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Even voorstellen….. 
door Harry ten Hove. 

 

U, als lezer, bent gewend om ieder jaar in het eerste nummer van onze Cronyck de Geyn 

een “jaarstukje” te vinden van de voorzitter. Dit jaar mag ik, Harry ten Hove, die ruimte 

gebruiken om me voor te stellen. Waarom ik dat wil doen zal in de loop van dit verhaal 

duidelijk worden. Om te beginnen wil ik u een heel voorspoedig 2011 toewensen en  

daarmee de Historische Kring Nieuwegein, die we immers samen vormen. 

 

Lang geleden kochten mijn vrouw en ik, op tekening, 

een huis in Jutphaas, maar toen we er in 1972 kwamen 

wonen was het inmiddels Nieuwegein geworden. We 

hebben het hier naar onze zin, onze kinderen werden er 

volwassen. In de meer dan 20 jaar die ik lid ben van de 

Historische Kring, las ik altijd met veel interesse de 

“Cronyck”, bezocht jaarvergaderingen, lezingen of     

film/dia avonden, deed mee aan excursies of stads-

wandelingen. Ik was als lid eerder consumerend dan  

productief. Wel is historische belangstelling bij mij volop 

aanwezig. Eén van de laatste boeken die ik las was 

“Rampjaar 1672” van Luc Panhuysen, een voorbeeld van 

een historisch verslag dat bijna als een spannende roman 

leest. Toen mij gevraagd werd of ik bestuurslid wilde 

worden en daarna bleek dat het bestuur op zoek was naar een nieuwe voorzitter, heb ik 

wel even achter mijn oren gekrabd. Om je plaats te vinden tussen een actieve groep   

mensen die, vaak al jarenlang, de Historische Kring tot een levend(ig)e vereniging maken, 

is één ding, om ze plotseling voor te zitten is andere koek.  

 

Ik ben marien bioloog, onderzoek het leven in zee. Als bioloog/duiker nam ik deel aan 

diverse oceanografische expedities, o.a. naar tropische eilanden in de Atlantische en in de 

Indische Oceaan. Ruim 20 jaar werkte ik aan de Universiteit van Utrecht, en daarna twee 

decennia aan die van Amsterdam. Eerst vooral als universitair docent-onderzoeker, met 

de nodige bestuursfuncties. Later werd ik project-manager collecties in het Zoölogisch 

Museum Amsterdam, verantwoordelijk voor opslag, onderhoud, ontsluiting door interna-

tionale bezoekers en door digitalisering. Tijdelijk was ik een van de drie hoofd-curators 

van die collecties, die in totaal 14 miljoen objecten bevatten, en vooral gebruikt worden 

voor wetenschappelijk onderzoek, minder voor exposities. Sinds drie jaar ben ik formeel 

gepensioneerd, maar nog actief als vrijwilliger, wekelijks te vinden op mijn kamer in het 

Museum om onderzoek te doen, met diverse internationale collega‟s.  

Eén van mijn huidige projecten is het afronden van een omvangrijke specialistische publi-

catie over de fauna van het Suez Kanaal, meer in het bijzonder over de historie van en de 

manier waarop sinds 1869 dieren vanuit de Rode Zee via het Suez Kanaal naar de        

Middellandse Zee zijn gemigreerd. 
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Naast mijn wetenschappelijke werk schrijf ik een jaar of dertig boekrecensies voor de  

Nederlandse bibliotheken. Van stripverhaal tot duikboek, van boeken over de zeeën,  

Darwin, de cultuurhistorie van Curaçao, tot expeditieverslagen. Van 1994 tot 2002 was   

ik gemeenteraadslid in Nieuwegein, en hield me vooral bezig met Cultuur, Ruimtelijke   

Ordening, Milieu (en ook een aantal jaren Welzijn en Zorg). Tot mijn eigen verwonde-

ring, politiek is wel totaal iets anders dan het beoefenen van wetenschap, heb ik die acht 

jaar met veel plezier dikke dossiers gelezen en in de commissie- en raadsvergaderingen 

geprobeerd mijn steentje bij te dragen. Ik zie mijn (oud-) collega politici van velerlei   

politieke richtingen nog regelmatig. Kortom, ik heb een brede belangstelling. 

 

Na een paar verkennende gesprekken met de vice-voorzitter werd ik uitgenodigd om op 

een bestuursvergadering nader kennis te komen maken, en eens te proeven van het     

bestuurlijke werk in de HKN. Nadat ik in oktober zag met hoeveel kennis en inzet ieder-

een bezig was heb ik toegezegd de taak van voorzitter op me te willen nemen. Om mijn 

kennisachterstand wat in te lopen heb ik de hulp en kennis van de andere actieve leden 

hard nodig, en krijg die van ganser harte. Als beoogd voorzitter wil ik zo snel mogelijk 

weten wat er zoal speelt, en dat is veel. “Achter de schermen” maakte ik inmiddels kennis 

met de maandagochtend werkgroep. Kreeg op zaterdagochtend uitvoerig voorlichting 

over hoe de werkgroep archeologie en bronnenonderzoek bezig is de tijdsbalk in ons 

museum nog interessanter te presenteren. Momenteel lopen er binnen en buiten het   

bestuur gesprekken over totaal verschillende zaken, zoals het monumentale kerkhof op 

het Kerkveld, de prachtige plannen met het Museumkwartier, de verplaatsing van een 

deel van ons archief. Ook maakt het bestuur zich zorgen over de toekomst van kasteel 

“Rijnhuizen”. De meeste van die onderwerpen hebben al een lange looptijd. Ik val er mid-

den in. Daarnaast zijn er veel zaken waarmee de HKN aan de weg timmert, zoals onlangs 

de fotografie tentoonstelling met een goed bezochte opening, en de excursie naar het 

Utrechts Archief (een aanrader als u er nog niet was). 

 

Er is afgelopen jaar veel werk verzet, maar er blijft nog veel te doen. Aan dat werk hoop 

ik in het voor ons liggende jaar een actieve bijdrage te leveren. 

Rectificatie van een storende fout 

 

In de Cronyck van oktober 2010 staat in het artikel over het voormalige gemeentehuis 

van Jutphaas op pagina 69, een foutief bijschrift bij de daar geplaatste afbeelding.  

Vermeld is dat het gaat om een afbeelding van de tekening van architect G.A. Ebbers uit 

1910. Rechts op de afbeelding staat echter de in 1939 aangebouwde vleugel en dus is het 

bijschrift fout. 

De afgebeelde tekening is in 1976 gemaakt door A.H. van der Woude. De Historische 

Kring Nieuwegein heeft niet de oorspronkelijke bouwtekening uit 1910 in haar collectie. 
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VREESWIJK - VIANEN VICE VERSA VÓÓR 1840. 
De historie van het overzetveer en het Pinnemakersgilde 

door Jan Schut. 

 

Inleiding 

Dankzij de ligging van Vreeswijk aan een van de belangrijkste waterwegen van  

Nederland, alsook aan de even belangrijke noord-zuid verbinding over land, heeft dit 

dorp reeds vroeg te maken gehad met reizend en trekkend publiek en met vrij omvangrijk 

handelsverkeer. Daarbij was het overzetveer tussen Vreeswijk en Vianen een onmisbare 

schakel. „ 

Jan Schut schreef over de historie van het overzetveer in een van de eerste Cronycken in 

april 1979. Nu in 2011 opnieuw discussies oplaaien over het behoud van de historische 

Viaanse brug en het Vrevia-pontje, lijkt het de redactie goed om eens terug te kijken in de 

geschiedenis met het artikel van Jan Schut. De tijd heeft het nodig gemaakt het artikel 

hier en daar aan te passen. 

De overtocht over de Lek 

De overtocht over de rivier de Lek vond 

tot het jaar 1840 plaats door middel van 

een pontveer, dat de passagiers en de goe-

deren per schuit naar de andere oever 

bracht. De schippers, die het pontveer 

bedienden hadden zich verenigd in het 

zogenoemde "Pinnemakersgilde". Dit 

woord, waarvan men niet weet 

wanneer het ontstaan is, kan zijn afgeleid 

van het middeleeuwse "Pinegelt" wat de 

betekenis heeft van: Geld betalen voor het 

vervoer van koopwaren en goederen. 1) 

Voor het overzetten van passagiers en 

goederen waren strenge regels gesteld. Bij 

geconstateerde overtreding kon de schip-

per rekenen op een zware boete of andere 

strafsancties. 

 

De ordonnantie van 1627 

In de  “ORDONNANTIE Op ‟t over-varen 

tusschen VIANEN ende de VAERT” van 

23 november 1627, wordt in een aantal 

artikelen gesteld waar passagiers en pinne-

makers zich tijdens de overtocht aan 

hebben te houden. Ook het verschuldigde 

vrachtloon is daarin vastgesteld. Ten aan-

zien van het vrachtloon golden voor zo-

wel dag en nacht als zomer en winter 

aparte tarieven. 

Om als schipper op het Pinnemakersveer 

te worden aangesteld moest men tenmin-

ste 20 jaar oud zijn en minimaal één jaar 

schipperservaring bezitten. De schippers 

waren dan ook gehouden het veer zelf te 

bedienen. Wanneer geconstateerd werd, 

dat deze regel werd overtreden, werd de 

schipper beboet met 10 stuivers.  

Bij herhaaldelijke overtreding bestond het 

gevaar, dat de schuit verbeurd werd     

verklaard. 2) 

 

Oorspronkelijk heeft Vianen 20 pinne-

makers gehad, waarvan de helft op  

Vreeswijk voer en de andere helft op  

Gorinchem. Vreeswijk huisvestte toen    

16 pinnemakers. Later werd hun aantal 

teruggebracht; eerst tot 10 daarna tot 8 

pinnemakers. 

Als nu een of meer passagiers verzochten 

te worden overgezet, werd door de in het 

Veerhuis aanwezige schippers geloot/

gedobbeld wie de vracht mocht overzet-

ten: "De respectieve Schippers sullen    

gehouden zijn een ofte meer Passanten 

aen-comende/ datelijck ter ghewoonlijcke 
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overlijdt, verzoekt Alard Tijsz., 

schipper en wonende te Vreeswijk, 

om de opengevallen plaats te mo-

gen vervullen. Of hij ook daadwer-

kelijk is aangesteld is niet bekend. 

 

In de jaren 1679, 1683 en 1710  

verzoeken de pinnemakers van 

Vreeswijk de Burgemeesteren ende 

de Vroedschappen van Utrecht, die 

als ambachtsheren over Vreeswijk 

of De Vaart regeerden, om het aan-

tal pinnemakers te beperken. Zij 

beklagen zich erover dat door het 

te grote aantal pinnemakers voor 

hen allen geen droog brood te ver-

dienen is. Hierdoor kunnen zij niet 

alleen hun gezinnen niet onder-

houden; ook de verplichte halfjaar-

lijkse controle en eventuele repara-

ties van en aan hun boten kunnen 

ze niet meer betalen. 

 

In 1710 komt Aelbert Blom te 

overlijden en Joost Hendrik  

Roggen solliciteert naar de vacante plaats. 

Omdat terzelfder tijd ook een verzoek 

binnenkomt om het aantal pinnemakers te 

beperken is niet zeker of hij aangesteld is. 

Gedurende het jaar 1740 is er voor  

Jan Blok, zij het voor korte tijd, meer geld 

te verdienen. Hij verzoekt tijdelijk van 

zijn functie als schipper op het pinne-

makersveer te worden ontheven:  “ .... dat 

hem suppliant (Jan Blok) eene Oceasie 

voorkomt omme sigh eenighen tijdt met 

voordeel elders te konnen ophouden ....”. 

Omdat Jan Blok zijn aanstelling op het 

veer niet verliezen wil, stelt hij aan het 

eind van zijn brief: "Dat schoon den  

suppliant voor eenighen tijdt elders zijn 

verblijf sal nemen, achtende de voorsz. 

Veeren bij continuatie sal blijven behou-

den."  

plaetse om de Vracht te werpen/op pene 

van elcx die present zijn/thien Stuivers te 

verbeuren/ten profijte van den Officier." 3) 

 

Wanneer een pinnemaker door wat voor 

omstandigheden ook niet bij de loting 

aanwezig kon zijn, mocht hij geen plaats-

vervanger sturen. 4) 

Bij de uitoefening van hun beroep maak-

ten de schippers gebruik van eigen schui-

ten, die "Bij de Regierders ten wederzijden 

voor suffisant –dit is geschikt, toereikend- 

gekent/die tenminsten twee-mael „s Jaers 

sullen moeten gevisiteerd worden." 

 

Een aantal Vreeswijkse pinnemakers 

Een van de Vreeswijkse pinnemakers uit 

het midden van de 17de eeuw is             

Jan Gerritsz. Vlieger. Als deze in 1674 
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Of hem dat verlof daadwerkelijk is ver-

leend, kan niet worden nagegaan, omdat 

hij kort daarop komt te overlijden. 

Op 14 november van datzelfde jaar wordt 

door verschillende Vreeswijkse schippers 

naar de opengevallen plaats gesolliciteerd, 

waarbij ieder zijn kwaliteiten aanprijst.  

De een zegt te kunnen bogen op een  

ruime schipperservaring, terwijl de ander 

van de "Goede Gereformeerde Religie" is. 

Willem van Hattum, die ook graag aange-

steld wenste worden, oordeelt zichzelf 

"bequaem het selve veer te konnen bedie-

nen" en hij kan naar zijn zeggen ook een 

"nieuwe schuyt" meebrengen. 

Naast deze Willem van Hattum doen ook 

Rochus van Walsum, Hendrik Baars,  

Jurphaas van Hern en Jan Piterse van den 

Trijn pogingen om te worden aangesteld 

in de plaats van Jan Blok. 

Uiteindelijk wordt Jurphaas van Hern de 

nieuwe pinnemaker. Deze had daarvoor 

gedurende een aantal jaren als beurtschip-

per op Keulen gevaren, waarbij hij grote 

ervaring had opgedaan. 

Gedurende 13 jaar vervult hij de functie 

van schipper op het Pinnemakersveer van 

Vreeswijk op Vianen. In december 1753 

overlijdt Jurphaas van Hern, waarna  

Gerrit Balk pogingen onderneemt om te 

worden aangesteld. Diens pogingen schij-

nen niet geslaagd te zijn, want na 3 maan-

den heeft hij opnieuw een sollicitatiebrief 

geschreven als er weer een plaats vacant 

is, doordat Coenraad de Vries het tijdelijke 

met het eeuwige verwisselde. 

 
Roelof van Hoeven 

Aan het eind van de 18de eeuw is Roelof 

van Hoeven een der Vreeswijkse pinne-

makers. Deze heeft zijn beroep dan al vele 

jaren uitgeoefend. In het begin van de 

negentiende eeuw verzoekt hij echter van 

zijn functie ontheven te worden ten gun-

ste van zijn neef Benjamin van Hoeven. 

Later zal blijken, dat dit verzoek is inge-

willigd.  

Eerst nu een deel van de brief van Roelof 

van Hoeven, waaruit de reden van het 

verzoek om ontheven te worden blijkt: 

"Geeft eerbiedig te kennen Roelof van 

Hoeven, wonende te Vreeswijk aan de 

Vaart dat den requestrant meer dan veer-

tig jaren is geweest Schipper op het Pinne-

makersveer van Vreeswijk op Vianen en 

nu door zijnen hogen ouderdom en zwak 

lichaamsgestel buiten staat geraakt het 

zelve langer na behoren waar te nemen. 

En daar den requestrant buiten het zelve 

Veer geen middelen van bestaan heeft, is 

hij te rade geworden hem te keren tot 

UEd. Gestrenge met eerbiedig verzoek 

zijn neef Benjamin van Hoeven die tot dat 

werk zeer bekwaam is in zijn plaats als 

Schipper op het Pinnemakersveer van 

Vreeswijk op Vianen mag worden aange-

steld, onder voorwaarden dat aan hem 

requestrant gedurende zijn leven weke-

lijks Acht en twintig Stuivers uit te ke-

ren." 

 

De roep om een vaste oeververbinding 

Het steeds drukker wordende verkeer    

zal niet alleen bij het vertrek van  

Van Hoeven een belangrijke rol hebben 

gespeeld. Er gaan aan het begin van de 

vorige eeuw meer stemmen op om het 

Pinnemakersveer te vervangen door een 

schipbrug, zoals die toen elders in  

Nederland al werden gebruikt. 

Ook van de zijde van Vianen wordt meer-

dere malen op vervanging van het veer  

door een "vaste oeververbinding" aange-

drongen. Steeds meer wordt het Pinnema-

kersveer als een belemmering van zowel 

het scheepvaartverkeer als het verkeer te 

land gezien. Daarnaast moet ook de over-

tocht over de Lek, vooral bij slecht weer,    
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niet altijd even prettig 

en veilig zijn geweest. 

In de jaren 1825 en 

1826 is er tussen de 

burgemeester en   

wethouders van 

Utrecht en de heer 

Administrateur der 

Domeinen te Arnhem 

correspondentie    

gevoerd over het aan-

leggen van een  

dergelijke schipbrug.  

De stad Utrecht     

verklaart zich daarin 

bereid ten behoeve 

van de Domeinen      

afstand te willen doen 

van het Pinnemakers-

veer te Vreeswijk. 

Omdat echter met de 

schippers van het veer 

niet tot overeen-

stemming kon worden 

gekomen, moest men 

wachten totdat het 

pachtcontract van de 

schippers afliep. 

Die termijn loopt  

omstreeks 1832 af. 

 

Een ongeval en de 

Belgische opstand 

Als in november 1831 

op de rivier de Lek 

een ernstig ongeluk 

plaatsvindt, waarbij 

enige militairen en 

een bootsman als ge-

volg van het omslaan 

van de veerboot ver-

drinken, wordt de 

kwestie van een vaste 

oeververbinding weer 
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actueel. Dan komt er ook een nieuw plan 

naar voren, waarbij de overtocht en de 

passage worden gerealiseerd via een aan te 

leggen brug die in ijzeren kettingen zou 

komen te hangen op een zodanige hoogte, 

dat bij de hoogste waterstand en ijsgang 

een veilige overtocht verzekerd zou zijn. 

Aanvankelijk voelde de minister van   

Binnenlandse Zaken meer voor het laatste 

dan voor het eerste plan. De rumoerige 

verwikkelingen rond de opstand der    

Belgen verhinderden echter het plan van 

de ijzeren hangbrug uit te voeren. Naar de 

mening van de minister moet daarom het 

Pont- of Pinnemakersveer nog maar enige 

jaren blijven functioneren. 

 

Een scheepsdrama 

Hierboven is reeds aangehaald, dat er in 

november 1831 een ernstig verdrinkings-

ongeval heeft plaats gevonden. Dat is voor 

de burgemeester van Vianen, de heer  

Mecima, aanleiding om de zaak van de 

schipbrug opnieuw aan te kaarten.  

Op de dag van het ongeluk schrijft hij 

reeds een brief aan de Gouverneur van 

Zuid-Holland, waarin hij verslag doet van 

het tragisch verdrinken van 7 mensen.  

“Dit ongelukkig evenement bewijst weder 

de noodzakelijkheid voor eene schipbrug, 

reeds bij Koninklijk Besluit van 8 juni 

1825 geautoriseerd en tot heden buiten 

uitvoering gebleven." 5) 

 

Het antwoord van de Gouverneur ont-

vangt de heer Mecima kort daarop.  

De Gouverneur heeft het verzoek om tot 

aanleg van de schipbrug over te gaan 

overgebracht aan de minister. Daarnaast 

willen de gouverneur en de minister 

"nader en meer in het breed" door de heer 

Mecima worden geïnformeerd over de 

juiste toedracht van het scheepsdrama. 

Op de 4de december 1831 wordt aan de 

gouverneur en de minister geschreven, dat 

het ongeluk te wijten is geweest aan het 

overladen van een te kleine boot, welke 

bovendien werd bediend door een schip-

persknecht van de Bargedienst van 

Utrecht op Vreeswijk: "Een persoon die 

niet gemagtigd was personen over de Lek 

te zetten en daar dus niets te zoeken had.” 

De gouverneur op zijn beurt ziet daarin 

aanleiding te vragen, waarom niet de  

bevoegde personen de soldaten hebben 

overgezet. 

De burgemeester van Vianen zegt niet te 

weten, waarom men in Vreeswijk was 

afgeweken van de regels en het overzetten 

van militairen aan onbevoegden overliet. 

Hij voegt daaraan toe, dat wat Vianen  

betreft het veer wel door bevoegde perso-

nen wordt bediend. 

Het tragisch ongeluk werd door een  

tweetal militairen overleefd, nl. een luite-

nant en een fuselier. De luitenant heeft 

over dit ongeval een klein boekwerkje 

geschreven. 6) 

Hierin vertelt hij dat hij met een detache-

ment herstelde zieken op weg was naar 

het leger in de zuidelijke Nederlanden, die 

daar in strijd waren gewikkeld met  

Belgische opstandelingen. Bij Vreeswijk 

aangekomen moest het detachement over 

de Lek worden gezet. Nadat bijna alle  

militairen per boot waren overgezet begaf 

de luitenant zich met nog enkele soldaten 

aan boord. Omdat de luitenant vreesde, 

dat de boot te zwaar beladen was, gelastte 

hij enkele ondergeschikten de boot te ver-

laten en te wachten, totdat ook zij zouden 

worden overgezet. Dit komt de luitenant, 

die ronduit toegeeft bang te zijn voor wa-

ter, op de nodige schimpscheuten van de 

schipper te staan. Als de boot  vertrekt, 

blijkt al dadelijk dat de schipper geen  

ervaring heeft in bevaren van de Lek;  

zonder rekening te houden met de sterke 
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stroming op de rivier, steekt hij recht 

over. Gevolg daarvan is, dat de boot, mid-

den op de rivier aangekomen, wordt    

getroffen door een hoge golf; hierdoor 

schrikken de soldaten en vervolgens slaat 

de boot om. De luitenant heeft het geluk 

een losse plank te kunnen grijpen en zich 

zodoende enige tijd drijvende te houden, 

terwijl hij "onder de akeligste gebaren en 

aandoenlijkste noodkreten zijn kameraden 

den een voor den ander na aan zijne zijde 

zag wegzinken." 

Toen fuselier Heinrich Brauch,  

uit Zwaben afkomstig doch vrijwillig in 

Nederlandse krijgsdienst getreden, de  

hachelijke situatie van zijn luitenant ge-

waar werd, zwom hij, overigens met volle 

bepakking, naar hem toe teneinde hem 

van de verdrinkingsdood te redden.  

Aangezien echter de stroming op de rivier 

te sterk en het water te ruw was dreigden 

beiden te verdrinken. 

Intussen was het scheepsongeluk aan de 

beide oevers niet onopgemerkt gebleven. 

Hendrik Bennik Anthsz. uit Vianen had 

het ongeluk zien gebeuren en was onmid-

dellijk in een roeiboot gesprongen en de 

rivier opgevaren, roepend aan de op de 

oever toekijkende mensen, die eveneens 

getuige van het ongeluk waren: "In de 

boten, redt toch de mensen". Aangezien 

deze echter vergaten gevolg te geven aan 

zijn oproep moest Hendrik de strijd tegen 

het water alleen klaren. Als hij na onge-

veer 7 minuten er in is geslaagd bij de 

drenkelingen te komen, zijn dezen  

volkomen uitgeput en staan op het punt te 

verdrinken. 

 

Nadat hij beide drenkelingen aan land 

heeft gebracht, geeft hij hen vervolgens 

onderdak en voorziet beiden van droge 

kleren. Dat Hendrik Bennik toen meer 

zaken aan zijn hoofd had moge blijken uit 

het feit dat zijn vrouw enige minuten voor 

de redding der drenkelingen bevallen was. 

Dit alles was voor de toeschouwers bij het 

ongeluk op de Lek, alsook voor hen die 

waren samengedromd rond het huis van 

Hendrik Bennik, geen reden de verzor-

gende taak rond de beide militairen van 

Hendrik over te nemen "hoezeer ook de 

zoon des burgemeesters zich onder de 

aanschouwers bevond." 

Na enige tijd kwamen 2 ambtenaren, de 

heren Viruly en Hoogwerff, die de taak 

van Hendrik Bennik overnamen. Beide 

heren wilden in de verzorging onder-

scheid maken tussen de luitenant en diens 

ondergeschikte. Dit werd echter door de 

luitenant niet op prijs gesteld. Ook door 

de geneesheer van Vianen werd alle mo-

gelijke geneeskundige hulp verleend, al 

beklaagt de luitenant zich er in zijn boekje 

over, dat de geneesheer van Vianen "Van 

de ongelukkige drenkelingen partij tot 

eenige voordelen zocht te trekken." 

Dit was overigens ook te Vreeswijk het 

geval geweest, waar enkele inwoners "Die 

in ons belang eenige diensten hadden be-

wezen, er op aandrongen om den luite-

nant te spreken, van welke men goede 

fooijen eischte." 

Marquis de Thouars besluit zijn boekje 

met in dichtvorm gestelde dankwoorden 

aan God, fuselier Brauch en Hendrik  

Bennik.7) 

 

Verdere initiatieven 

In het jaar 1836 vindt opnieuw enige  

correspondentie plaats tussen het Bestuur 

van Utrecht en de Domeinen teneinde het 

Pinnemakersveer van Vreeswijk te ver-

vangen door een schipbrug. De gemeente 

Utrecht is nog steeds bereid om, onder 

dezelfde voorwaarden als in 1832, het 

Pinnemakersveer aan het Rijk over te dra-

gen en af te staan. Daarnaast moet aan 
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enige Vreeswijkse inge-

zetenen een jaarlijkse 

uitkering worden ge-

daan: 

a) De twee oudste schip-

pers van het Pinne-

makersveer dienen als 

vergoeding te ontvangen 

fl 1.200,00. 

b) De vier jongere schip-

pers jaarlijks ieder, 
fl 150,00. 

e) De weduwe van  

Benjaming van  Hoeven, 

die in of omstreeks 1809 

op voorspraak van zijn 

oom, diens taak over-

nam, fl. 1,50 per week. 

d) Aan Jannigje de Vries 

de somma van fl 1,00 per 

week. 

Daarnaast moest aan de 

gemeente Vreeswijk 

voor afstand van het 

veer alsmede voor de 

gemaakte kosten jaarlijks  

fl 1.200,00 worden vol-

daan. 

Ook de aan het Veer 

voorhanden zijnde boot 

en toebehoren zullen 

tegen taxatieprijs moeten 

worden overgenomen. 

Intussen is het tweede 

plan van een brug, han-

gend aan ijzeren kettin-

gen, geheel van de baan 

en wordt het ontwerp 

van een schipbrug aan-

genomen. 

Op de 5de april 1839 

volgt de koninklijke 

goedkeuring: 
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WIJ WILLEM, bij de gratie Gods  
KONING DER NEDERLANDEN,  
Prins van Oranje Nassau,  
Groothertog van Luxemburg, enz., enz., 
 
Gezien het Rapport van Permanente 
Commissie uit het Amortisatie  
Syndicaat, d.d. 23 aug. 1838, daarbij naar 
aanleiding van Ons rescript d.d. 20 Oct. 
1835 , No. 75., overleggende een ontwerp 
tot het aanleggen van een Schipbrug over 
de rivier de Lek tusschen Vianen en 
Vreeswijk. 
 

“Onze Minister van Financiën gehoord. 
(Rapport de dato 28 Augustus 18381 No. 
69-2372.) 
 
Gelet op het Rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken d.d. 29 Mrt. 
ten geleide van een met goedvinden der 
Permanente Commissie voornoemd ont-
worpen gewijzigd bestek voor het leggen 
der Schipbrug en aanhorigheden, alsmede 
van een dien ten gevolge vernieuwde  
raming van Kosten als nu ten bedrage van 
Acht en vijftig duizend Een honderd één 
en veertig Gulden, vijf en vijftig cents. (fl. 
58.141,55) 
 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
a) Dat over de Rivier de Lek tusschen 

Vianen en Vreeswijk in de strekking 
van den Grooten weg der 1e klasse no. 
3. ter plaatse waar thans het pontveer 
bestaat, een Schipbrug zal worden 
aangelegd. 

b)  Dat de uitvoering van dat werk zal    
  worden opgedragen aan de  
 Permanente Commissie uit het  
 Amortisatie Syndicaat en het maken 

van den brug en aanhorigheden in het 
openbaar zal worden aanbesteed vol-

gens het bestek daarvan vanwege de 
voorgeschreven Commissie opge-
maakt en met overleg van de  

 Administratie van den Waterstaat 
vastgesteld. 

c) Dat het zoogenaamde Pinnemakers-
veer waardoor verstaan wordt de 
overtogt van voetgangers van de beide 
oevers te Vianen en te Vreeswijk voor 
het eerst in stand zal worden gehou-
den, zoodanig echter dat zulks aan de 
voetgangers niet zal beletten naar 
verkiezing van de Schipbrug of van 
het voorschreven Veer gebruik te 
maken. 
 

Afschriften deses zullen worden gezonden 
aan de Permanente Commissie uit het 
Amortisatie Syndicaat ter uitvoering  
zoo mede aan onze Minister van Binnen-
landsche Zaken en van Financiën tot  
informatie en narigt. 
 
te ‟s-Gravenhage, den 5 April 1839. 
 
(geteekend) WILLEM 
 
vanwege den Koning 
 
(geteekend) Van Doorn.” 
 
De aanleg van de schipbrug 

Eindelijk vindt dan op 18 juni 1839 de 

openbare aanbesteding plaats: 

 “ A A N B E S T E D 1 N G 
Op Dingsdag den 18 Juni 1839, des mid-
dags te 12 ure, zal van wege het Bestuur 
der Domeinen te Utrecht, in het locaal der 
publieke verkooping achter St. Pieter, 
wijk F. no. 363-, ten overstaan van den 
Notaris H. van Ommeren, worden overge-
gaan tot de openbare aanbesteding van het 
leggen van een Schipbrug over de rivier de 
Lek, tusschen de stad Vianen en het dorp 
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Vreeswijk, en de uitvoering van de daar-
toe gevorderde werken, bestaande in het 
maken van twee beschoeijingen tot land-
hoofden, het bouwen van 25 brugschepen. 
veerhoofden en eenige aardwerken, alles 
breeder omschreven in het daarvan ge-
maakte bestek, hetwelk kosteloos voor een 
ieder ter inzage en ter lezing liggen. 8) 
 
De aanbesteding zal geschieden bij in-
schrijving en opbod eerst in drie perceelen 
en vervolgens in massa, en zullen de gega-
digden nader onderrigt en inlichtingen 
kunnen erlangen (= verkrijgen) aan het 
kantoor der Domeinen te Utrecht en bij 
den opzigter over den Grooten Weg der le 
klasse No. 3 aan den Arkelsechen Dam, 
door wien de gegadigden, aanwijzing der 
werken zal worden gedaan op den 4. en 
den 11. Junij 1839." 
 
De bouw van de schipbrug 

Voor de somma van f 60.400,00 wordt de 

opdracht tot bouw van de Schipbrug 

Vreeswijk - Vianen gegund aan de heer 

Jan Cornelis Limbeek, aannemer te  

Vreeswijk. 

De brug, die, zoals uit het bestek gebleken 

is, op 25 schepen rustte, had een totale 

lengte van 900 voet ofwel ruim 270 meter. 

Mede door gebruikmaking van verschil-

lende onderaannemers ziet J.C. Limbeek 

kans om in zeer korte tijd de opdracht uit 

te voeren. 

Reeds op de 1e april van het volgende jaar 

kan de officiële opening en in gebruikne-

ming plaatsvinden, waarover in de 

Utrechtsche Courant van 6 april 1840 het 

volgende te lezen stond: 

"Het was heden voor Vianens en      
Vreeswijks ingezetenen een dag van 
vreugde en dankbaarheid, daar de schip-
brug, welke beide oevers van de Lek ver-
eenigt, werd ingewijd. Reeds vroeg in de 

morgen wapperde een menigte vlaggen 
van beide zijden dezer schipbrug, en in 
weerwil van het minder gunstige weder, 
waren er zeer velen van de omliggende 
plaatsen, die het grootste belang in deze 
verbetering stelden, hier te samen ge-
vloeid, om de inwijding bij te wonen, ter-
wijl de leden van het gewestelijk bestuur 
en van verscheidene gemeenten door den 
Heer Agent der Domeinen, Van Doorn, 
waren uitgenodigd. Om 11¼ uur (kwart 
over elf) begaf men zich naar dit belang-
rijk werkstuk, alwaar den Heer van Doorn 
in alleszins welsprekende bewoordingen, 
in naam der Domeinen, deze Schipbrug 
voor het algemeen openstelde, en dezelve 
in de bescherming van provincie en stad 
aanbeval.  
Nadat de Heer Gouverneur ad interim. 
Baron van Heeckeren hierop geantwoord 
had wandelde men deze 900 voeten lang 
zijnde brug over" waarop de Burgemeester 
van Vianen in gepaste termen het belang 
deed zien van deze verbeterde wijze van 
communicatie, en den Vorst van  
Nederland, het Domein, de Architecten 
en Aannemers eene plegtige hulde toe-
bracht. De Heer Mecima las vervolgens 
nog eenige ter dezer gelegenheid bestem-
de dichtregelen voor, waarna men ten 
huize van den gewezen Veerman eenige 
verkwikkingen gebruikte, door den gul-
heid van den Heer van Doorn in ruimen 
mate beschikt. 
 
Was deze dag op eene plegtige wijze be-
gonnen, de vaderlandsche toasten, en die 
welke op de verschillende besturen en 
corporatien werden ingesteld, deden zien, 
hoe veel belang allen in deze ten uitvoer 
gebragte onderneming stelden; in een 
woord, deze plegtige en feestrijke dag 
kenschetste zich weder ten volle door een 
echt Liberalen en Nationalen geest, en zal 
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allen steeds eene aangename herinnering 
achter laten." 
 
Reglement 

Op het gebruik en de bediening van de 

schipbrug is een reglement opgesteld, dat 

op 24 november 1840 koninklijke goed-

keuring verkreeg. In dit reglement, dat uit 

21 artikelen bestaat, is weergegeven waar 

zowel bedienend personeel als passanten 

en het scheepvaartverkeer op de Lek zich 

aan hebben te houden. Dit op en of in de 

nabijheid van de schipbrug. 

 

Ook de tarieven zijn er in vastgesteld: 

Mocht er over de tariefbetaling verschil 

van mening ontstaan, dan is de ontvanger 

der bruggelden een kwitantie verplicht uit 

te schrijven; overigens moet de passant 

daarvoor vijf cent betalen waarmee men 

zich bij de burgemeester van Vianen of 

van Vreeswijk kan vervoegen, die de be-

voegdheid hebben om in dergelijke ge-

schillen te beslissen. Daarnaast is de brug-

wachter of de tolpachter verplicht een 

register bij te houden, waarin de reizigers 

hun bezwaren over de bediening van de 

schipbrug zouden kunnen schrijven. Dit 

"klachtenboek" werd vervolgens door de 

Agent der Domeinen van tijd tot tijd ge-

controleerd en de bezwaren onderzocht. 

Wanneer voertuigen elkaar op de brug 

ontmoeten, zijn zij verplicht boven een 

brugschip uit te wijken naar de rechter 

zijde en moeten daar zo nodig wachten tot 

de ander is gepasseerd. 

Daarnaast gold als regel, dat in geen geval 

meer dan vier rij- of voertuigen tegelijk 

aan dezelfde zijde op de brug werden toe-

gelaten die elk een onderlinge afstand 

hadden te houden van minstens drie brug-

schepen. 

Wanneer de brug voor het doorlaten van 

schepen is geopend, zal zich niemand op 

de brug mogen bevinden.  

 

De schippers van passerende vaartuigen 

zullen gehouden zijn op "genoegzamen" 

afstand de zeilen te strijken en moeten 

roepen om te worden doorgelaten. Stoom-

boten mogen de brug slechts op halve 

kracht passeren. 9) 

 

Voordracht van Viaans‟ burgemeester  

Mecima 

Dit artikel besluiten we met de tekst van 

de door de heer Mecima voorgedragen 

dichtregels bij de opening van de Schip-

brug, die in de Utrechtsche Courant van 6 

april 1840 zijdelings genoemd werden: 

 

Den eersten April 1840. 
Bij de plegtige inwijding der nieuw aange-
legde S C H I P B R U G over de rivier de 
Lek, tusschen V R E E S W I J K en  
V I A N E N. 
Ten gevolge der magtiging van het  
Amortisatie Syndikaat, onder Direktie van 
den Wel Edelen Gestrengen Heer E.C.U. 
van Doorn, Agent van het Domein te 
UTRECHT. 
 

Heil zij ons dierbaar Vaderland  
Alwaar de magten hand in hand, 
De welvaart, nijverheid en kunstmin  
zamen strenglen; 
Waar, door geen onrustzin gestoord, 
Om rust en heil voor 't volk met  
„s Vorsten roem te menglen. 
 
Dáár ligt de BRUG! een nieuw bewijs 
Voor ons, tot welk een hoogen prijs 
Dit stroompunt van den Rijn,  
met wijsheid is berekend; 
Vereend als aan een' vaste wal 
Verbroed'ren we ons en daardoor zal 
't Verbond van ons verkeer, voor altijd 
zijn getekend. 
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Het schoon geslacht, vaak net geschoeid, 
Zal door geen slijk noch nat besproeid; 
Doch veilig Utrechtschen grond met blij-
den gang betreden. 
En wil men spelen-reijen gaan, 
't Gevaar der Pont grimt niet meer aan, 
Maar deze nieuwe brug, wordt dan gerust 
bereden. 
 
O eeren wij het Syndikaat, 
Schoen dat beheer ons straks verlaat 
Voor zoo veel goed en schoon en nut dat 
het mogt stichten; 
Wel hem! die de afgetreden baan 
Met kalme zielrust gae kan slaan 
En roemen in het werk dat hij hier mogt 
verrigten. 
 
Zoo blijv‟ deez‟ Brug een Monument, 
Voor de ijver van den Heer Agent, 
En voor de vroeg‟re zorg van onzen Staats-
raad Blanken 
Mijn poging achtte ik ook vereerd, 
Daar 't geen door mij eens is beheerd 
Thans in dit plegtig uur, mij wekt tot 
dankbre klanken. 
 
Nu onverschrokken vrij en vlug 
Betrede men voortaan deez' Brug 
Terwijl men voor geen storm of golfge-
klots ooit beve 
En één van hart en één van zin 
Bezield door reine Burgermin. 
Juich‟ Neder1and lange nog, dat steeds 
Oranje leve! 
 
E.I. Mecima 
Oud Burgemeester, Notaris te Vianen. 
 

Lijst van geraadpleegde literatuur. 
J.G.M. Boon: Vreeswijk Voorheen, 1974. 

F. van Zutphen/J.G.M. Boon: Vreeswijk aan de 
Lek. 1964. 

Utrechtsche Volksalmanak, 1841. 

Tijdschrift voor Geschiedenis en Oudheden en 

Statistiek van Utrecht; 6e jrg. 1840. 

G.A.C.W. Marquis de Thouars: Mijn onheil op 
de Lek, 1832. 

Mr. S. Muller, Catalogus van de Openbare 
Verzamelingen der Gemeente Utrecht. 

 

Voetnoten: 
1) Zie J. Verdam: Middelnederlandsch Hand-
woordenboek, 1911, pagina 465. 

2) Ordonnantie op ‟t over-varen tusschen 
Vianen ende de Vaert van 23 november 1627. 

Aanwezig: Universiteitsbibliotheek Utrecht - 

Plano Portefeuille (zie afbeelding elders in dit 

artikel) 

3) Zelfde Ordonnantie, artikel V. 

4) De eerder aangehaalde Ordonnantie uit 

1723 Artikel VI 

5) Zie Utrechtsche Courant 1832, no. 40, 2 

april. 

6) G.A.C.W. Marquis de Thouars: Mijn onheil 
op de Lek. 1832 - (50 pag.). 

7) Zie het onder 6) aangehaald werk,  

pag. 45-48. 

8) Hier volgt een lange lijst met namen en 

adressen waar het bestek ter inzage ligt. 

9) Zie voor het volledige reglement: Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden 1840,  

No 75. 
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Vreeswijk…….. zoals het was 
door Joop Terpstra 

Het blokhuis Gildenborg in 

Vreeswijk, hier afgebeeld op 

een tekening uit 1840 van   

C. Punt (of Pronk), uit-

gevoerd  in oostindische 

inkt. Van de tekening is later 

een steendruk vervaardigd 

door P.W. de Weijer.  

Of de Gildenborg er werke-

lijk heeft uitgezien zoals op 

de tekening is uitgebeeld, is 

zeer de vraag. De Gildenborg 

is in 1373 gebouwd in        

opdracht van de Utrechtse 

gilden om de toen nieuwe 

sluis van Vreeswijk te        

beschermen. Op 28 september 1482 is de Gildenborg door legerhorden van de Hollandse 

stadhouder Joost Lalaing veroverd en tot de grond toe afgebroken. 

Het Vreeswijkse Raadshuisplein is een bui-

tendijks gelegen terrein, dat bij de bouw van 

de tweede sluiskolk, de buitenkolk, tussen 

1561 en 1565 is aangelegd. Daarop verrees 

het „Verlaat of Gerechtshuys‟.  

Zeventiende eeuwse afbeeldingen daarvan 

worden in het algemeen als niet betrouwbaar 

bestempeld. Toch heeft het Verlaat of  

Gerechtshuys een belangrijke functie vervuld 

naast de toen bestaande “tweede versie” van 

het blokhuis Gildenborch. Van die “tweede 

versie” zijn geen afbeeldingen bekend.  

Wel was rond het midden van de 16de eeuw  

S. de Wit de Utrechtse bevelhebber in het 

blokhuis. In 1567 trok hij ter bedevaart naar 

Jeruzalem. In 1571 overleed hij in Utrecht. 

Op deze afbeelding van een onbekende ma-

ker staat hij ten voeten uit als bedevaart-

ganger geportretteerd:, knielend, met gevou-

wen handen, in rode kleding, harnas en gou-

den ketting. Voor hem zijn geplaatst zijn helm, handschoenen en piek. 

(Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code prt039) 

(Collectie Historische Kring Nieuwegein;  
inv. code fpt300) 
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Tussen 1672 en 1674 

lag, ongeveer op de 

plek van de huidige 

Henkel-vestiging, de 

Franse schans in Jutp-

haas. De schans was 

in het rampjaar 1672 

door de invallende 

Fransen aangelegd om 

de scheepvaart en het 

verkeer over land van 

en naar Vreeswijk en 

IJsselstein c.q.  

Vaartserijn en  

Doorslag/Hollandse IJssel te kunnen controleren. Na het vertrek van de Fransen was de 

plaatselijke bevolking er als de kippen bij om de schans te slechten. De tekening in  

oostindische inkt is van een onbekende kunstenaar. 

 

Jutphaas…….. zoals het was 

Deze aquarel van de kun-

stenaar Wim Hagemans 

toont, vanuit het zuid-

westen gezien, het reduit 

(= bomvrij wachthuis) van 

het fort Jutphaas. De basis 

van het fort, aarden wal-

len aan weerszijden van 

de Overeindseweg, werd 

gelegd door Frederik 

Hendrik in 1645. Toen 

echter een vrijwel nutte-

loze aanleg omdat de  

Hollandse Waterlinie niet 

ten oosten van de stad 

Utrecht kwam. In 1820  

kregen de aarden wallen 

wel een functie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze aardingen werden tussen 1846 

en 1848 aaneengesmeed tot één fort, waarbij het afgebeelde wachthuis werd gebouwd. 

Erfgenamen van Wim Hagemans schonken enkele jaren terug diverse kunstwerken aan 

de Historische Kring Nieuwegein. 

(Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code prt206) 

(Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code prt054) 
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  C r o ny c k                       
     d e  G e y n  

Even uw aandacht……. 
 
Museum Warsenhoeck 

Vanaf 17 april 2011 brengt Museum Warsenhoeck een thematentoonstelling over tabaks-

cultuur in Nederland met de titel “Tabak; van genot naar verbod!” 
 
De foto-expositie met als onderwerp 'Verenigingen uit Jutphaas / Vreeswijk / Nieuwe-
gein', die is ingericht op de Hilde van het museum, is nog tot en met augustus 2011 te 

zien. 
 
Natuurkwartier 

Op zondag 29 mei 2011 wordt in het Natuurkwartier Nieuwegein het jaarlijkse Lentefeest 
georganiseerd.  

Rond ons Museum Warsenhoeck, de Poldermolen Oudegein, de Kinderboerderij IJssel-

stee en het Milieu Educatie Centrum (MEC), worden voor klein en groot, heel veel leuke 

activiteiten georganiseerd. 

 

Ook verricht wethouder Helen van den Berg die dag de officiële opening van het ver-

nieuwde Natuurkwartier. 

Meer informatie over de nieuwe inrichting van het Natuurkwartier en foto's van de 

werkzaamheden, kunt u vinden op www.natuurkwartier.nl. 
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Redactioneel:  

 

Een droevig begin van het verenigingsjaar 2011 
 

Op 16 januari jl. is na een kort ziekbed ons erelid Wim Feirabend overleden. Tot vlak 

voor zijn overlijden was Wim nog zeer actief in o.a. de Werkgroep Publicaties en was hij 

ook elke maandagmorgen in het museum te vinden. Die morgens zonder Wim zijn niet 

meer zoals vanouds, niet alleen zijn aanwezigheid, maar vooral ook zijn humorvolle op-

merkingen worden heel erg gemist.  

Leest u het door Piet Daalhuizen geschreven 'In Memoriam Wim Feirabend' op de pagina 

hiernaast. 

 

In de Tweede Wereldoorlog zijn tengevolge van hevige bombardementen in oktober 

1944, veel inwoners van diverse plaatsen in Gelderland die in de frontlinie lagen, op de 

vlucht geslagen. Met achterlating van have en goed zochten zij een veilig heenkomen in 

het Westen van Nederland. Ook in Jutphaas zijn in die dagen evacués uit o.m.           

Doornenburg en Huissen opgevangen. 

Het gebeuren ligt al bijna een mensenleeftijd achter ons, toch is het interessant om te we-

ten hoe die 'Jutphase' tijd door de vluchtelingen, maar ook door de onderdakgevers in 

Jutphaas is beleefd. In de bijdrage 'Evacués in Jutphaas van oktober 1944 tot juni 1945' 
van Piet Daalhuizen, leest u hierover. 

 

Voor de fotorubriek 'Zoals het was…' is Joop Terpstra ditmaal op kroegentocht gegaan. 

Wist u dat Jutphaas op een gegeven moment meer dan 13 kroegen telde? Joop heeft er een 

aantal gevonden. Ook heeft hij uit het Vreeswijkse onder meer een foto van 'toen' opge-

doken, met daarop Café 'De Hoop'. 'Toen' nog in volle glorie, 'nu' een bouwval! 

 

Verder vindt u in deze Cronyck een kort verslag van de Jaarvergadering 2011, die afgelo-

pen 14 maart in De Bron is gehouden.  

 

Het valt op: De buitenzijde van de Cronyck in kleur. Dit is tot stand gekomen met steun 

van de sponsors op de achterzijde van het omslag. Wij, de samenstellers van de Cronyck, 

zijn er erg content mee. Wat vindt u er van?  

 

 

De Redactie. 
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In Memoriam  

Wim Feirabend 

 
Na een kortstondige ziekte overleed in 

de vroege morgen van zondag  

16 januari jl., Wim Feirabend, 84 jaar 

oud. Op de 22ste januari daaraan-

volgend namen we afscheid van hem 

tijdens een ontroerende plechtigheid 

in Crematorium Noorderveld.  

Wim was een van de initiatiefnemers 

die in 1978 bij de oprichting van de 

Historische Kring Nieuwegein waren 

betrokken.  

Hij was ook nog steeds dé 

„verbindingsman‟ zoals destijds, maar 

nu van een gestaag kleiner wordende, 

doch nog grote groep veteranen die 

kort na de Tweede Wereldoorlog  

waren uitgezonden naar het toen-

malige Nederlands Indië.  

Ook binnen de Historische Kring was hij een echte 'verbindingsman' door zijn vele activi-

teiten in diverse werkgroepen.  

Hij werkte als amateur archeoloog, transcribeerde vanuit het oud-Nederlandse schrift   

talloze documenten naar leesbaar hedendaags Nederlands, deed archiefonderzoek voor de 

uitgave van diverse boeken en de Cronyck de Geyn. Voor de activiteitengroep organi-

seerde Wim vanaf 1978 vrijwel alle dagtrips en excursies voor de Historische Kring.  

Het moeten meer dan 100 trips zijn geweest! Zelfs aan de organisatie van de dagtrip naar 

zijn geboorteplaats Dordrecht op 16 april a.s., heeft hij nog zeer actief meegewerkt. 
Hij „bouwde‟ mee aan vele thema-foto-exposities in Museum Warsenhoeck. Ook was hij 

gastheer in het museum. Tenslotte was Wim een werkzaam lid van de groep die elke 

maandagmorgen onderhouds- en schoonmaakwerken in het museum verricht.  

Sinds 17 maart 2008 was hij erelid van de Historische Kring. 

 

Deze uiterst actieve man was echter méér dan dat alles; hij was in het bijzonder een zeer  

aimabel en bescheiden mens met veel humor. Naast zijn geweldige ijver zullen wij vooral 

dus zijn vriendschap en humor missen.  

 

Voor de Historische Kring Nieuwegein geldt dat wij, zijn vrienden, blijvend prachtige  

herinneringen aan hem zullen hebben.  

 

Bestuur Historische Kring Nieuwegein 

en Redactie van Cronyck de Geyn. 
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Jutphaas…….. zoals het was 
door Joop Terpstra 

Ook ambtenaren hadden in het vroegere Jutphaas een eigen café:  

'Melksalon Van Dorssen' aan de Herenstraat, direct gelegen aan de noordzijde van het  

gemeentehuis. Er was wel een biertje te krijgen, gebrouwen door de Zuidhollandsche 

Bierbrouwerij, maar verder zou het alleen maar een soort bruine kroeg zijn met koffie, 

thee en een glaasje melk. 'Van onder de toonbank' werd jenever en brandewijn verkocht.  

De gemeente Jutphaas kocht het pand in 1936. Het is in 1939 gesloopt t.b.v. uitbreiding 

van het gemeentehuis. Dat deel van de uitbreiding is nu Herenstraat 8.  

De ansichtkaart is omstreeks 1908 uitgegeven door kruidenier Breedveld.  

 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein: inv. code: ANS0059 

Kroegen zijn dit keer het onderwerp van mijn rubriek „Zoals het was‟. Omdat deze  

horecagelegenheden in vroeger jaren een belangrijker rol in de samenleving vervulden 

dan thans, was het kiezen van afbeeldingen niet moeilijk. Een klein dorp als Jutphaas  

telde meer dan 13 kroegen. Eigenlijk had elke bevolkingsgroep een „eigen‟ accommodatie: 

de boeren (De Zwaan), de handelsreizigers (Rijnzicht), enz. 
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Bierhuis „De Onderneming‟ van F. Heyman aan de vroegere Dorpsstraat van Jutphaas 

(thans Herenstraat 69), was vanouds het kroegje waar doortrekkende reizigers hun pakje 

brood kwamen nuttigen.  

Op deze foto uit de dertiger jaren staat mevrouw Catariena Heyman. Omstreeks 1938 is 

het café gesloten en het pand is toen verbouwd tot woonhuis. Daar woonde Stef van den 

Broek, die achter het pand zijn werkplaats had als loodgieter.  

 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein: inv. code: FJ2106 
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Vreeswijk…….. zoals het was 
 

De horeca in Vreeswijk was, anders dan in Jutphaas, niet specifiek voor bepaalde  

bevolkingsgroepen. Eigenlijk telden alle kroegen wel klanten uit de schipperswereld.  

Mogelijk was alleen 'Hotel Tetenburg', later genaamd 'De Gildenborch' en nog weer later 

'Het Poelzicht', een uitzondering. 

Deze foto van café 'De Dom' aan de Vreeswijkse Dorpsstraat/hoek Waagstraat is gemaakt 

omstreeks 1910. Het café van Ciel van Hesteren is in 1914 gesloten. Daarna is het pand 

verbouwd. Omstreeks die tijd is ook de naam Domstraat gewijzigd in Waagstraat.  

Ben Remie schrijft in zijn boekje “De eerste ansichten van Vreeswijk” dat bij het café een 

uithangbord hing met een afbeelding van de Utrechtse Domtoren. Vermoedelijk is dit 

bord bij de verbouwing verwijderd, maar de ophangarm is nog altijd aanwezig! 

 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein: inv. code: FV1451 
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Café 'De Hoop' was tientallen jaren een opvallend mooi pand in de Vreeswijkse dorps-

kern. Het pand dateert uit de 17de eeuw, maar de bekende gevel is aan het begin van de 

20ste eeuw gebouwd. Toen was C. van Veldhuizen de uitbater. Omstreeks 1920 kwam het 

café in handen van de familie Van Wiggen en dat bleef zo tot in de tachtiger jaren.  

In 1942 vond nog een verbouwing plaats, daarbij bleef de oorspronkelijk 18de eeuwse  

inrichting en bemeubeling van de gelagkamer gehandhaafd.  

Op de voorgevel na, brandde het pand in 2005 af. Het historische café-interieur is daarbij 

geheel verloren gegaan. Helaas wordt anno 2011 in Vreeswijk nog steeds gewacht op de 

herbouw van het pand. 

 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein: inv. code DJ4031 
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Evacués en hun „gastgezinnen‟ 

Zowel in IJsselstein als in Jutphaas zijn in 

de oktoberdagen van 1944 mensen uit 

Huissen ondergebracht. Dat in IJsselstein 

evacués uit Huissen verbleven, heb ik zelf 

ervaren. Bij mijn grootouders, de familie 

Schinkel op De Plaats (Utrechtsestraat 60) 

in IJsselstein verbleef vanaf september 

1944 tot de zomer van 1945 een oude   

mevrouw uit Huissen. In mijn kinderlijke 

herinnering: In het zwart gekleed met 

lange haren in een knot bijeen gehouden. 

Tijdens de vlucht had zij een been gebro-

ken en ik ken haar dus niet anders dan 

zittend op de antieke sofa met het gebro-

ken been op een krukje. Voor ons, kleine 

kinderen, was het een chagrijnig mens! 

 

Hans Hoen sprak met de families Balk, 

Remie, Witjes en Bosman, die in Jutphaas 

waren ondergebracht bij respectievelijk de 

'gastfamilies' M. Doornekamp, Scholman 

(Utrechtsestraatweg 10) en J. Bontje. 

In Jutphaas spraken Gerda Kuster en Piet 

Daalhuizen met mevrouw H.M. van    

Kippersluis – Smorenburg. 

 

Doornenburg 

Doornenburg is een dorp dat deel  

uitmaakt van de gemeente Lingewaard in 

Evacués in Jutphaas van oktober 1944 tot juni 1945 

Aflevering 1: Doornenburg 
door Piet Daalhuizen 

 

Inleiding 

Vooral in het laatste oorlogsjaar moesten inwoners van steden en dorpen die in de front-

linie lagen, hun woonplaatsen ontvluchten. Jutphaas en IJsselstein kregen vanaf begin 

oktober 1944 te maken met vluchtelingen uit de streek ten oosten van Arnhem.  

Hans Hoen van de Historische Kring Huessen, getrouwd met een in Jutphaas geboren 

evacué, sprak met betrokkenen en schreef een woordelijk verslag. Piet Daalhuizen en 

Gerda Kuster spraken met mensen in Jutphaas, die destijds evacués hebben opgevangen. 

In deze Cronyck de eerste aflevering over mensen die vanuit Doornenburg naar Jutphaas 

vluchtten. 

het oosten van Nederland, in de provincie 

Gelderland. Doornenburg ligt op de  

splitsing van de Rijn in het Pannerdensch  

Kanaal en de Waal. 

In de oorlogsjaren telde het dorp circa 

1.200 inwoners; per 1 januari 2010 was dat 

inmiddels opgelopen tot circa 2740.  

Tussen de dorpen Jutphaas en  

Doornenburg bestaat een „band‟: De 

bouwpastoor van de Jutphase Nicolaaskerk 

is geboren in Doornenburg, bovendien 

zijn zowel de kerk in Doornenburg als die 

in Jutphaas ontworpen door de architect 

Alfred Tepe. De kerken lijken grotendeels 

kopieën van elkaar! (Zie foto op pag. 35) 

De kerk van Doornenburg is door een 

bombardement in oktober 1944 vernie-

tigd. 

 
Van Kippersluis 

Mevrouw Van Kippersluis – Smorenburg, 

geboren 3 maart 1923 in Jutphaas, woonde 

tot haar huwelijk in 1944 bij haar ouders 

op de boerderij aan de Nedereindseweg 

30. Zij vertelt over de opvang van evacués 

in Jutphaas en bij haar man en zijzelf op 

de boerderij aan de Nedereindseweg 515 

(adres anno 2011).  

Zij doorliep de R.-K.-Meisjesschool van de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lingewaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pannerdensch_Kanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pannerdensch_Kanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_(rivier)
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zusters Franciscanessen aan de  

Utrechtsestraatweg. Na de school had zij 

verschillende „werkhuisjes‟. Onder meer 

hielp zij bij de familie C. de Valck, die aan 

de Nedereindseweg 28 woonde (vanaf 

1938 woonde deze familie overigens in 

villa Voorzorg naast de Persil fabrieken). 

Vooral echter hielp ze thuis op de  

boerderij. 

 

Oorlogsgeweld en vluchtelingenstroom 

Van 1944 herinnert zij zich het over-

vliegen van geweldige aantallen vlieg-

tuigen, die onderweg waren vanuit  

Engeland om bombardementen uit te  

voeren in Duitsland op steden, industriële 

objecten, schepen, bruggen en linies van 

de Duitsers. Begin oktober 1944 moesten 

zij en haar broer tijdens het melken van 

de koeien op de weidegrond aan het  

Drilleveld, halsoverkop naar huis vluchten 

voor zo‟n grote serie vliegtuigen. 

Na de mislukking van de operatie Market 

Garden (17-25 september 1944) ontstond 

echter al snel een oorlogsfront langs de 

rivier de Rijn.  

Bewoners van steden als Arnhem en      

Huissen, maar ook van dorpen langs de  

Neder-Rijn, zoals Doornenburg, moesten 

have en goed verlaten en vluchten naar 

het nog door de Duitsers bezette westelijk 

deel van het land. 

Na hevige bombardementen op 2 oktober 

1944, waarbij men name Arnhem, Huissen 

en Doornenburg hevig te lijden hadden, 

trok een grote stoet vluchtelingen west-

waarts. Doel was het vinden van een voor-

lopig onderkomen in veilige plaatsen langs 

Rijn en Lek.  

De colonne bestond uit allerlei soorten 

vervoermiddelen, zoals platte boeren-

wagens met paarden ervoor e.d., mensen 

De boerderij Nedereindseweg 515 van de familie Van Kippersluis, waar de familie Balk werd  
ondergebracht.  
Foto anno maart 2011, collectie Historische Kring Nieuwegein. 
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per fiets, maar ook gewoon te voet, waar-

bij men op een handkar of in een kinder-

wagen ook nog de nodige spullen mee-

sjouwde. Ook maakten vluchtelingen nog 

wel gebruik van veelsoortige vaartuigen, 

overigens met alle gevaren van dien door 

de op alles wat zich op het water bevond 

schietende geallieerde vliegtuigen. 

 

Evacués in Jutphaas 

Op 8 oktober 1944 arriveerde in Jutphaas 

een boot met in het vrachtruim zo‟n 60 

vluchtelingen. Zij waren enkele dagen 

eerder vanuit Pannerden of Doornenburg 

vertrokken en via de Rijn en de Lek bij 

Vreeswijk het Merwedekanaal opgevaren. 

In Jutphaas werd aangelegd aan de 

Utrechtsestraatweg nabij de Nicolaaskerk. 

De vluchtelingen kregen een eerste op-

vang in de R.-K.-Jongensschool nabij de 

kerk. 

De komst van evacués werd verwacht en 

vanuit het Nedereind hadden veel boeren 

zich met paarden en wagens naar de  

aanlegplaats begeven om mensen op te 

nemen. Andere vluchtelingen trokken 

lopend met hun boeltje de  

Nedereindseweg op. 

 

De familie Balk bij Van Kippersluis 

(verteld door mevrouw H. van             

Kippersluis) 

Jo (Johannes Gerardus) van Kippersluis, 

nog maar enkele dagen daarvóór  

getrouwd, haalde met een kaasbrik enkele 

vluchtelingen op. 

Het was het gezin van W.A. (Wilhelmus 

Albertus) Balk en zijn vrouw C.J. 

(Catharina Josephina) Ederveen met 6 

kinderen. Enkele namen: Harrie (1932-

2009), Gert (1934-2010), Wim (1941 - ) en 

Toos (1933 - ).  

Ze waren uitgehongerd, maar bij de  

familie Van Kippersluis was genoeg te 

De R.-K.-Jongensschool aan de Utrechtsestraatweg in Jutphaas waar een eerste opvang van de eva-
cués was georganiseerd. Het werd een blijvende hulppost, waar de zusters Franciscanessen hulp ver-
leenden. Op 3 april 1945 werd het zoontje van de familie Balk daar dood geboren.  
(Foto collectie Historische Kring Nieuwegein. inv. code DJ0009) 
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eten. De boer had in de kelder genoeg 

geweckt vlees staan van de laatste eigen 

slacht van een varken en een koe, er was 

gepekeld vlees en spek en voldoende verse 

groente uit de moestuin en fruit uit de 

boomgaard.  

Bovendien herinnert mevrouw Van  

Kippersluis zich de geweldige hulp van 

enkele bakkers in Jutphaas. Zij hielpen 

wel mee de vluchtelingen te eten te ge-

ven. Mevrouw Van Kippersluis kreeg  

beschuit en grof-brood (tarwebrood)  

vooral van de bakkers Teunis Kooijman en 

Rieka Kocken. 

De familie Balk had het er geweldig; de 

kinderen genoten van het spelen op het 

erf of in de weides en ‟s winters in het 

achterhuis tussen het vee. 

De herinneringen aan die tijd zijn de kin-

deren altijd bijgebleven, want nog steeds 

is er contact tussen mevrouw Van  

Kippersluis en de kinderen Toos en Wim 

Balk.  Een uitlating in een van de brieven: 

“Wat hadden we het bij jullie toch gewel-

dig!” 

 

Vader Balk werkte wat mee op de boer-

derij, maar had een ander beroep. Tot aan 

zijn vlucht uit Doornenburg werkte hij in 

de AKU-fabriek in Arnhem (Algemene 

Kunstzijde Unie; veel later geïntegreerd in 

wat nu AKZO is). Ook heeft hij nog als 

bouwvakker gewerkt in Duitsland. 

 

Moeder Balk had de handen vol aan de 

zorg voor de kinderen. Bovendien was zij 

in verwachting van haar 7de kind. 

Vermoedelijk omdat de bevalling te lang 

werd vertraagd, werd dat kind, een  

jongetje met de naam Jo, op 5 april 1945 

dood geboren in een van de opvangcentra 

aan de Utrechtsestraatweg. Het kind werd 

„buiten de heg‟  begraven op het kerkhof 

naast de Nicolaaskerk  

(Om de stroom vluchtelingen te kunnen 
opvangen en voorlopig te huisvesten, wa-
ren in Jutphaas schoolgebouwen gevor-
derd. In de Nicolaasschool was ook een 
hulppost, waar naast de plaatselijke huis-
artsen ook hulp werd verleend door de 
nonnen uit het Sint Franciscusklooster; 
Red.)  
 

Andere bezigheden 

De tijd die moeder Balk vrij had werd  

gebruikt voor wat hulp in de huishouding, 

maar ook naaide zij op de naaimachine 

van de boerin uit oude kleding of lappen 

weer kleertjes voor haar kleintjes. 

 

De reis terug naar een verwoest huis 

De evacués bleven in Jutphaas tot vroeg in 

de zomer van 1945. Al die tijd was de  

opvang door de Jutphase boeren gratis, 

want de mensen hadden geen bezittingen 

en geen inkomsten. Thuis lag alles in puin! 

Met nog enkele anderen werd de familie 

Balk in juni 1945 teruggebracht naar 

Doornenburg. De familie had een plekje 

bemachtigd op de door een tractor voort-

getrokken bodewagen van het bodebedrijf 

van Joost Delput. Zoon Hannes bestuurde 

het vehikel. 

Vooral vrouwen en kinderen zaten op de 

overhuifde bodewagen. Mannen liepen er 

achter of fietsten mee. Vader Balk had een 

fiets bemachtigd met anti-plofbanden en 

maakte daarmee de tocht. Zijn banden 

bestonden uit aan elkaar gebonden stuk-

ken van een oude tuinslang!!  
(Anti-plofbanden waren massieve houten 
of rubberen banden. Er waren geen lucht-
banden meer; Red.)  
Moeder Balk droeg tijdens de tocht een 

door haar zelf vermaakte jurk van  

mevrouw Van Kippersluis. 

Hannes Delput was pas na vier dagen 

weer terug in Jutphaas. 
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de gedode koeien af te halen. Mijn moeder 

deed dat vlees in weckflessen, en die wer-

den dan in de kinderwagen verstopt waar-

in mijn zus Annie lag. 

Toen bij de Karbrug de gevechten  

verergerden, moesten wij weg uit  

Angeren. Mijn vader had thuis een krui-

wagen volgeladen, maar doordat hij zo*n 

last had van zijn voet moest hij dat ding al 

snel laten staan. 

De drie oudste kinderen kregen een sloop 

met kleren op de rug gebonden, maar dat 

ging niet goed en al spoedig hadden we 

alleen nog de kleren die we aan hadden. 

Tegen de avond  vertrokken we over de 

dijk richting de Boerenhoek in Angeren 

en kwamen toen onder vuur te liggen van 

afweergeschut. Wij doken achter de dijk, 

maar de kinderwagen met Annie erin 

bleef achter. Gelukkig is ze gespaard.  

In de Boerenhoek zijn toen wel enkele 

slachtoffers gevallen. We kwamen weer 

langs de Waal in Doornenburg, waar ons 

huis stond. Mijn vader had het varken en 

de kippen losgelaten toen we naar  

Angeren vertrokken. Ze liepen nog 

rondom het huis, dat inmiddels door de 

Duitsers in bezit was genomen. 

 

Roswaard - Zevenaar 

We liepen verder in de richting van de 

Roswaard. Daar lag een platte schuit 

waarmee we overgezet werden. Inmiddels 

was het al donker en de familie van vader 

waren we al kwijt. In Pannerden hebben 

we geslapen in een boerenschuur met nog 

een aantal vluchtelingen. 

Daarna zijn we vertrokken richting  

Zevenaar en waar we bij de familie Fulkes 

kwamen, die mijn vader kende omdat die 

man ook in Duitsland werkte.  Mijn tante 

Annie uit Elst (Gld) verloor daar haar 

dochter en zij werd een tijdje blind door 

de onverwachte luchtdruk.  

 

De nog steeds bestaande contacten tussen 

mevrouw Van Kippersluis en „haar‟  

evacués bevestigen het goede gevoel dat 

de vluchtelingen van destijds aan het ver-

blijf in Jutphaas hebben overgehouden.  

Er bestaan echter ook verhalen van veel 

minder goede opvang en zelfs van  

pogingen om achteraf forse vergoedingen 

te incasseren voor het bieden van het on-

derkomen in de laatste oorlogsmaanden. 

 

Het verhaal van de vluchtelingen Toos en 

Wim Balk  

Op 9 februari 2011 sprak Hans Hoen van 

de Historische Kring Huessen met  

Toos Janssen – Balk en Wim Balk.  

Hun verhaal is als volgt: 

 

Evacuatie richting Angeren 

"Wij zaten vele weken in de schuilkelder. 

Als het rustig was, kookte mijn moeder 

daar het eten. Ook moesten de varkens en 

konijnen verzorgd worden. Op een gege-

ven moment, in oktober 1944, moesten 

we evacueren en we gingen richting  

Angeren. We kwamen bij Detje Hermsen, 

die een kruidenierswinkel had. Gelukkig 

was mijn vader thuis; hij werkte in  

Duitsland in de bouw, maar hij had een 

ongelukje gehad (was met zijn voet onder 

een lorrie terecht gekomen). Zowel in 

Doornenburg als in Angeren waren bom-

men gevallen en die hadden al diverse 

slachtoffers gemaakt, zowel ouderen als 

kinderen. De families Peren en Peters en 

ook moeder Van Bolderen met haar doch-

ters waren omgekomen. Dat gebeurde 

vooraan in de Rijnstraat.  

Aan de Pannerdenseweg verloren  

mevrouw Homma en haar zoon het leven.  

In Angeren zijn we een tijdje gebleven en 

om aan voedsel te komen ging vader, als 

het rustig was, de polder in om vlees van 
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Angerlo - Doesburg 

Vanuit Zevenaar zijn we weer te voet ver-

trokken, nu richting Angerlo. Toen we 

daar een paar dagen waren geweest ging 

het verder richting Doesburg. We kregen 

daar hulp van het Rode Kruis en daar wer-

den ook wagens gevorderd voor de vluch-

telingen. Mijn moeder kon niet op een 

wagen omdat zij de kinderwagen bij zich 

had. Inmiddels had mijn vader een fiets 

geregeld via de familie Fulkes.  

Via Doetinchem zijn we richting  

Brummen gegaan.  

 

Brummen - Ede 

In een lange stoet vertrokken we naar 

Brummen en waar we in een school  

werden ondergebracht. Het was herfst en 

er lag veel blad op de weg. Mijn moeder 

had een jong hondje opgepakt, dat van 

mijn broer Gert was. Gert heeft dat  

hondje al die tijd onder zijn jas gehouden, 

maar toch is hij het tussen alle drukte 

kwijt geraakt. Nadat we in Brummen 

koolsoep te eten hadden gekregen, moes-

ten we verder trekken. Toen naar Ede, 

onderweg konden we beukennootjes eten.  

Mijn vader ging de boeren af om voor ons 

eten te vragen en meestal kreeg hij wel 

wat mee. We hebben doodsangsten  

uitgestaan als de stoet vluchtelingen  

beschoten werd door overvliegende gealli-

eerde vliegtuigen en dit ondanks de witte 

lakens met een rood kruis die over de  

wagens hingen.  

In Ede kwamen we in een kerk en sliepen 

er op stro. Hier hadden al meer vluchte-

lingen geslapen. Ondertussen waren we 

danig vervuild en hadden flink last van 

luizen. 

We kregen van een vrouw, die daar nog 

wel wat te vertellen had, emaillen bekers 

om uit te drinken. Ook hebben we daar 

een razzia meegemaakt bij die vrouw 

thuis. In het huis zaten onderduikers en 

toen de razzia begon, ging de mat omhoog 

die op de vloer lag en het luik werd  

geopend. De mannen kropen onder de 

houten vloer en verborgen zich. 

De stoelen werden weer op de plaats gezet 

en de Duitsers vonden de mannen niet. 

Wel zagen we dat in de omgeving mannen 

werden weggevoerd.  

In de kerk kregen we stamppot van  

wortelen met aardappelschillen. Het 

smaakte slecht en de tanden knarsten van 

het zand dat in de stamppot zat. Overigens 

werden de aardappelen door de Duitsers 

opgegeten.  

 

Scherpenzeel - Utrecht - Jutphaas 

Vanuit Ede gingen we naar Scherpenzeel, 

waar we ook in een kerk werden onder-

gebracht. Daar kregen we een behande-

ling tegen de luizen. Schone kleren kon-

den we niet krijgen en ook weet ik niet 

wat we daar gegeten hebben.  

Vanuit Scherpenzeel ging de tocht naar 

Utrecht. Wij kwamen met de families  

Van Grunningen en Bosman uit Huissen 

in november aan in Jutphaas. Andere 

mensen trokken verder naar IJsselstein. 

Toen we aankwamen in Jutphaas kregen 

we rode kool en we werden later verdeeld 

over verschillende adressen. Mijn moeder 

kwam met de drie kleintjes bij Jo en Driek 

van Kippersluis. Ernaast woonde een oude 

man, Wim, de vader  van Jo, en Emma, 

een zus van Jo die er huishoudster was. 

Wim was geen lieve man en ik heb  

dikwijls horen zeggen dat Ma en de  

kinderen daar weg moesten. Jo en Driek 

zijn op 4 oktober 1944 getrouwd en zij 

waren toen de baas op de boerderij en dat 

was een geluk. Zij waren geweldig. Mijn 

moeder hielp in huis en de kinderen had-

den op de boerderij hun vertier. Driek 
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aakte ook kaas; er was werk genoeg. De 

vader van Driek is in de tijd dat wij er 

waren overleden. 

 

Wij waren veel bij mijn moeder want bij 

ome Wim en tante Emma was het niet zo 

leuk. 

Pa hielp daar ook op de boerderij. We 

sliepen naast de koeien en dat vonden wij 

niet zo erg. Het was ook nog eens lekker 

warm. Koken deed ze voor ons drie kinde-

ren niet, wij moesten tussen de middag bij 

de familie De Jong gaan eten.  

Ze hadden daar een jongen en een meisje. 

Daar hadden we niets aan want die waren 

nogal uit de hoogte. De vader was bij de 

NSB en ik weet nog wel dat er ook van die 

hoge Duitsers aan tafel zaten. Spelen de-

den we veel bij de familie Van Wijk om-

dat daar kinderen waren van onze leeftijd. 

Dat waren lieve mensen. Bij die familie 

aan de Nedereindseweg zat ook de familie 

Van Grunningen uit Huissen. Ook bij 

Goof Beemer (getrouwd met Riek van 

Wiggen) zaten familieleden van Van 

Grunningen. Lies van Grunningen is later 

met een Jutphase jongen getrouwd. 

De oudere jongens en meisjes hielpen alle-

maal op de boerderijen.  

Bij Van Wijk hadden ze een groot gezin. 

Onze Gert en Jan speelden met de oudste 

jongens en ik met Ans en Lies van Grun-

ningen. 

 

Kleren 

Hoe wij aan kleren kwamen weet ik niet, 

maar onze Ma zat wel altijd te naaien. Van 

de oorlog hebben we eigenlijk niet veel 

gemerkt, al kwamen er regelmatig veel 

vliegtuigen over en zaten er veel Duitsers 

bij Jo en Driek. Bij ons zaten in het koets-

huis gevangen Poolse soldaten. Ik weet 

nog goed dat de koets naar buiten moest 

en zij naar binnen. Wat was die Wim 

kwaad. Ook bij hun zaten van die hoge 

pieten in de pronkkamer waar verder 

nooit iemand in mocht. Ook mocht je „s 

avonds niet meer op straat komen. Ik weet 

nog wel dat ik een wit vest kreeg wat ge-

breid was van schapenwol. Mevrouw Van 

Wijk had er bloemetjes op geborduurd in 

rood, wit, blauw en oranje kleuren. Ik 

mocht dat vest niet aan van tante Em. 

Toen wist ik niet waarom! Ook was het 

daar de gewoonte dat alle katholieke 

meisjes oorbellen droegen. Op een gege-

ven moment kreeg ik een aantal kapotte 

sieraden en een stuk spek mee en moest 

naar IJsselstein lopen naar een goudsmid. 

Daar kreeg ik gaatjes in de oren en ik 

kreeg eikeltjesoorbellen. Het waren hele 

mooie. Een keer, toen ik me moest wassen 

van Em, ging een oorbel eruit. Omdat de 

oorbellen er pas in zaten kon ik de gaatjes 

niet meer vinden en toen heb ik ze er he-

lemaal scheef weer ingestoken in een 

nieuw gaatje.  

 

Kind geboren. 

We gingen ook naar de kerk die aan het 

kanaal lag. We kregen een beschieting en 

toen sprongen er mensen zo in het kanaal. 

Op 3 april 1945 is nog een broertje van 

ons, Jo, geboren en ik dacht dat moeder in 

een school lag tijdens de bevalling. Mijn 

broertje is kort daarna overleden. Ik zie 

hem nog in een kistje liggen. Van de be-

grafenis weet ik niets meer. Wat moet het 

verschrikkelijk zijn geweest voor mijn 

moeder om de hele weg van Doornenburg 

naar Jutphaas te lopen terwijl ze in ver-

wachting was en dan gebeurt er ook nog  

zoiets.  

 

 

Goede verzorging. 

Al met al hebben we het goed gehad voor-

al bij Jo en Driek. We hebben ook altijd 
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contact gehouden. We zijn pas laat, in juni 

1945, naar Doornenburg teruggekeerd. 

We konden niet eerder de Veluwe over.  

Jo en Driek hadden mijn vader beloofd dat 

hij een jong varken op kon halen als we 

thuis zouden zijn. Er werd een kist in el-

kaar getimmerd en op de fiets ging mijn 

vader met de kist naar Jutphaas. Na enkele 

dagen kwam hij terug uit Jutphaas met het 

varken. Dat kon thuis gemest worden.  

 

Thuis in Doornenburg. 

We hadden niets meer toen we thuis kwa-

men. Van de kelder had men een schuil-

kelder gemaakt; overal hadden ze grond 

tegenaan gewerkt. Er had bovendien nog 

een gaarkeuken in gezeten. Omdat wij zo 

laat terug waren, kon er op het land niet 

veel meer gedaan worden. Het huis moest 

eerst bewoonbaar gemaakt worden. Ome 

Henk en tante Anna waren al eerder in 

het huis wezen kijken. Kort voordat wij 

thuis kwamen, stonden er nog stoelen en 

een tafel in, maar toen wij terugkeerden 

was alles verdwenen. Toen wij ergens in 

De  St. Martinuskerk te Doornenburg in 1937.  
(Collectie Hisorische Kring Doornenburg) 

de buurt kwamen zagen we dat daar het 

meubilair stond en op de vloer lagen de 

matten uit ons huis. Mijn moeder kon 

niets zeggen; ze had geen bewijzen. Wat 

moet dat erg zijn geweest voor mijn vader 

en moeder, zij hadden niets meer!  

Ik weet nog wel dat er een gevecht is ge-

weest over de naaimachine van ons die in 

de school stond. Als er niets bij stond, dan 

kon je het meenemen. Maar moeder 

kreeg haar eigen machine niet mee, ter-

wijl ze wist dat die van haar was. Groot-

vader, Jan Ederveen, had het dekseltje en 

het sleuteltje van het spoelbakje toen 

meegenomen naar de school. Toen alles 

precies paste, gaven ze de naaimachine 

mee. Na de bevrijding zijn er bij ons nog 

vier kinderen geboren: Jo, Mientje,  

Tonnie en Dienie. 

Mijn moeder is op 9 augustus 1953 over-

leden. Ze kon moeilijk afscheid nemen 

want ze wilde perse Driek spreken en dat 

is toen gebeurd. Kort daarna is ze overle-

den. 

Mijn vader is op 16 oktober1969 overle-
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Jaarvergadering 2011 
 

In De Bron is 14 maart jl. de jaarvergadering van de vereniging gehouden. U heeft de 

stukken hiervoor bij de Cronyck van januari jl. ontvangen.  

De opkomst was naar behoren.  

Nadat de aftredend voorzitter Fer Martens in zijn opening allereerst het overlijden van 

Wim Feirabend memoreerde, werd een minuut stilte gehouden. 

Daarna blikte hij o.m. terug op twaalf jaar voorzitterschap van de Kring.  

De agendapunten twee tot en met acht gingen er snel doorheen; alle voorgelegde stukken 

zijn door de aanwezige leden goedgekeurd. 

In de plaats van het aftredend lid van de Kascontrole Commissie Cor van der Kooij, is Fer 

Martens gekomen. 

Hierna volgde de Bestuursverkiezing: volgens rooster was bestuurslid François Gathier 

(penningmeester) aftredend; hij stelde zich wel herkiesbaar en blijft deel uitmaken van 

het bestuur. 

Tot voorzitter is benoemd Harry ten Hove. In de Cronyck van januari jl. heeft hij zich al 

aan u voorgesteld. 

Als Algemeen Beheerder, tevens bestuurslid, is Jan Rijdes benoemd. 

Hierna hield Ten Hove zijn maidenspeech, waarin hij o.m. Fer Martens toesprak en hem 

als blijk van waardering een cadeaubon overhandigde. 

den. Hij heeft een zwaar leven gehad.  

 

Contacten met Jutphaas. 

Toen mijn man Harrie nog auto reed, zijn 

we regelmatig op bezoek gegaan in  

Jutphaas en ook onze kinderen gingen 

mee. We gingen naar de feestjes en later 

ook naar de begrafenissen. Vlak nadat Jo 

en Driek van Kippersluis 50 jaar getrouwd 

waren, is Jo overleden. Met mijn broer 

Gert en zijn vrouw Nellie zijn we ook nog 

vaak naar Jutphaas geweest. Het laatst was 

het toen Driek 85 jaar werd. Mijn broer 

Gert was toen ook al zo ziek dat hij geen 

auto meer kon rijden, toen heeft zijn zoon 

gereden. Gert is begin januari 2010 overle-

den."  

Tot zover het verhaal van Toos Jansen - 

Balk en Wim Balk. 

Deel 2 verschijnt in een volgende  

Cronycken. 

 

Geraadpleegde bronnen en verklaring 
voetnoten: 
1 Internet-encyclopedie Wikipedia. 
2 Cronyck de Geyn april 2009, pagina 23. 
3 Hier spreken de verhalen van de mensen 
uit Jutphaas en van de vluchtelingen el-
kaar tegen; de Jutphase families spreken 
van vluchtelingen die per boot arriveer-
den, terwijl de vluchtelingen zelf spreken 
van voettochten. Beide versies zijn onge-
wijzigd in het artikel opgenomen omdat 
mogelijk beide lezingen wel juist zijn. 
4 Bedoeld is de Jutphase Nicolaaskerk aan 
de Utrechtsestraatweg. 
5Jo van Kippersluis stierf op 10 oktober 
1994. 
 
Vlak voor het versturen van de copy voor 
deze Cronyck naar de drukker, bereikte 
ons het droevige bericht dat de voor dit 
artikel geinterviewde mevrouw  
Van Kippersluis - Smorenburg op  
25 maart 2011 is overleden. (Red.) 





Het idee is dat u
meebeslist waar onze
wtnst naa r toe gaat.

Rabobank heeft geen aandeelhouders maar leden. De leden zijn samen de bank. ledereen

kan lid worden van de Rabobrank en daarmee meebeslissen over de koers van de bank en

dan ook waar de winst naar toeqaat.
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Even uw oandocht

.Zaterdtg 10 september a.s.: Wandelen in Rhenen
Zie de uitnodiging / inschrijfformulier bij deze Cronyck

.Maandag 17 oktober a.s. om 20.00 uur in De Bron, Buizerdlaan 1:

"Oude kastelen en buitens en hun plek NU in Nieuwegein"
Over de kastelen en buitens die ooit in'oud'-Nieuwegein hebben gestaan, zijn verschillende
boeken verschenen met beschrijvingen en verhalen over hun ontstaan, hun bewoners en de
rol die ze hebben gespeeld in deze omgeving. Van deze kastelen en buitens zijn er nog maar
enkele in volle glorie te bewonderen. Van vele andere zijn er alleen nog prenten als zichtbare
getuigen en is veelal de oorspronkelijke plek niet meer zichtbaar in het landschap. De namen
van de oude kastelen zijn nog wel terug te vinden in de naamgeving van bijvoorbeeld straten,
een poldergebied, een wijk, een tunneltje en een school. De meeste Nieuwegeiners hebben
echter geen idee wáar deze kastelen en buitenhuizen precies stonden. Met deze presentatie
willen we dat veranderen. Voor de foto's van de "plekken NU" hebben we geprobeerd uit te
vinden waar de prentenmakers in het verleden hebben gestaan om de kastelen in beeld te
brengen. Als u de combinatie van plaatjes uit heden en verleden in deze presentatie hebt ge-
zien dan kunt u nooit meer gedachteloos voorbij gaan aïn de plekken van de oude kastelen en
buitenhuizen in onze gemeente.



Redactioneel:

Opttieuw een droevig bericht
Zaterdag 21 mei jl. is ons erelid Han ter Maat overleden. Met Ter Maat is verdrietig
genoeg, opnieuw een persoon overleden die in 1978 zeer nauw was betrokken bij de

oprichting van de Historische Kring Nieuwegein.
Op de pagina hiernaast staat het door Piet Daalhuizen geschreven In Memoriam.

Voor de fotorubriek 'Zoals het was........_'in de vorige Cronyck is foop Terpstra op
'kroegentocht' geweest; tijdens die zwerftocht is hij diverse tolbomen tegengekomen.
Voor deze uitgave van de Cronyck heeft hij voor foto's van de t.wee meest bekende tollen
gekozen.

Wie kent niet de 'Verhoeven-Woningen' aan Zwaluw en Putter? In het artikel 'Bouwen
in Nieuwegein 1980' schrljft |ozef Reintjes ondermeer over dat bijzondere deel van de

wijk Doorslag.

In de Cronyck van april jl. heeft u in de eerste aflevering van 'Euacués in /utphaas van

oktober 1944 tot juni 1945'kennis kunnen nemen van de verhalen van mensen uit
Doornenburg over die periode.
In deze Cronyck de beloofde tweede aflevering. Hierin gaat het vooral over de beleving
van die periode door evacués uit Huissen en die van een aantal ]utphase 'opvangfamilies'.

Contributieverhoging?Hier schrijft secretaris Peter Stennekes dat het bestuur
voornemens is om de contributie met ingang van 2013licht te verhogen.

Wandelen ia Rlzenen!!
Zoals u in het faarprogramma 2011 heeft kunnen lezen staat deze wandeling voor
zaterdag 10 september op het programma. De uitnodiging, tevens inschrijfformulier,
is bij deze Cronyck gevoegd.

Tot slot vergeet u niet de op de vorige pagina genoemde presentatie in uw agenda te
noteren?? Uw redactie heeft vernomen dat zij zeer de moeite waard moet zijn.
Wij rekenen op een volle zaal in De Bron.

Mede namens aIIe medewerkers aan de Cronyck, wenst de Redactie u een frjne zomer.



In memoriam Hendrik Johan
ter Nlaat

Op zaterdag2l mei jl. overleed op 94jarige
leeftr.yd Hendrik Johan ter Maat. Op 27 nei
201I werd in het Kerkelijk Centrum
"De Rank" aan de Lupinestraat in
N i euwegei n-Zuid de af-scheidsdienst
gehouden, waarna de begrafènis plaatsvond
op het Noorderveld

Han ter Maat was in september 1978 een

van de oprichters van de Historische Kring
Nieuwegein. BU de oprichting aanvaardde
hij de functie van vice-voorzitter, die hr1 tot
zijn terugtreden uit het bestuur in 1996 heeft
vervuld. Nog een aantaljaren is hij vervol-
gens actief gebleven ten behoeve van de

Cronyck de Geyn en het beheer van de
foto- en diacollectie van de Kring.
Han ter Maat was gepassioneerd van de
historie van N ieuwegein.

Vanaf de oprichting van de Historische Kring Nieuwegein heeft hij zich op veel manieren
ingespannen om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.
In de werkgroep Publicaties was hij actief bij het schrijven van artikelen voor de Cronyck de
Geyn, verzorgde hij dia-avonden, was als neerlandicus ook lange tijd eindredacteur van de
Cronyck en van vele boeken die de Kring heeft uitgegeven. Hij schreef het script voor een
tweetal films over Jutphaas en Vreeswijk en was mede-auteur van verschillende boeken.
Han werkte ook tnee aan de organisatie van excursies, maar bovenal is hij toch de man van de
immense foto- en diacollectie van de Kring. Vrijwel alleen verzamelde, fotografeerde,
selecteerde en beschreef hij zo'n 6.000 tot 8.000 aÍbeeldingen. Hij legde zo de basis voor de
thans gedigitaliseerde collectie van de vereniging.

Bij zijn afscheid van het bestuur is hij benoemd tot erelid van de Historische Kring
Nieuwegein. Een titel die hij ten volle heeft verdiend.
We hebben hem na zijn vertrek zeer gemist, ook al liet hij nog vaak van zich horen of bezocht
hij het rnuseurll om nog eens wat uit te zoeken voor zijn geweldige farniliekroniek waaraan
hij bijna 12 jaar heeft gewerkt.

Zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
De Historische Kring Nieuwegein verliest een zeer betrokken, gepassioneerde en enthousiaste
historicus.
Dat hij ruste in vrede!

Bestuur van de Historische Kring Nieuwegein
en redactie van Cronyck de Geyn.



futphaas. zoals het was
door foop Terpstra

Voor deze rubriek heb ik ditmaal gekozen voor het onderwerp 'tollen'.
Hoewel vanaf de l3d" tot en met de l9d" eeuw in onze regio meerdere tollen waren gevestigd,
bijvoorbeeld in 't Gein, in Galecop en nabij de Doorslag, heb ik voor de twee meest bekende
gekozen, namelijk die van Vreeswijk en Jutphaas.
Beide tollen hebben tot februari 1947 dienst gedaan.

T
t

ANSO189
Deze ansicht, in 1920 uitgegeven door de Fa. Nauta, laat de tol te Jutphaas zien. Hij was gele-
gen ter hoogte van het pand Herenstraat L
In l8l I werd de weg Utrecht-Jutphaas-Vreeswijk door Napoleon tot "Weg der eerste klasse
nr. 3" verheven. Teneinde in de onderhoudskosten te kunnen voorzien, mocht men op twee
plaatsen tolgeld heffen: in Jutphaas en in Vreeswijk.
In verband met de hoge toltarieven braken in 1930 en 193 I grote rellen uit. De plaatselijke
bevolking was van mening, dat de tolheffing een dubbele belastingheffing betekende. De
Jutphase tol werd bestormd en daarbij is door de politie zelfs geschoten. Ook deze tol werd in
1947 opgeheven.
De tolgaarderwoning, nu Herenstaat l, bestaat nog steeds. Als bijverdienste hield de tolbaas
er vanaf + 1924 een benzinepomp bij.



pJ240l
Op 2 mei 1934
telrlk geopend.
en dochter Ilse
tussen 9.30 en

werd de verbouwde en grotendeels vernieuwde Persilfabriek in Jutphaas fees-
De directeur van de Persil, Ernst Johannes Ostermann, kwam met echtgenote
vanuit Amsterdam naar Jutphaas offl de fabriek te openen. Op die dag werd er
I 3.00 uur geen tol geheven !



Vreeswiik........ zoals het was

ANS1I37
Zeilende vrachtschepen ter hoogte van het tolhuis aan de
De tolbofflen staan open zodat we zo door kunnen lopen.
Nauta.

Utrechtsestraatweg omstreeks I 9 I 0.

De kaart is uitgegeven door de Fa.



\-t'r,cs$'r'lt.

ANSI284
De ansichtkaart toont de tol te Vreeswijk aan de Utrechtsestraatweg (vanaf 197 I heet deze
Jutphasestraatweg). Op de voorgrond een visventer uit Utrecht, die met zijnkar op weg is
naar de Koninginnensluis. De tol lag ter hoogte van de huidige Gravin Adalaan. Hij is bron
van veel ellende geweest, met name doordat de stad Utrecht de tolgelden liet innen voor o.a.
het onderhoud van de weg Utrecht- Vreeswijk. De tol heeft op deze plek zijn 'werk' gedaan
vanaf 1887. Vóór die tiid was de tol selesen aan de Vreeswiikse Domsstraaf On I fehrrrari



BOIIWEN IN NIETIWEGEIN IN 1980
Zwaluwen httter als opmerkelijk voorbeeld

Door/ozef Reintjes

In oktober vorig jaar kreeg onze Kring van een van de bewoners van de Zwaluw (Gerard

de fong) een aantal tekeningen en documenten over de bouw van de "Verhoeven-
woningen" (Zwaluw en hrtter) aangeboden. Hierbij bleek ook een aantal artikelen te zijn
over de sng$riftksling van Nieuwegein, de bouw van de wijk Doorslag en de persoon van
architect fan Verhoeven. Met deze inforftratie ben ik aan de slag gegaan.

Eerst wordt in dit artikel iets verteld over de sags'ikksling van de stad en van de woning-
bouw in Nizuwegein. Hierna wordt een beeld gegeven van het werk en het denken van
architect Verhoeven. Vervolgens ga ik in op de ontwikkeling van de wijk Doorslag en de

bouw aan Zwaluw en Putter.

"Van vlekkenplan tot Nieuwegein"l waar alle mensen in de toekomst moesten

Onder deze titel beschrijft de onderzoeks- wonen. (Men dacht aan eenentwintig mil-
journaliste Carla Tromp in het weekblad joen inwoners in het jaar 2000.) Boven-

Vrij Nederland van 27 augustus 1988 de dien was er een trek naar de grote steden.

ontwikkeling van Nieuwegein.Zij schetst, "Gebundelde deconcentrarre'was de

hoe vanuit de twee kleine kernen ambtenarentaal voor groeikernen,
Vreeswijk en ]utphaas, Nieuwegein is ont-
staan. Zíj spreekt met ambtenaren, archi-
tecten en met J.A. Kuiper, stedenbouw-
kundige en grondlegger van Nieuwegein.

Het beeld dat Carla Tromp hieruit naar

voren laat komen is: Nieuwegein is een

bedachte stad, wijken zijn erg los van el-
kaar. Ook binnen wijken zíjn er veel af-
zonderlijke delen aan te wijzen.
"Als je de zeventiende-eeuwse

Nederlandse landkaarten vergelijkt met

die in van de negentiende eeuw zie je dat
er drie eeuwen vrijwel niets is veranderd.
Alle plaatsjes houden dezelfde omvang.
Pas in de jaren vijftig zijn we op de kaart

gaan ingrijpen." zegt stedenbouwkundige
Ir. Kuiper. Hij was het die eind 1960 de

doorgaande route, de S15, over de nog

lege kaart van de polder trok. Hij bepaalde

waar de woonwijken moesten komen,
waar de industrie en waar het
stadscentrum.

overloopgemeenten of, wat later, vinex-
locaties. Een van de aangewezen plekken
was ten zuiden van de stad Utrecht.
Uit het overleg van de provincie met de

gemeenten |utphaas, Vreeswijk en

Ilsselstein bleek, dat Ilsselstein slechts als

nieuw centrum wilde participeren. Hier-
door bleven |utphaas en Vreeswijk over
om een nieuwe stad te vormen.
Ir. Kuiper zegt over de besluitvorming in
de gemeenteraden: "Deze gemeenteraden
met deze eenvoudige mensen moesten be-
palen of ze al dan niet op zouden gaan in
een gebied zo groot dat hun eigen dorpen
nog maar een fractie zouden zrjn van de

nieuwe stad die er moest komen. Alle par-

tijen gaven met waardigheid hun mening
en hun motivering had een peil dat je in
grote raden niet vaak meemaakt."

Hierna ging een groep van drie onder
leiding van Ir. Kuiper aan de slag.

Er ontstond een vlekkenplan. Een cen-



De naam werd Nieuwegein. Om een goede

verbinding met Utrecht te hebben werd
voor de sneltram gekozen, toen uniek
voor Nederland.

Per wijk moesten tussen de twee- en drie-
duizend woningen worden gebouwd. Er
werden stedenbouwkundigen, architecten
en aannemers gezocht. Aanvankelijk lukte
het niet in het beoogde tempo te bouwen
Na de vorming van een gemeentelijke

stedenbouwkundige dienst onder leiding
van Ir. R. Fukken kon men sneller wer-
ken. Er werd een evenwicht gezocht tus-
sen kwaliteit en kwantiteit.

In de na elkaar gebouwde wijken zijn in
de loop van vijftien jaar vier periodes te
onderscheiden (Situatie 1988).

In |utphaas-Wijkersloot wordt eerst veel
gestapelde bouw (flats) gerealiseerd:

Herwij nenplantsoen, W'enckebach -

plantsoen en Nypelsplantsoen.

Hierna wordt er gebouwd in laagbouw,
met een overwegend recht stratenpatroon:
Mendes da Costalaan, maar ook in de wijk
Zandveld. Mensen verdienden een plaatsje
op de grond.
In de loop van de jaren zeven-

tig is er een nostalgische trend.
Smalle straatjes,

de auto ondergeschikt, hofjes,
bielzen en soms een wat chao-
tische

verkaveling: Batau - Zutd, Door-
slag, Hoog Zandveld.
In de jaren tachtig zijn we

weer terug bij rechte straten en

stoepen. Rechte huizen, met
een zo groot mogelijke inhoud.
Denk aan het bovenste deel
van Batau-Noord en Galecop.

Nu, in 2011, is het wel aardig

Twee wijken die erg verschillen, maar
waar keuzes uit eerdere periodes terugko-
men.

Omdat veel afzonderlijke projecten wer-
den gestart, was de aansluiting van de ver-
schillende delen soms slecht. Architect
Pietro Hamel zegt hierover: " Langs

het water heb ik grote woningen gelegd

(bedoeld is Roodmus en Barmsijs) en daar-

achter de goedkopere bescheidener hui-
zer\, die ik weer normaal gegroepeerd heb.

Het verrassende is dat de kleurstelling van
die imposante huizen langs het water ge-

handhaafd is, maar op de kleinere wonin-
gen gingen mensen meteen met de schil-
derskwast aan de gang. Ik zou me

alleen veel drukker maken over wat mijn
buurman aan de overkant zou bouwen.
Dat was de schrik van mijn leven. Die
houten huisjes aan de overkant van het
water. Niet onaardig maar volstrekt niet
passend tegenover mijn werk.. . .."
Natuurliik is er hier sprake van een per-
soonlijke smaak. Toch zal ook nu in 2011

niemand moeite hebben om plekken aan

te wij zen met een vreemde opeenvolgirg
van straten.



Het artikel gaat als volgt verder:

De Doorslag is typisch een wijk uit de ja-

ren zeventig (zie aíbeelding I op vorige

pagina), gebouwd op Hedy d'Ancona's
filosofie "heterogeniteit in homogene

buurten", door architecten nu vertaalt in
"hoe leuker en kneuteriger hoe beter".
Ieder buurtje moest totaal anders, want
dat gaf de heterogeniteit van de samen-

leving weer. Maar wel zo dat alle duiven-
melkers bij elkaar zatert, want dat leverde

homogeniteit. Verhoeven, architect en

volgens ingewijden 'de laatste der kabout-
ers': "Het was verkaveld in clusters. Iedere
vormgever kreeg zrjn stuk, plus de mede-

deling over hoeveel huizen er op moesten
komen en hoeveel water en hoeveel weg,

vervolgens ging je aan de slag. In die clus-
ters bouwen we alle categorieën door el-
kaar, vrije sector naast woningwet. Voor
ons was dat gefundenes Fressen We zrjn
allemaal mensen onder de zon of onder de

regen en met elkaar zul je het moeten

doen."

Ronald Fukken, voormalig hoofd van de

stedenbouwkundige dienst, zegt: "Kijk, je
kunt een wijk maken, die zeventig pro-
cent van de bevolking leuk vindt. Dat ztjn
gewone wijken, met de gewone huizen.

|e kunt ook voor mensen die iets bijzon-
ders willen een buurtje bouwen en voor
mensen die wat anders belangrijk vinden
een ander buurtje. Dan stijgt de woon-
satisfactie enorm."
Een ander d'Anconiaans principe uit die

tijd was de inspraak door toekomstige be-
\Moners. Ronald Fukken: "Democratisering

van het bouwproces. Terug van de tech-
nocratie. Dat waren de motto's. . De

projectgroep koos samen met de wonitg-
bouwverenigirg de architecten en belegde

een avond waarop de architecten zich in

gens werden er aparte bijeenkomsten be-
legd, waarop ze konden participeren. De

opvolger van Fukken, Ir. Ben Ottes vindt
dit te duur en te vertragend. "Het is nu
meer het geven van voorlichting en infor-
matie dan dat we nog ideeën hebben om-
trent inspraak op het ontwerp."
Hierna gaat het artikel verder met de af-
wisselingen in de stedenbouwkundige

ontwerpen, het aanzien van Nieuwegein,

de ontwikkeling van City Plaza en het
onherbergzame van Nieuwegein.
De slotzin is van Nico van Vliet, architect:
"Als je door zo'r' stad rijdt vind ik het

griezelig. Het heeft geen vaste punten, het
is in de ruime zin des woord niet grond-
gebonden. . Een stad moet toch
geschiedenis hebben. En dan denk ik aan

de mensen die hier wonen. We zouden

over dertig jaar moeten gaan kijken."

Welnu, beste lezer, u bent mogelijk een

van de mensen die er woont. Ik denk, dat

de beoordeling van Nieuwegein aan u is.

U kunt ongetwijfeld de zwakke punten
opnoemen, maar het is ongetwijfeld zo dat
de meerderheid van u hier tevreden

woont.

Veranderende architectuur; strructuralis-
me.

De modernistische manier van bouwen uit
de jaren vijftig (rechte straten, gestapelde

uniforme bouw, massaliteit) werd voor
een deel verlaten in de jaren zestig.

Flatneurose en horizonvervuilin g zíjn
woorden die de afkeer van dit bouwen
weergeven. Architecten als Aldo van Eyck
(architect van het gebouw van de

Algemene Rekenkamer), Piet Blom
(kubuswoningen), Herman Herzberger
(Muziekcentrum Vredenburg) en Ian



voor een kleinere/menselijke schaal en

benadering van de architectuur waarbij
sociale contacten werden bevorderd.
Kenmerkend is, dat gebouwen vaak zijn
opgebouwd uit een aaneenschakeling van

telkens dezelfde strakke geometrische

basiseenheden. Dit verklaart de naam

stmcturalisme.
De bouw van deze repeterende elementen
moet de complexiteit van samenleving
weerspiegelen.

Nieuwe Truttigheid.
Overal in het land werd er geëxperimen-

teerd met woningplattegronden, wonitg-
programma's, verkavelingsstructuren,
bouwmethoden en gevelschema's.

Hierdoor ontstonden er onherbergzame
verdwaalwijken en was de functionaliteit
vaak ondergeschikt. Hierdoor duurde deze

periode kort. Deze jaren-zeventig produc-
ten worden wel aangeduid als 'Nieuwe

Truttigheid'. Deze benamirg komt van

architect Carel Weeber. Hij schrijft: "Met

deze nieuwe stijl, de Truttigheid, waarbij
de kleinschaligheid wordt gerepresenteerd

door structurele onduidelijkheid, onruim-
telijke objectmatigheid, willekeurig vorm-
gebruik, ongenuanceerde springerigheid,,
het gebruik van kappen in alle mogelijke
richtingen en 'natuurlijke aardse' kleuren
en materialen (een en ander gedekt door
inspraak) is het bouwproduct gereduceerd

tot maatschappelijk verdovingsmiddel"2

Natuurlijk wordt door deze tekst geen

recht gedaan aan de positieve beleving van
mensen, die in deze wijkjes zijn gaan wo-
nen. We komen verder in dit artikel nog

terug op de situatie in de wijk Doorslag.

Ian Verhoeven (1926-1994).

Jan Verhoeven (zie foto) was op de

Het stmcturalisme sprak hem erg aan.

Over zljn visie op bouwen zegt hij het vol-
gende in een intervieuw: "Bouwen is van
A tot Z een menselijk proces, het heeft

een keiharde werking op mensen.

Ordening is bij mij eerste vereiste. Orde-
ning is: relatie leggen, ook relaties tussen

mensen. Als ik zie wat er gebouwd wordt,
dan is dat los zand. En juist relatie leggen

is een van de allereerste eisen van archi-
tectuur. Hoe? Dat is persoonlijk. Ik bouw
wat ik wil, althans zoáls ik het wil.
Ik denk wel eens dat ik vorm geef aan een

bepaald levensgevoel. Ik laat de informali-
teit zien. Wii ztjn exponenten van wat er
leeft en of dat nou een meerderheid of een

minderheid is, dat kan mij niet schelen. Er
zljn er die zich er tegen afzetten, en er zrjn
er die zrch er toe aangetrokken voelen.
Kijk wat je herkent in een bebouwde om-
geving daar hou je van of daar hou je niet
van." En verder in dit artikel "Bij mij vind
je altijd begrippen aIs individu en gemeen-
schap. Een ruimte waaromheen de ver-
trekken liggen, ieder zrjn hol, de woonka-
mer, de straat, het plein is de gemeen-

schapsruimte om met elkaar te zrjn."z

|an Verhoeven bouwde een aantal scho-



Bij de organisatie van een "kunstroute" in
ZwaIuw en Putter in juni 2005 is aan zrjn
persoon en aan zrjn bouwen aandacht ge-

geven door middel van een kleine exposi-
tie.

Doorslag.

Het water de Doorslag is nu de verbinding
van het Merwedekanaal met de Hollandsc
Ilssel. Deze naam werd aanvankelijk door
de provincie gebruikt als werktitel bij het
overleg over de nieuw te vormen stad.

Nu is Doorslag een wijk in Nieuwegein,
die rond 1980 is gerealiseerd.

Op een bijeenkomst voor belangstellenden

geeft het projectteam informatiea. Er zul-
len veel verschillende woningen ontstaan,
zowel wat het uiterlijk en de indeling be-
treft als de grootte en de aard (koop/huur)
betreft. Men spreekt van zes buurten in de

wijk doorslag. De buurt Noord-l wordt
begrensd door Buizerdlaan, Wijkersloot-
weg, Groene Steeg en Randijk (toen nog
Randdijk). Men onderscheidt vijf markan-
te punten, waar de elf geplande woon-
groepen bij aansluiten.

Zoveel verschillende woningvormen op

een klein oppervlak moest (achteraf ge-

zien) wel rommelig ogen. Deze luchtfoto

van de Putter laat dit duidelijk zien.
Er zrjn verschillende soorten huizen te
zien zonder een duidelijke verbinding. Be-

neden op de foto liggen Pimpelmees,

Leeuwerik en Zwaluw. Rechts van het
midden, rond het water sluit de Putter aan

op de ZwaIuw. Aan de bovenkant liggen
links Goudvink en Kwikstaart en rechts

Tuinfluiter en Graspieper.

Het aantal woningen dat door |an
Verhoeven oorspronkelijk ontworpen was

op het aangegeven terrein was tweeënvijf-
tig premie- en vrije sectorwoningen. Uit-
eindelijk zijn er zevenentachtig woningen
gebouwd. (33 Vrije sector, 19 Premie en

35 Woningwet).
Woningstichtirg Centraal Nederland
zorgde voor de verkoop van de tweeën-
vijftig koopwoningen. Woningbouw-
vereniging Sint |oseph werd de verhuur-
der van vijfendertig woningen. Gebr. de

Gier uit Cothen was de aannemer.
Het geheel is opgezet als één groot woon-
erf. De woningen zrjn geschakeld en door
de meanderende vorm oogt het geheel

niet massaal. De plattegrond kie aÍbee|-
ding 2) Iaat een herhalirg van zeshoeken

zien, die steeds open zrjn. Hier is een van
de kenmerken van het structuralisme
zichtbaar.

Bij de Putter wordt een

verbinding met het wa-
ter extra zichtbaar.

De gebruikte materialen
waren sober: vuren-
hout, rode baksteen en

gebakken pannen.

Verhoeven vond de

vorm en de materialen
geschikt om verschil-
lende mensen onder
één dak te brengen. Hij

3r
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Alheelding 2

dat niet iedereen past in dit woonconcept.

Via een aantal ingangs- of doorgangsplein-

tjes kunnen de vier grote pleinen bereikt
worden. Er zrjn pleinen met doorgaand

verkeer, minder drukke delen en stille
plekken die toegang geven tot tuinen en

openbaar groen. Uitgangspunt voor het

structuralisme was: de verhouding mens/

natuur. Besloten tuintjes met veel privacy,
zodat iedereen buiten kan zitten, minder
besloten buitenruimten met wel veel

privacy, de dakterrassen en

openbaar groen op de pleinen
(de ontmoetings-plaatsen).

Als je nu door de Zwaluw
loopt zie je hier wel iets van

terug, maar het aantal auto's

domineert toch de buiten-
ruimte.
De Adviescommissie Experi-
mentele Woningbouw formu-
leert in september 1977 aan-

gaande de woonomgeving:

(:È i,::;ï:i:;':Ji:,:":,;:"
geworden van het als dogma

gehanteerde bouwblok-
patroontje. Qua vorm identieke ruimten
zijn ontstaan, welke tezamen een nogal
amorf geheel vormen, zonder richting,
zonder spanningen.

De verkeersstructuur loopt kriskras door
het plan en versterkt nog het beeld van

onbepaaldheid.5

In een reactie naar deze commissie wijst
Verhoeven deze kritiek sterk af. Hij ver-
wijt de commissie zich niet in het plan

verdiept te hebben. Elk plein is wat
r maat betreft anders.

Bij de voortgang van de bouw ontston-
den er al snel problemen met de kade-

muur. Hierdoor werd op andere plaat-

sen al vast begonnen. Maar door de

verschillende poorten in het project
ontstond het gevaar dat de bouwer
ztchzelf opsloot. De aannemer had

zich op het project verkeken.

De experimentele bouwstijl was veel

arbeidsintensiever dan ingeschat.

Hierdoor en door een strenge winter
werden de eerste woningen een iaar te



hypotheekrente (tot 14o/o) en het instorten
van de woningmarkt hadden de toekom-
stige bewoners het zwaar te verduren.

In de Molenkruier van 6 november 1977

verschijnt een artikel waarin dit uitvoerig
wordt besproken.6 Ook over de kwaliteit
van de woningen wordt geklaagd. Het
blijkt, dat er dan geen helder bestek voor-
handen is, zodat eventuele verbeteringen
naar aanleidirg van klachten al snel als

meerwerk zullen worden opgevoerd.
Tussen de aannemer (de Gier), de

opdrachtgever (WCN) en de gemeente is

er volgens sommigen een ondoorzichtig
zwartepietenspel gaande.

In 1980 worden de meeste woningen be-

trokken. De buurt krijgt zrjn vorm en er is
veel waardering voor de opzet van de wijk

Toch is de kritiek niet verstomd. In een

artikel in PT AktueelT uit 7984 is er kritiek
oo deze kleinschalise bouworoiecten vol

architectuurprijs aan Kornél Polgár voor
een ander project van vernieuwende
bouw.

Over de woningen in Nieuwegein schrijft
men: Verhoeven past soortgelijke dakvor-
men (zoals bij de rijksbrandweeracademie)

toe voor woningbouw in Nieuwegein: een

ni euwe schilderach tige woonomgeving
ontstaat aanvankelijk ten gerieve van de

zoekers naar nostalgie, maar aI spoedig ten
ongerieve van bewoners door bouwfouten

en goedkope

bouwmaterialen
om binnen de toe-

gestane budgetten

te blijven. Binnen
enkele jaren kun-
nen de bouw-
pathologen hier
overuren maken

omdat de dak-
pannen bijvoor-
beeld hier werden

misbruikt voor te

steile dakvlakken,

plaatselijk werden

verzaagd om re-
genwateï van

verscholen platte daken door te laten of
zelfs om de zijkant van balkons aan het
oog te ontrekken. Het zijn facetten van de

uitwassen van dit soort architectuur die
redacties van buitenlandse tijdschriften
ten ene male ontgaan...... en verder:
E]ementaire regels voor gezond construe-
ren worden met voeten getreden . en

niemand schijnt zich daarbij te realiseren
waarom men dan in feite vraagt: meer
onderhoud, meer vormwil die niet meer
mag kosten en dus tot goedkopere
materialen ileidt ten koste van meeï stook-



ons nog lang heugen

Dit is wel een erg negatief verhaal. Toch

zrjn de bewoners niet steeds even gelukkig
met het zeer open karakter binnen in de

woning€n, de indeling van de ramen en

nog wat gebreken.
Nu na dertig jaar is de wijk een karakteris-
tiek plekje. Er is positieve en negatieve

waardering. Belangrijk is de mate van

tevredenheid van de bewoners.
Mijn indruk is, dat zij hun woning en hun
wijk positief ervaren.

Ik hoop dat dit artikel ieder die het leest

er toe aanzet om met een open blik naar

de bebouwing in Nieuwegein te kijken. Er

zljn echt mooie dingen te zien en vast

ieder met een eigen verhaal.

I. Vrij Nederland 27 -8-1988; Carla Tromp.

2. "Geen architectuur zonder stedenbourw"

1979; Carel Weeber.

3. Interview in "het Parool" 13 mei 1976;

/eanne Roos

4. Informatiepaper van de projectgroep
Doorslag. In het archief van de HKN.
(1978 ?)

5. Rapport van het COWON (Coórdinarie

ontwikkeling woning en omgeving)
inzake het project EX 77-285.

In het archief van de HKN.
6. Molenkruier 6 november 1977.

7. "Duitse waardering voor onze woning-
bouw", Wim /. van Heuvel in
PT Aktueel 1-2-1984.

Conuib'trtieverhoging?

Sinds 2006 hebben bij de Historische Kring Nieuwegein geen wijzigingen plaatsgevonden

in de hoogte van de contributies.
De kosten zijn sindsdien echter wel flink gestegen en veel nieuwe taken moeten worden
verrmld en aan alles hangt een prijskaartje.
Daarom heeft het bestuur het voornemen om met ingang van het jaar 2013 de contributie
ïvat te verhogen: Van € 15,00 naar € 17,50 voor leden binnen Nieuwegein en voor leden
buiten Nieuwegein van € 21,00 naar € 22,50.

Het voorstel voor deze contributieverhoging zal worden behandeld in de jaarlijkse

algemene ledenvergadering van maart 2012. Het bestuur vindt het nodig om u woegtijdig
van dit voornemen op de hoogte te stellen.

Namens het bestuur
P Stennekes, secretaris.



Evacués in ]utphaas van oktober lgM tot iuni 1945
Aflevering 2: Huissen

door Piet Daalhuizen

Inleiding
In de eerste aflevering is het verbaal verteld over evacués die vanuit Doornenburg naar

futphaas waren gevlucht. Deze t$reede aflevering gaat vooral over vluchtelingen uit
Huissen.

De vluchtelingenstroom ontstond vooralna de mislukking van de operatie
Market Garden, lesn langs de Rijn onverminderd werd gevochten waarbij de Duitsers
taai verzet pleegden.

Ook in deze aflevering zijn de verslagen van Hans Hoen van de Historische IGing
Huessen, die hij opekende uit gesprekken met de families Witjes, Bosman, Remie en
Berns en van Piet Daalhuizen en Gerda Kuster.

Huissenr

Huissen (uitspraak: Huussen), dat op ztjn
laatst in 1374 stadsrechten kreeg, ligt in
het oosten van Nederland, in de provincie
Gelderland. De stad Huissen maakt

evenals het dotp Doornenburg (zie afl. 1).

deel uit van de gemeente Lingewaard; het
is de grootste plaats in die gemeente.

Huissen ligt aan de Nederrijn, in het ge-

bied tussen Arnhem en Nijmegen, Ten

tijde van de Tweede'Wereldoorlog telde

de stad circa 6.000 inwoners;
per 1 januari 2009 bedroeg het inwoner-
tal circ a 77 600 inwoners.

De plaats bestaat uit Huissen-stad, dat wil
zeggen de oude "stad" en aangrenzende

woonwijken; Huisse n-Zand, kortweg Het
Zand, een tweede aangrenzende kern
vooral gericht op de tuinbouw; en de in
de jaren zeventig van de 20e eeuw ontsta-
ne wijk Zilverkamp. Ten oosten van de

stad zljn grote uiterwaarden te vinden. Bij
het kleine industriegebied Looveer is

Huissen via een veerpont over de

Nederrijn verbonden met de Liemers.

bombardement in de nacht van 13 op 14

mei 7943, volgen tijdens en na de Slag om
Arnhem (17 tot 25 september 1944) nog

een aantal bombardementen.

Op 17 september 7944 wordt het Looveer

getroffen, waarbij een schuilkelder een

voltreffer krijgt. Ook Het Zand wordt ge-

troffen. Meer dan 200 mensen komen
hierbij om.

Op 2 oktober 1944 wordt het 'oude'

Huissen gebombardeerd, daarbij wordt
veel van het oude centrum vernietigd.
Vanaf eind september 1944 komt dan ook

de evacuatie op gang; mensen trekken
naar het westen, waardoor op 2 april 1945

geen Huissenaren getuige zíjn van de

bevrijdirg door Britse militairen.

Famitie Bontje
De familie Bontje bewoonde een prachtige

16d" eeuwse boerderij in het Nedereind

van jutphaas. De boerderij is aan het begin
van de zestiger jaren van de 20"" eeuw af-

gebroken om plaats te maken voor de aan-

Ieg van de Zwanenburgstraat en de bouw
van winkelcentrum Ne.dereind.



Boerderij Bontje aan de Nedereindseweg. De 16d" eeuwse boerderij
stond op de plaats waar nu het winkelcentrum Nedereind is.

(Fotocollectie Historische Kring Nieuwegein. inv. code D10891).

Het jongste kind, Adriaan, is geboren in
februari 1930. Na de bevrijdirg in 1945

begon Adriaan zljn studies op het
seminarie. Op 18 december 1955 werd hij
in Nijmegen gewijd tot R.-K.-ptiester.
Adriaan, die lid is van de kloosterorde van

het H. Hart, is nu met emeritaat en woont
in Asten (N.Br.). Even verder in dit ver-
haal vertelt hij over zljn herinneringen
aan de geëvacueerde Huissense familie
Bosman.

De familie Bontje pachtte de historische

boerderij vanaf omstreeks 1915 van de

'landsvrouwe' Van Oostveen.

Boerenbedrijven maakten na de Eerste

Wereldoorlog moeilijke jaren door en bij
Bontje was het al niet anders. In 1928 ging
het op het gemengde bedrijf van land-
bouw en veehouderíj zo slecht, dat Bontje

de meelboer niet meer kon betalen.

Er kwam een 'boelhuis' (een huis waarvan

de inboedel in veilirg wordt gebracht;
Red.). Op de valreep werd Bontje gered

door zrjn vader en enkele broers. Boven-

Bontje en zijn tante, de

'Iandsvrouwei Doordat
de pacht flink omlaag

ging, kon Bontje in de

hoeve blijven wonen.
Om er weer bovenop te

komen, pakte Bontje de

zaken d.rastisch aan. Er

werd, met hulp van de

familie, een platte
wagen op luchtbanden
gekocht. Daarmee

gingen de kinderen van

Bontje melk ophalen
bij de boeren in het
Nedereind. De heer en

mevrouw Bontje

verwerkten de melk tot kaas, die werd
verkocht aan particulieren en aan zuivel-
handelaren. De zaken gingen zó goed, dat

Bontje rond het midden van de jaren

dertig al vier platte wagens had, waarmee
hij behalve voor de eigen kaasproductie

ook melk ophaalde voor de Utrechtse

boterfabriek van Toon Hooft.
In 1948 verkocht Bontje de paarden en de

platte \Magens en kocht een tweedehands

vrachtwagen. Daarmee werd niet alleen
melk opgehaald, maar de wagen werd ook
gebruikt voor allerlei soorten van trans-

port. Er groeide een bloeiend transport-
bedrijf met een dozijn grote vrachtwagen-
combinaties. ]acob Bontje deed midden
jaren vijftig van de 20"" eeuw het bedrijf
over aan zíjn oudste zoon lan, die als

bedrijfspand de boerderij kocht die aan de

zuidwest zijde van het Kerkveld staat.

Het bedrijf wordt nu geleid door de zoon

van lan, Hans Bontje. Die doet het sinds

enkele jaren rustig aan; er zijn nog geen

opvolgers.

'\r.
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De heer en mevrouw /an en Giisbertha Bontje - Kelder, die in hun
boerdet'ii de vluchtelingen hebben opgevangen. (Foto beschikbaar

gesteld door de familie Bonrje)

De familie Bosman in ]utphaas
Vanuit Huissen kwam in september 1944

de familie Bosman naar ]utphaas.
Zlj exploiteerden een café op de Markt in
Huissen, maar bovendien had Th. Bosman

een uitvaartonderneming. Het gezin telde
zes kinderen: drie jongens en drie meisjes.

Het jongste kind, dochter Marianne, is op

30 januari 1945 in jutphaas geboren. Het
gezin Bosman werd ondergebracht bij de

hiervoor genoemde |utphase familie Bont-
je - Kelder.

De hiervoor al genoemde Adriaan Bontje,

de jongste telg van het gezin Bontje, heeft,

op verzoek van Hans Hoen van de

Historische Kring Huessen, opgeschreven
hoe hij als jongen van I3lI4 jaar, het ver-
blijf van deze evacués heeft ervaren.
Adriaan Bontje schrijft daarover als volgt:

"Mij is gevraagd iets te vertellen over de

tijd van de evacuatie van de Huissenaren

in september 1944 naar /utphaas. Het is
allemaal al heel lang geleden, zodat ik me

Komst uan de euacaés

Het zal ongeveer sep-

tember 1944 geweest
zijn dar ik op de weg

voor ons huis een man

zag die een kind op de

rug droeg (Theo Bosman)

en aan zijn hand een

meisje (Gonnie Bosman)

had, met aan de andere
hand een jongen van zes

jaar (Gerard Bosman).

Moeder Bosman liep ach-

ter een kinderwagen met
grote wielen, met daarin

Eddy Bosman en wat
k]eren en dekens, met

een meisje (Ankie Bosman) aan haar rok.
Ze waren met een vrachtwagen gekomen,

samen met nog veel andere evacués. Van

te voren waren mijn ouders op de hoogte

dat ze zouden komen, €fr er was een be-

paald gedeelte van onze grote boerderij
wijgemaakt voor hen. De kinderen sliepen
met zijn allen in de voorkamer en de

ouders in de daaraan grenzende opkamer.

Het leven op de boerderij
Van meet af aan namen ze gewoon deel
aan ons gezinsleven. Er was geen enkel
onderscheid in wat ze aten of gebruikten.
Gelukkig hadden wij eten genoeg, wat
natuurlijk in de tijd van de Hongerwinter
een heel groot voorrecht was. Mijn zus

Anna was erg goed in naaien. Van kleren
die we nog hadden liggen naaide ze snel
broekjes en rokjes voor de kinderen. Mijn
ouders waren al op leeftijd. Ze waren

allebei in 1885 geboren en liepen dus

regen de zesrig. Eigenlijk scheelde mijn
vader niet zo bar veel in leeftijd met
meneer Bosman. Hij en zijn vrouw, maar



noemden hun ouders
"Pappa en Mamma".

Zij leefden in alles met
ons mee; zaten ge-
woon in de huiskamer,

namen deel aan de

gesprekken etc.

In praktische zaken,

zoa]s naaien, was mijn
zus beter dan

mevrouw Bosman.

Zij was alrijd gewend
in de herberg te staan

en ze kon ook goed
dansen, iets waartoe ik
haar, met mijn simpele

accordeon, heel vaak

de gelegenheid heb

geboden. Ze was een

stuk jonger dan haar man en een echt
optimistisch type. Meneer Bosman was

anders; een hele stille man, die niet veel

zei. En door en door goed. Hij kwam pas

los als hij begon te vertellen over zijn
uitvaarrbedrijí d.w.z. hij had enkele lijk-
wagens, met paarden uiteraard, en daar

ging hij helemaal in op. Ik kreeg de

indruk dat hij het caÍé meer overliet aan

zijn vrouw, die dat dan ook heel goed
machtig was. De weg waaraan wij woon-
den, de /utphase Nedereindseweg, was

een lange boerenbuurt van zo'n 6 km.

Iengte. Bijna aIIe boeren hadden wel
evacués in huis. Maar de manier waarop

die behandeld werden, dat verschilde

nogal erg. Ik was toen 14 jaar, en dan

hoor je het meeste niet, maar ik kreeg we|
de indruk dar de familie Bosman het bij
ons niet kwaad getroffen had.

Honger en andere oorlogsellende

Waar we het meest last van hadden, dat

Pater Adriaan Bontje uit Asten, die het familieverhaal vertelde.

(Foto beschikbaar gesteld door A. Bontje)

sen uit de stad Utrecht of uit de doryskern
van /utphaas die honger ileden. De winter
van 1944 staat niet voor niets bekend als

de "Hongerwinter".
"/uffrolrw, hebbie een sneetjie broad", zei
men dan op zijn plat Utrechts. En mijn
moeder gaf ze meestal wel iets. Zelfs met
de schillen van de aardappels waren ze

blii Of zij gaf hen een boterham met kaas,

of wat aardappels. Daar waren ze ontzet-
tend dankbaar voor.

Gezinsuitbreiding
Moeder Bosman was in verwachting, en

daarvoor m oes ten voorz orgsmaa tregelen

genomen worden. Mijn zLts Anna is toen

samen met haar, toen ze in staat was te

Iopen, naar Utrecht gegaan met een paar
pond boter in de tas. Dat is toen geruild
voor babyspullen. Op 30 januari 1945 is
mevroLrw Bosman bevallen in dezelfde

kamer en in hetzelfde bed als waarin mijn
moeder mij ook ter wereld gebracht heeft.

{td



het heel bijzonder. Omdat mijn zus Anna
zo hard haar best gedaan had om voor de

uitzet van de kleine te zorgen, werd de

boreling naar haar genoemd: "Marianne".

Maria en Anna. Maria eerst, want me-
vrouw Bosman had een grote verering
voor Maria.

Niet alles koek en ei!
Ik herinner me dat, vooral in de begintijd,
de kinderen vaak naar de voorkamer gin-

Cafe Bosman op de markt in Huissen.
(Fotocollectie Historische Kring Huessen)

gen. Dat was hun 'domein'en de kinderen
Bontje mochten daar niet komen. In de

voorkamer sliep de jongste zoon Eddy.
Dat kind werd van het gestommel van zijn
broertjes en zusjes wakker en dan

kwamen die prompt terug met de bood-

schap: "Mam, Eddy krijst". Theo kon lek-
ker ondeugend zijn, en als je dan die ogen

van hem zag, schoot je direct in de lach.

Er waren echter ook vervelende dingen,
waar de familie Bosman overigens niets
aan kon doen: Iuizen! Die zaten bij bosjes

op de hoofden van de kinderen. Iedere

met hun lange haren, waren vaak aan het
huilen. Er was geen goede zeep om je te
wassen. AIIeen wat kleizeep, maar daar

schoot je niet veel mee op. Ook hadden

aIIe bewoners van de boerderij te kampen

met vlooien in bed. Van het oorlogs-
geweld zelf hebben we niet veel gemerkt.

WeI hoorde je veel vliegruigen in de |ucht
met name van de geallieerde strijdkrach-
ten, want de Duitse Luftwaffe was toen aI
uitgeschakeld. De geallieerde toestellen

schoten op alles wat
bewoog op de weg, zelfs

op een kar met een

paard er voor.

De bewijding
Op 5 mei 1945 kwam de

bevrijding. Ik ben nog
nooit in mijn leven zo

blij geweest als op die
dtg. Natuurlijk kon de

familie Bosman niet
direct terug naar
Huissen, ook aI omdat
hun stad grotendeels in
puin lrg. Ik zou niet

weten in welke maand ze uiteindelijk zijn
teruggekeerd. Ik denk in Iuni of zo.

24 /uni 1945 ben ik zelf naar het seminarit
gegaan in Bergen op Zoom, maar voor
zover ik me kan herinneren waren ze toet
al vertrokken.

Het zijn zo maar een paar losse krabbels.
Ik was nog te jong om het grote verband

te zien of te weten. Maar ik meen begre-
pen te hebben dat ze het in het begin, na

thuis te zijn terug gekeerd, heel moeilijk
gehad hebben ".

Adriaan Bontje eindigt zijn verhaal met:
"Dit is zo'n beetje wat ik me kan herinne-



De familie V/itjes ondergebracht bij de

familie Scholman
Op 1 1 febru ari 201 1 sprak Hans Hoen met

Lena Leenders - W.itjes uit Huissen.

In |utphaas was deze familie onder-
gebracht bij boer Scholman, die enkele

honderden meters ten noorden van de

Nicolaaskerk woonde.

Hier volgt haar verhaal:

Bombardement op Het Zand2 oktober
T9M
De familie 'Witjes woonde op het
Kampstuk toen in de nacht van 2 oktober
1944 een ontzettend granaatvuur kwam
vanaf Bergenden ('t Heuveltje) waar de

Duitsers zaten.

Bij Chris Eerden aan de Bredestraat was

een granaat ingeslagen, twee jongens en

een meisje van het gezin Eerden kwamen
daarbij o- het leven. Het was een hele

consternatie; ik heb mijn vader (Hent
'Witjes) 

trog nooit zo ban g gezien. Daarna

zíjn we naar de familie Evers op Het Zand
gegaan, dat was familie van ons. Pastoor

van Wijk van Het Zand kwam bij ons en

die zei dat we beter naar de kelder van de

school op Het Zand konden gaan. Daar

hebben we tot 21 oktober gezeten. Het
eten werd verzorgd door mijn ouders in
de keuken van de familie Evers.
'We 

gingen ook wel eens spelen natuurlijk,
maar op een d"g had mijn moeder een raar

gevoel. We waren aan het spelen op het
schoolplein en mijn moeder riep ons naar

binnen, de kelder weer in.
Het duurde niet lang toen er opeens weer
zwaar granaatvuur kwam. Precies op de

plaats waar wij hadden gespeeld, sloegen

de granaten in en daar zat de muur vol
scherven. In die periode zijn ook de

familie Bart en Marie ten Westeneind

kinderwagen overleefd.

Op bevel van de Duitse officieren moesten

we de kelder uit en werden we op de

vlucht gejaagd. Het was zaterdag

21 oktober toen wij weg gingen.

Arnhem
Het Rode Kruis stuurde ons naar de steen-

fabriek Mijnerswijk. De Rijnbrug in
Arnhem was toen al vernield. We hebben

daar twee nachten geslapen en zijn daarna

op een provisorisch pontje in de maandag-

nacht door de Duitsers over de rivier ge-

zet. Eerst werden de vrouwen en kinderen
en daarna de mannen met de bagage en

alles wat ze bij zich hadden, overg ezet.

De Duitsers waren heel behulpzaam, ze

hielden elkaar vast aan de kant van de

pont zodat wij er niet konden afuallen.

We zíjn toen naar het Elisabeth Gasthuis

gelopen en daar konden we overnachten.

Mijn vader kwam pas laat in de nacht bij
ons. Nadat we 's morgens wat te eten had-

den gekregen moesten wij onze spullen

weer oppakken en vertrekken.

Ian Gerritsen uit de Bredestraat had paard

en wagen bij zích en daarop konden wij
onze spullen kwijt.

Ede - Veenendaal - Leersum - Doorn
Toen ging het richting Ede. Af en toe

mochten de groten op de wagen mee-

rijden, maar meestentijds moest er

gelopen worden. Wij waren met een hele

ploeg mensen uit Huissen o.a. de families
Van Grunningen, 

'Wim 
en fan Gerritsen,

het gezin van Theo Bosman, de families
Rut Berns, Remie en Vermeulen die op

het Kampstuk woonden. Ook Henk van

der Laak en zijn vrouw Marie van lan
Baors (]eurissen) waren erbij.



Daar hebben we ook de luizen opgelopen.
Hier zrjn we een nacht geweest. 's Avonds
kregen we soep. Het smaakte toen nog
redelijk goed, want we waren blij dat we
wat warms kregen. Via Ede zrjn we te voet

naar Veenendaal gegaan. Daar hebben we
twee nachten in de protestante kerk gesla-

pen. Daarna richting Leersum en toen
naar Doorn. In Doorn kwamen we terecht
op een boerderij. Kapelaan De Kruijf was

ook in Doorn en hij heeft voor ons nog

een Heilige Mis opgedragen.

Twee nachte n zrjn we in Doorn geweest.

]utphaas
Op 31 oktober 1944 zljn we in futphaas
aangekomen. We werden ondergebracht
in een school2 waar we voor het eerst

wortelenstamppot kregen. Daarna kregen
we de adressen door waar we onder-
gebracht konden worden. Wij werden
opgehaald door de familie
Scholman, die aan de

Utrechtsestraatweg woon-
de, iets voorbij d. Nico-
laaskerk. We konden met

ons hele gezin van zes

personen bij de familie
Scholman terecht.
De eerste nacht hebben

de kinderen boven de

stallen geslapen omdat er
nog geen goede slaap-

plaats indeling was ge-

maakt omdat wrj zo laat

aankwamen. De volgende

drg werden de slaap-

plaatsen goed ingedeeld.

Mijn vader en moeder en mijn zus Tilly
sliepen boven en hadden een eigen kamer

aan de voorkant van het huis . Ze keken zo

uit op het Merwedekanaal. Mijn twee zus-

dat waren: Dora, Annie en |opie.
Wii speelden veel met de kinderen van de

familie van den Hurk, die naast ons woon-
den. Mijn vader hielp mee op de boerderij
Thuis verbouwde hij ook wel groenten en

nu dus ook in de tuin bij de familie
Scholman. Sommige soorten groenten
kenden ze niet in |utphaas. Mijn moeder
werkte ook mee in de huishouding, vooral
moest ze veel aardappels schillen, want we

waren met een hele troep mensen:

Het leek wel een kazerne. Zestien mensen

en ook nog twee onderduikers. Een daar-
van kwam uit Den Haag. Verder kwamen
er nog mensen uit de buurt eten. Alles
kon daar. Af en toe kwamen de zusters

van de onderduiker uit Den Haag op de

fiets melk, boter ertz. halen. Ook kwamen
er regelmatig mensen aan de deur om eten

bedelen en die werden nooit zonder iets

weggestuurd.

l
i..

De kinderen Marian, Ed, Theo, Ank, Gonny en Geert Bosman in
I946. (Foto beschikbaar gesteld door de familie Bosman)

{"}

We hebben niet zoveel last gehad van de

Duitsers. Ook kwamen er Oostenrijkse
soldaten bij ons tijdens een razzra, maar
daar hadden we geen problemen mee,
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Wat me wel is bijgebleven dat was toen

we in de Nicolaaskerk zaten op een zon-
drg er in Houten3 een bombardement was.

De hele kerk dreunde en de pastoora, die

wat mank liep, rende in paniek het altaar

af. In de winter waren de sloten bevroren
en we konden schaatsen. Ik was niet zo*n

goede schaatser dus ik liep achter een

stoel.

Omdat zebrj de familie Scholman ook

schapen hadden, heb ik daar het spinnen

geleerd van Dora. Ik breide veel truien
voor de jongens. Ook lazen we veel boe-

ken. We konden niet naar school, d.us we

waren blii dat we iets te doen hadden.

Met de Kerst zaten we in de goede kamer

en we kregen wel iets extra's te eten.

Ook vergeet ik niet dat er alleen elektrici-
teit was tijdens het dorsen. Verder was het
behelpen. Ook werd er elke avond de

rozenkrans gebeden en de litanie van alle

heiligen. Daarbij moesten we dan op de

knieën zitten. Vader Scholman las de

litanie zo vlug dat wij het niet konden bij-
houden. Wat wel leuk was, was dat tijdens
het bidden d. jongens stiekem een boek

zaten te lezen dat ze op hun stoel hadden

gelegd. Met een lichtje van de petroleum-
lamp werd er bijgeschenen.

Eind april was er een voedseldropping in
Utrecht en ons werd geadviseerd om dan

binnen te blijven, want als je zo*n pakket
op ie hoofd kreeg dan kon het wel eens

fout aflopen. En dat is ook wel gebeurd,

naar wat ik gehoord heb. In Utrecht is
iemand overleden die zo nieuwsgierig was

en naar buiten ging en zo*n pakket op zijn
hoofd heeft gekregen.

Zweeds wittebrood, chocolade , eil blik-
ken compleet met vlees en groenten met

vooral de chocolade was erg lekker.
Onze Tilly had nooit eerder chocolade

geproefd! Ook het wittebrood was een

lekkernij in vergelijking met het oorlogs-

brood wat we tot dan toe hadden gehad:

grof tarwebrood met stro.

Wat we ook wel lekker vonden was de

eerste melk van de koe na het kalveren,

biest genaamd. Dat kenden we helemaal

niet en daarna hebben we dat ook nooit
meer gehad, wat wij nog jammer vinden.

De bewijditg
Op 5 mei 7945's morgens, het was warm
weer, gingen we de straat op en mensen

riepen: we ztjn bevrijd ! 'We 
zrjn toen een

eindje wezen wandelen. Overal werden
vlaggen uitgehangen.
Een domper voor ons was het toen ze van

de ondergrondse een Duitser bij het fort
hadden neergeschoten. Er werden toen

door de Duitsers represailles uitgevoerd.

Onder meer de zonen van de dominee en

van bakker Luiten werden gefusilleerd.

Vlak voor het huis waar wrj zaten werden
de Duitsers ontwapend. Toen de Canadese

soldaten kwamen, kregen we zeep en ook

sigaretten. Mijn vader rookte eigenlijk
alleen sigaren en toen hij de Engelse

sigaretten wilde proberen had hij daar best

wel moeite mee. Toch heeft hrj ze wel
opgerookt.

Mijn vader en Hent van der Laak hadden

een fiets gecharterd en zijn, voord.at we

zelf naar Huissen mochten, eerst in
Huissen wezen kijken. Ze zrjn een paar

dagen weggebleven en in die tijd hebben

ze het een en ander opgeruimd en

provisorisch ons huis gerepareerd.

Naar Huissen
15 juni 1945 ztjn we door een groenteboer



naar huis gegaan. Bij het Rode Kruis kon-
den we spullen halen, onder andere

bedden en dekens.

Wat mij wel opviel was dat er veel klap-
Íozen in Huissen stonden en dat er

allemaal gaten in de straten waren.
Ik ben daarna naar de huishoudschool in
de Laak gegaan. Vóór de evacuatie ben ik
naar de Theresia-mulo in Arnhem ge-

weest, maar dat duurde maar twee weken.
Toen konden we de brug niet meer over.

In de huishoudschool lag veel kleding op

zolder en dat konden we gebruiken met

de naailes. De kleding werd uitgetornd en

van een oude jas werd weer een rok
gemaakt. Alles \Mas op de bon en we moes-

ten veel dingen van thuis meenemen naar

school voor de kookles.

In het begin na de oorlog hebben we nog

wel regelmatig contact gehad met de men-
sen in |utphaas maar omdat bij ons het
geregelde leven ook doorging is dat in de

Ioop van de jaren verwaterd. 'Wel 
hebben

we goede herinneringen aan de evacuatie-

tijd in |utphaas en in het bijzonder aan de

gastvrije familie Scholman.

De families Remie en Berns uit Huissen
Enkele leden van de familie Berns vertel-
den een kort verhaal:

Ik kwam op het idee om mijn schoon-

vader, Willem Berns die vooraan in de

Langestraat woonde, te vragen om met

ons te gaan evacueren. 'We hadden na het
bombardement op 2 oktober 1944 eerst

14 dagen in de polders in de omgeving

doorgebracht. In een droge sloot moest

worden geslapen. We lagen daar met nog

veel meer Huissenaren.

Daarna zíjn we naar |utphaas getrokken.
Ik weet nog wel dat de vrouw van Piet

Lentjes, de bakker, Mieneke, een klein

geboren. Die mocht met de baby voor op

de platte wagen zitten.
We hadden ook nog kennissen, die een

tweeling hadden en die zrjn helemaal

achter de wagens aan met ons mee-

gelopen. In |utphaas zijn we ongeveer een

half jaar geweest.

We hadden het daar goed, ook al waren
we met verschillende familieleden, o.à.

Rut Remie en een broer van Tonia.

Ons evacuatieadres was bij Mieris
Doornekamp, die een boerderij aan de

Dorpsstraat (thans Herenstraat 45; Red.)

had. Het \Mas er gezettig. De winter is zo

gauw omgegaan. De boer in ]utphaas had

diverse landerijen waarop ze zelf veel

verbouwden.
Mijn vader en moeder waren bij een

andere boer ondergebracht.

Tot zover een aantal verhalen van en over

de verschillende vluchtelingen uit
Huissen.

Geraadpleegde bronnen en verklaring
voetnoten
1. Internet-encyclopedie Wikipedia

h rtp ://nI. wi kiped i a. org/wi ki/Hu i s s en

2. De Nicolaasschool aan de

Utrechtsestraatweg.

3. Voor zover ik kan nagaan betreft het
bombardement op het enkele

honderden meters oostelijker gelegen

Fort /utphaas.
4. Adrianus Kilerk,

pastooï van 1938 - 1952.
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  C r o ny c k                       
     d e  G e y n  

Even uw aandacht……. 
 

“Oude kastelen en buitens en hun plek NU in Nieuwegein” 

Graag herinneren we u nog eens aan deze presentatie op maandag, 17 oktober a.s. om 20.00 

uur in De Bron. 

Ben Huiskamp heeft unieke afbeeldingen van vroegere kastelen en buitenplaatsen uit het ver-

leden opgediept uit archieven. Hij heeft zijn presentatie verlevendigd met het ‘monteren’ van 

die oude afbeeldingen op de plek waar ze stonden anno 2011. U heeft hierover al uitgebreid 

kunnen lezen in Cronyck de Geyn van juli jl. 

Het ziet er geweldig uit. U mag deze avond niet missen!!! 

 

Leden en donateurs gratis; anderen betalen € 1,50 entree. 

. 

 

Bezoek in Museum Warsenhoeck de expositie „Creaties in Kant‟. 

 

Het is werkelijk uniek wat de leden van de Kantkring De Waaier uit Harmelen,                    

de Naaldkantgroep Nieuwegein en Stichting Cultureel Erfgoed van de LOKK presteren met 

hun kantklosactiviteiten. 

Op 4 september jl. ging in Museum Warsenhoeck daarover een unieke expositie van start.  

Zij duurt tot 27 december a.s. 

 

Let op onze website www.museumwarsenhoeck.nl , want er worden regelmatig demonstra-

ties verzorgd. 

 

En nog een bijzonderheid: De Kantkring De Waaier heeft voor deze expositie een speciale 

postzegel uitgegeven. Een bijzondere uitgave voor echte verzamelaars. De postzegels zijn 

aan de balie van het museum verkrijgbaar voor € 7,50 per velletje van 10 stuks. 

http://www.museum@museumwarsenhoeck.nl
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Redactioneel:  

 

Napoleon toerde door Vreeswijk en Jutphaas! 
 

Op 6 oktober 1811 liet de Franse keizer Napoleon zich per koets vervoeren van Vreeswijk 

naar Utrecht. Deze maand is dat dus twee eeuwen geleden! 

Hoewel geen bijzondere evenementen zijn gepland om de reis van Napoleon te gedenken, 

wilde de redactie van Cronyck de Geyn het “jubileum” niet ongemerkt laten passeren. Al 

in de zeventiger jaren van de vorige eeuw verscheen over de reis van Napoleon een arti-

kel in het Dagblad Het Centrum en in april 1980 schonk Cronyck de Geyn aandacht aan 

de gebeurtenis. Nu het twee eeuwen geleden is, zijn de eerder verschenen artikelen 

„geüpdate‟ met nieuwe informatie die is verzameld. U leest hierover in het hoofdartikel 

van deze uitgave onder de titel: “De dag dat Napoleon langs kwam”. 

 

De gouden Molenkruier en de Tres-affaire. 
Het was in mei een halve eeuw geleden dat de eerste Molenkruier in het dorp Jutphaas 

huis-aan-huis werd bezorgd. In het Molenkruier-babbeltje van hoofdredacteur G. van 

Rooijen werd furieus geschreven over de uitwassen van de ontgroening van nieuwe leden 

van de adellijke studentenvereniging Tres. Dat artikel zochten we nog eens voor u op. 

 

Geveltekens en andere teksten in steen. 
Ook in Nieuwegein zijn en waren veel gebouwen met aansprekende gevelstenen. Op 

kunstwerken zijn eveneens teksten te vinden. Daarom is deze keer het onderwerp van de 

rubriek „Zoals het was …..‟ van Joop Terpstra “Teksten in steen”. Hij gaat terug naar het 

jaar 1648 toen de Nederlanden hun onafhankelijkheid konden vieren en, wat meer rich-

ting huidige tijd, naar hofstede „De Nieuwe Wiers‟, het monument voor de oorlogsslacht-

offers aan de Nedereindseweg en de „School met den Bijbel‟ in Vreeswijk. 

 

Creaties in Kant 
Museum Warsenhoeck opende op zondag 4 september jl. de tentoonstelling „Creaties in 
Kant‟. Deze expositie is opgezet in samenwerking met de Kantkring 'De Waaier',          

Naaldkantgroep Nieuwegein en Stichting Cultureel Erfgoed van de LOKK. Er zijn prachti-

ge staaltjes van het kunstzinnige kantklossen te zien. Bovendien worden regelmatig     

demonstraties kantklossen verzorgd in het museum; raadpleeg onze website 

www.museumwarsenhoeck.nl voor de juiste data. Het kantklossen is uniek en de  

tentoonstelling echt héél bijzonder; kortom, uw bezoek zeker waard. 

De tentoonstelling duurt tot 27 december a.s. 

 

Ook met deze Cronyck wensen we u veel leesplezier! 

 

De Redactie. 
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DE DAG DAT NAPOLEON LANGS KWAM  

door Piet Daalhuizen 

 

Inleiding 

Twee eeuwen geleden, in de herfst van 1811, maakte de Franse keizer Napoleon een reis 

door het sinds 1810 bij Frankrijk ingelijfde Holland. Op zondag 6 oktober 1811 begon zijn 

driedaags bezoek aan de stad Utrecht. De reis naar Utrecht voerde via Vreeswijk en  

Jutphaas. Naast de huisvesting van de militairen in de stad, werden ruim 3.000 soldaten 

met hun volledige uitrusting ingekwartierd in plaatsen rond Utrecht. De tocht verliep al-

lerminst probleemloos!  

In de Cronyck de Geyn van april 1980 schreef ik eerder een artikel over de reis van Napo-

leon in 1811. Dit verhaal is uitgebreid, met name met informatie uit de in de bronvermel-

ding genoemde boeken van Wüppermann respectievelijk Van Zanten en Boon. 

Napoleon en de Nederlanden 

De Nederlanden verkeerden sinds 1795 

onder Franse invloed. Nadat Napoleon in 

1799 in Frankrijk de macht had gegrepen 

bediende hij zich van de titel “Eerste Con-

sul”. In die hoedanigheid bezocht hij in 

1803 Maastricht en in Zeeland het eiland       

Walcheren. In 1804 benoemde de senaat 

hem tot keizer en op 2 december 1804 

kroonde hij zichzelf in de Parijse          

Notre Dame tot keizer der Fransen.  

Napoleon stichtte in 1805 het Koninkrijk 

Holland en benoemde zijn broer Lodewijk 

Napoleon tot koning. Eind april – begin 

mei 1810 bezocht de keizer onder meer 

Noord Brabant en Zeeland. 

 

Zijn grootste reis door de Nederlanden 

maakte Napoleon in 1811. Die reis begint 

op 18 september 1811 toen hij vanuit 

Saint Cloud naar Compiègne reisde. Een 

dag later reist Napoleon door naar  

Boulogne, waar hij zich inscheept voor de 

zeereis naar Oostende. Vandaar reist hij 

door naar     Cadzand. Tussen 30 septem-

ber en 4 oktober 1811 verblijft hij in Ant-

werpen. Vervolgens reist hij via Breskens, 

Cadzand, Vlissingen, Bath, Roosendaal en           

Willemstad naar Hellevoetsluis. In de 

nacht van 4 op 5 oktober gaat de tocht per 

boot van Hellevoetsluis naar Dordrecht en              

Gorinchem. Op de 6de oktober reist de kei-

zer met zijn gevolg per koets. De route 

loopt dan vanaf Gorinchem via Leerdam 

naar Vianen, waar het gezelschap de Lek 

oversteekt. Dan volgt de reis door       

Vreeswijk en Jutphaas naar Utrecht. 

De keizer verblijft drie dagen in de Dom-

stad en maakt uitstapjes naar Zeist en 

Amersfoort. 

Keizer Napoleon naar een schilderij van Paul 
de la Roche. 
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De verdere route van de reis die op 27   

oktober eindigt, gaat naar Amsterdam, 

waar hij twee weken verblijft. Dan gaat 

het naar Zaandam, Den Helder, Texel, 

Haarlem, Katwijk, Hillegom en Leiden 

naar Den Haag. Daar neemt het gezel-

schap een dag rust om vervolgens door te 

reizen naar Scheveningen, Delft,          

Rotterdam, Gouda, Oudewater, Utrecht, 

Apeldoorn, Hattem, Zwolle, Arnhem,   

Nijmegen, Grave en Wesel. Vervolgens 

wordt op 27 oktober 1811 de terugreis 

naar Frankrijk aanvaard. 

 

Voorbereidingen rond Utrecht 

De komst van Napoleon naar Utrecht 

heeft heel wat voorbereidingen gevergd, 

zoals dat trouwens overal gebeurde. Vanaf 

augustus 1811 was het aantal troepen dat 

in en bij Utrecht werd samengetrokken zó 

groot, dat de inwoners van de stad en de 

omliggende gemeenten belast werden met 

inkwartiering van 16 – 20 man per gezin. 

Alle bestaande kazernes en bijgehuurde 

gebouwen waren namelijk al vol! De  

reden van deze enorme troepenverplaat-

sing was dat Napoleon de omstreken van 

de stad had gekozen voor het houden van 

grootscheepse manoeuvres. Daarvoor was 

de Houtense vlakte aangewezen en op  

deze, zowel als in het omliggende terrein 

was alles geëffend en waren sloten  

gedempt. Toestemming van de eigenaren 

werd daarbij niet gevraagd! De kosten van 

de inkwartiering moesten worden opge-

bracht door de burgers. En dat drukte 

zwaar op de stad en haar bevolking.        

In totaal moesten 13.500 manschappen 

aan de garnizoenen van de stad worden 

toegevoegd. De maire (burgemeester) van 

Utrecht, Mr. A.W.J. van Dielen, toog half 

september naar Amsterdam om in overleg 

te treden met de gouverneur-generaal 

over de onmogelijkheid om de kosten van 

de inkwartiering nog langer op de bevol-

king te verhalen. En die stap had tot ge-

volg dat de inwoners vanaf medio         

september 1811 werden ontslagen van het 

onderhoud van de militairen. Die werden 

vervolgens gevoed vanuit de magazijnen.  

 

Wanneer kleine plaatsen als Vreeswijk, 

Jutphaas en IJsselstein enkele duizenden 

militairen met al hun uitrustingen èn met 

paarden moeten huisvesten en voeden, 

drukt dat zwaar op een woonomgeving.            

Het prachtige tijdschrift “Napoleon in     

Nederland 1811-2011”, nr. 3 van juni/juli 

Pupil van de keizerlijke garde. 
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2011, geeft een overzicht van de inwoner-

tallen van een aantal gemeenten in 1807. 

Jutphaas en Vreeswijk tellen dan respec-

tievelijk 1.013 en 615 inwoners.  

Van 1811 kennen we niet de precieze    

inwoneraantallen. In 1815 echter is een 

vragenlijst voorgelegd aan de burgemees-

ters van Nederlandse gemeenten door het 

Ministerie van Oorlog. De antwoorden op 

de 38 vragen geven een goed beeld van de 

situatie in de gemeenten, ook met betrek-

king tot mogelijkheden van het onder-

brengen van legeronderdelen. In 1972 

hebben P. van Zanten en J.G.M. Boon in 

hun boekje “De Utrechtse gemeenten in 
1815 in vraag en antwoord”, de uitkom-

sten van dat onderzoek gebundeld.  

In 1815 telde Jutphaas 1737 inwoners. Dat 

lijkt een forse stijging ten opzichte van 

1807, toen er nog 1.013 mensen woonden. 

In 1812 werden echter de gemeenten       

Oudenrijn-Heijkop, Papendorp, Galecop 

en Oost- en Westraven bij Jutphaas ge-

voegd. Vergelijkbaar met 1807 zal       

Jutphaas in 1811 circa 1.100 inwoners 

hebben gehad. 

Vreeswijk is in 1815 uitgegroeid tot een 

plaats met 830 inwoners. IJsselstein telde 

toen 2.642 inwoners. 

 

Uitgaande van de uitkomsten van boven-

genoemde vragenlijst kan Jutphaas 450 

soldaten inkwartieren en stalruimte bie-

den voor 300 paarden. Vreeswijk kan 115 

soldaten inkwartieren en heeft stallen 

voor 60 paarden. Voor IJsselstein gaat het 

om 200 soldaten en 200 paarden. 

In totaal geeft de telling van 1815 dus 

„ruimte‟ voor 765 soldaten en 560 paarden. 

Het inkwartieren van ruim 3.000 soldaten 

uit de legers van Napoleon in de drie 

plaatsen moet dus een enorme druk op de 

samenleving in die tijd (1811) hebben ge-

legd. En dit niet alleen vanwege de be-

schikbare ruimten en voorzieningen, maar 

ook omdat de bevolking de zorg voor de 

voeding van de militairen opgelegd kreeg 

zonder dat daarvoor enige vergoeding 

werd betaald. 

 

De Franse troepen in en rond Utrecht 

Op 26 september 1811 was het detache-

ment van het 2e Regiment Cheveau-légers

-Lanciers de la Garde in de stad aangeko-

men. Dit was het vroegere Garde           

Cavalerie Regiment van koning Lodewijk 

Napoleon dat voor het overgrote deel uit 

Hollanders bestond. Deze eenheid had de 

keizer vanuit Frankrijk op zijn hele reis 

vergezeld. Deze soldaten droegen kleurige 

scharlakenrode uniformen, waardoor ze 

bij de Utrechtse bevolking de bijnaam kre-

gen van "de rode lansiers". Na de 26ste 

september kwamen de overige leger-

onderdelen ook in Utrecht aan.             

Keizerin Marie Louise op een gravure in 
het boek “Nederland voor honderd ja-
ren”. 
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Uiteindelijk werden ruim 10.500 soldaten 

extra ingekwartierd bij de Utrechtse bur-

gers; welgestelde ingezetenen met grote 

huizen kregen elk 16 à 20 soldaten te 

huisvesten. En zoals al hiervoor gemeld, 

werden 3.000 manschappen onderge-

bracht in de dorpen Jutphaas en Vreeswijk 

en het stadje IJsselstein. De Franse solda-

ten waren gedisciplineerd, maar schenen 

het tijdens de vrije uren toch wel wat bont 

te maken. Historisch gezien is het wellicht 

niet verantwoord; toch is het in dit ver-

band wel interessant om enkele zinnen uit 

de "volksoverlevering" te memoreren. Ik 

heb ze van mijn in 1872 geboren groot-

vader van moederskant, die ze op zijn 

beurt hoorde van zijn opa, die zelf het 

verblijf van de Fransen in de herfst van 

1811 in IJsselstein heeft meegemaakt. 

 

De Franse soldaten hadden tijdens de da-

gen, die aan het keizerlijk bezoek vooraf-

gingen niet zoveel anders te doen dan het 

oppoetsen van het wapentuig en wat pa-

trouilletochten te maken. Daartoe behoor-

de ook het controleren van de route die de 

keizer en zijn gevolg zouden nemen. Dit 

met de daarbij behorende huiszoekingen. 

De Fransen zijn daarbij nogal rumoerig 

geweest; veel in de nagezochte huizen 

werd vernield! Tijdens het passagieren in 

de landelijke plaatsjes was er niet veel te 

beleven; slechts de herbergen boden wat 

vertier. Verder hadden de soldaten het ge-

munt op de Hollandse meisjes. Verteld 

wordt, dat de Fransen daarbij zo opdringe-

rig waren, dat zij de meisjes tot in de hui-

zen achterna joegen. Vaak gingen de deu-

ren op slot en werden aan de binnenzijde 

gebarricadeerd. Daar achter stelde de heer 

des huizes zich dan op met een fikse bijl 

om zijn dochters te beschermen. Dat was 

afschrikwekkend genoeg, omdat de solda-

ten zich er wel voor wachtten om amok te 

maken. Tot zover dit stukje overlevering".  

 

De reis 

Napoleon was in de nacht van de derde op 

de vierde oktober 1811 vertrokken uit 

Antwerpen. Hij reisde gedeeltelijk per 

boot en andere stukken van de route wer-

den afgelegd in een koets of te paard.  

Napoleon had als lievelingspaard een 

schimmel, Marengo geheten, die hem 

overal vergezelde. De tocht ging via    

Willemstad, Hellevoetsluis, Dordrecht, 

Gorinchem en Vianen. 

 

In Gorinchem kreeg de stoet na de over-

nachting een onvoorziene vertraging.   

Keizerin Marie Louise, die vrijwel altijd 

en overal te laat verscheen, was niet op 

tijd reisvaardig. Pas omstreeks 9.00 uur 

was Marie Louise klaar voor het vertrek. 

Toen echter had zich voor de verblijf-

plaats in Gorinchem een grote menigte 

verzameld en Napoleon wilde de onver-

wachte hulde nog best even in ontvangst 

nemen. Hij nam zijn gemalin bij de hand 

en voerde haar naar het balkon van de 

woning. Pas later nam het keizerlijk paar 

plaats in de reiskoetsen, die hen via    

Leerdam naar Vianen moesten brengen. 

Onderweg liet de keizer zich uitvoerig in-

formeren over de watersnood, die het ge-

bied tussen de grote rivieren in 1809 te 

verduren had gekregen. Op veel plaatsen 

waren de sporen van de watersnoodramp 

toen nog zichtbaar. 

 

Per boot of met koetsen? 

In het boek "Napoleon in Nederland" door 

C.F. Gijsberti Hodenpijl verhaalt de schrij-

ver: "Hier, scheepten de keizer en de kei-
zerin zich weder in op hun jacht, dat te 
dien einde op den naar Vreeswijk dwars 
over te varen breeden Lekstroom gereed 
lag en ook voor deze reis van alle mogelij-



 

71 

ke geriefelijkheden was voorzien, om hen 
verder, over den Vaartschen Rijn, naar de 
hoofdstad van het Sticht te brengen". 
Ook Generaal Wüppermann vermeldt dit 

in zijn boek “Nederland voor honderd ja-
ren”. Hij voegt er nog aan toe, dat         

Napoleon bij de Tolsteegpoort “de voor 
den intocht gereedstaande rijtuigen onder 
een slagregen besteeg”. 
 

Twee andere geschiedschrijvers, die hun 

notities als vermoedelijke ooggetuigen 

hebben nagelaten, vermelden anders. 

H. Keetell in zijn "Dagverhaal der voor-
naamste gebeurtenissen binnen Utrecht" 
en Jan Lodewijk Willem Baron de Geer 

van Jutphaas in zijn autobiografie, zijn van 

mening, dat Napoleon en zijn gevolg van-

uit Vreeswijk de tocht per reiskoets heb-

ben gemaakt. De oversteek over de Lek 

zou volgens hen ook niet zijn gemaakt in 

het keizerlijke jacht, maar met een boeier 

en vier ponten. In dat geval hebben de 

schippers van het Pinnemakersgilde, die 

het veer tussen Vianen en Vreeswijk be-

dienden, de keizerlijke stoet over de Lek 

gezet. Zij hadden immers voor het over-

zetten het alleenrecht. Vermoedelijk zijn 

alle circa 20 pinnemakersveer-schippers 

voor de overtocht in de weer geweest. De 

helft van hen woonde in Vreeswijk en de 

anderen in Vianen. 

 

Het was op die zesde oktober echt herfst-

weer; bij een "vuile" noord-westenwind 

joeg de regen over het land. 

Overigens was de totale organisatie van de 

keizerlijke ontvangst en overzet een 

Utrechtse aangelegenheid, omdat een 

groot gedeelte van "De Vaart" onder ver-

antwoording van het Utrechtse stadsbe-

stuur viel. "Voor Hunne Majesteiten over 
de Leck te zetten Lag een boeijer gereed; 
en voor het gevolg, dat zeer aanzienlijk en 

talrijk was, en de bagagie, die van veel be-
lang was, waren vier ponten bijeen ge-
bracht, om het overzetten zoveel mogelijk 
te bespoedigen." 
Binnen één uur werd de omvangrijke 

stoet over de Lek gezet en dat gebeurde 

zonder ongelukken! 

 

Ontvangst in Vreeswijk 

Enig oponthoud was er verder in      

Vreeswijk wel. De Lek vormde de grens 

van het Departement van de Zuiderzee en 

het bestuur van dat departement moest de 

keizer een welkom bereiden. Aanwezig 

waren de prefect, graaf de Celles en de on-

derprefect, J.M. Baron van Tuyll van     

Serooskerken. Er werden hoogdravende 

en vooral zeer lovende welkomstspeeches 

afgestoken. Napoleon reageerde minzaam 

en vervolgens werd de tocht voortgezet. 

Vanaf Vreeswijk werd de keizerlijke stoet 

vergezeld door grote aantallen Franse 

De prefect graaf de Celles, die Napoleon in 
Vreeswijk verwelkomde op een gravure in het 
boek “Nederland voor honderd jaren”. 



 

72 

troepen. Het was toen overigens al in de 

middag en de keizer zou niet op de ge-

plande tijd in de stad Utrecht aankomen.  

 

Kwartiermakers op het 

Huis de Geer 

De hele rit vanaf 

Vreeswijk tot de stad 

Utrecht was een stuk 

organisatiewerk van de 

Franse maarschalk    

Nicolas Charles       

Oudinot, hertog van 

Reggio. Daarvoor had 

hij met toestemming 

van jonkheer Barthold 

de Geer van Jutphaas 

en zijn echtgenote   

Jacoba Gijsbertha     

Beatrix van Vianen het 

Huis de Geer als een soort 

hoofdkwartier in gebruik. Het kasteel is in 

1905 afgebroken en later zijn daar de eer-

ste huizen van de Jutphase woningbouw-

corporatie St. Joseph gebouwd. 

Over de activiteiten van maarschalk     

Oudinot schrijft Jan Lodewijk Willem   

Baron de Geer van Jutphaas: 

"Het huis was vol van officieren en om-
ringd van ordonnances. Het was genant 
maar alles zeer ordentelijk en gereed. Een 
hussaar, die zonder verlof eenige druiven 
had geplukt, werd onmiddellijk daarvoor 
bestraft." Toen een ordonnans na enige 

tijd het bericht bracht, dat de keizer bij 

Vianen was gearriveerd, vertrokken de 

maarschalk en al zijn officieren spoorslags 

naar Jutphaas en Vreeswijk. 

 

Naar Utrecht 

Al spoedig zette 'la toute caravane' zich in 

beweging in de richting Utrecht. 

In Utrecht stond een comité van ont-

vangst gereed bij de hofstede                

"Het Blauwhek", gelegen aan het einde 

van de Jutphaseweg, nabij de huidige 

Croesestraat en niet ver van de                

Jeremiebrug. De keizer en zijn gevolg 

Maarschalk Nicolas Charles Oudinot, hertog 
van Reggio, die als kwartiermaker in het huis 
de Geer de komst van Napoleon in Utrecht 
voorbereidde. (Gravure van Forestier; 19de 
eeuw.) 

Foto van het Huis De Geer omstreeks 1900.  
(Collectie Historische Kring Nieuwegein inv. code dj2182). 
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werden daar om 12.00 uur verwacht, maar 

door de vertragingen in Gorinchem kwam 

de stoet pas om 15.00 uur bij de stad aan. 

Overigens konden de paarden ook al niet 

snel opschieten omdat de onophoudelijke 

regens van de voorafgaande dagen de we-

gen in modderpoelen hadden veranderd. 

 

In Utrecht 

Bij de binnenkomst in de stad Utrecht 

werd Napoleon opgewacht door de 

Utrechtse maire  Mr. A.J.W. van Dielen. 

Die bood de keizer twee gouden sleutels 

van de stad aan. Overigens waren deze 

sleutels van verguld zilver! Napoleon     

bedankte met een zeer kort woord en ver-

trok toen tezamen met zijn geweldige   

gevolg via de Tolsteegpoort naar de stad.  

Een koerier ging voor de stoet uit en die 

moest telkens uitroepen: “L'Empereur, 
L‟Empereur!" (De keizer, de keizer!). 

 

Vervolgens kwam dan de keizerlijke stoet, 

die minstens tienduizend man "groot" was 

met daarbij wagens, paarden enzovoort. 

Volgens een opgave van Baron de Geer 

zag de stoet er als volgt uit: 

Routes Impériales 
Bij zijn terugkomst in Frankrijk vaardigde Napoleon op 16 december 1811 een decreet uit, waarin de weg tussen 
Parijs, Antwerpen, Amsterdam tot „Route Impériale‟ werd verklaard. Onderdeel daarvan was de weg tussen 
Vreeswijk en Utrecht. Dat betekende, dat er klinkerbestrating moest komen omdat een keizerlijke weg geen 
modderweg mocht zijn.  
 
De Route Impériale, die in deze omgeving het wegnummer 2 kreeg, loopt vanaf de aanlegplaats van het        
Pinnemakersveer in Vreeswijk via de Lekdijk naar het dorp Vreeswijk. Vervolgens door de Molenstraat, de 
Dorpsstraat, de huidige Prins Hendriklaan en dan de historische route langs de Vaartserijn naar Jutphaas.  
Door Jutphaas via de vroegere Dorpsstraat en Herenstraat via de Utrechtsestraatweg naar Utrecht. Over de 
Jutphaseweg tot aan de Tolsteegpoort. 
In 1812 werd begonnen met de bestratingswerkzaamheden en in 1814 was de gehele klinkerbestrating tussen 
Vreeswijk en Utrecht een feit. De kosten van de bestrating en het onderhoud van de weg waren volgens het 
decreet van Napoleon staatsaangelegenheden.  

 
Overigens is de route die Napoleon tijdens zijn reis van 1811 volgde niet precies ook de route die bij zijn decreet 
tot Route Impériale werd verklaard. Zo reisde hij in 1811 via Leerdam en kwam hij via de Diefdijk naar Vianen. 
De Route Impériale nr. 2 loopt langs Meerkerk. Er zijn meer nieuwe wegdelen aangelegd buiten de route die 
Napoleon in 1811 volgde, zoals de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. 

1. Een détachement gardes gendarme-

rie. 

2. Het corps gardes d'honneur. 

3. Een koets met 6 paarden bespannen, 

waarin de grootmaarschalk van het 

paleis, de grootkamerheer en de op-

perstalmeester. 

4. De generaal Colbert met zijn aides de 

camp te paard. 

5. Een compagnie gardes Hollandsche 

lanciers. 

6. Een compagnie gardes Poolsche lan-

ciers. 

7. Een compagnie gardes jagers 

cavalerie. 

8. Een koets met 8 paarden bespannen, 

waarin keizer Napoleon en keizerin 

Maria Louise gezeten waren. 

9. Een eskadron gardes grenadiers te 

paard. 

10. Een koets met zes paarden bespan-

nen, waarin vier staatsdames van  

Hare Majesteit. 

11. Een koets met 6 paarden, waarin de 

prins van Neufchatel (onderkoning 

van Zweden), de prins Aldobrandini, 

de hertog van Treviso en de hertog 
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Historische kaart van de Route Impériale nr. 2; 
bewerkt door Ben Huiskamp. 

Tegenwoordige kaart met daarop aangegeven 
de Route Impériale nr. 2; bewerkt door Ben 
Huiskamp. 
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Toelichting bij de beide kaarten: 

 

De linker kaart is een uitsnede van de Topografische Militaire Kaart, nettekening 1830-

1850. Deze kaart is representatief voor de decennia na Napoleon.  

De opdracht tot het maken van deze kaarten werd gegeven in 1843. De kaarten werden 

gebaseerd op de kadaster minuutplans (Kadaster vanaf 1832) en aangevuld met terrein-

details die werden opgenomen door militaire verkenners. Deze oude kaart laat zien dat de 

verstedelijking van het landschap nog zeer beperkt is. De enkele spoorlijn op deze kaart 

dateert natuurlijk uit de periode na Napoleon. 

 

De rechter kaart toont de huidige situatie voor precies hetzelfde gebied als in de linker 

kaart en is gebaseerd op de Google Maps terreinkaart. De bijschriften zijn op deze ver-

kleinde kaart niet leesbaar, maar de grote infrastructuur en de verstedelijking is goed te 

onderscheiden. In deze rechter kaart is de route getekend die Napoleon op 6 oktober 

1811 heeft gevolgd tussen Vianen en Utrecht. Na de overtocht over de Lek, landde de 

stoet ter hoogte van de huidige aanlegplaats van het Vrevia-veer. Vandaar ging de tocht 

via de Lekdijk, Molenstraat, Dorpsstraat en huidige Prins Hendriklaan via de Jutphase-

straatweg naar Jutphaas. De route ging langs de Vaartserijn naar Utrecht, tot aan de  

Tolsteegpoort. Tussen de Lek en de Tolsteegpoort zijn er nu een vijftal barrières die ver-

hinderen dat u exact dezelfde route kunt volgen. 

 

Enkele mogelijke aanknopingspunten bij het vergelijken van de twee kaarten zijn: de 

Lek, de Vaartse Rijn, de Hollandse IJssel, de Nedereindseweg, meerdere Forten, de oude 

steden Vianen, IJsselstein en Utrecht (Singels). 

Uit benamingen van de wegen op de kadaster minuutplankaarten (1811-1832) is op te 

maken welke wegen in onze omgeving deel uitmaakten van de door Napoleon ingestelde 

Routes. De benaming op de kaarten is echter niet consequent. In de omgeving van      

Vianen schrijft de kaartenmaker kortweg “Straatweg”, nabij Vreeswijk “Postweg van 

Gorkom na Utrecht”, onder Jutphaas heet het “Straatweg op Gorinchem” en ter hoogte 

van Tolsteeg “Straatweg van Utrecht naar Gornichem(!)”. Ten noorden van de stad 

Utrecht schrijft men “Straatweg van Amsterdam naar Utrecht”. Binnen de steden en dor-

pen gaat het doorgaande verkeer gewoon over de locale straten.  Rondwegen bestaan niet 

en de tollen kunnen niet worden vermeden. 

 

Tot aan het einde van de 19e eeuw zijn er weinig grote veranderingen in de infrastruc-

tuur in onze omgeving. In 1892 wordt het Merwedekanaal in gebruik genomen, dat op 

enkele trajecten de bestaande Keulse Vaart volgt. In het begin van de 20e eeuw, met de 

komst van de automobiel, begint men met de verdere ontwikkeling van het rijkswegen-

net; snelwegen volgen vanaf de jaren 30. Het Amsterdam-Rijnkanaal wordt rond 1950 in 

gebruik genomen. Deze grote infrastructurele projecten en de nieuwe stadswijken bepa-

len samen het gezicht van de huidige kaart. 
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van Conegliano. 

12. Zes compagnieën van het 23ste regi-

ment jagers cavalerie. 

13. Een koets met 6 paarden, waarin vier 

kamerheren van de majesteiten  

keizer en keizerin. 

14. Een koets met 6 paarden, waarin vier 

kabinetssecretarissen. 

15. De generaal Chasseloup met zijn ai-

des de camp te paard. 

16. Het geniale 11de regiment cuirassiers. 

17. Het gehele 4de regiment cuirassiers. 

18. Een koets met 6 paarden, waarin 

twee aides de camp van Z.M. en twee 

kamerheren van H.M. 

19. Een koets met 6 paarden, waarin vier 

ecuyers. 

20. Het 6de regiment cuirassiers.  

21. Het 7de regiment cuirassiers. 

22. Een detachement gardes gendarmerie. 

 

Het grote militaire vertoon werd nog eens 

extra "kracht" bijgezet toen vanaf de stads-

wallen een serie saluutschoten werd      

gelost: "Op den wal boven die poort was 
een batterij van zes twaalfponders onder 
bevel ven den luitenant d'Auzon de    
Boisminard tot het Lossen van de 
vereischte saluutschoten". 
 

Napoleon maakt aan alle officiële vertoon 

een einde nadat hij was aangekomen bij 

het pand aan de Wittevrouwenstraat, 

waar hij tijdens zijn verblijf in Utrecht 

zou vertoeven. In dat pand, huisnummer  

7 - 11, is thans de Universiteitsbibliotheek 

gevestigd.  

De keizer ging de stad bekijken en daarbij 

werd hij alleen maar vergezeld door enke-

le generaals en enkele maarschalken. 

Geen grote militaire vertoning dus. Op de 

Oudegracht echter liep dat uit de hand; de 

keizer werd door de bevolking herkend en 

al spoedig omsloten door een enorme 

mensenmenigte. Men snelde op hem toe, 

kuste de panden van zijn rok, zijn paard, 

wat niet al. Eindelijk toen hij riep: “Cela 
suffit, laisser moi passer, place, place!”, 
maakte men ruimte om hem heen en reed 

hij over het Janskerkhof naar zijn verblijf 

terug. 

 

De stad was verder feestelijk verlicht; de 

keizer gaf een audiëntie en hield gesprek-

ken met vele hoogwaardigheidsbekleders. 

Andere dagen hield hij zich bezig met het 

gadeslaan van oefeningen van zijn militai-

ren in de bossen rondom Utrecht. 

Keizerin Marie Louise kwam daar ook kij-

ken, maar van haar is ook verhaald hoe zij 

in de stad Utrecht speelgoed ging inkopen. 

Veel goeds had de keizer verder voor 

Utrecht niet in petto; hij liet de prefect 

afkondigen, dat de universiteit 

nog slechts f. 7.000 per jaar van de staat 

zou krijgen in plaats van de tot dan toe 

gebruikelijke f. 50.000. Verder wees de 

keizer financiële behartiging van enkele 

Keizer Napoleon met zijn zoon Napoleon 
Frans Karel Jozef Bonaparte (Parijs, 20 maart 
1811 - Wenen, 22 juli 1832), naar een teke-
ning van Horace Vernet; 1811/Amsterdam. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/20_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1811
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1832
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Vindt u het leuk om te weten welke belangrijke perso-

nen uit het gevolg, bij wie en op welk adres in Utrecht 

destijds zijn ondergebracht?? 
Raadpleeg dan het internet op  

http://digbijzcoll.library.uu.nl 

Ga naar: 'BOEKEN'.  

Zoek in de bovenste regel de beginletter van het 

bewuste tijdschrift op: T. 

Ga dan naar: Tijdschrift voor geschiedenis, 

oudheden en statistiek van Utrecht 1837. 

Bij 'BLADEREN': het woord 'titel' vervangen 

door:  67. 

U ziet de volgende koptekst, ik citeer: 
'Staat van het gevolg van den Keizer en Keizerin der 
Franschen Gedurende derzelver verblijf te Utrecht in 

1811 

benevens de Opgave der inwoners waarbij zij gehuis-
vest waren'. 

De volledige opgave loopt door tot in pagina 69. 

stadsbelangen door de staat af. 

De "nouvelle" van het bezoek van de kei-

zer aan Utrecht leert ons, dat juist daar-

door in Vreeswijk en Jutphaas een stuk 

klinkerbestrating kwam. Het geeft ons ook 

een beeld van een van de weinige histori-

sche gebeurtenissen rond het kasteel 

"Huize de Geer" in Jutphaas. 

 
Bronvermelding: 

 Gijsberti Hodenpijl, C.F., Napoleon in             

Nederland, 1904 

 Maandblad van Oud-Utrecht, jaargang 1934 

 J. Schut,Vreeswijk-Vianen vice versa voor 1840, 
Cronyck de Geyn, 1e jaargang, nr. 2,  

 H. Keetell, Dagverhaal der voornaamste gebeur-

tenissen binnen Utrecht, in "De Navorscher" 

nummer 55-1905 

 Website van Roel Vos: www.roelkvos.nl 

 J. Schut en G.H.P. de Waard, Van Ridderhofstad 
tot Buitenplaats, 1979 

 Napoleon in Nederland 1811-2011,  
Uitgave nr. 3/juni-juli 2011 

 J.W.H. Feirabend, A. Pijpker, J. Schut,           

Jutphaas… verleden tijd; (hoofdstuk Van gerecht 

naar gemeente), 1983 

 P. van Zanten/J.G.M. Boon, De Utrechtse ge-

meenten in 1815 in vraag en antwoord, 1972 

 Generaal Wüppermann, Nederland voor hon-
derd jaren, 1913 

 

Dank: 

Dit artikel kwam tot stand door medewerking van 

Cees Brugman (archiefonderzoek), Ben Huiskamp 

(bewerking kaartmateriaal) en Peter Stennekes 

(fotowerk).  

 

 

 

http://digbijzcoll.library.uu.nl
http://www.roelkvos.nl
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Jutphaas…….. zoals het was 
door Joop Terpstra 

In 1648, het jaar dat de Nederlanden onafhankelijk werden van Spanje, werd het Huis de 

Geer gebouwd. Het buitenhuis heeft gestaan op het pleintje dat we nu kennen als         

Professor Aalbersestraat. De naam “De Geer” heeft niet te maken met de familie De Geer, 

maar is gekozen omdat het huis stond op een „gerend‟, een schuin toelopend stuk land. 

Voordat het huis in 1905 werd afgebroken, was het overigens wel sinds 1725 in bezit van 

de familie De Geer. Bouwer is waarschijnlijk Mr. Volkert van Goens. We lezen in  

“Van Ridderhofstad tot Buitenplaats” dat hij vicepresident, schepen en raad van de stad 

Schiedam was. Merkwaardig genoeg zijn onderzoekers er niet eerder in geslaagd het 

bouwjaar van de buitenplaats vast te stellen. Door de vondst van de gevelsteen is dat nu 

wel duidelijk geworden:1648!  De gevelsteen heeft vermoedelijk ingemetseld gezeten aan 

de oostelijke gevel, die naar de Utrechtsestraatweg was gericht. De steen is in Museum 

Warsenhoeck tentoongesteld. 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein 
inv.code: VRW072 
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In 1948 maakte de kunstenaar A. Dresmé voor de gemeente Jutphaas het gedenkteken 

voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente. Links op het monument 

staan drie vrouwenfiguren afgebeeld met een zware ring in de hand. Zij beelden de onder-

drukking uit. Rechts op het beeld staan drie dansende vrouwen, die vrede en veiligheid 

uitbeelden. Op de middenconsole staan de namen van oorlogsslachtoffers die in Jutphaas 

vielen: één Poolse vliegenier, één dienstplichtige militair, één zeeman van de Koopvaardij, 

twee leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en vijf burgers.  

Het monument is aan het begin van de 21ste  eeuw grondig gerestaureerd omdat de natuur-

stenen onderbouw volledig was verweerd. Enkele jaren later maakten vernielingen een 

hernieuwde restauratie nodig. 

Hoogravense oorlogsslachtoffers, 27 Joodse Nederlanders en één meisje van 19 jaar, kregen 

géén monument. Ook de Vreeswijkse oorlogsslachtoffers, één Engelse militair en tenmin-

ste drie burgers, kregen geen herdenkingsmonument.  

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein 
inv.code: FJ0040 
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De bouw van de school van de Vereniging Sealthiël werd op 6 maart 1883 aan de        

Schoolstraat in Vreeswijk voltooid. Rechts van de hoofdingang waren witmarmeren ste-

nen ingemetseld op kolommen. Bij de sloop van het schoolgebouw in december 1950  

verdwenen de stenen tussen ander sloopafval.  

De tekst op de eerste steen luidt: DEN 14 SEPTEMBER 1882 ZIJN VAN DEZE SCHOOL 

DE EERSTE STEENEN GELEGD DOOR G.J.B. VINK OUD 5 JAAR EN CORN. M. VAN 

HOEVEN OUD 4 JAAR 

In de opengeslagen Bijbel staat geschreven: EX.0.10.VS.2 

Deze steen, de meest rechtse, werd in 2000  bij graafwerkzaamheden bij de Kaaidijk in 

Schalkwijk teruggevonden. De eigenaar, de familie Matton, stelde de steen beschikbaar 

aan het Museum Warsenhoeck. 

 

De tweede steen is niet teruggevonden. De tekst daarop luidt: LEER DEN JONGEN DE 

EERSTE BEGINDSELEN NAAR DEN EISCH ZIJN WEGS. ALS HIJ OOK OUD ZAL GE-

WORDEN ZIJN ZAL HIJ DAARVAN NIET AFWIJKEN. 

Vreeswijk…….. zoals het was 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein 
Inv.code: VRW027 
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De hofstede “de Nieuwe Wiers” was een van de vier pachtboerderijen die behoorden tot 

de buitenplaats Huis de Wiers. De boerderij stond aan de nu niet meer bestaande Kerk-

weg, die noordelijk van Huis de Wiers liep. Of de gevelsteen in de gevel van de boerderij 

was gemetseld of op het hek bij de ingang, is niet bekend. De boerderij is midden 20ste 

eeuw afgebroken.  

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein 
Inv.code: VRW026 
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Voor u gelezen in ……… 

De Molenkruier van mei 1961 

door Piet Daalhuizen 

 

Inleiding 

In mei van dit jaar vierde “De Molenkruier” het vijftig-jarig bestaan. Het nieuwsblad is, 

de naam zegt het eigenlijk al, oorspronkelijk opgericht voor het dorp Jutphaas. Inmiddels 

wordt “De Molenkruier” wekelijks in geheel Nieuwegein verspreid. 

Hoofdredacteur Govert van Rooijen schreef in de eerste uitgave van zijn blad onder de 

titel “Molenkruier-babbeltje” over uitwassen bij ontgroeningsrituelen van de Utrechtse 

adellijke studentenvereniging Tres. De gebeurtenissen vonden plaats in boerderij  

“‟t Misverstandt” aan de Galecopperdijk. 

Molenkruier-babbeltje 
Voortaan in Jutphaas, in de nacht van 

Palmpasen geen gierfestijn van adellijk 

Tres.  

Rondom het ontgroeningsfeest van de 

Utrechtse studentenvereniging Tres      

Faciunt Collegium heeft altijd een sfeer 

van walging en vrees gehangen. U kent 

toch de geschiedenis van de “mestdoop”, 

die een viertal leden van deze adellijke 

vereniging moesten ondergaan om tot vol-

waardig lid te worden toegelaten? Tot en 

met Palmpasen 1959 gebeurde dit op een 

boerderij aan de Galecopperdijk. Die kou-

de en mistige nacht was uw verslaggever 

getuige van dit vieze feest, dat ook toen 

weer in een braspartij eindigde. De pers 

was daar toen aanwezig op uitnodiging 

van enkele buurtbewoners, die deze sme-

rige ceremonie en lasterlijke taal zat wa-

ren. Het gevolg was: publicatie in vele 

persorganen en bespotting via de radio. 

Juist daardoor was het vorig jaar in de 

Palmpasennacht druk op de Galecopper-

dijk. Auto‟s reden af en aan, bromfietsers 

en scooters voegden zich in de file van 

wandelaars en patrouilleerden rondom de 

boerderij. Men wachtte in spanning.  

“Nu de diepgeheime plechtigheid aan de 

openbaarheid was prijsgegeven, zouden zij 

verder wel van die viezigheid afzien” ver-

wachtte men. En inderdaad, er verscheen 

niemand. Tot diep in de nacht hielden de 

bewakers vol, misschien probeerden de 

studenten hun bewakers om de tuin te lei-

den. En zo niet: De buurtbewoners wilden 

dàn getuigen zijn van hun overwinning, 

n.l.  dat ‟t mestfeest van de studenten 

thans naar het verleden zou zijn verban-

nen. Het geduld is toen beloond; van een 

ontgroening heeft men toen niets kunnen 

constateren. Ook dit jaar verscheen Tres 

niet op de Galecopperdijk. Of ze een ander 

onderkomen hebben gezocht? Niemand 

weet het en gezien het gebeurde zullen de 

studenten een eventuele nieuwe 

“mestplaats” diep geheim houden. Het 

schijnt dat de boerderij aan de Galecop-

perdijk niet meer in het bezit van de Tres 

is, maar door de bewoner is aangekocht. 

Dit zou veel verklaren, want niemand 

wenst een dergelijke smeerlapperij op z‟n 

erf. Wel verschijnt de Tres op Palmpasen 

nog in de Biltse Dorpsstraat, om een ande-

re traditie hoog te houden: n.l. een bezoek 

aan hotel Nas. In Jutphaas echter, 

voortaan geen gierfestijn meer. 
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Naschrift 

Na de ophef over de jaarlijks weerkerende 

ontgroeningsfeesten in Jutphaas blijkt Tres 

vanaf 1960 voor haar activiteiten onder-

dak te hebben gevonden in een boerderij 

in Houten. Naar wordt gezegd aan de  

Koedijk. Daar schijnen de ontgroenings-

activiteiten een iets ander karakter te heb-

ben gehad, namelijk minder met mest en 

gier.  

 

De studentenvereniging Tres Faciunt  

Collegium was een dispuut (= debating-

club voor studenten) van het Utrechtsch 

Studenten Corps. We lezen in de internet-

encyclopedie Wikipedia dat Tres in 1853 

werd opgericht door de heren Van  

Panhuis, Visscher, Hellendoorn en  

C.P. Burger jr.  

Het was een traditie om ieder jaar drie 

aterlingen (= adellijke eerstejaars-

studenten die lid wilden worden) in het 

Tres-gezelschap op te nemen. Men onder-

wierp de drie adellijke jongelieden aan 

een zware ontgroening (zie hiervoor over 

de Jutphase onderdompeling in een gier-

put).  

 

In 1965 raakte Tres opnieuw in opspraak. 

Na een ceremonie in Houten trok de 

„stoet‟ studenten in open calèches richting 

Utrecht. De student jonkheer David  

Rutgers van Rozenburg kreeg een roetkap 

over het hoofd die niet was behandeld 

met het gebruikelijke steenkoolroet, maar 

met petroleumroet. Door de vettige sub-

stantie stikte hij.  

Na deze affaire zette het Utrechtsch  

Studenten Corps de groentijd om in een 

„kennismakingstijd‟. Het traditionele kaal-

scheren werd afgeschaft en aan de ergste 

uitwassen van de ontgroening werd een 

einde gemaakt.  

 

Over de roetkap-affaire werd in 1998 op 

de televisie een documentaire uitgezon-

den. Bijzondere aandacht daarin kreeg de 

lankmoedige wijze waarop de affaire door 

justitie werd behandeld en de relatief erg 

lichte straffen voor de bestuursleden van 

Tres stonden in scherp contrast met de 

felle reactie van justitie op ludieke acties 

van Provo en leidde tot beschuldigingen 

van klassenjustitie. Die beschuldigingen 

werden gevoed omdat de rechters en de 

officier van justitie reünisten van Tres  

waren. 

 

Na de roetkap-affaire trad bij Tres discon-

tinuïteit op in het bestuur en dat leidde in 

1965 het einde van de ‘club’ in. 
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Voor u gelezen in Het Centrum van 31 maart 1956……… 

(overgenomen uit de bundel Vreeswijk in het Nieuws 1955-1960 van J. Schut) 

 

GRASGROEN LAMMETJE MET ZES POTEN. 
Merkwaardige speling der natuur. 

 

Een wel zeer merkwaardige speling der natuur heeft zich dezer dagen in Vreeswijk 

voorgedaan. Op de boerderij van de heer Van D. is namelijk een lammetje geboren, dat 

over zes poten beschikt. Hoewel dit op zichzelf reeds een grote zeldzaamheid is, is het 

beestje nog in een ander opzicht zeer merkwaardig, daar het namelijk in tegenstelling 

tot de gebruikelijke kleur , een zuiver gras-groene kleur bezit. 

Naar men meent te weten is dit het eerst bekende geval van een lam, dat een dergelijke 

kleur heeft. Deskundigen van de Veterinaire Faculteit der Utrechtse universiteit, die 

reeds belangstelling voor dit merkwaardige geval der natuur toonden, zijn van mening, 

dat het hier een geval van z.g. mimicry betreft, een eigenschap welke tot nu toe alleen 

bij verschillende soorten insecten bekend was en welke er in bestaat dat het dier de 

kleur aanneemt van de natuur waarin het gewoonlijk verblijft. 

Het is een zeldzaam schouwspel, om op het terrein naast de haven van de Beatrixsluis 

naast het zwarte moederschaap het groene lammetje in de wei te zien dartelen. De gelij-

kenis van de kleur van het beestje met het gras is zo frappant, dat men menigmaal eerst 

na geruime tijd kijken de aanwezigheid van het lammetje opmerkt.  

Ongetwijfeld zullen velen naar dit wel zeer ongewone verschijnsel gaan kijken , temeer 

daar het in het voornemen van de heer Van D. ligt, het beestje voor een nader weten-

schappelijk onderzoek aan de Utrechtse universiteit af te staan. 

 

(De redactie van de Cronyck de Geyn heeft niet kunnen nagaan hoeveel mensen op 1 

april 1956 het lammetje zijn gaan bekijken!) 

 

Voor u gelezen in Het Centrum van 31 maart 1948: 
(overgenomen uit de bundel Jutphaas in kranteberichten 1948-1949 van J. Schut) 

 

EERVOLLE BELONING. 
 

Bij een spekdiefstal te Zuilen heeft de agent van politie Stegehuis te Jutphaas de stoot er-

toe gegeven, dat een der daders gegrepen kon worden. Toen de daders te Zuilen over-

haast de vlucht moesten nemen, lieten zij hun fietsen achter. De vluchtenden, het was 

nog donker, waren niet te achterhalen. De Zuilense Politie heeft toen in de omliggende 

gemeenten een signalement verspreid van de door de dieven achtergelaten rijwielen. 

Het bleek, dat een der dieven n.l. Van E., uit Jutphaas op een avond zonder licht reed en 

staande werd gehouden door genoemde agent. Deze agent wist terstond een der rijwie-

len thuis te brengen en het gevolg was, dat Van E. gearresteerd kon worden en later een 

bekentenis aflegde. Aan agent Stegeman is door de Burgemeester van Jutphaas voor zijn 

doortastend optreden een beloning toegekend. 
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