

circa 1665 een weinig samenhangende 

bebouwing, die rond 1700 was vervangen 

door een blokvormig gebouw op de 

noordoost hoek. Delen van dit 17e-eeuwse 

blokvormige gebouw bevinden zich nog 

in het woongedeelte van de huidige boer-

derij Rijnenburg. Wij hebben nu geen 

concrete aanwijzing dat er op het terrein 

van het kasteel zelf ooit een boerderij 

heeft gestaan. De huidige boerderij Rij-

nenburg is pas in de tweede helft van de 

18e eeuw ontstaan door verbouwing c.q. 

samenvoeging van enkele bijgebouwen als: 

koetshuis, koetsstallingen en poortgebou-

wen.9 Op dit moment is er volgens ons 

onvoldoende reden om aan te nemen dat 

de rond 1800 ontstane boerenhofstede Rij-

nenburg op die plaats een oudere voorgan-

ger zou hebben gehad.  

 

Er zijn volgens ons twee mogelijke opties.  

1. Er was vóór 1780 helemaal geen boer-

derij op of bij Rijnenburg aanwezig. Alle 

agrarische activiteiten vonden plaats 

vanuit een boerderij op ‟t Veld. Dat zou 

dan de pachthoeve van de familie De 

Cruyff aan de IJsseldijk zijn geweest. 

2. Er was vóór 1780 wel een boerderij op 

het terrein van Rijnenburg (of daar 

vlakbij) gelegen, bijvoorbeeld aan de 

andere zijde van de Nedereindseweg. 

Maar het terrein (42 morgen) was op 

een zeker moment te groot om met één 

boerderij te beheren. Toen werd er aan 

de andere kant van het landgoed, in ‟t 

Veld, een tweede boerderij in gebruik 

genomen, waarschijnlijk de pachtboer-

derij van De Cruyff in 1736. Vanaf ca. 

1785 werd deze pachtboerderij vervan-

gen door hofstede ‟t Veld. 

 

Wellicht zal later onderzoek in het archief 

van het huis Rijnenburg (en/of van de 

families die het kasteel hebben bezeten) 

uitwijzen hoe het in werkelijkheid is   

gegaan. 

 

Noten  
1. Veel achtergrondinformatie is ons verstrekt 

door de heer A.M.Fafianie. Hij was zo vrien-

delijk het manuscript te voorzien van tal van 

waardevolle kanttekeningen. 
2. Het ooggetuigenverslag, met een vertaling in 
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modern Nederlands, is onder meer gepubli-

ceerd door Arjan van Nimwegen 

(Bucheliuspers) en A.M.Fafianie in HKIJ-

periodiek nr. 43. 
3. Citaten zijn afkomstig van ‘Op ontdekkings-

tocht door Krimpenerwaard en Lopike-

rwaard‟, pag. 259 en 260. 
4. Deze en volgende gegevens zijn gebaseerd op 

het zogeheten archief Doesburg. 
5. Het originele charter is in bezit van de fami-

lie De Wilde te Bavel. Toenmalig gemeente-

archivaris, dhr. H.Luten, bevestigde in 1992 

dat het de Klinckhoef in IJsselstein betrof. 
6. Zie ook: P.A.Henderikx, ‘De benedendelta 

van Rijn en Maas‟, Hilversum 1987, pag. 58-

60. 
7. Het kaartje van het perceel van 7 morgen in 

de Clinckhoef is samengesteld door 

A.M.Fafianie. 
8. Zie: ‘De geschiedenis van het huis of de rid-

derhofstede Rijnenburg‟, door G.H.P de 

Waard  
9. Zie: ‘De geschiedenis van het huis of de rid-

derhofstede Rijnenburg‟, door G.H.P de 

Waard, alsmede: „Rijnenburg‟, door Elisabeth 

de Ligt en Ben Olde Meierink in het 

Utrechts Kastelenboek. 
10. Zie: ‘Rijnenburg’, in ‘kastelen en hofsteden 

in Utrecht‟, door E. de Ligt en B. Olde Meie-

rink, Utrecht, 1995. 
11. Citaten uit: Zenderstreeknieuws, 

(waarschijnlijk) november 2007 

(dagtekening onbekend). 
12. Vergelijk: Doede Kok, ‘Archeologische Kro-

niek, provincie Utrecht 1998-1999, Utrecht, 

2000 
13. Naar: Zenderstreeknieuws van 20 februari 

2008. 
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Veel dank zijn we verschuldigd aan de familie 

Van Schaik, drs. A.M.Fafianie, de heer 

B.Rietveld, de heer W. van der Wetering 

(archivaris te IJsselstein) en de Historische 

Kring Nieuwegein. Hun welwillende mede-

werking was voor ons van grote betekenis. 

Hedendaagse foto‟s: J.G. van der Linden. 

 
Wordt vervolgd. 
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Jutphaas…….. zoals het was 
door Joop Terpstra 

Belastingproef op de Nieuwe Liesboschebrug. 

In 1888 had Von Santen de naam van zijn bedrijf veranderd in ''Stoomtram-en Bargedienst 

Vereeniging''. 

De stoomtram ziet u hier tijdens een weegproef op de Liesboschbrug. Zou de brug het wel 

houden? Jawel, de stoomtram ging de dienst tussen Vreeswijk en Utrecht verzorgen. Op 29 

oktober 1893 werd de tram opgedoekt; die braakte dusdanige hoeveelheden zwarte rook uit 

en liep zo vaak uit de rails dat ze snel uit de gratie raakte. 

En toen kwam in 1893 voor het eerst de paardentram. 

Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ0987 

De Valom huisjes. 

In 1860 teisterde een grote brand Jutphaas. Met de herbouw van het dorp werd de molen    

(ca. 1800) verplaatst. Halverwege het traject viel de kop van de molen van de wagen nabij 

een afgebrande hoeve. Op die plek bouwde men een rijtje huizen met drie kopgevels die 

prompt de bijnaam ''Valom'' kregen. 

Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ5136 
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Vreeswijk…….. zoals het was 

De verdwenen huisjes. 

De huisjes die verdwenen zijn omdat de Henri Dunantlaan aangelegd werd. 

Het eerste pand was van melkboer Huiden, daarnaast schoenmaker Van De Woerd, en dan 

kapper De Groot. 

Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FV0153 

Wachtpaviljoen. Eindpunt van de paardentram in Vreeswijk. 

De eindhalte was bij de Lagebrug (Wilhelminabrug). Links de ingang eerste klas en rechts de 

tweede klas. Het paviljoen heeft tot 1914 bestaan. 

Op de foto van links naar rechts : Beheerder Piet Smits, dan dienster Antje Smid, 

en de conducteurs Willem Broekhuizen, Piet Kaptein en Evert van Dijk. 

Foto Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FV0792 
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HET NIEUWE TOVERWOORD IS:  

ATOOM,  

EN:  ZEEWATER:  ENERGIEBRON VAN 

DE TOEKOMST? 

De wereld heeft behoefte aan energie. 

Energie in steeds toenemende hoeveel-

heden. Iedere dag, ieder uur, komen er 

duizenden wasmachines, auto‟s,            

electrische locomotieven, televisie-

toestellen, straalvliegtuigen, bromfietsen 

en schepen bij. En zij schreeuwen om 

electriciteit, benzine, kerosine en olie.  

De mechanisatie in fabrieken, kantoren, 

op boerderijen en in woonhuizen gaat 

verder. De electriciteitscentrales worden 

steeds zwaarder belast. Er worden nieuwe 

bijgebouwd. Iedere minuut van de dag 

worden er duizenden tonnen steenkool 

uit de aarde omhoog gebracht en de vraag 

naar energie blijft toenemen. De centrales 

slokken ze op in een niet te verzadigen 

honger. Olie wordt door pijpleidingen en 

super-tankers naar de beschaafde wereld 

gebracht. In woestijnen en op de bodem 

van de zee zoekt men voortdurend naar 

nieuwe oliebronnen. Olie is een tover-

woord. Olie is geld en macht. Het is de 

bloed-stroom van ‟t gemechaniseerde le-

ven op aarde. Nog wel. Maar er hangt een 

dreiging aan de horizon als een onweers-

bui op zomermiddag. Er zijn energie-

bronnen genoeg op aarde. Maar als de 

vraag naar energie blijft toenemen zullen 

de steenkoolvoorraden in het begin van de 

volgende eeuw uitgeput zijn. De olie-

bronnen zullen tegen die tijd in snel tem-

po opdrogen. Wanneer alle bekende  

energiereserves uitgeput zouden raken 

zou er een onbeschrijfelijke chaos ont-

staan. De moderne beschaving zou binnen 

korte tijd terugvallen tot de meest primi-

tieve manier van leven. Men zou zich 

weer moeten warmen bij houtvuur en 

zich moeten behelpen met het licht van 

kaarsen. Maar zover zal het niet komen. 

Zolang de aarde om de zon blijft draaien 

zal er geen eind komen aan de energie-

voorraden. Maar men zal moeten over-

schakelen op het gebruik van energie in 

andere vormen. Hiermee is men al begon-

nen. Het nieuwe toverwoord is “atoom”.  

 

OP RIJNHUIZEN WERKEN MODERNE 

AVONTURIERS. 

Atomen zijn de bouwstenen van alle ma-

terie. Ze zijn onvoorstelbaar klein. Men 

Voor u gelezen in ‟Jutphaas in het nieuws 1956–1959‟. 
(vervolg). 

door Cees Brugman 

 

Inleiding: 

In Cronyck de Geyn nummer 3 van juli 2008,  heeft u kunnen lezen dat het in 2009    

alweer vijftig jaar geleden is dat de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

(kortweg FOM) zich in Jutphaas heeft gevestigd. De berichtgeving hierover in de jaar-

gangen 1958 en 1959 van dagblad „Het Centrum‟ (teruggevonden  in het door J. Schut 

uitgegeven boekje) wordt nu vervolgd. 

  

In de krant van 28 februari 1959 staat het volgende artikel. Daaruit mag blijken dat de 

schrijver van dit artikel, Hans Friedeman, wellicht over een zeer vooruitziende blik     

beschikte. Het onderwerp is immers nog altijd zeer actueel. 
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kan ze vergelijken met de zonnestelsels in 

het heelal. Een atoomkern is omgeven 

door een wolk van elektronen, die in vaste 

banen om de kern cirkelen. Geruime tijd 

geleden heeft men ontdekt dat, wanneer 

bepaalde atoomkernen op de een of      

andere manier stukgeslagen worden, er 

een naar verhouding zeer grote hoeveel-

heid energie vrijkomt. Deze ontdekking 

vond o.a. praktische toepassing in de 

atoombom. Men bouwde kernreactors 

waarin het kernsplijtings- proces door 

invloed van bepaalde stoffen voldoende 

werd vertraagd om een continu proces in 

gang te houden. Maar de brandstof voor 

deze kernreactors is zeldzaam en daardoor 

kostbaar. Uranium wordt maar op enkele 

plaatsen op aarde gevonden. Er bestaat 

echter nog een andere manier om energie 

te winnen. Ook als er twee atoomkernen 

samengevoegd worden kan er energie vrij-

komen. Kernen van waterstofatomen ble-

ken bij fusie de meeste energie op te    

leveren. Het principe werd beproefd in de 

waterstofbom. Maar de volgende stap, die 

naar de practische toepassing  in het dage-

lijks leven, is moeilijker. Om waterstof-

kernen op grote schaal en in een door-

gaand proces met elkaar te laten samen-

smelten moet eerst een barrière worden 

overwonnen. De “hittebarrière”.Er is min-

stens en temperatuur van 40 miljoen    

graden Celsius nodig om het kernfusie-

proces in stand te houden. 

In de gehele wereld zijn fysici begonnen 

de hittebarrière te bestormen. De hoeveel-

heid problemen waar zij mee moeten wor-

stelen is bijna ontmoedigend. Aanvanke-

lijk werkte men in het wilde weg. Nu is 

het onderzoek gecoördineerd. Overal 

houdt men zich nu bezig met verschil-

lende onderdelen van het gigantische  

project, dat de belofte inhoudt, dat er ooit 

energie zal worden gewonnen uit be-

standdelen van gewoon zeewater. Ook in     

Nederland. 

 

RIJNHUIZEN. 

Gedurende de verbouwing van kasteel Rijnhuizen is de kleine werkgroep van het F.O.M. 
gehuisvest in drie houten barakken, die ergens in het uitgestrekte park staan. 
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Wanneer men in JUTFAAS de bekende 

draaibrug oversteekt ziet men aan de 

overkant tussen het geboomte het fraaie 

landgoed RIJNHUIZEN liggen. Naast het 

smeedijzeren hek aan het begin van de 

oprijlaan is een bordje aangebracht waar-

op staat:"FOM-INSTITUUT VOOR PLAS-

MA-FYSICA". FOM is een afkorting van 

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER 

MATERIE. Wanneer men het landgoed 

betreedt wijzen tegen de bomen gespijker-

de bordjes verder de weg. Men komt ten-

slotte terecht bij een drietal groene hou-

ten barakken. "Instituut" klinkt wat groots 

voor deze bouwsels. Maar ze zijn symbo-

lisch voor het pionierswerk dat hier ver-

richt wordt. Trouwens, als eind juli de 

verbouwing van het kasteel en de koets-

huizen gereed is zullen de werkers van 

RIJNHUIZEN over heel wat meer en com-

fortabeler ruimte kunnen beschikken. 

RIJNHUIZEN heeft een vrij rumoerige 

historie achter de rug. Maar nog nooit 

heeft het zulk een merkwaardige bevol-

king gehad als straks het geval zal zijn. De 

historie van het huis als buitenplaats is 

afgelopen. Het is bezweken voor de op-

mars van het atoom. 

 

PLASMA-FYSICA  

In de barakken is niet veel te zien. Er 

staan wat werkbanken waaraan wat elek-

tronisch werk wordt verricht. Een paar 

vertrekken zijn ingericht als bureau. In 

een ervan zit de leider van de nu nog  

kleine werkgroep op RIJNHUIZEN,        

dr. C.M. BRAAMS.  Hij is een nog jonge 

man, die een sportieve indruk maakt en 

op het eerste gezicht evengoed baseball-

speler van professie zou kunnen zijn. 

Maar zijn manier van spreken verraadt dat 

hij een man van de exacte wetenschappen 

is. "Wat is plasma-fysica" zegt hij. 

“Populair gezegd is het de leer omtrent 

het gedrag van geioniseerde gassen. Wan-

neer men een stof maar tot een voldoend 

hoge temperatuur verhit dan gaat die stof 

over van de vaste in een vloeibare toe-

stand. Daarna wordt zij gasvormig en 

wanneer de temperatuur wordt opgejaagd 

tot enkele duizenden graden Celsius gaat 

er iets in de atomen van de stof gebeuren. 

Dan worden elektronen van de atoomkern 

losgescheurd. De atomen vallen uiteen in 

stukken die elektronisch geladen zijn en 

die met zeer grote snelheden in alle rich-

tingen schieten. Als de temperatuur hoog 

genoeg wordt raken tenslotte alle atoom-

kernen al hun elektronen kwijt.  

In waterstof gebeurt dit bij enkele tiendui-

zenden graden. In andere stoffen eerst bij 

vele miljoenen graden Celsius. Het meng-

sel van kernen en elektronen noemen we 

een plasma. De zon en andere sterren be-

staan gelet op hun temperatuur van vele 

miljoenen graden uit zulk een plasma”. 

 

BOTSENDE ATOOMKERNEN 

“De atoomkernen schieten dan met zeer 

grote snelheden door het mengsel, en wel 

in alle richtingen. Maar iedere kern heeft 

een elektrische lading. Deze lading is voor 

alle kernen van dezelfde aard, namelijk 

positief. Zij stoten elkaar dus af. Maar hoe 

hoger de temperatuur wordt, hoe sneller 

de kernen gaan rondvliegen. Wanneer de 

snelheid tenslotte zo groot wordt dat de 

bewegingsenergie de onderlinge afstoten-

de kracht tussen de kernen kan overwin-

nen dan bestaat de kans de kernen bij bot-

singen elkaar zo dicht naderen dat ze kun-

nen samensmelten. Men spreekt dan van 

kernfusie. Bij deze fusie komt een hoe-

veelheid energie vrij. Wanneer nu maar 

een voldoend aantal kernen zulk een fusie 

aangaat dan komt er op een gegeven mo-

ment meer energie vrij dan er nodig is om 

de hoge temperatuur te bereiken. Met dit 
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energieoverschot moet men dan iets kun-

nen doen. Maar er is een temperatuur van 

minstens 40 miljoen graden voor nodig”. 

 

 

PROBLEMEN 

“Wij zullen ons op RIJNHUIZEN niet 

gaan verdiepen in de practische toepas-

singsmogelijkheden van kernfusie-

energie", zegt dr. BRAAMS.”Wij bepalen 

ons tot zuiver wetenschappelijk onder-

zoek en dat gebeurt dan als onderdeel in 

een groot geheel. In Amerika,Rusland en 

Engeland wordt al geruime tijd aan kern-

fusieonderzoek gedaan. Wij hier gaan ons 

concentreren op twee dingen, nl. de om-

zetting van elektrische energie in warmte, 

en de opsluiting van het gloeiende gas. 

Om het eerste te bereiken bestaan er ver-

schillende methoden, die we willen pro-

beren. We zullen er een uitgebreide elek-

trische apparatuur voor nodig hebben die 

vrij kostbaar is. Het tweede punt, die van 

de opsluiting, vormt nog steeds een van de 

grootste problemen. Wanneer het gloeien-

de gas in aanraking komt met de wanden 

van het vat, waar het in opgesloten is zal 

er onmiddellijk een uiterst dun laagje van 

die wanden verdampen. Maar dit is al ge-

noeg om de temperatuur direct een flink 

eind omlaag te drukken. Gelukkig heeft 

het geioniseerde gas de eigenschap dat het 

met elektro-magnetische velden kan wor-

den opgesloten. Daarop berust het z.g. 

pinch-effect. Maar het is nog niemand 

gelukt om een heet plasma gedurende eni-

ge tijd volkomen op te sluiten, zonder dat 

het de wanden raakt". 

 

UITGANGSPUNT 

“Bij het Zeta-project in Engeland houdt 

men het gas opgesloten in een ringvormig 

vat. Deze methode zullen wij ook op klei-

ne schaal toepassen, maar daarnaast zullen 

we ook andere methoden proberen. We 

hebben al een kleine proefopstelling ge-

maakt om alvast ervaring op te doen”. Dr. 

BRAAMS loopt een kamertje binnen, 

waar een hoeveelheid apparatuur met veel 

schakelaars en glimmende knoppen staat. 

"Hier staat een condensator-batterij van 

10.000 Watt-seconde", zegt hij wijzend.  

"En op die tafel staat ons eerste buisje". Hij 

wijst naar een fragiel glazen pijpje, dat 

recht overeind staat en met een hoeveel-

heid draden is verbonden met de conden-

sator-batterij. 

"Het is maar een begin" zegt hij. "Straks 

gaan we werken met een batterij van 

200.000 Watt-seconde". 

 

WAAR IS HET EINDE 

“Het belangrijkste materiaal waar we mee 

gaan werken is zwaar water. Daar haalt 

men zware waterstof, ofwel deuterium 

uit, want dat  is voor plasma-onderzoek 

het meest geschikt” Wanneer zal het   

zover zijn dat men slechts waterstof uit 

het water van de wereldzeeën hoeft te 

halen om de energievoorziening gaande  

te houden?  

Dr. BRAAMS weet het niet. "We weten 

wel waar we beginnen, maar niet waar we 

eindigen" zegt hij. En het is nog niet be-

wezen dat inderdaad energie uit kernfusie 

kan worden gewonnen. Hij is teveel we-

tenschapsman om zich aan speculaties te 

wagen.  
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De curieuze historie van een vaandel. 
Door Piet Daalhuizen 

 

Op 7 september 2008 vierde “Zij Actief” het 70 jarig bestaan. Deze organisatie werd op 4 

augustus 1938 in Jutphaas opgericht onder de naam R.K. Boerinnenbond. Zoals bij alle 

bijzondere gelegenheden, stond ook op 7 september jl. het vaandel van de vereniging cen-

traal bij alle activiteiten. Een vaandel met een curieuze historie. 

In het dorp Jutphaas was tot in de vijftiger 

jaren van de vorige eeuw het Fransisca-

nesser Zusterklooster gevestigd in het ge-

bouw dat nu bekend is 

als het Partycentrum 

De Lantaern. De non-

nen van het klooster, 

gebouwd aan het einde 

van de 19e eeuw, beij-

verden zich vooral voor 

het onderwijs aan R.K. 

meisjes en wat later ook 

aan kleuters. Ook zet-

ten zij zich in bij de 

gezondheidszorg. De 

Jutphase pastoor en 

bouwer van de Nico-

laaskerk, G.W. van 

Heukelum, wilde ech-

ter meer activiteiten in 

het centrum. Daardoor 

werd in 1901 een bor-

duurkamer in het 

klooster in het leven 

geroepen. Nonnen, die 

niet direct bij het on-

derwijs of een van de 

andere vaste taken wa-

ren betrokken, gingen 

zich bezighouden met 

fijn borduurwerk. Zij 

maakten vooral liturgi-

sche gewaden voor de 

katholieke erediensten, 

maar als opdrachten 

ontbraken, ontwierpen ze zelf bepaalde 

stukken. De borduurkamer, die tot 1920 

heeft bestaan, stond onder leiding van de 



88 

 

Nostalgie, vervoering en illusie 
Meer dan honderd jaar film en bioscoop in Utrecht 

2 september t/m 9 november 2008 
 

Op 29 november 1896 – een jaar na de uitvinding van de film door de Franse broeders 

Lumière - konden ook Utrechters voor de eerste keer bewegende beelden bekijken. De 

Friese kermisexploitant Christiaan Slieker streek toen met zijn kinematograaftent neer in 

Parktuin Tivoli om deze noviteit te laten zien.  Sindsdien zijn er heel wat films vertoond 

in Utrecht, dat zich in ruim honderd jaar ontwikkelde tot een ware cinemastad.  

In de tentoonstelling Nostalgie, vervoering en illusie doorloop je de rijke Utrechtse film-

geschiedenis, met de eerste kermisvoorstellingen, de komst van bioscoopsalons in 1909 

en beroemde explicateurs ten tijde van de zwijgende film. Na de introductie van de ge-

luidsfilm in 1929 ontwikkelde zich in Utrecht een ware cinemacultuur, die tot op de dag 

van vandaag bloeiend is.  
 

Plaats:  Het Utrechts Archief / Hamburgerstraat 28 / 3512 NS Utrecht 

Datum: 2 september t/m 9 november 2008 

Open:   dinsdag t/m zaterdag 10.00 uur  - 17.00 uur,  

   en op zondag 28 september, 12 oktober en 9 november van       

   13.00 uur – 17.00 uur.  

Entree: Toegang gratis (betaald door Rabobank Utrecht e.o.) 

Info:  www.hetutrechtsarchief.nl  

Poolse gravin zuster Bronislava-Stefanska.  

Vermoedelijk al omstreeks 1905 schijnen 

de nonnen in de borduurkamer begonnen 

te zijn aan het borduren van een Maria-

vaandel. En al korte tijd later kwam dit 

vaandel vooraan in de Nicolaaskerk te 

staan. En het stond er maar te staan ……, 

omdat er geen echte vaste bestemming 

voor was.  

Op 4 augustus 1938 werd de R.K. Boerin-

nenbond opgericht, die 10 jaar later haar 

2e lustrum vierde. De toenmalige pastoor 

van de Nicolaaskerk, Alfons Klerk, wilde 

de Boerinnenbond een jubileumgeschenk 

aanbieden en bedacht een “functie” voor 

het al bijna 45 jaar oude Mariavaandel. 

Op zijn initiatief werd aan de bovenzijde 

van het vaandel geborduurd “R.K. Boerin-

nenbond” en onder het „medaillon‟ kwam 

te staan “Jutphaas, opg. 4 aug. 1938”.  

De Boerinnenbond kreeg het vaandel aan-

geboden op 4 augustus 1948. 

Later veranderde de R.K. Boerinnenbond 

haar naam in Katholieke Plattelandsvrou-

wen Organisatie en de letters “K.P.O.” 

werden er op geborduurd door Annie en 

Jan van Oostveen. Nog weer later, in 2003, 

veranderde de K.P.O. haar naam in “Zij 

Actief” en toen werd tenslotte het logo 

van die organisatie aan de linker onderzij-

de op het vaandel geborduurd. 

 

Een curieuze historie van een vaandel van 

meer dan een eeuw oud, van een vereni-

ging die 70 jaar bestaat! 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
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Historische Kring Nieuwegein 

Secretaris:        Penningmeester: 
W. Brok             P. Gathier 
IJsselsteinseweg 67     Telefoon 030-6040270 
3435 PB Nieuwegein    Rabobank: 33.10.91.682 
Telefoon 030-6032312    Postbank: 44 19 85 9 
          diny.francois@planet.nl 
 

Ledenadministratie:     Redactie Cronyck de Geyn: 
Mevrouw J. Verbaan    Werkgroep Publicaties 
Bachstraat 23       Historische Kring Nieuwegein 
3438 BM Nieuwegein    Geinoord 12, 3432 PE  Nieuwegein 
Telefoon 030-6043479    Telefoon 030-6038633 
j.verbaan23@casema.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 

© 2008: 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 toestem-

ming van het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein. 
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