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

Even uw aandacht……. 
 

Oproep! 

 

In ons Museum Warsenhoeck wordt van 9 september t/m 31 december 2012 een tentoonstel-

ling gehouden over “BIJZONDERE VERZAMELINGEN”.  

De Expositiegroep wil aandacht schenken aan de bijzondere verzamelingen van leden van de 

Historische Kring Nieuwegein. Wanneer u iets bijzonders verzamelt en dat graag eens aan 

anderen laat zien, neem dan s.v.p. contact op met Bets Rijdes via telefoon 030-6052775 of 

rijdes@rijdes.nl 

 

 

“Van stoomtram tot sneltram; 130 jaar personenvervoer” 
Op zondag 15 januari opent de heer P. van Iperen, gepensioneerd buschauffeur van West  

Nederland, de expositie over het personenvervoer in de regio. Met name de historie van de 

Tram & Bargedienst “Vereeniging” en van “De Twee Provinciën” is in beeld gebracht met 

gebruiksvoorwerpen uit de tijd van de stoomtram, de paardentram en de autobus. Bovendien 

zijn er afbeeldingen te zien. 

Van Iperen opent de tentoonstelling door stevig de bel van de Vreeswijkse paardentram te 

luiden. 

Overigens is veel van hetgeen te zien is afkomstig uit de verzameling van Van Iperen. 

 

Een tentoonstelling die uw bezoek meer dan waard is! De expositie loopt tot eind maart 

2012. 

mailto:rijdes@rijdes.nl
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Redactioneel:  
 

Een nieuw jaar vol activiteiten! 

Traditiegetrouw wordt in “Redactioneel” vooral aandacht geschonken aan de inhoud van 

de voorliggende Cronyck. Deze keer verlaten we deze traditie eens: We kijken eerst naar 

de bijlagen bij deze Cronyck. 

 

Op pagina 3 staan alle bijlagen vermeld: 

De agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering behoeft geen nadere  

toelichting. 

Als tweede staat genoteerd de kaart van ons jaarprogramma in het nieuwe jaar 2012.  

De Werkgroep Publicaties is er opnieuw in geslaagd activiteiten voor leden en donateurs 

te organiseren met veel variatie. Er staan deze keer ondermeer de volgende vier ‘uitjes’ in 

het programma:  

Museum Vicus 
In De Meern is vorig jaar het museum Vicus geopend, dat met name een collectie huisvest 

over alle vondsten uit de Romeinse tijd in het gebied Leidserijn. Het grenst aan onze ge-

meente en dat maakt het bezoek aanbevelenswaardig omdat ook in Nieuwegein veel uit 

de Romeinse tijd is gevonden. Naast een rondleiding krijgen we een presentatie. 

Dagtrip Haarlem 
In 1990 toerden we al eens naar Haarlem. Een prachtige historische stad die een her-

nieuwd bezoek verdient! 

IJsselstein 
De stad IJsselstein heeft een rijke historie en het leek de werkgroep een goed idee om een 

wandeling door de binnenstad van onze buurgemeente te maken en zo mogelijk een van 

de beide historische kerken alsmede het Stadsmuseum te bezoeken. Laat u verrassen! 

Domplein 
Het Utrechtse Domplein herbergt in zijn bodem de oudste restanten van vroegere bewo-

ning in de stad Utrecht. In oktober krijgen we een lezing over de historie, die eigenlijk 

gezien kan worden als een ‘opstap’ naar de wandeling op en onder het Domplein die in 

november wordt gehouden. 

Overig 
Op de programmakaart staan ook de planningen voor exposities in Museum Warsenhoeck 

vermeld en belangrijke data van activiteiten in het Natuurkwartier. 

 

De zusters van Gein 

In deze eerste Cronyck van 2012 gaat het hoofdartikel over de voorganger van het  

Nieuwe-Gein; over Gein dus. Piet Daalhuizen verdiepte zich in de historie van het  

nonnenklooster dat in 1423 werd gesticht op de ruïnes van de oude stad.  

 

Joop Terpstra haakt met zijn rubriek ‘Zoals het was……..’ in op de expositie over het 

openbaar vervoer in Museum Warsenhoeck en heeft beelden opgezocht van historische 

vervoersmiddelen. 
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En ... wist u dat de Duitsers al in 1935 spioneerden in Vreeswijk en omgeving?  

Piet Daalhuizen heeft hierover een artikel opgediept uit de door Jan Schut samengestelde  

bundel 'Vreeswijk in het Nieuws 1920 - 1944'. Lees de rubriek ‘Voor u gelezen in….’ 

 

Een nieuw jaar 

Voor u ligt de eerste Cronyck van 2012. De 34ste jaargang alweer! De voorzitter van de 

Historische Kring Nieuwegein, Harry ten Hove, blikt terug en kijkt vooruit in zijn  

nieuwjaarsartikel.  

De redactie heeft het voornemen om ook in 2012 met interessante artikelen te komen 

over met name de historie van Nieuwegein. De Werkgroep Publicaties heeft versterking 

gekregen, dus dat zou moeten kunnen lukken!  

 

Graag wenst de redactie u ook in dit jaar veel leesplezier. 

 

 

Bijlagen bij deze Cronyck 

 

Bij deze Cronyck: 

 De uitnodiging en agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van    

12 maart a.s. 

 De kaart met de jaarprogramma’s van onze vereniging en van Museum           

Warsenhoeck. 

 Een uitnodiging voor het bezoek aan museum Vicus in De Meern op 3 maart 

a.s. 

 Een uitnodiging voor de dagtrip naar Haarlem op 14 april a.s. 
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Een terugblik en een vooruitblik van de voorzitter. 

door voorzitter Harry ten Hove. 

 

Een terugblik . . . . . . Het jaarprogramma 2011 van onze vereniging telde 15 activiteiten: 

lezingen, wandelingen, tentoonstellingen in ons Museum Warsenhoeck, en dan zijn de 

regelmatig wisselende kunstexposities nog niet eens meegeteld. Zonder de andere activi-

teiten tekort te willen doen wil ik er 1 uitlichten, de tentoonstelling “Creaties in Kant”. 

Getoonde creaties -van antiek tot heel modern- waren verbluffend, mocht u ze onver-

hoopt hebben gemist, bekijk dan de foto’s (http://www.museumwarsenhoeck.nl/

fotoalbum.html) op onze website; de laatste is in ieder geval een bezoekje waard. Een wel-

gemeend “chapeau” voor de scheppers, maar ook voor diegenen die het mogelijk maakten 

dit alles op een aantrekkelijke manier in ons museum te laten zien, keuzemakers, tentoon-

stellingbouwers en gastvrouwen/heren, en voor de organisatoren van de overige activitei-

ten! 

 

Ook bestuurlijk gebeurde er veel. Een kleine greep: we kregen subsidie om een literair 

weekend te organiseren, waarbij het de bedoeling is om amateur schrijvers inspiratie te 

laten opdoen in/rond ons museum. Met als voortrekker vice-voorzitter Huub van Baal 

kwam de Nota Vrijwilligersbeleid tot stand; allerlei dingen die we meestal al deden staan 

nu keurig op rij. Uw voorzitter ging langs bij de Museumwerf om de mogelijkheden voor 

samenwerking te verkennen, en bij onze zusterorganisatie de Oudheidskamer Vreeswijk 

om de samenwerking waar mogelijk te intensiveren. 

 

Om de toespraak van onze vorige voorzitter Fer Martens op de jaarvergadering van 14 

maart j.l. te parafraseren: “Het jaar 2011 was een jaar van grote veranderingen”.  

Cronyck de Geyn veranderde van jasje, van een stemmige grijs en witte omslag met zwart

-wit foto(‘s) tot een stijlvol aubergine met kleurenfoto’s! Dank aan onze trouwe sponsors 

die dit mogelijk maken. Secretaris Peter Stennekes besloot om zich te concentreren op 

zijn ding, de fotografie, en de secretariaatswerkzaamheden, zeer loyaal door hem waar-

genomen sinds 2008, neer te leggen. Gelukkig vonden we mevr. mr. Robien Kuipers  

bereid het secretariaat waar te nemen. In een vorig leven gepokt en gemazeld als  

toeverlaat van de Orde van Medisch Specialisten nam ze het werk bij de HKN voort-

varend ter hand. Dat moest ook wel, want kort na haar aantreden deden zich de eerste 

wolkjes voor aan de tot nu toe strakblauwe subsidiehemel. Het financieel zware weer bij 

de gemeente Nieuwegein liet de sector cultuur niet onberoerd, en ook de 3 instellingen 

die zich bezig houden met het Nieuwegeinse cultureel historische erfgoed werden door 

het College van B&W aangesproken.  

Historische Kring Nieuwegein / Museum Warsenhoeck, Oudheidskamer Vreeswijk en de 

Museumwerf Vreeswijk kregen gezamenlijk een financiële taakstelling opgelegd van  

€ 15.000 met ingang van 2013, met de uitdrukkelijke gemeentelijke wens om dit in onder-

linge samenwerking op te lossen. Ruggespraak en koortsachtig bestuurlijk overleg leidde 

in een goede onderlinge verstandhouding tot een voorstel dat André van Schie (directeur 

Museumwerf), Harry Koppelrath (voorzitter Oudheidskamer) en uw voorzitter samen 

presenteerden aan de gemeenteraad.  
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Een vooruitblik . . . . . Genoemd voorstel behelst enerzijds daadwerkelijke bezuinigingen, 

anderzijds het genereren van meer inkomsten. De 3 instellingen zijn echter heel verschil-

lend, ook wat betreft organisatiestructuur, en hebben dus verschillende mogelijkheden. 

De Historische Kring Nieuwegein is een vereniging waarbij de leden de nog te ont-

wikkelen samenwerkingsvoorstellen moeten goedkeuren; Museum Warsenhoeck draait 

geheel op vrijwilligers. De Oudheidskamer heeft een stichtingsbestuur, en draait ook  

geheel op vrijwilligers. De Museumwerf is ook een stichting, maar heeft als enige instel-

ling personeel naast vrijwilligers. We hebben een gemeenschappelijke bezieling om het 

verleden van Nieuwegein een gezicht en een stem te geven in het heden en een gemeen-

schappelijke doelgroep in ons publiek, dat dit wil zien en horen. Bestuurlijk is er grote 

bereidheid tot samenwerken. We werken ook nu al veel samen en die samenwerking en 

onderlinge afstemming zullen we de komende tijd intensiveren.  

  

Graag wil ik nu al vast de tentoonstelling “De school; van leesplank tot computer” (14 

april t/m 26 agustus 2012) onder de aandacht brengen. Door de focus op educatie komen 

38 schoolklassen (groep 6) bij ons op bezoek. Hierdoor verwachten wij dat ook ouders nog 

een keer met hun kinderen langskomen. 

Nogmaals: Een grasgroen lammetje met zes poten 
Door Cees Brugman 

In de Cronyck van oktober 2012 heeft u kunnen lezen over een grasgroen lammetje met 

zes poten. 

De redactie heeft hierop een reactie ontvangen van ons lid mevrouw Baardemans - Visser, 

en die reactie willen wij u niet onthouden. Zij doet hierin uit de doeken hoe dit verhaal 

indertijd in Dagblad Het Centrum is terechtgekomen en schrijft het volgende: 

 

Tot mijn verrassing zag ik in de Cronyck de Geyn het stuk staan van het grasgroene  

lammetje. Wat men mogelijk niet weet is, dat wijlen mijn vader, Joop Visser, zoon van de 

sluiswachter en ex-wethouder Jos Visser, dit stukje heeft geschreven. Het was een telkens 

terugkerend, hilarisch verhaal rond 1 april.  

Mijn vader schreef destijds voor diverse kranten, merendeels opiniestukken, maar soms 

ook artikelen met een humoristische ondertoon zoals dit stukje. 

Ik kan u, uit overlevering, vertellen dat er diverse mensen op het grasgroene lammetje af 

zijn gekomen, onder meer een deftige heer in een dikke auto, vergezeld door zijn vrouw 

en twee dochters. De meneer heeft bij iemand uit het dorp de weg gevraagd naar de boer-

derij van de heer D. . Ik ben de naam kwijt van de gene die hem te woord heeft gestaan, 

maar deze persoon heeft de man in kwestie gevraagd of hij wist welke datum het die dag 

was. De man dacht even na en vervolgde al razend en tierend zijn weg, met een hele auto 

vol schaterende dames!! 

 

Om na zo'n lange tijd toch nog iets van je vader terug te zien is enorm verrassend en leuk!    
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De stad Gein 

Het dorp Gein waar in 1217 een eerste 

kerk is gebouwd, kreeg op 30 januari 1295 

van de Utrechtse bisschop Jan van Zierik 

stadsrechten. Tijdens diverse oorlogen 

werd het stadje, waarvan vermoed wordt 

dat het zo’n 600 inwoners telde, meerdere 

keren verwoest (1333 en 1348). In de 

herfst van 1402 tenslotte is het Jan van 

Arkel die met een bende krijgslieden  

vanuit zijn woonplaats Hagestein naar 

Vreeswijk en Gein komt. Beide plaatsen 

worden geplunderd en platgebrand.  

De Geer schrijft daarover: “Zoo vermin-
derden en verarmden de kerpselgenooten 
van dat Gein allengs in die mate, dat bij 
het overlijden van hun toenmaligen  
pastoor, zij niet meer in staat waren om 
uit eigen middelen eenen priester te  
onderhouden.” 
In de in 1402 verwoeste stad bleven, zoals 

valt af te leiden uit de loop van de  

geschiedenis, de kerk en de pastorie  

behouden. Buysling noemt dat ook in zijn 

kroniek: “…. ende als de plaetse int Geyn, 
haer wel aenstont, om des kerks wil, daer 

noch een pastory was….” 
In 1843 is van de stad Gein weinig meer 

over. Van der Monde schrijft daar over: 

“Het staat als eene ambachtsheerlijkheid 
bekend, welke, eene oppervlakte van na-
genoeg 130 bunders beslaande, op het ein-
de der voorgaande eeuw ook met Jutphaas 
werd vereenigd. Vier hofsteden, eene  
herberg en nog enkele daglooners-
woningen zijn over deze kleine landstreek 
verspreid, en worden door ongeveer 100 
zielen bewoond.” 
 
Sint Elisabethsvloed en het dorp Almkerk2 

Uit de Kroniek van Buysling tekent  

L.G. Visscher op: “Ende nae dat alle  
dijcken bynaer in Hollant, Zeelant,  
Vrieslant, deur waren gebroocken, op  
S. Elizabethsnacht (18 november 1421-

Red) ende den dijck tusschen  
S. Geertruydenbergh ende Dordrecht, soo 
grotelicx was gescheurt ende gebroocken, 
datter 72 dorpen bleuen verdronken,  
onder welcke Almkerck meede gerekent 
wert, alwaer 3 susteren een convent 
plachten te hebben.” 

Het zusterhuis Nazareth in Gein (1423 – 1573) 

door Piet Daalhuizen. 

 

Inleiding 

Het huidige voetpad aan de oostzijde van de Doorslag, ten zuiden van de Geinbrug, wordt 

vervangen door een fiets-/voetpad.  

Deze mededeling stond in september in De Molenkruier. Op de gemeentelijke website is 

donderdag 27 oktober 2011 bovendien het volgende nieuwsbericht verschenen: 

“Vanwege het aanleggen van een nieuw fiets-/voetpad in Park Oudegein is het nood-
zakelijk om de oude af te sluiten voor al het verkeer. De werkzaamheden vinden plaats 
vanaf 31 oktober tot eind december.”  Dit pad ligt in het gebied waar eeuwen terug de 

stad Gein lag en op de ruïnes waarvan in 1423 een nonnenklooster werd gesticht.  

De geschiedenis van het klooster is nauwkeurig opgetekend door de in 1565 benoemde 

rector Jan Aerts Buysling1. Het is de enige bekende bron uit de zestiende eeuw die mel-

ding maakt van de wetenswaardigheden van het klooster. 

In de negentiende eeuw maken meerdere onderzoekers van de Kroniek van Buysling  

gebruik en ook voor dit artikel is de tekst ervan geraadpleegd. 
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De Sint-Elisabethsvloed van 14213 was een 

watersnood die plaatsvond op of rond  

19 november 1421, de naamdag van  

Sint-Elisabeth. Vermoedelijk werd de 

ramp veroorzaakt door een bijzonder  

zware noordwesterstorm, gevolgd door 

een zeer hoge stormvloed. Van spring-

vloed zoals bij de Watersnood van 1953 

was toen geen sprake, maar het natte weer 

was er de oorzaak van dat het oppervlak-

tewater, afkomstig van de rivieren, nog 

zeer hoog stond. 

De dijkdoorbraken en overstromingen 

richtten in Zeeland en Holland grote ver-

woestingen aan. Het aantal slachtoffers is 

in de loop van de tijd door mythevorming 

opgelopen tot 100.000. Latere schattingen 

geven aan dat mogelijk slechts ongeveer 

2.000 mensen de dood vonden. 

Een hardnekkig misverstand wil dat de 

Biesbosch door deze stormvloed in één 

nacht is ontstaan. Bij deze vloed braken 

weliswaar de dijken van de toenmalige 

Groote of Hollandsche Waard, maar het 

duurde nog enige tientallen jaren voor het 

gehele gebied onder water stond en de 

Biesbosch met zijn kreken en riet vormde. 

 

Gevlucht voor het water 

Vanuit het nonnenklooster van “de derde 

leefregel van St. Franciscus” in Almkerk 

vluchtten drie nonnen naar Utrecht. Het 

waren Dien, Jan Aerts dochter van Baeck 

en Lijsbet van Giffen. Daar kregen ze  

onderdak bij een welgestelde weduwe,  

Aertgen Buys. Ook in Utrecht woonde 

toen “eene rijke maagd”, Beatrix van  

Dordrecht, die contacten had onder-

houden met de kloostergemeenschap in  

Almkerk. Het vijftal hoopte dat het dorp  

weer droog zou komen te vallen door een 

spoedig herstel van de dijken.  

Daarin werden ze echter teleurgesteld.  

De Geer schrijft in zijn boek op bladzijde 

271, dat Almkerk pas in 1461 na het her-

stel van de dijken weer droogviel. 

 

Op zoek naar een nieuw klooster 

In 1423 vernam Beatrix van Dordrecht dat 

bij IJsselstein door Heer Arnold van  

Egmond buiten de stadspoort een klooster 

was gebouwd en daar zou voldoende 

ruimte zijn voor de bouw van nog een 

klooster voor de nonnen uit Almkerk4. 

Beatrix van Dordrecht zou de bouw van 

een nieuw klooster betalen en het vijftal 

toog op weg naar IJsselstein. Ze kwamen 

echter niet verder dan Gein, want te mid-

den van de ruïnes van het stadje troffen ze 

nog wel de parochiekerk aan en daarnaast 

de pastorie met een pastoor. De keuze 

voor Gein was snel gemaakt en Beatrix 

van Dordrecht kocht een groot pand (“70 
voeten lanck” = ca. 22 meter) aan de  

Geindijk. Dat werd afgebroken en nabij 

het kerkgebouw weer opgebouwd en  

geschikt gemaakt voor het kloosterleven 

door het plaatsen van schotten in de grote 

ruimten om zo cellen te realiseren.  

De drie nonnen uit Almkerk betrokken 

het nieuwe klooster en ook Beatrix van 

Dordrecht trad tot de Franciscaner orde 

toe en voegde zich bij hen. 

De beginperiode in het klooster in Gein 

verliep voor de nonnen allerminst rustig. 

Er was onrust over de bezetting van de 

Utrechtse bisschopszetel en bendes van de 

strijdende partijen trokken rond om goed-

schiks of kwaadschiks steun voor hun 

heer te verwerven.  

Zweder van Kuilenburg moest het echter 

afleggen tegen Rudolf van Diepholt die 

door paus Eugenius5 in 1427 werd  

benoemd. Daarna werd het rustig in deze 

omgeving en ook de nonnen konden in 

vrede hun leven leiden. 

Inmiddels was de kloostergemeenschap 

uitgegroeid tot 12 nonnen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnood
http://nl.wikipedia.org/wiki/19_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/1421
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naamdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/19_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_van_Th%C3%BCringen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Storm_(wind)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Springtij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Springtij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnood_van_1953
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijkdoorbraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zeeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biesbosch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groote_of_Hollandsche_Waard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biesbosch
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Het kloostercomplex in Gein 

Van het klooster Nazareth zijn geen af-

beeldingen bekend. De Geer waagt zich in 

zijn boek aan een beschrijving van het 

complex op basis van de aantekeningen 

van Buysling. Op basis van dezelfde bron 

is een tekening gemaakt die de situatie 

van 1574 poogt weer te geven.  

De tekenaar is onbekend. 

De plaats waar het klooster in Gein heeft 

gestaan ligt in het huidige Nieuwegein in 

het beschermde vogelbroedgebied ten 

noorden van Geinoord ter hoogte van de 

voetgangersbrug over de Doorslag.  

De voetgangersbrug ligt op de plek van de 

oude Geinbrug (ophaalbrug) die in 1978 is 

gesloopt. 

Het eerste kloostergebouw is gebouwd in 

1423. Het was, zoals hiervoor beschreven, 

ongeveer 22 meter lang, gebouwd nabij 

kerk en pastorie van Gein. Rector Herman 

Voscuil, die in 1433 de overleden rector 

Gerrit van Zael opvolgde, werd aanvanke-

lijk gehuisvest in de woning van Gerrit 

Claess. Deze “Ezel van het Gein” bouwde 

voor de rector in 1436 “een huys,  
75 voeten lanck, 2 solderen hoge” (circa 

25 m lang; met twee bovenverdiepingen) . 

Het was een stenen gebouw dat gestaan 

zal hebben nabij de Geinbrug6.  

In 1438, toen de laatste pastoor van Gein, 

Peter van de Ven, was gestorven en de 

inwoners van het stadje geen geld hadden 

om nog een eigen pastoor te betalen, wer-

den de kerk en de pastorie van Gein  

toegevoegd aan het kloostercomplex.  

Twee jaar later gaf ook de paus toestem-

ming voor deze uitbreiding.  

 

De rijkdom van het klooster en de toena-

me van het aantal nonnen, maar ook de 

vele andere activiteiten (tapijtwerk,  

weven, borduren, boeken schrijven) 

maakten het nodig en mogelijk het  

complex uit te breiden. In 1441 vonden 

diverse uitbreidingen en verfraaiingen 

plaats. Vervolgens werd het klooster in 

1460 voorzien van een ringmuur en een 

kloosterpoort. Bovendien werd een kruis-

gang voltooid die kerk en klooster met 

elkaar verbonden, zodat de nonnen bij 

slecht weer toch konden wandelen. 

Het klooster was door landbouw, veeteelt, 

brouwen van bier e.d. grotendeels zelf-

voorzienend. Bij de genoemde gebouwen 

moeten we dus nog een boerderij, een 

koestal, een turfschuur, een bakhuis, een 

brouwerij en een washuisje toevoegen. 

Dan is het kloostercomplex anno 1477 

vrijwel compleet beschreven! 

We komen dan nog een mededeling tegen 

over de bouwvalligheid van de klooster-

kerk omstreeks 1480. Op kosten van het 

klooster vond een grondige restauratie 

plaats.  

 

De Ezel van het Gein 

Omstreeks 1427 was sprake van een  

onrustige tijd; de stad Utrecht werd bele-

gerd door de hertogen van Gelre en  

Bourgondië en de woeste horden trokken 

plunderend rond. In die tijd woonde aan 

de Koppel7 een zekere Gerrit Claess met 

zijn vrouw Aeltgen.  

De Geer schrijft: “Intusschen was er toch 
al veel tot voortgang van het klooster ver-
rigt door zekeren huisman Gerrit Claess, 
die in het jaar 1427 al zijn vee en goederen 
op de Koppel had verkocht en met  
Aeltgen, zijn dierbare wederhelft, naar het 
Gein was getrokken, waar hij een sterk 
steenen huis nabij het klooster aankocht 
en sedert onder de bescherming van dat 
convent bleef wonen. De goede ziel gaf al 
wat hij bezat aan de zusteren ten beste, 
bearbeidde hare landen en behartige zoo-
zeer hare zaken, dat hij, gedurig belast en 
beladen op den weg tusschen het Gein en 



 

9 

Utrecht aan het reizen (vooral ten behoe-

ve marktbezoek voor koop en verkoop van 

de producten van landbouw en veeteelt – 

Red.) bij de spottende schippers onder den 
bijnaam van <Ezel van het Gein> bekend 
stond.” 
Gerrit en Aeltgen Claess hebben uiteinde-

lijk al hun bezittingen aan het klooster 

nagelaten. 

 

Het kloosterleven 

Binnen het eigenlijke kloostergebouw 

waren voor de nonnen cellen. Daarin kon-

den de zusters zich terugtrekken om de 

dagelijkse gebeden te doen, maar ook om 

handwerken te verrichten of geestelijke 

boeken te lezen. Die kamertjes waren  

oorspronkelijk heel sober van opzet en 

inrichting en met schotten van elkaar  

gescheiden. De inrichting bestond uit een 

kistje om op te zitten en om wat kleding 

in te bewaren. Verder natuurlijk een 

kruisbeeld, een wijwaterbakje en een  

gebedenboek. Bij de toenemende welvaart 

hoorde ook wat meer luxe, zoals een eiken 

kastje voor het bewaren van linnen, een 

bidstoeltje en afbeeldingen of beeldjes aan 

de muur.  

In de nabijheid van de cellen van de  

nonnen had de priorin haar zitkamer, die  

ongeveer dezelfde inrichting had als de 

cellen van de zusters maar toch met wat 

kostbaardere materialen en meubelen.  

De Geer beschrijft dat op de begane grond 

van het klooster de pronkkamer was. 

Daarin stoelen met zitkussens van rood 

tapijtwerk, groot en klein en met vaak in 

het tapijtwerk geborduurde wapens van 

de adellijke nonnen. In de pronkkamer 

stond een grote eiken tafel met daarop vijf 

geschilderde wapens. Op een vierkante 

schraag (onderbouw) stond een glazen 

kastje met daarin een Mariabeeld en  

enkele andere heiligenbeelden: “…en 

eene Lieve Vrouw met het kindeken, voor 
den schoorsteen, en dan een Christus met 
de doornenkroon.” 
Verder waren er een refter (eetzaal), een 

spinkamer met weefgetouw en de  

kapittelkamer. De kapittelkamer was om 

ongehoorzame zustertjes te kapittelen na 

de zondagse kerkdienst! Tenslotte waren 

er nog de keuken, een spreekkamer met 

roostertjes in een spreekvenster waardoor 

de nonnen met hun familie konden  

spreken, en een ziekenzaal.  

De Geer beschrijft verder de rijke  

bemeubeling en de kostbare beelden en 

kandelaren en kelken van de kloosterkerk. 

Ook van deze kerk heeft Buysling een 

volledige inventarislijst nagelaten in zijn 

kroniek. 

 

In het klooster vormden de oudste non-

nen tezamen met de priorin en met de 

rector of biechtvader een soort 

‘raadsvergadering’. Daar werden belang-

rijke zaken betreffende het klooster  

besproken. Één zuster had de titel van 

procuraatster (= administratrice).  

Daarbij behoorden de taken van toezicht 

over de keuken, de kelder waar bier en 

wijn werd bewaard en de provisiekamer 

(voorraden levensmiddelen). Er was een 

bewaarster aangesteld voor de bibliotheek, 

waarin studieboeken en geestelijke boe-

ken werden bewaard die niet in de kerk 

werden gebruikt.  

Andere zusters waren belast met het 

schoonhouden van kerk en klooster en 

met portiersdiensten, zodat niemand  

ongezien het kloostercomplex zou kunnen 

betreden. 

Andere bezigheden van de nonnen  

bestonden uit het schrijven van boeken, 

het inkleuren van tekeningen in boeken, 

stikken en/of borduren van zitkussens, 

kerk- en altaarversierselen en het  
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vervaardigen van kazuifels en andere 

geestelijke gewaden.  

Omstreeks het middaguur nodigde de 

kloosterklok voor de maaltijd. De nonnen 

schaarden zich dan zwijgend op lange 

banken zonder leuningen aan zware eiken 

tafels op schragen. Op het menu stonden 

etenswaren als linzen, bonen of hutspot 

met daarbij gezouten vis. Daarvan had 

men een ruime keus; gezouten haring of 

aal, bokking, stokvis (gedroogde kabel-

jauw), bot, schol, schelvis en soms zalm.  

Op bijzondere feest- en gedenkdagen 

kwam er vlees en tarwebrood op tafel dat 

het klooster dan vaak werd geschonken 

door weldoeners. Bier was de dagelijkse 

drank, maar op de hiervoor bedoelde bij-

zondere dagen kwam er rijnwijn op tafel.  

Vermoedelijk 19de eeuwse plattegrond van het kloostercomplex. De kaart is getekend door een  
onbekende. In de collectie van de Historische Kring Nieuwegein bevindt zich een kopie. 
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Het avondmaal bestond vooral uit bier-  

of broodpap.  

Zodra het donker werd, ging iedereen 

naar bed om, zodra het eerste zonlicht 

zich aandiende weer op te staan. 

 

Kloosterorde 

Oorspronkelijk behoorden de nonnen in 

Gein tot de kloosterorde van “de derde 

leefregel van St. Franciscus”.  

In 1433 kwam Herman Voscuyl als rector 

naar het klooster. Hij was omstreeks 1403 

geboren uit rijke ouders in Utrecht.  

Hij studeerde aan de Sorbonne in Parijs8 

en behaalde daar een doctorstitel in de  

theologie. Na zijn studie nam hij zijn  

intrek in het Augustijnerklooster in  

Zwolle, dat hij in 1433 verliet om zich in 

Gein te vestigen. 

Hem was bijgeloof niet vreemd en toen in 

1441 een geweldig onweer losbarstte 

waarbij ook nog hagelstenen vielen “zoo 
groot als noten muscaat”, zag de rector 

daarin een teken. Er was veel schade aan 

het koren en aan de boomgaarden.  

En van de kerk ging een glas-in-lood-raam 

stuk met daarin een afbeelding van  

St. Augustinus. Bij het herstel liet hij een 

afbeelding van St. Franciscus in het raam 

plaatsen. St. Augustinus zou vertoornd 

zijn geweest dat Herman Voscuyl 8 jaar 

eerder (1433) zijn Augustijnenklooster in 

Zwolle had verlaten. 

Om de boze heilige tegemoet te komen, 

verwisselden op aandringen van de rector 

de nonnen het Franciscaner habijt van de 

derde orde voor de zwarte mantel,  

de witte rok en het witte scapulier van de 

reguliere kanonikessen van St. Augustijn 

en zij volgden vanaf toen de veel strengere 

leefregels van de Augustinessen. 

 

 

 

Rijkdommen van het klooster 

Het klooster in Gein bouwde aanzienlijke 

rijkdommen op door van nieuw intreden-

de adellijke nonnen een ‘bruidsschat’ te 

verlangen bij hun intrede.  

Bovendien werden in het klooster vaak 

buitenechtelijke dochters van de adel en 

rijke boeren opgenomen en ook daarvoor 

werd geld of goederen gevraagd.  

Niet alleen de bloedverwanten van de 

rijke rector Herman Voscuyl, maar ook de 

kinderen van Gerrit en Aeltgen Claess,  

de Ezel van het Gein, raakten er van door-

drongen dat zij later een flinke erfenis 

zouden mislopen doordat beiden alles 

zouden nalaten aan het klooster.  

In 1436 sloegen de potentiële erven de 

handen ineen en deden hun beklag bij de 

Utrechtse bisschop Zweder van  

Culemborg. Zij verzochten de bisschop 

“dat deze bij klokgeluide zoude doen  
verbieden, dat er aan geene kloosters meer 
erfelijke renten9 mogten gemaakt worden, 
en geen geestelijke vereenigingen van de 
derde orde wereldlijke personen onder 
hare bescherming zouden nemen.”  

Rector Voscuyl en Gerrit Claess kregen 

informatie over de klachten die tegen hen 

waren ingebracht. Daarop verkochten zij 

hun waardepapieren en schaften van de 

opbrengsten huizen en landerijen aan. 

Daarvan werd bepaald dat die en de 

opbrengsten ervan zouden toevallen aan 

het klooster. 

Zo bezat het klooster in Gein in 1438  

al meer dan 250 morgen10 land, zo’n  

240 hectare. 

En het bleef doorgaan met het vermeerde-

ren van de bezittingen. De Kroniek van 

Buysling vermeldt: 

1440: Van Weyn van Oostrum het “lant 
genaemt het Smeer”; 

1441: Vijf morgen lants van Dirck van 

Zuylen; 
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1441: Erfenis Catharina Hugen van     

Walcheren 200 nobelen (oud Engels 

muntstuk); 

1441: Elisabeth Schellings 1.000 guldens;  

1441: Van J. Alijt van Rijswijck stukken 

land met namen als Vlayck met 

Roestlant, Goutcamp en 

Proutscamp; 

1444: Bij het intreden van Janneke van 

Loenersloot in het klooster:          

200 loot11 (circa 2 kg.) fijn zilver; 

1445: Schenking van 3 morgen land door 

Berentgen Huberts; 

1448: Jonkvrouwe Willam, Hendricks 

dochter van Cleve schenking 14 

morgen land bij Meerkerk; 

1449: Zuster Willam van Cleve, schen-

king, 6 morgen land bij Lopik; 

1458: Vijf morgen land aan de Hogewaard 

(IJsselstein); 

1459: Van Mechtelt van Cleeff wordt acht 

morgen land geerfd; 

1461: Drie nieuw intredende zusters, 

dochters van Harman van           

Dorschen, schenken 450 guldens. 

1461: De hofstede De Blaasbalg wordt aan 

het bezit toegevoegd; 

1477: Uit de erfenis van pastoor Hendrick 

Direksen worden 240 rijksdaalders 

ontvangen; 

1495: Geschonken worden kazuifels, een 

gouden kelk en 200 guldens; 

1500: De weduwe Tacxs van Basin treedt 

in het klooster en schenkt 750 gul-

dens; 

1501: Het klooster verkrijgt nabij de    

Geinbrug een stenen woning van 

Jan Anth. Wolfarts. 

 

Aan het begin van de zestiende eeuw is 

het klooster Nazareth in Gein een van de 

rijkste kloosters van het Nedersticht! 

Schenkingen aan het klooster komen in de 

zestiende eeuw nauwelijks meer voor;  

ze worden althans niet genoemd in de 

Kroniek van Buysling of in een van de 

andere genoemde bronnen.  

 

Misstanden 

Rector Herman Voscuyl, die, zoals hier-

voor al beschreven, in 1433 als rector naar 

het klooster kwam, wordt wel de “tweede 

stichter” van het klooster genoemd.  

Hij bracht het klooster tot grote bloei en 

spande zich zeer in om ook de nodige  

financiën bijeen te brengen. Buysling 

schrijft in zijn kroniek: “Deze quam tot 
Geyn buyten wil sijnder vrunden, anno 
1433, rijck van patrimonie ende tot Parijs 
gepromoveert, wesende 30 jaeren oudt, 
dede het convent veel goets, sulcx dat hy 
wel een anderde fondateur mag gehouden 
worden.” 
De Geer maakt al direct de aantekening 

bij deze passage (pag. 274) dat de 

“hoogeschool te Parijs intusschen ook ten 
zijnen tijde geen al te beste zeden onder 
de vele kweekelingen uit Frankrijk,  
Picardië, Normandië, Engeland,  
Duitschland, België en ons vaderland 
schijnen geheerscht te hebben.” 
Hij wist al snel te ‘regelen’ dat een speciale 

stenen woning voor hem werd gebouwd 

door Gerrit Claess.  

 

In het Kerspel Jutfaas schrijft Rientjes 

(pag. 159) dat de onvoorzichtigheid en 

onhandigheid van pater Voscuyl het 

klooster meerdere keren in grote  

problemen zou brengen. 

 

Petronella Schade 
In 1439 was daarvan een voorbeeld toen 

de pestziekte in en rond Utrecht honder-

den slachtoffers eiste. Vanuit Utrecht 

vluchtte de weduwe Petronella Schade 

met twee kinderen naar Gein toen zij door 

de pest haar tweede man verloren had.  
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In het gesloten klooster mochten echter 

geen ‘wereldlijke’ personen worden opge-

nomen. Maar de pater zocht een oplos-

sing: 

Zoon Jan van de weduwe werd in de  

afdeling geplaatst waar kinderen onder-

wijs volgden en dochter Willemken werd 

in het klooster opgenomen als novice 

(toekomstige kloosterlinge in een proef-

tijd).  

Petronella zelf was klein van stuk en de 

pater plaatste haar tussen de vele andere 

meisjes in het klooster: “Zij werd zeer 
vriendelijk bejegend door vader Herman 
Vocsuyl, die, misschien wel bekoord door 
haar rijkdom, ze zeer aanhaalde en 
<groote kennisse met haar maakte>.”  
Vervolgens vermaande hij haar om de 

wereld te verlaten en zichzelf en haar  

beide kinderen onder zijn zorg in het 

klooster te stellen. 

Zo gebeurde! 

Maar toen pater Voscuyl ziek werd, sloop 

Petronella het klooster uit en vestigde 

zich bij Jan van Buren, waarmee ze in het 

geheim in het huwelijk trad.  

Toen de zieke pater Petronella miste toog 

hij  naar Utrecht, waar hij haar in het huis 

van Jan van Buren “curieus gecleet” aan-

trof.  

Hij vermaande haar zich te kleden en te-

rug te keren naar het klooster en aan dat 

bevel gaf ze gevolg. 

Jan van Buren liet dat er niet bij zitten en 

meldde zich aan de kloosterpoort om zijn 

vrouw mee te kunnen nemen naar de ech-

telijke woning. De pater kocht met een 

flinke som geld de eisen van Jan van  

Buren af en Petronella bleef in het  

klooster. Toen Jan van Buren het geld had  

opgemaakt, verscheen hij echter herhaal-

de keren opnieuw voor de kloosteringang. 

Na het overlijden van Petronella in 1445 

ging de strijd om de erfenis van Petronella 

door. Het gerecht te Utrecht deed  

uitspraak in de kwestie en verbood het 

Afbeelding van het 17de of 18de eeuwse pand nabij de Geinbrug (Geinoord 2) dat mogelijk is  
gebouwd op de oude fundering van de woning van rector Herman Voscuyl.  
(Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ0108) 
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klooster om de erfenis van Petronella te  

aanvaarden.  

Die uitspraak werd niet zonder slag of 

sloot geaccepteerd, waarop Jan van Buren 

met een krijgshaftige bende voor de poort 

van het klooster verscheen om zijn erfdeel 

op te eisen, het klooster te verwoesten en 

de pater gevangen te zetten. 

 

De pater zocht zijn heil bij de adel in de 

omgeving door om niet of tegen een  

kleine vergoeding kinderen van die adel-

lijke heren in het klooster op te nemen. 

De onenigheid bleef voortduren tot 1454 

toen een minnelijke schikking werd  

getroffen. Het klooster mocht vrijelijk alle 

eigendommen van Petronella verkopen en 

van de opbrengst kreeg Jan van Buren 120 

pond fijn zilver. 

 

Ook met de resterende gelden uit de erfe-

nis ging pater Voscuyl niet handig om. De 

zusters, die tot dan slechts het goedkope 

scherbier (ook wel scharrebier genoemd: 

bier van niet al te beste kwaliteit; Red.)

dronken en roggebrood te eten kregen, 

met soms een klein stukje vlees, dronken 

van toen af degelijk bier en aten tarwe-

brood en hutspot met spek en ander vlees. 

Dit kon allemaal, hoewel het klooster toen 

meer dan 80 nonnen telde! 

 

Meer problemen 
Evenals Petronella Schade probeerde men 

voor andere vrouwen een plaats in het 

klooster veilig te stellen. De adel kwam 

veelvuldig langs met een of meerdere 

dochters, maar de pater weigerde de meis-

jes “omdat zij niet echt geboren waren”. 
Toen dat veelvuldig gebeurde raakte de 

pater wat van zijn stuk en riep hij een van 

de verzoekers toe dat hij “vroeger ook een 
onechte dochter van de Genadigen Heere 
van Diepholt de toegang had geweigerd.” 

Diepholt was de bisschop van Utrecht! 

 

Het hele verhaal kwam de bisschop ter 

ore, die door zijn vicaris Gerrit van  

Randen en de abt van St. Paulus, Willem 

van Heukelum, een onderzoek liet instel-

len. Er bleef pater Voscuyl toen niets an-

ders over dan het klooster te ontvluchten. 

 

De laatste decennia 
Onder priorin Elisabeth van Eck van  

Wijnesteijn raakte het leven in het kloos-

ter geheel ontwricht. Jonkheer Hendrik 

van Brederode kwam toen regelmatig met 

andere edellieden, met de coadjutor 

(hulpbisschop) van Luik en met zijn broer 

naar het Geinse klooster: “En hij bleef 
daar somtijds den geheelen nacht, en de 
priorin had groote familiariteit met hem. 
Wat hij begeerde, willigde zij in; en als hij 
somtijds gezelschap verlangde, dat eenige 
zustertjes hem zouden gezelschap houden, 
ja, heel laat in den avond, dan consenteer-
de de mater het niet alleen, maar dwong 
daartoe zelfs de onwillige nonnekens.” 
Nadien wordt over het kloosterleven  

weinig goeds vermeld: “pompeus en men 
hield vele gasterijen met hooge heeren.” 
 

Merkwaardige gebeurtenissen 

Uit de in de bronnen genoemde geschrif-

ten heb ik een drietal merkwaardige ge-

beurtenissen opgetekend. 

 

 
Toverij 
In het midden van de 16de eeuw kreeg het 

klooster eens bezoek van “oude wijven, 

die  landlopers en heidenen” vergezelden.  

Zij konden toveren! Onder een schoor-

steen werd een laken uitgespreid met 

daarop enige rijkdommen van het kloos-

ter, zoals goud, wierook en andere kost-

baarheden. De wijven begonnen wat te 
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prevelen, waarna een heftig gedruis  

opstak, waarop een van de wijven riep: 

“Ick verblaes het!” 

En meteen waren laken, geld, goud, kan-

delaars en kostbaarheden verdwenen, 

evenals trouwens de wijven. 

 

Geen slachtoffers 
In 1439 stierven in en rond Utrecht ruim 

600 mensen aan de pest. Ook in het kloos-

ter in Gein werden vele nonnen ziek:  

Zij werden getroffen door herhaalde toe-

vallen en benauwdheden. Soms vielen 

negen of tien nonnen tegelijk neer en  

kregen zulke schokkende toevallen, dat 

men bang was dat ze stikten. Medische 

hulp mocht niet baten, maar toch stierf in 

het klooster geen enkele non door de pest! 

 

Relieken 
Omstreeks 1427 is aan twee Rome-

reizigers door een kardinaal gevraagd om 

enkele relieken (= overblijfselen van  

heiligen; Red.) mee te nemen voor de kerk 

van Gein. De reizigers brachten de twee 

relieken niet naar Gein, maar bewaarden 

die in het eigen huis. Zij kregen echter te 

maken met geweldige wroeging en zoch-

ten hun toevlucht bij Abraham Dole, de 

stichter van het Utrechtse Ursulinnen 

klooster. Die gaf hen opdracht om de  

relieken, twee tanden van Johannes de 

Doper en een lid van een vinger van  

St. Christoffel, naar de kerk in Gein te 

brengen. Toenmalig pastoor Jan Heliner 

heeft de relieken nooit gekregen en hij 

vergat de namen van de twee reizigers te 

noteren! 

 

Einde van het klooster in Gein 

Toppunt van het verval van zeden in het 

klooster is wel geweest de moord op  

priorin Geertruid van Nes in 1533.  

Zij werd omgebracht door zuster Anna 

Reiers, die daarna tot priorin werd geko-

zen. Zij stierf enkele jaren later in de  

gevangenis in Utrecht. Swaertgen van 

Buchel werd in 1568 priorin en zij her-

stelde orde en tucht en stelde de oude  

leefregels van het klooster weer in  

gebruik.  

Intussen echter was de onrust in het land 

toegenomen door de opstand tegen de 

Spanjaarden en bovendien deden de regels 

van de hervorming hun intrede.  

De inmiddels tot enkele tientallen nonnen 

uitgedunde kloostergemeenschap verliet 

het kloostercomplex in Gein in 1572 en 

nam haar intrek in een klooster aan de 

Nieuwegracht in Utrecht. “De geuzerij 
had stoutmoedig het hoofd opgeheven, en 
was het verblijf ten platten lande ook door 
de opkomst van den Spaanschen krijg voor 
de nonnekens van Nazareth minder  
wenschelijk geworden.” zo schrijft  
De Geer in zijn boek op pagina 295. 
Andere bronnen melden, dat paus Pius IV 

al in 1565 opdracht heeft gegeven om het 

klooster in Gein te sluiten vanwege de 

vele misstanden die er heersten. 

 

Het kloostercomplex raakt in verval en 

mensen uit de omgeving komen geregeld 

ter plaatse om bouwstenen en andere  

materialen te halen. Anno 2011 liggen de 

ruïnes van de stad Gein en van het  

klooster verborgen in het deel van het 

park Oudegein waar het vogelbroedbosje 

ligt.  
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De onder 1 en 2 genoemde bronnen zijn     
digitaal: http://digbijzcoll.library.uu.nl 
 
Voetnoten: 
1. In dit artikel wordt de naam van de rector 

aangehouden zoals geschreven door L.G. 

Visscher in de onder 1 genoemde bron. 

Overigens gebruikt Visscher in de titel 

van dat artikel de naam Jo Buysling. Ook 

De Geer schrijft over Jo Buysling, maar 

Van der Monde heeft het over Jan Aerts 

Vuijstingh. 

2. Almkerk is een plaats in het Land van 

Altena, hemelsbreed ongeveer 12 km ten 

zuiden van Gorinchem. 

3. De St. Elisabethsvloed van 1421 is het 

meest bekend omdat toen de Biesbosch 

zou zijn ontstaan. Ook op de naamdagen 

van St. Elisabeth in 1404 en 1424 vonden 

dijkdoorbraken en overstromingen plaats. 

Men spreekt van de 1ste, de 2de en de       

3de St. Elisabethsvloed. 

4. Bedoeld is het Cisterciënzer monniken-

klooster op de Nieuwpoort in IJsselstein. 

5. De Kroniek van Buysling noemt 1427, 

maar volgens de in diverse  

encyclopedieën genoemde lijst van  

pausen zou paus Martinus V zijn gestor-

ven in 1431 waarna van 1431 – 1447 het 

pontificaat van paus Eugenius IV liep. 

6. Het pand Geinoord 2 staat op de plek van 

de vroegere rectorswoning. 

7. De verschillende auteurs geven niet aan 

of hier bedoeld wordt het gebied de  

Koppel nabij Houten. 

8. De Sorbonne Universiteit is opgericht in 

1150. In 1253 kwam daar een leerstoel 

theologie. De universiteit is in 1970  

opgesplitst. 

9. Erfelijke renten zijn vergelijkbaar aan de 

huidige obligaties. 

10. Een morgen land is een oppervlakte die in 

één ochtend kon worden omgeploegd. 

Meestal was één morgen iets kleiner dan 

een hectare. 

11. Een lood is 15,440 gram (Amsterdams 

lood); de Haagse lood was 14,679 gram. 

Later 10 gram. 

http://digbijzcoll.library.uu.nl
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Voor u gelezen in …… Vreeswijk in het Nieuws van Jan Schut 
 

Koe aan de haal  

door Cees Brugman  
 

Inleiding 

Het plaatselijke nieuws in vroeger jaren bevatte wetenswaardigheden van velerlei aard, 

die tegenwoordig niet meer kunnen voorkomen. Nu immers is bijvoorbeeld het slachten 

van vee aan zeer strenge regels gebonden en het gebeurt in daarvoor speciaal ingerichte, 

vaak grote, slachthuizen of fabrieken. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden, 

vooral in de dorpen, slagers achter hun winkel nog een eigen slachthuis.  

In Nieuwegein zijn daarvan nog voorbeelden te zien: In Vreeswijk is aan de Henri 

Dunantlaan, achter de slagerswinkel van Koekman, nog het pand te zien van het vroegere 

slachthuis. Koekman maakt er nu alleen nog zijn worst!  

In Jutphaas staan er nog de voormalige slachthuizen van de vroegere slagers Epping en 

Blommestein achter het pand aan de Herenstraat 42 (Restaurant La Barca), respectievelijk 

Nedereindseweg 7 (Domino’s Pizza).  

In het boek “Vreeswijk in het nieuws” van Jan Schut, vond ik het volgende bericht.  

De in het krantenartikel beschreven gebeurtenis speelde zich af bij slager Smit, deze had 

op Handelskade 87 zijn winkel en op nr. 86 zijn slachthuis. 

 

Koe aan de haal 

Vreeswijk, 8 september 1953 

Een koe, die “ter slachtplaats werd geleid”, heeft gisteren een gedeelte van de  

Handelskade de nodige sensatie bezorgd. Het beest, dat reeds in de morgenuren van  

weerspannigheid had blijk gegeven, kreeg bij het in zicht komen van haar uiteindelijke 

bestemming, in casu de slagerij van de heer Smit, een danige afschuw van het lot wat haar 

te wachten stond, dat het zonder verwijl de benen nam. Achtervolgd door haar begelei-

ders ijlde het in stormachtig tempo langs de Koninginnensluis in de richting van de  

Lekdijk, waar men er in slaagde het beest weer te vangen en in touwen gekluisterd weer 

terug te voeren.  

Bij de slagerij aangekomen, wist de koe, hoewel gehandicapt door haar kluisters, opnieuw 

te ontkomen en zij belandde toen in de garage van de heer Baars. Na een wilde rondedans 

in deze ruimte, welke voor haar begeleiders niet zonder gevaar was en waarbij een en 

ander werd beschadigd, ging het wederom in de richting van de Lekdijk. 

Het einde van dit alles was, dat het koebeest voorlopig triomfator bleef en haar leven  

althans minstens met één dag heeft verlengd. 
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Jutphaas…….. zoals het was 
door Joop Terpstra 

De tractor-Ford, waarmee tussen 1923 en 1927 de paardentram werd voortgetrokken wa-

ren van het type  A-Ford-autobus. Het waren de eerste autobussen van de Tram- en  

Bargedienst Vereeniging. De chauffeur bij de autobus is de heer D. de Vos.  

De foto is genomen bij de garage van de busmaatschappij aan de Jutphase Dorpsstraat 

(thans Herenstraat 32).  

Enkele gegevens over deze autobus: het maatschappij nr. is 8; het kenteken is: L 7784. 

Chassis en motor: Ford 6.838.567. De carrosserie is in 1923 gebouwd door firma  

Den Oudsten in Woerden. De bus is dat jaar ook in gebruik genomen.  

Aantal personen: 12; geen rijwielen.  

Dienstdoende op de lijnen: Utrecht - Vianen - Gorinchem v.v. en Utrecht - IJsselstein v.v. 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv.code: FJ0857 
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Een autobus van de Tram en Bargedienst Vereeniging die in 1934 in gebruik werd  

genomen voor de dienst tussen Utrecht en Benschop.  

De bus is van het merk Bröckway. Het maatschappij nr. was 6. De motor was een  

Amerikaanse Wisconsin met het nummer 15164. De carrosserie is in 1926 gebouwd door 

de Firma Van der Lith in Rotterdam.  

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv.code: FJ0858 
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De paardentram Vreeswijk - Utrecht v.v. heeft gereden van 29 oktober 1893 t/m 17  

augustus 1923. Daarna werd de paardentractie afgeschaft en kwam er nog enkele jaren 

een tractor voor de tram. De paardentram is hier gefotografeerd op de Westerkade in 

Utrecht omstreeks de eeuwwisseling.  

Vreeswijk…….. zoals het was 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv.code: FV0545 
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Voor de beschrijving van deze foto uit 1912 laten we Ben Remie aan het woord:  

Het eindpunt van de paardentram in Vreeswijk was bij het wachtpaviljoen bij de  

Lage Brug. De linker ingang van het paviljoen gaf toegang tot de wachtkamer eerste  

klasse. Rechts was de tweede klasse. Eigenlijk merkwaardig, want in de tram zelf was 

geen klassenonderscheid.  

Het paviljoen is gebouwd in 1893 en heeft bestaan tot augustus 1914. Ten tijde van de 

mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog vond een militaire commandant dat het wacht-

paviljoen in het schootsveld van de troepen stond. Hij liet het gebouw in een paar uur 

door zijn soldaten in elkaar trappen, nota bene ook nog zonder de eigenaresse in te  

lichten, zodat ook de hele inboedel verloren ging 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv.code: FV0551 
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Voor u gelezen in….. 

“Vreeswijk in het nieuws 1920 – 1944” 

door Piet Daalhuizen 
 

Inleiding 

Uit de door Jan Schut samengestelde bundel van persberichten lichtten we deze keer een 

‘vervolgverhaal’ over spionageactiviteiten die de Duitsers in Vreeswijk hebben ontwik-

keld. De berichten komen uit de “Utrechtsche Courant” en werden gepubliceerd op 1 

april, 3 april en 8 mei 1935. De artikelen zijn door de redactie ingekort. 

den burgemeester van Vreeswijk, Jhr. J.C. 

Mollerus, een onderhoud over deze arres-

tatie. Uit zijn mond vernamen wij, hoe de 

arrestatie geschiedde en wat verder bij het 

onderzoek bleek. 

 

De arrestatie 

De arrestatie geschiedde op aanwijzing 

van den fortwachter van het Fort  

Vreeswijk, den heer C.H. Hafels. Deze zag 

een dezer dagen een tweetal personen in 

de nabijheid van het Fort. Een van beide 

als heeren gekleede personen maakte een 

tekening van de plaatselijke situatie. De 

fortwachter waarschuwde aanstonds den 

burgermeester. Deze begaf zich met den 

veldwachter Van der Scheer naar de 

plaats, waar de beide heeren zich op-

hielden. Den burgemeester arresteerde  

de beide personen en nam hen mede naar 

het bureau van politie, waar zij van des 

morgens 11 uur tot des namiddags 5 uur 

aan een scherp verhoor werden onder-

worpen. 

Bij fouilleering werd op een van hen een 

teekening gevonden, welke op vak-

kundige wijze bleek te zijn gemaakt en 

een duidelijke voorstelling gaf van de 

plaatselijke situatie van het  

Fort Vreeswijk. De gearresteerden konden 

voor deze teekening geen afdoende  

verklaring geven. 

 

Duitsche spionnage te Vreeswijk 

Twee personen werden gearresteerd. 

Vreeswijk 1 april 1935:  

Door de gemeentepolitie te Vreeswijk 

werd opgemerkt dat een tweetal  

Duitschers zich de laatsten tijd bijzonder 

voor dit deel van ons land interesseerden 

en lange tochten in de omgeving maakten, 

waarbij zij een verdachte belangstelling 

voor de militaire versterkingswerken aan 

den dag legden. Men waarschuwde den 

burgemeester, die met eenige politie-

mannen het tweetal in de gaten hield. 

Donderdag werden zij wederom in de  

nabijheid van een der Forten aan-

getroffen. De burgemeester besloot toen 

eens poolshoogte te nemen, wat zij daar 

uitvoerden. De beide mannen werden  

ondervraagd en toen zij geen afdoende 

verklaring konden geven, gearresteerd.  

Bij fouilleering werd op hen een situatie-

teekening van het Fort gevonden.  

Zij werden aan de militaire politie over-

geleverd. Het onderzoek in deze zaak,  

aldus het Handelsblad, wordt met groote 

voortvarendheid voortgezet. 

 

Geheimzinnige spionnage in ons land 

Vreeswijk 3 april 1935: 

Een dezer dagen hebben we melding  

gemaakt van een arrestatie van twee  

Duitschers in de gemeente Vreeswijk.  

Wij hadden gistermiddag ten huize van 
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Duitsche communisten 

De beide heeren bleken Duitschers te zijn, 

aldus vervolgde den burgemeester zijn  

relaas. De een kwam uit Berlijn en de  

ander uit Breslau. 

“Woonden de heeren in Vreeswijk?” zoo 

informeerden wij verder. “Neen”, was het 

antwoord, “Wij zagen hen hier voor het 

eerst. Zij waren met een auto uit  

Heemstede gekomen.” 

Hebt U de personen overgeleverd aan de 

militaire politie, zooals het gerucht gaat? 

“Dat kon niet. Wij hebben hen wederom 

op vrije voeten moeten stellen, na natuur-

lijk eerst proces-verbaal tegen hen te heb-

ben opgemaakt. We konden hen niet vast-

houden. Zij hadden middelen van bestaan. 

Zij toonden ons een brief van een Bijbel-

genootschap uit Heemstede, dat voor de 

beide mannen instond. Zij deden zich 

voor als vertegenwoordigers van dit  

Bijbelgenootschap.”  

"Op een van de bijbels, die zij bij zich had-

den, kon men nog duidelijk de afdruk zien 

van een teekening, welke van het Fort 

was gemaakt. Waarschijnlijk heeft de man 

het papier, waarop hij de teekening maak-

te, op de bijbel gelegd om aldus gemak-

kelijker te kunnen teekenen." 

“Ik heb aanstonds alles aan de hoogere  

instanties doorgegeven, die thans met 

kracht deze zaak onderzoeken. Meer kan 

ik U over deze aangelegenheid niet mede-

deelen, doch bij mij staat vast, dat dit  

geval van groot belang is en ongetwijfeld 

nog een nasleep zal hebben.” Tot zoover 

den burgemeester. 

 

Ons verder onderzoek 

Bij ons verder onderzoek is ons het een en 

ander nog duidelijker geworden. Vermoe-

delijk heeft men hier te maken met een 

uitgebreide internationale spionnage-

dienst. Deze twee Duitsche communisten, 

die thans in de val zijn geloopen, dank zij 

de activiteit van een fortwachter, leveren 

het bewijs, dat zich in ons land vele on-

gewenschte vreemdelingen ophouden. 

Het is uiterst moeilijk om volledig vat op 

hen te krijgen. De organisatie zit zeer sluw 

in elkaar. Onder het mom van een of  

ander kerkelijk genootschap werken zij 

hun plannen uit. Zij kunnen niet als on-

gewenschte vreemdelingen buiten onze 

grenzen gebracht worden, daar zij het  

bewijs kunnen leveren niet zonder mid-

delen van bestaan te zijn. De beide aan-

gehouden personen hadden in een apart 

vakje van hun portemonnaie vijf gulden, 

het benoodigde bedrag voor een vreem-

deling hier te lande om het bewijs te  

leveren, dat men niet in noodlijdenden 

toestand verkeert.  

Zoo zwerven er waarschijnlijk tientallen 

Duitsche communisten in ons land rond, 

die hun onheilspellende arbeid rustig en 

ongestoord ten einde brengen. Men zal 

begrijpen, dat de opsporing van dergelijke 

menschen buitengewoon veel moeilijk-

heden met zich brengt.  

Dit is ten duidelijkste wederom gebleken 

bij de aanhouding van de beide persoonen 

te Vreeswijk. 

 

Veroordeling door den Kantonrechter te 

Utrecht 

Utrecht 8 mei 1935: 

Gisteren stond een der aangehouden  

personen terecht voor de Kantonrechter 

te Utrecht, Mr. De Jager. De Duitsche  

jongeman deelde mede lid te zijn van een 

Bijbelgenootschap, waarvoor hij voor de 

verkoop van bijbels langs de huizen  

leurde. Uit de verklaringen der verschil-

lende getuigen bleek, dat de man zich op 

verdachte wijze had opgehouden in de  

nabijheid van de Forten Honswijk en 

Vreeswijk. De fortwachter van het Fort 
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Vreeswijk was op de Duitscher opmerk-

zaam gemaakt door een timmerman, die 

verdachte het eerst had gezien, terwijl  

deze stond te teekenen. 

De vrouw van den fortwachter had even-

eens opgemerkt dat de verdachte stond te 

teekenen en had haar man gewaarschuwd.  

Verdachte ontkent alles. Zelfs wanneer de 

Kantonrechter den verdachte wijst op zijn 

bekentenis tegenover den burgemeester 

van Vreeswijk, blijft hij nu alles ontken-

nen. De compagnon van de verdachte, die 

in Vreeswijk met verdachte samenwerkte 

voor het Bijbelgenootschap, werd gehoord 

als getuige à décharge. Terwijl deze per-

soon de fortwachtersvrouw aan de praat 

hield, maakte de verdachte van deze  

gelegenheid gebruik door rond te loopen 

en een en ander op papier te zetten.  

De man kon geen redelijke verklaring  

afleggen van zijn bezoeken aan de Forten 

Honswijk en Vreeswijk.  

De ambtenaar van het O.M., Mr. v.d.  

Dussen, achtte het wettig en overtuigend 

bewijs geleverd en eischtte een hechtenis 

van 2 weken. 

De Kantonrechter oordeelde hier een 

zwaardere straf beter op zijn plaats. 

In Duitschland, aldus spreker, zou een  

Nederlander die zich aldus gedroeg, tegen 

den muur gezet worden en zonder vorm 

van proces worden neergeschoten. 

Wegens de ernst van het geval werd de 

verdachte veroordeeld tot 4 weken hech-

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

 

Even uw aandacht……. 
 

Oproep! 

 

In ons Museum Warsenhoeck wordt van 9 september t/m 31 december 2012 een tentoonstel-

ling gehouden over “BIJZONDERE VERZAMELINGEN”.  

De Expositiegroep wil aandacht schenken aan de bijzondere verzamelingen van leden van de 

Historische Kring Nieuwegein. Wanneer u iets bijzonders verzamelt en dat graag eens aan 

anderen laat zien, neem dan s.v.p. contact op met Bets Rijdes via telefoon 030-6052775 of 

rijdes@rijdes.nl 

 

 

“De school: Van leesplank tot computer” 

 

Onder deze titel wordt in Museum Warsenhoeck op 14 april 2012 een tentoonstelling geo-

pend over 100 jaar basisonderwijs. De expositiegroep heeft een geweldige verzameling bij-

een weten te brengen van historische schoolboeken en andere lesmiddelen. Op de hooizolder 

is een ‘ouderwetse’ schoolklas ingericht.  

Geweldig om te zien en het roept bij jong en oud herinneringen op aan de schooltijd. 

De expositie vindt plaats in samenwerking met andere musea in de regio, onder meer uit Via-

nen, IJsselstein en met het Vreeswijks Museum. Bovendien zal de tentoonstelling worden 

‘gebruikt’ voor een activiteit van Kunst Centraal voor alle basisscholen in Nieuwegein; er 

komen in de periode tot 26 augustus a.s. tenminste 1.000 schoolkinderen op bezoek. 

En…….. ook u wordt verwacht! 

mailto:rijdes@rijdes.nl
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Redactioneel: 
 

Een schier onuitputtelijke bron! 

 
In deze Cronyck is het hoofdartikel geschreven door Piet Daalhuizen. Het onderwerp is 

afgeleid van de gebeurtenissen op 1 augustus 1674 toen een geweldige orkaan debet was 

aan het instorten van een deel van het schip van de Utrechtse domkerk. Een spoor van 

vernieling werd door het Utrechtse landschap getrokken en u kunt lezen wat dat vermoe-

delijk in Jutphaas tot gevolg heeft gehad. 

 

Bij de totstandkoming van het artikel is gebruik gemaakt van veel bronnen die op het  

internet zijn te vinden. Historische boeken die anders niet of slechts met moeite toegan-

kelijk zijn, zijn er terug te vinden. Zeker nu instanties als het KNMI in De Bilt, de 

Utrechtse Universiteitsbibliotheek en het Utrechts Archief grote delen van hun collecties 

hebben gedigitaliseerd. Het is geweldig; het internet biedt een schier onuitputtelijke hoe-

veelheid bronnenmateriaal. Lees bij de bronvermeldingen bij artikelen de adressen van de 

websites waarop veel historisch materiaal is te vinden en ga eens ‘surfen’. 

 

Ben Remie komt nog eens terug op een artikel in de Cronyck van januari jl. toen hij werd 

geciteerd over een stukje historie van het wachtpaviljoen in Vreeswijk. Er was waarachtig 

heel iets anders aan de hand dan beschreven is, zo blijkt uit een door Ben ingesteld onder-

zoek. 

 

Voor de rubriek ‘Zoals het was’ heeft Joop Terpstra deze keer foto’s uit het archief van de 

Historische Kring Nieuwegein opgediept waarop bekende personen uit Jutphaas en  

Vreeswijk voorkomen.  

 

Tenslotte de inhoud van ‘Voor u gelezen in…..’. We hebben de hand weten te leggen op 

krantenberichten die zijn opgenomen in de bundels van Jan Schut en in een boek van Cor 

Coomans over een stuk onvervalste klassenjustitie dat zich afspeelde in 1921. De berich-

ten zijn bewerkt en omgezet in hedendaags Nederlands en bovendien ingekort, maar ze 

geven niettemin een goed beeld van de gebeurtenissen van toen en met name van hoe 

overheden en Justitie omgingen met misdrijven als daarbij adel het slachtoffer was en/of 

schade had geleden. 

 

Veel plezier met deze Cronyck. 

 

De redactie. 

Kastelen en buitens en hun plek NU in Nieuwegein 

 

Een geweldige fototentoonstelling op de hildes van het museum die aansluit op de succes-

volle voordracht en prentenpresentatie van Ben Huiskamp.  

Deze tentoonstelling loopt tot eind augustus 2012. 
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Even voorstellen: Robien Kuipers 
 

De Algemene Vergadering van de HKN heeft op 12 maart 2012 

de nieuwe secretaris van de HKN benoemd. Daarom is mij als 

nieuwe secretaris gevraagd mij in Cronyck de Geyn aan u voor 

te stellen. 

Ik ben jurist en ik heb mij als juridisch adviseur van het bestuur 

en later tevens als lid van de directie gedurende tientallen jaren 

fulltime ingezet voor de medisch specialisten (zowel collectief 

als individueel) en de medische specialistische zorg in  

Nederland en Europa. Ik was werkzaam bij de Landelijke  

Specialisten Vereniging (LSV) te Utrecht, later de Orde van 

Medisch Specialisten, dé landelijke organisatie van de medisch 

specialisten in Nederland. Uiteenlopende werkzaamheden heb 

ik verricht en heel vaak was ik secretaris van diverse 

werkgroepen en feitelijk ook van het bestuur. Naast juridische werkzaamheden, zoals het 

opstellen van modelcontracten en het beoordelen van contracten, heb ik mede het 

kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten ontwikkeld en vormgegeven. Een belangrijk 

onderdeel daarvan was het ontwikkelen en in de praktijk testen van een visitatiesysteem 

voor medisch specialisten per erkend medisch specialisme praktiserend in een  

niet–opleidingspraktijk, dat veel parallellen heeft met de visitatie van musea, waarmee 

Museum Warsenhoeck in verband met de museumregistratie te maken heeft. Daarnaast 

was ik samen met onze advocaat nauw betrokken bij juridische procedures en was ik 

actief in de Europese organisatie van de medisch specialisten.   

In de zomer van 2011 ben ik door Huub van Baal, vice voorzitter, benaderd omdat het 

bestuur van de HKN op zoek was naar een secretaris als opvolger van Peter Stennekes, die 

het stokje wilde doorgeven. Met Harry ten Hove, voorzitter, en Huub van Baal heb ik op 

een zomerse middag een zeer plezierig gesprek gehad over de HKN, werkzaamheden van 

de secretaris van de HKN en wat ik zelf zoal had gedaan. Kort daarop heb ik als gast een 

bestuursvergadering bijgewoond opdat het bestuur met mij kennis kon maken en ik kon 

proeven van HKN bestuursactiviteiten. Het bestuur deelde mij mee graag te zien dat ik de 

nieuwe secretaris zou worden. Hoewel de Algemene Vergadering mij formeel als 

secretaris moet benoemen (in maart 2012), heb ik direct ad interim het stokje van mijn 

voorganger overgenomen. De werkzaamheden van het bestuur van de HKN en van wat er 

allemaal voor en in Museum Warsenhoeck plaatsvindt, zijn uiterst divers en bijzonder 

interessant. Al spoedig bleek veel werk op het bestuur van de HKN af te komen ten 

gevolge van de door de Gemeente Nieuwegein aan de 3 Erfgoedinstellingen - HKN/

Museum Warsenhoeck, Het Vreeswijks Museum en de Museumwerf Vreeswijk - 

opgelegde financiële taakstelling met de uitdrukkelijke wens dat in onderlinge 

samenwerking op te lossen. Harry ten Hove heeft mij meteen betrokken bij het overleg 

van de 3 Erfgoedinstellingen. Zo is gezamenlijk de schriftelijke reactie op de financiële 

taakstelling aan de Gemeenteraad opgesteld, wordt afgetast welke mogelijkheden er zijn 

om de financiële taakstelling zo goed mogelijk op te vangen en op welke onderdelen er 

sprake kan zijn van samenwerking. Dit alles boeit mij zeer. Steeds vaker kijk ik met 
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andere ogen naar voor de historie van Nieuwegein belangrijke gebouwen, straten en 

gebieden. In de enkele maanden dat ik nu “meedraai” zie ik dat de vrijwilligers heel veel 

werk hebben verzet en elke dag vol enthousiasme verzetten. Graag wil ik mijn steentje 

bijdragen aan de doelstelling van de HKN “het wekken van belangstelling voor de 

geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder voor de regionale geschiedenis van het 

gebied binnen de grenzen van de Gemeente Nieuwegein”.        

                                                                                                         

Robien Kuipers 

Een stukje verloren Jutphase historie! 
Kerkgeschiedenis met vragen als gevolg van een boerderijbrand. 

door Piet Daalhuizen 

 

Inleiding 

In de middag van 19 augustus 1885 ontstaat brand in de hooiberg van de hofstede 

“Geinoord” in Jutphaas, die eigendom is van F.D. Schalij1. Naast de eigendommen van de 

heer Schalij gaat een deel van het archief van de kerkvoogdij van de Hervormde 

Gemeente Jutphaas verloren2. Daarmee verdwijnt informatie over de gevolgen van de 

grote orkaan van 1 augustus 1674 voor het dorp Jutphaas, met name ook waar het gaat om 

de vorm van de ingestorte toren van de kerk op het Kerkveld. De orkaan is vooral bekend 

geworden door het instorten van het schip van de Utrechtse Domkerk, maar de 

kronieken vermelden veel meer stormschade in bijna heel het land.  

Brand 

Voorafgaand aan de beschouwingen over 

de stormramp van 1674, kijken we kort 

naar de gebeurtenissen van 1885. 

Krantenartikelen uit augustus van dat jaar 

melden een aantal gevallen van hooibroei, 

waardoor hooibergen moesten worden 

uitgehaald om brand te voorkomen. In 

enkele gevallen ging het fout, zoals bij 

F.D. Schalij bij de Geinbrug in Jutphaas 

(aan het eind van 19de eeuw is de boerderij 

herbouwd en die staat thans bekend onder 

het adres Geinoord 1). 

Het krantenbericht op 20 augustus 1885 

vermeldt: “Gisteren namiddag ontstond 
alhier brand in den hooiberg op de 
hofstede “Geinoord” van den heer F.D. 
Schalij. In weinige oogenblikken waren 
een daarnaast staande korenberg  (= 

graanopslag) en de woning mede door het 
vuur aangetast en in een paar uur lag alles 

in asch. Slechts enkele meubelstukken 
konden gered worden.” 
 
De krant vermeldt ook dat zelfs op de 

brug aan de Oudesluis in Vreeswijk 

verbrand stro neerdwarrelde en merkt op: 

“Den afstand in aanmerking genomen, 
(hemelsbreed tussen 700 en 800 meter-

red.) kan men nagaan hoe hevig de brand 
was.” 
 
F.D. Schalij was administrerend 

kerkvoogd van de Hervormde Gemeente 

Jutphaas. Bij de brand ging het 

kerkvoogdijarchief over de periode 1853 – 

1885 verloren3 alsmede het historische 

archief van het beheer van de kerkelijke 

eigendommen over de periode vanaf de 

reformatie tot 1885, dat bij hem thuis 

werd bewaard.  
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De orkaan van 1 augustus 1674 

Wie gaat zoeken naar informatie op 

internet, het “googelen”, komt onder meer 

onder de term ‘schrickelik tempeest’ een 

ongelofelijke hoeveelheid websites tegen 

met informatie over de geweldige 

zomerstorm die Europa (Frankrijk, België, 

Nederland en Duitsland) trof op 1 

augustus 1674.   

Websites van het KNMI in De Bilt en van 

het Utrechts Archief bieden de meeste 

informatie over de zomerstorm en de 

aangerichte schade. In alle publicaties 

wordt verwezen naar het dagboek van de 

Amsterdamse koopman en schipper Gerrit 

Jansz. Kooch (1597/98-1683), die kort na 

de storm een rijmdicht schreef van 139 

coupletten over de storm en haar 

verschrikkelijke gevolgen4.  

Kooch heeft als bronnen voor zijn rijm 

o.a. officiële publicaties over de storm, 

maar hij schrijft ook mensen aan en 

gebruikt zijn netwerk van kennissen en 

familie om schaderapporten te 

verzamelen5. Ook vraagt hij timmerlui en 

dakdekkers naar de omvang van de schade 

en gaat zelf op onderzoek uit om ter 

plekke getuigenissen van mensen, 

genoemd met naam en toenaam, op te 

tekenen. 

 

Kooch is uitvoerig in zijn opsomming van 

de schades. In Utrecht spreekt hij van het 

instorten van kerktorens van de 

Jacobikerk, de Pieterskerk, de 

Nicolaaskerk en de Agnietenkerk. Verder 

zou de bierbrouwerij ‘De Booch’ zijn 

getroffen. En buiten de 

Wittevrouwenpoort zou een herberg zijn 

ingestort waarbij er veel slachtoffers zijn.  

Opmerkelijk is ook de tekst van zijn 36ste 

couplet: 

“Verhaelt daer bij dan noch een feyt 
maar voecht daerbij dat is men seyt 
hoe dat de menschen met een wagen  
sijn opgenomen in ’t geheel 
de paerden met toom en gareel 
quamen in stee (= in hun woonplaats, 
red.) de tijding dragen.” 
Vier wandelaars die door de wind werden 

Tekening in Oostindische inkt van de kerk ’op het Kerkveld’ gezien vanuit het zuiden. 
Onbekende tekenaar.  
Situatie omstreeks 1730. (Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FPT400).  
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meegevoerd zijn nooit meer 

teruggevonden! 

De oudste krant van ons land, de 

“Oprechte Haerlemse Courant” bracht het 

nieuws over de storm al op 2 augustus 

1674: 

“Uytrecht den 2 Augusti. Gisteren avont 
ten half achten ontstont hier een 
schrickelick onweer, dat tot half negen toe 
duurde; doch het slimste was gedaen in 
een quartier-uurs: den hemel stont 
gedurigh in licht en vlam, en 't was 
schrickelick den donder en vreesselycke 
winden te hooren, dat verselt wierdt met 
het nederstorten van schoorsteenen, 
daecken, gevels ende toornen, dat ieder 
een ongemeene verbaestheyt aenbracht, 
en dat heeft veele van een aertbevingh 
doen spreecken: de kerck van den Dom 
tot het choor toe lagh met pylaren en al 
ten half achten al onder de voet als een 
puynhoop, sonder dat de Domtoorn 
eenigsints beschadigt is [...]” 
Enkele dagen later, op 4 augustus 1674, 

komt de “Oprechte Haerlemse Saterdagse 

Courant” met aanvullende informatie over 

schade in andere plaatsen6. Vernieling van 

de torens in Vleuten, Jutphaas, Bunnik, 

Houten en IJsselstein. 

 

Reconstructie 

Meerdere hedendaagse weerkundigen, 

onder andere Joop den Tonkelaar, Gerard 

van der Schrier en Rob Groenland, allen 

verbonden aan het KNMI, hebben studies 

gemaakt van de weersomstandigheden op 

 1 augustus 1674.  

Toen in 2004 bij gelegenheid van het 750-

jarig bestaan van de Dom het middenschip 

tijdelijk in ere werd hersteld, beschreef de 

persvoorlichter van het KNMI, Harry 

Geurts, de situatie van die dramatische 

zomeravond7: 

Hoe weten we nu hoe het weer zich die 

dag heeft ontwikkeld? Waarnemingen 
werden er indertijd nog niet gedaan. We 
beschikken echter wel over dagboeken, 
ooggetuigenverslagen en kranten en dan 
krijg je toch een redelijk beeld over deze 
rampdag. 
 
Uit de meteorologische reconstructie 
blijkt dat op die bewuste avond van de 1e 
augustus 1674 een gebied met 
uitzonderlijk zware onweersbuien met 
een enorme snelheid van 70 tot 80 km/uur 
van zuid naar noord over het land trok. 
Minstens twee buiencomplexen gingen 
vergezeld van zware windhozen, een 
complex dat over Amsterdam noordwaarts 
trok en een complex dwars over de 
Utrechtse binnenstad. Het spoor van de 
hoos moet ongeveer langs de Oude Gracht 
in Utrecht hebben gelopen. 
 
Gezien de enorme snelheid waarmee de 
buiencomplexen passeerden, moet hoog in 
de atmosfeer een enorme wind hebben 
gestaan. Een krachtig windveld op grote 
hoogte is een van de voorwaarden voor 
het ontstaan van bijzonder zware 
onweersbuien met windhozen. Uit de 
beschrijvingen en verslagen van 1674 
blijkt dat het inderdaad zware windhozen 
moeten zijn geweest die de ellende 
hebben veroorzaakt. 
 
Overal in het land werd schade 
aangericht. Claes Ariszoon Caescooper uit 
Koog aan de Zaan, die het weer in zijn 
regio indertijd volgde en beschreef, maakt 
melding van zeer zwaar onweer boven de 
Zaanstreek. Wel 300 ruiten legden het 
loodje, hetzij door de wind, hetzij door 
hagel. Volgens predikant Georg Hendrik 
Petri Luth uit Zaandam vielen er 
hagelstenen zo groot als duiveneieren en 
sloegen de ramen kapot. Ook Antwerpen 
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en Amsterdam werden getroffen. De 
Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant 
van 4 augustus 1674 meldt dat op 1 
augustus in Antwerpen tussen 6 en 7 uur 
’s avonds zo’n erg onweer was dat de 
bruggen over de Schelde vernield werden 
en bijna alle schepen lossloegen. De krant 
meldde letterlijk dat er een “so 
grouwelijcken onwe’er ontstond, dat de 
brugge over de Schelde wiert verbroocken 
en bijnae alle schepen hier en ginder 
gedreven”. Om acht uur bereikte het 
onweer Amsterdam en “ontstond hier een 
schrickelijck we’er van donder, blixem, 
wint en hagel dat wel kort duurde also ten 
half negen uren al gedaen was.“ Rond 
Amsterdam zijn 22 zaagmolens omver 
gewaaid en op de wallen 6 korenmolens. 
 
Veel meer schade 
De andere bui trof vooral Jutphaas, 
Houten, Bunnik, IJsselstein en de 
binnenstad van Utrecht en richtte nog 
veel meer schade aan. Tussen zeven en 
half acht ’s avonds staat de hemel een 
kwartier lang in vuur en vlam. “Het is 
verschrikkelijk de donder en de hevige 
wind te horen. Dit alles gaat gepaard met 
het gedreun van neerstortende 
schoorstenen, gevels en torens.” Niet 
alleen het middenschip van de Utrechtse 
Dom stortte in, ook van vier andere 
kerken in Utrecht zijn de torens omver 
gewaaid of deels ingestort. Ook de schade 
aan huizen en bomen is enorm. Bijna alle 
molens op de stadswallen gingen volledig 
omver. Veel mensen kwamen om het 
leven. De meesten onder het puin van de 
herberg buiten de Wittevrouwenpoort, 
die ze als schuilplaats gebruikten. 
Anderen op straat onder vallende torens 
en instortende huizen.  
 
Aangeduide plaatsen in het rijm van 

Kooch 

Om nog duidelijker te zijn over de 

omvang van het stormgebied, is het goed 

om de aanduidingen in het rijm van 

Kooch eens door te nemen: 

In couplet vier geeft de dichter aan dat de 

Amsterdamse Zuiderkerk door zulke grote 

hagelstenen is getroffen, dat er geen ruit 

meer heel was. In couplet vijf wordt 

melding gemaakt van het wegslaan van 

het lood van het dak van Korenbeurs en 

vervolgens geeft hij aan hoe het kruis van 

de Westertoren afwaaide en dwars door 

het kerkdak sloeg.  

Ook op zee was sprake van hevig 

stormweer: “In Tessel, ’t Vlie en hier voor 
stee, sijn om gewaeyt en oock gesonken. ’t 
Getal dat is te over groot van menschen 
die in sulken noot, gesneuvelt sijn en 
verdronke.” 
 

Plaatsen waar ook grote schade is ontstaan 

en die worden genoemd in het rijm zijn 

Brussel, Antwerpen, Mechelen, Santvliet 

(bij Antwerpen – red.), Oudenbosch, 

Roosendaal, Turnhout, Hilversum, Weesp, 

Oudekerk, Diemen, Sloten en Haarlem.  

 

De kerk van Jutphaas 

Zoals in de inleiding van dit artikel is 

beschreven, is door de fatale brand in 

1885 bij F.D. Schalij aan het Geinoord van 

Jutphaas vrijwel zeker ook een 

beschrijving van de schade aan de kerk, 

meer dan tweehonderd jaar eerder, 

verloren gegaan. Aangenomen mag 

tenminste worden dat in de notities over 

het beheer van het kerkgebouw bij de 

administrerend kerkvoogd enige woorden 

zouden zijn gewijd aan de fatale storm 

waarbij de kerktoren zou zijn ingestort. 

Nu die informatie ontbreekt, wordt ook 

node een beschrijving gemist van de toren 

van de Jutphase kerk.  
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Over de kerk wordt enkele malen wel 

geschreven in visitatierapporten8. In 1606 

is nog sprake van een in goede staat 

verkerend gebouw, maar in 1679 – vijf 

jaar ná de stormramp- spreken 

kerkenraadsleden hun zorgen uit over de 

staat van het gebouw. Dan valt ook de 

passage in het rapport op: “Mitsgaders tot 
het herbouwen van het dak of spitsjen op 
den toorn.” 

De vraag werpt zich op of de kerk na de 

ramp van 1674 nog steeds zonder 

torenspits was en dat slechts sprake is 

geweest van een noodreparatie. Ook kan 

het zijn, dat na de stormramp een korte, 

afgestompte spits op de kerktoren is 

geplaatst.  

Er zijn diverse tekeningen die stof 

opleveren om verder te fantaseren over de 

historische vorm van de kerktoren vóór de 

stormramp en erna. 

 

Maar eerst iets over het kerkgebouw zelf.  

Rientjes9 merkt in zijn boek op dat veel er 

op wijst dat er aanwijzingen zijn dat er op 

het Kerkveld in Jutphaas al omstreeks het 

jaar 900 een kerk heeft gestaan. Het zal 

wel een houten gebouwtje zijn geweest, 

misschien met een stenen fundering. Bij 

de kerk, op een vloedvrij terrein, stond 

wellicht de woning van de geestelijke. Het 

kerkje was waarschijnlijk toegewijd aan 

St. Martinus, de patroon van de Utrechtse 

moederkerk waartoe ook de parochie van 

Kopergravure van H. Spilman uit 1744 naar een tekening van J. de Beijer. De kerk gezien vanuit het 
noorden. (Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FPT050) 
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Jutphaas behoorde. Het kerkje zou in de 

tiende eeuw door de Noormannen zijn 

verwoest. Zo kreeg de Jutphase 

gemeenschap in de elfde eeuw een nieuw, 

stenen kerkgebouw10. Waarschijnlijk is die 

kerk gebouwd tussen 1024 en 1052, toen 

Bernulphus bisschop van Utrecht was. Op 

de plek van de kerk zijn namelijk 

strooipenningen gevonden van deze 

bisschop, die de kerk zou hebben 

ingewijd. De kerkpatroon van Jutphaas 

was vanaf de elfde eeuw de H. Nicolaas.  

 

Het kerkgebouw11 was 68 voet lang en 26 

voet breed (= 20,7 x 7,9 meter-red.) De 

oostelijke koorwand was niet uitgebouwd, 

maar het altaar stond tegen de 

vlakgehouden muur. Daarin bevond zich 

een rondboogvenster. De kruispanden en 

de kerkbeuk hadden een platte, 

eikenhouten zoldering. Het priesterkoor 

had een stenen tongewelf12. De kerkbeuk 

bevatte een zestal kleine ramen. 

Gesproken wordt van een Romaanse 

bouwstijl. 

De beschrijving van het kerkgebouw kon 

door Rientjes worden gegeven met behulp 

van een vijftal oude afbeeldingen en de 

beschrijving die de kerkenraad van de 

Gereformeerde Gemeente Jutphaas hem in 

1809 ter beschikking stelde. 

Overigens is het kerkgebouw omstreeks 

1425 onder pastoor Coper verbouwd en 

vergroot; de breedte werd van 26 voet op 

31 voet gebracht en de lengte van de 

kerkzaal werd met 29 voet vergroot, zodat 

een kerkzaal ontstond van circa 29,7 x 8,9 

meter. Er waren ongeveer 350 zitplaatsen.  

De kerktoren had volgens J. Schut13 de 

afmetingen van 5,20 x 5,65 meter en was 

30 meter hoog.  

 

De torenspits 

Niet duidelijk is of de genoemde hoogte  

in- of exclusief de torenspits is. Wanneer 

de hoogte inclusief de spits is, kan worden 

geconcludeerd dat de toren ten tijde van 

de afbraak in 1820 een stompe toren had. 

Hoe echter in de loop van de geschiedenis 

de torenspits er heeft uitgezien, is gissen. 

Toch zijn er enkele afbeeldingen die de 

indruk wekken dat men weet hoe de toren 

er in de loop van de eeuwen heeft 

uitgezien. 

 

De afbeelding uit 1646 

In het archief van de R.K. kerk te Jutphaas 

bevindt zich een tekening met als 

toelichting: “De Jutphase kerk in 1646 

getekend door J.P. Six.” Op de tekening 

(zie elders in dit artikel) is de kerk te zien 

met een spitse toren. 

Een spitse toren is gevoelig voor 

rukwinden; veel meer dan een stompe 

toren! Als de storm van 1674 de torenspits 

vernield heeft, zouden vervolgens de 

tekeningen van de stompe toren het juiste 

beeld van ná de storm geven. 

 

De tekenaar J.P. Six leefde echter niet in 

de 17de eeuw, maar in de 19de eeuw! Zoals 

vaak gebeurde tekende ook hij naar 

oudere afbeeldingen.  

In een artikel van R.G. Bosch van 

Drakestein14 worden de belangrijkste 

topografische kunstenaars van de 17de en 

de 18de eeuw opgenoemd. Wanneer we de 

beschrijving van de tekening van Six uit 

de 19de eeuw serieus nemen: “De Jutphase 

kerk in 1646”, dan is het zeer wel mogelijk 

dat Six tekende naar een afbeelding van 

Roelant Roghman uit de jaren 1646 – 1647 

toen Roghman een reeks van 247 prenten 

vervaardigde van kastelen en 

buitenplaatsen in Holland en Utrecht. Van 

hem zijn van diverse Jutphase kastelen 
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afbeeldingen bekend. En passant zal hij 

tijdens zijn reizen ook dorpsgezichten 

hebben getekend en op de website van het 

Utrechts Archief zijn daarvan voorbeelden 

te zien. 

Bosch van Drakestein noemt de 

tekeningen Roelant Roghman 

(Amsterdam, 1627 - 1692) vanwege de 

topografische betrouwbaarheid en het 

begrip voor architectonische details van 

groot belang voor de kennis van de 

kastelen.  

Als Roghman zulke betrouwbare 

tekeningen maakte, dan moeten we toch 

wat twijfels uiten over de tekening van de 

Jutphase kerk naar de toestand van 1646 

die door Six is gemaakt. Of heeft Six zijn 

fantasie de vrije loop gelaten? 

 

De tekening laat de hoofdingang van de  

kerk onder de toren zien en is dus 

gemaakt vanuit het westen. We zien links 

en rechts van de kerk gebouwen 

getekend. Voor zover thans bekend is, 

hebben aan de westzijde van de huidige 

begraafplaats nooit bouwsels gestaan. De 

bebouwing van het Kerkveld van Jutphaas 

lag en ligt noordelijk van de begraafplaats 

c.q. de kerk. 

Ook was de Jutphase Romaanse kerk uit, 

vermoedelijk, de 12de eeuw, een 

kruiskerk15. Het afgebeelde kerkgebouw 

heeft duidelijk geen zijvleugels. 

 

Er is maar één conclusie mogelijk: Deze 

aan J.P. Six toegeschreven tekening geeft 

geen betrouwbaar beeld van de Jutphase 

kerk. Helaas zijn geen andere 

afbeeldingen bekend, we kunnen op basis 

van het relaas over de storm slechts 

veronderstellen dat de Jutphase kerk in 

1674 een spitse toren heeft gehad.  

 

Na de storm 

Het is niet duidelijk op welke wijze de 

kerktoren na de storm is hersteld of 

herbouwd. Het lijkt er op, dat men een 

provisorische reparatie heeft laten 

verrichten, want Jan Schut citeert de 

kerkenraadsnotulen uit 167916 als hij 

schrijft: “De kerkenraadsleden spreken in 
1679 hun bezorgdheid uit over de 

De aan J.P. Six 
toegeschreven 
tekening van 
de situatie in 
1646.  
(Collectie 
Historische 
Kring Nieuwe-
gein; inv. code 
FPT407) 
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toestand van het pand. Het dak lekt en 
van de luidklok wordt gezegd dat ze zeer 
gevaarlijk is opgehangen. Een half jaar 
later valt de klok uit de klokkenstoel. 
Door een van de kerkmeesters wordt 
gezegd dat dit ongeluk voorkomen had 
kunnen worden omdat de kerk over 
zoveel geld beschikte, dat men best een 
nieuwe as had kunnen betalen.” 
Vervolgens wordt aangedrongen op 

herbouw van de spits van de toren. 

 

Van de situatie van de kerk na de storm 

zijn vele afbeeldingen bekend. In 1744 

tekende Jan de Beijer (1703 -1780) de kerk 

op het Kerkveld en H. Spilman maakte er 

een kopergravure van. Daarop zien we de 

kerk met een stompe toren! 

In de collectie van de R.K. kerk bevindt 

zich vervolgens een nagetekende prent 

van een origineel dat in het Utrechts 

Archief wordt bewaard. De tekenaar is 

onbekend, maar de beschrijving luidt: 

“Jutphaas in 1727 volgens een tekening op 

het stadhuis te Utrecht”. 

Deze tekening lijkt voor wat betreft de 

vorm van de kerk en de kerktoren erg veel 

op de tekening van Jan de Beijer, alleen is 

de laatstbedoelde tekening gezien vanuit 

het zuiden, terwijl Jan de Beijer de situatie 

laat zien vanuit het noorden.  

 

___________________________________ 
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Vreeswijk…….. zoals het was 
door Joop Terpstra 

Bernardus Johannes Buurman werd op 16 september 1896 geboren in Jutphaas. Zijn ou-

ders verhuisden kort na zijn geboorte naar Vreeswijk, waar zijn vader Leonard Wilhelm 

huisarts werd.  

Bernardus volgde in 1937 zijn vader in Vreeswijk op en bleef er huisarts tot zijn zilveren 

jubileum in 1962.  

 

Deze foto van dokter B.J. Buurman en zijn vrouw is gemaakt bij zijn afscheid in 1962. 

De klok is een geschenk van de Vreeswijkse gemeenschap, hier aangeboden door burge-

meester Jonkheer L.E. de Geer van Oudegein. Bij die gelegenheid werd ook bekend dat in 

Vreeswijk een straat naar Dr. Buurman zou worden genoemd.  

Aan die straat in Vreeswijk-Oost, werden in 1965 de eerste huizen gebouwd. 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv.code: DV0993 
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Op deze foto legt dominee H. Buitenhuis op 16 oktober 1914 de eerste steen voor de 

"Prins Hendrik School voor schipperskinderen", in Vreeswijk. Op de voorgrond de heer 

Van Loon (met hoge hoed), ds. J.J. Kuyper, en helemaal rechts de heer J. Hazelaar, het 

hoofd der school. De ambtsperiode van ds. Buitenhuis in Vreeswijk liep van 3 juli 1898 tot 

5 december 1917. 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv.code: DV1047 
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Cornelis Galesloot werd in Jutphaas geboren op 10 maart 1852 en overleed op 13 mei 1939 

in Utrecht. 

Op jonge leeftijd werd hij opgenomen in het gezin van de Jutphase aannemer Engelbertus 

van Bentum, waar hij timmermansleerling werd. Toen zijn muzikale aanleg bleek heeft 

Galesloot op kosten van Van Bentum muziek mogen studeren. Vervolgens is hij beroeps-

musicus geworden en ging hij piano- en orgellessen geven. Ook dirigeerde hij meerdere 

koren en muziekverenigingen en componeerde veelsoortige muziek. 

Hij was organist van de Jutphase Nicolaaskerk op het beroemde 17e- eeuwse orgel. 

De plaatselijke muziekvereniging is naar hem genoemd. 

Jutphaas…….. zoals het was 

Foto: Collectie Historische 
Kring Nieuwegein;  
Inv.code: DJ1085 
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Eduard Constantijn Erzeij is in 1860 in Arnhem geboren. Van 1914 – 1925 was hij burge-

meester van Jutphaas. Op deze foto de Jutphase gemeenteraad bij de ambtsaanvaarding 

van de burgemeester voor het Jutphase gemeentehuis. Burgemeester Erzeij is te herken-

nen aan zijn ambtsketen. 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv.code: FJ1743 
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Het Vreeswijkse wachtpaviljoen van de paardentram 

door Ben Remie 

 

In de Cronyck van januari 2012 is bij een foto van het wachtpaviljoen bij de Lagebrug in 

Vreeswijk op pagina 21 mijn beschrijving geciteerd die overgenomen is uit mijn boekje 

“De eerste ansichten van Vreeswijk”.   

 

Die tekst is achterhaald. Ik schreef destijds op grond van zogenoemde 

getuigenverklaringen. En die informatie bleek niet juist te zijn, zoals mij bij later 

archiefonderzoek is gebleken. 

Hieronder het verhaal uit de archieven 

van de Tram- en Bargedienst 

‘Vereeniging’: 

 

Op 10 april 1896 krijgt Lambert de 

Ruyter, directeur van de Tram- en 

Bargedienst Vereeniging, vergunning voor 

de bouw van een houten wachtlokaal op 

de grasstrook tussen de sluis en de weg. 

Dit gebouw, naar een ontwerp van Elbers 

uit Utrecht, bestaat uit een grote 

wachtkamer voor de 2e klasse en een 

kleinere (links) voor de 1ste klasse met elk 

een aparte toegangsdeur. Achter de 1ste 

klasse is de verblijfsruimte voor de 

beheerder. Er is ook een toilet, in de 

tekening aangeduid met ‘No. 100’. 

Dit met Jugendstilmotieven versierde 

paviljoen heeft 21 jaar dienst gedaan. In 

de commissarissenvergadering van 29 

maart 1917 wordt besloten het 

wachtpaviljoen op korte termijn voor de 

sloop te verkopen. Op 30 mei 1917 is het 

zover. 

Met de beheerder Piet Smit wordt 

overeengekomen dat passagiers voor de 

tram of de stoombarge voortaan, zonder 

consumptieverplichting, gebruik mogen 

maken van de gelagkamer in zijn café, dat 

als laatste pand aan de Handelskade in de 

onmiddellijke nabijheid ligt. De laatste 

paardentram rijdt op 16 augustus 1923, de 

laatste stoombarge vaart op 17 augustus 

1923. De tractortram rijdt van 17 augustus 

1923 tot en met zaterdagavond 30 

december 1928, daarna is het tijdperk van 

de tram voorbij. 

Een uitsnede van de afbeelding van het 
wachtpaviljoen, zoals ook reeds gepubliceerd 
in de Cronyck van januari 2012.  
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; 
Inv.code: FV0551 
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Internationale bandieten 
Uit de Utrechtsche Courant van 7 mei 

1921 

 

“JUTPHAAS: Inbraak. 

In de nacht van dinsdag op woensdag 

hebben dieven door het zagen van een gat 

in de huisdeur zich toegang verschaft tot 

het kasteel Rijnhuizen, dat bewoond 

wordt door mevrouw Van Hardenbroek 

van Lockhorst2. Woensdagmorgen begaf 

zich een bediende, die in de bijgebouwen 

sliep, naar het kasteel en bemerkte dat 

naast het slot van de deur een gat was 

gezaagd waardoor de inbrekers de deur 

aan de binnenkant konden openmaken. 

Onmiddellijk werd de barones gewekt en 

werden de burgemeester3 en de politie 

gewaarschuwd.  

Terstond liet de burgemeester een 

onderzoek instellen en het bleek dat 

verscheidene kostbare zilveren 

voorwerpen vermist werden tot een 

Voor u gelezen in De Utrechtsche Courant 

door Piet Daalhuizen 

 

Inleiding 

In de nacht van 3 op 4 mei 1921 boorden inbrekers een gat in de deur bij de hoofdingang 

van kasteel Rijnhuizen en wisten daardoor de deur te openen. Er werd, omgerekend naar 

euro’s, voor ongeveer € 2.300,00 buit gemaakt. De beide daders werden uiteindelijk in 

hoger beroep veroordeeld tot respectievelijk 3½ en 4 jaar gevangenisstraf. Een ongekend 

hoge straf, die doet denken aan klassenjustitie. Maar …….. ook de pers droeg haar 

steentje bij aan de beeldvorming van een internationale bende die het gewaagd had 

iemand van adellijke huize te beroven. De Utrechtsche Courant schreef in de periode van 

7 mei tot 22 november 1921 in totaal 12, soms lijvige, artikelen over de inbraak!  

In 1983 nam Jan Schut in zijn bundel “Jutphaas in het nieuws 1920 – 1929” alle 

krantenberichten over de inbraak op. Cor Coomans werkte zich enkele jaren daarna door 

de krantenarchieven en schreef het boekje “De inbraak in Rijnhuizen”. Ook publiceerde 

Coomans in 1986 in Cronyck de Geyn nog eens uitgebreid over het gebeurde uit 19211. 

Dit artikel is tot stand gekomen na het doorwerken van alle drie de genoemde boeken. De 

krantenteksten zijn niet in de toen gebruikelijke spelling van de Nederlandse taal 

overgenomen, maar naar de huidige gebruiken aangepast. De tekst is ingekort. 

Na de inbraak is de deur gerepareerd door het 
monteren van een passend stukje hout op de 
plek van de geboorde gaten. Dat is nu nog 
steeds te zien. (Foto: Peter Stennekes; 2012)  
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In Culemborg werd vernomen dat er een 

motorbootje gepasseerd was en dezelfde 

berichten kreeg men uit Beusichem en 

Rhenen.  

In Wageningen was het bootje nog niet 

waargenomen. Toch reed men door naar 

Arnhem, maar ook daar had men niets 

gezien. Toen kwam er een verlossend 

telefoontje van de burgemeester van 

Rhenen: “Genoemde boot houdt zich 

alhier schuil en is op weg naar Arnhem.” 

De Renkumse politie was er als de kippen 

bij en voer eveneens met een motorboot 

de rivier De Lek op. En weldra kwam het 

bootje in zicht.  

 

Vuurgevecht en arrestatie 

De opvarenden waren echter niet van 

plan zich zonder meer over te geven; zij 

openden plotseling het vuur op de 

politieboot en weldra was sprake van een 

revolvergevecht. Lang konden de in het 

nauw gedreven bandieten het niet 

uithouden, want hun bootje was zwaar 

beschadigd en de Renkumse politie trad 

kordaat op. Voordat zij zich echter 

overgaven, zagen ze nog kans om de buit 

en de revolvers over boord te gooien.  

 

Veronderstelling 

Men schijnt hier te doen te hebben met 

een internationale bandietenclub, want de 

‘heren’ waren in het bezit van kaarten uit 

het buitenland, revolvers, bijlen, zagen, 

hamers en alles wat verder maar tot het 

inbrekersvak behoort.  

 

De arrestatie op de Rijn 
Uit de Utrechtsche Courant van 9 mei  

 

“In aansluiting op de berichtgeving van 

zaterdag jl. over de arrestatie van twee 

inbrekers in een motorboot op de Rijn 

wordt nog vernomen, dat in de namiddag 

bedrag van honderden guldens4. 

De politie in Utrecht werd gewaarschuwd, 

het parket eveneens en bovendien kreeg 

veldwachter Fortuin uit Harmelen een 

boodschap om met zijn speurhond direct 

naar Jutphaas te komen. Direct na zijn 

aankomst begon de veldwachter een 

onderzoek. De hond werd aan 

verschillende voorwerpen lucht gegeven 

en liep vervolgens direct naar de 

Vaartserijn. 

Nader onderzoek wees uit dat er 

dinsdagavond een motorbootje in het 

kanaal was gesignaleerd, dat een ligplaats 

had gekozen aan de kant van het kasteel. 

De personen van het jachtje hadden in de 

loop van de avond nog een wandeling 

door het dorp gemaakt, waren vervolgens 

verder gevaren tot de fabriek van C.J. 

Cockuyt & Co5 om tenslotte aan te leggen 

aan de oostzijde van het kanaal, grenzend 

aan het park rond het kasteel.  

Dadelijk werd de mening geopperd, dat 

deze personen de diefstal gepleegd zouden 

kunnen hebben.  

De Jutphase veldwachter Oosterkamp, de 

rijksveldwachter Elzinga en enkele 

rechercheurs uit Utrecht stelden per auto 

een nader onderzoek in.  

Intussen was ook de officier van Justitie 

uit Utrecht gearriveerd, die dadelijk 

vingerafdrukken liet maken van de deur 

en andere voorwerpen.  

 

De auto met de veldwachters en de 

rechercheurs reed daarna naar Vreeswijk 

en daar bleek dat het bootje om 6.00 uur 

in de morgen de Koninginnensluis was 

gepasseerd. Nu ging men naar Vianen. 

Informatie leverde het gegeven op dat het 

bootje niet de Schipbrug was gepasseerd 

en dat het ook niet het Zederikkanaal was 

opgevaren. Dus moest het in de richting 

Arnhem zijn gegaan.  
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van 4 mei de politie in Renkum 

telefonisch vanuit Rhenen bericht 

ontving, dat een motorjacht genaamd 

“Mascotte” in aantocht was. Het is 

vermoedelijk gestolen en er bevinden zich 

vermoedelijk inbrekers op.  

Terstond begaven de politieagenten De 

Boer, Koopmans en Lamers zich in 

burgerkleding naar de rivier. De agenten 

De Boer en Koopmans gingen in een 

roeibootje de rivier op. Toen het jacht 

aankwam, sprong De Boer op het 

motorjacht, dat in volle gang was. Hij 

gelastte de stuurman op de wal aan te 

houden. Deze weigerde en zei door te 

willen varen naar Arnhem. De agent 

greep zelf het stuurrad, waarbij een 

worsteling ontstond. De tweede persoon 

die aan boord was, wierp onderwijl een 

pakket overboord. De stuurman had de 

agent bij de keel gegrepen, waarop deze 

zijn revolver trok en een tweetal schoten 

loste.  

De agent Koopmans, in de roeiboot, hield 

zich vast aan het jacht en werd door de 

tweede persoon belet zijn bootje aan het 

jacht te bevestigen. Al worstelende vielen 

agent De Boer en de stuurman in de 

kajuit. Toen wist agent Koopmans op het 

jacht te springen. Met de revolver in de 

hand trachtte hij De Boer te hulp te 

komen en schoot door de ruiten in de 

kajuit, waarin zich de beide dieven met 

De Boer bevonden.  

Een van de dieven wist daarop de revolver 

te grijpen en schoot op agent De Boer 

zonder hem te treffen. 

Nog een tweede keer wilde hij schieten, 

maar dat kon Koopmans hem beletten. 

Tenslotte wisten de beide agenten de 

dieven te overmeesteren en stuurden het 

jacht naar de wal, waar de derde agent 

Lamers te hulp kwam en hen in bedwang 

hield terwijl het jacht onderzocht werd.  

De agenten vonden verschillende 

voorwerpen die van diefstal afkomstig 

waren en verder een geladen dubbelloops 

jachtgeweer, een Browning revolver, twee 

dolkmessen, 150 scherpe patronen, twee 

scheermessen, 25 scherpe Browning 

patronen, een compleet stel 

inbrekerswerktuigen alsmede gummi-

handschoenen en touwschoenen. 

 

De beide dieven werden in verzekerde 

bewaring gesteld. Vervolgens is men gaan 

dreggen naar het pak, dat overboord was 

geworpen. De schippers Van Vliet wisten 

het pak op te halen. Het bevatte de 

zilveren voorwerpen die in Rijnhuizen 

waren gestolen. Ook werden op het jacht 

nog enkele kistjes sigaren aangetroffen die 

in Jutphaas waren ontvreemd.”  

 

Het vervolg 
 

Op 7 juli 1921 verscheen een bericht in de 

krant over de rechtszitting: “Donderdag 

21 juli, ’s-middags om half twee, zullen 

voor de Arrondissementsrechtbank te 

Utrecht terecht staan de beide 

Amsterdamse inbrekers die werden 

gearresteerd in verband met de grote 

inbraak en diefstal van zilver in Jutphaas. 

Er zullen twee verdedigers optreden, 

namelijk mr. Muller Massis en Francois 

Pauwels uit Amsterdam.” 

 

In de krant van 18 juli werden meer 

bijzonderheden vermeld: 

“De beide inbrekers waren Klaas Toledo, 

27 jaar, koopman, geboren en wonende te 

Amsterdam, deserteur van het 

Nederlandse leger en Cornelis de Gooyer, 

32 jaar, koopman, geboren te Diemen en 

wonend in Amsterdam.” 
 

Verder stond een opsomming van de 
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volledige buit in de krant:  

“Die bestond uit de volgende zilveren 

voorwerpen: 12 theelepeltjes, 18 vorken, 

18 lepels, 6 kleine vorken, 6 kleine lepels, 

4 sauslepels, 4 groentelepels, 2 slalepels, 2 

slavorken, 24 vorken, 24 lepels, 12 kleine 

vorken, 12 kleine lepels, 1 soeplepel, 1 

suikerstrooier, 1 mosterdlepeltje, 18 

vorken, 18 lepels, 12 kleine vorken, 12 

kleine lepels en verder 2 ontbijtkoeken, 

enkele sinaasappels, 2 kistjes met sigaren, 

wat sigaretten, een zilverdoek en 4 

servetten. Alles behoort toe aan 

jonkvrouw Ada Mathilda de Geer van 

Rijnhuizen, douairière-baron G.C.D. van 

Hardenbroek van Lockhorst.” 

 

De aanklacht luidde dat de beide 

beklaagden, Toledo en De Gooyer, 

tezamen en in vereniging gedurende de 

voor de nachtrust bestemde tijd in of 

omstreeks de nacht van 3 op 4 mei 1921 te 

Jutphaas, met het oogmerk zich 

wederrechtelijk voorwerpen toe te 

eigenen, een opening hebben geboord en 

gesneden in de voordeur van kasteel 

Rijnhuizen, waarna het mogelijk werd 

door het gat de voordeur te openen en de 

grendelknippen terug te schuiven.  

 

De rechtbank liet 13 getuigen oproepen 

voor de rechtszitting van 21 juli! 

 

De rechtszitting 
 

Naast het terechtstaan voor de inbraak, 

moesten de beide beklaagden zich ook 

verantwoorden voor hun verzet met 

vuurwapens tegen de agenten die hen 

wilden arresteren. De rechters waren de 

heren jonkheer mr. De Marrees van 

Swinderen en professor jonkheer mr. De 

Savornin Lohman. Openbare aanklager 

was jonkheer mr. Calkoen.  

De volledige aanklacht, het verhoor van 

de verdachten, het getuigenverhoor, het 

requisitoir van de openbare aanklager en 

de strafeisen, alsmede de pleidooien van 

de beide verdedigers stonden na de 

rechtszitting in extenso (in zijn geheel/

breedvoerig) in de krant gepubliceerd. Het 

vergde méér dan één volle krantenpagina! 

 

Op 27 juli 1921 volgde uitspraak van de 

rechters die eveneens volledig werd 

gepubliceerd. Klaas Toledo kreeg 3½ jaar 

gevangenisstraf en Cornelis de Gooyer 4 

jaar.  

In hoger beroep, in september 1921, eiste 

de advocaat-generaal zelfs 5 en 7 jaar. Bij 

de uitspraak op  

11 oktober 1921 hield de rechter het 

echter bij 3½ en 4 jaar. 

In november 1921 volgden nog enkele 

zittingen inzake het vuurwapenbezit en 

het schietincident. 

 

Voetnoten:  
1. Uitgave van juli 1986; pagina’s 87 t/m 118. 

2. Jonkvrouw Ada Mathilda de Geer van 

Rijnhuizen werd op 2 november 1857 op 

Rijnhuizen geboren. Zij huwde op 14 

oktober 1880 met Gijsbert Carel Duco 

baron van Hardenbroek van Lockhorst. De 

baron overleed 17 januari 1902. De 

adellijke weduwe, jonkvrouw Ada 

Mathilda de Geer van Rijnhuizen, 

douairière G.C.D. baron van Hardenbroek 

van Lockhorst, bleef op het kasteel wonen 

tot haar overlijden op 27 november 1943. 

3. E.C. Erzeij. 

4. Totaal-overzicht in de krant van 21 juli 

1921 in het vervolg van dit artikel. 

5. Thans bekend als de vestiging van Henkel. 
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Nog eens uw aandacht……. 
 

Oproep! 
 
In ons Museum Warsenhoeck wordt van 9 september t/m 31 december 2012 een tentoonstel-
ling gehouden over “BIJZONDERE VERZAMELINGEN” .  
De Expositiegroep wil aandacht schenken aan de bijzondere verzamelingen van leden van de 
Historische Kring Nieuwegein. Wanneer u iets bijzonders verzamelt en dat graag eens aan 
anderen laat zien, neem dan s.v.p. contact op met Bets Rijdes via telefoon 030-6052775 of 
rijdes@rijdes.nl 
 
 

“De school: Van leesplank tot computer” 
 
Onder deze titel wordt in Museum Warsenhoeck een tentoonstelling gehouden over 100 jaar 
basisonderwijs. De expositiegroep heeft een geweldige verzameling bijeen weten te brengen 
van historische schoolboeken en andere lesmiddelen. Op de hooizolder is een ‘ouderwetse’ 
schoolklas ingericht.  
Geweldig om te zien en het roept bij jong en oud herinneringen op aan de schooltijd. 
De expositie vindt plaats in samenwerking met andere musea in de regio, onder meer uit Via-
nen, IJsselstein en met het Vreeswijks Museum. Bovendien is de tentoonstelling ‘gebruikt’ 
voor een activiteit van Kunst Centraal voor alle basisscholen in Nieuwegein; er komen ten-
minste 1.000 schoolkinderen op bezoek. 
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Waar is de bodebus van Jutphaas gebleven?Waar is de bodebus van Jutphaas gebleven?Waar is de bodebus van Jutphaas gebleven?Waar is de bodebus van Jutphaas gebleven? 
door Jacques Lemminkdoor Jacques Lemminkdoor Jacques Lemminkdoor Jacques Lemmink    

    

SPOORLOOSSPOORLOOSSPOORLOOSSPOORLOOS!!!!    

Waar is de bodebus van Jutphaas gebleven? Het Gemeentearchief  Nieuwegein beheerde 

tot 1 januari 2011 de archieven van de voormalige gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. In 

een van deze archieven bevindt zich een zogenaamde bodebus. Het is de bodebus van 

Vreeswijk. Maar waar is de bodebus van Jutphaas gebleven? Die is zoek. Dat er een 

geweest moet zijn, bewijst onderstaande foto uit 1954. 

Uiterst rechts gemeentebode A.M. Hagoort, herkenbaar aan het dragen van de Jutphase bodebus. De 

afbeelding dateert van 1 januari 1954. Op die datum werd de wijk Hoograven bij de gemeente 

Utrecht gevoegd. Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie poseerde het college van burgemeester 

& wethouders met twee gemeenteambtenaren in de raadszaal van het oude gemeentehuis aan de 

Herenstraat. V.l.n.r. gemeentesecretaris G.S. de Rooij, wethouder Th. Peters, burgemeester mr. 

J.M.M. Hamers, wethouder M. Sixma en tenslotte de gemeentebode, A.M. Hagoort. 

DEDEDEDE    BODEBODEBODEBODE 

Onder de lagere functionarissen namen bodes een belangrijke plaats in. Zo moesten zij 

een eed afleggen. Zij waren gerechtsdienaren en stonden onder bevel van schout en 

schepenen vergelijkbaar met de tegenwoordige gerechtsdienaren. Het was en is nog steeds 

een vertrouwensambt. 

De bodes horen namelijk in de burgemeesterskamer verschillende gesprekken. Zij moeten 

dus kunnen zwijgen; ze staan in dienst van het bestuurscollege en moeten zijn 

briefwisseling vervoeren en mondelinge boodschappen en mededelingen overbrengen. Zo 
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vormen zij een essentiële schakel in het stedelijke bestuursapparaat. Zij zorgen voor een 

vlotte communicatie met en werking van de verschillende instellingen. 

 

BODEBUSBODEBUSBODEBUSBODEBUS 

Een bodebus was vroeger een onderscheidingsteken dat werd gedragen door bodes die in 

dienst waren van overheden als de kamers van de Staten Generaal, provincies, gemeenten 

en waterschappen. De geschiedenis van de bodebus gaat terug tot de middeleeuwen. 

Bodes, die berichten moesten overbrengen, droegen deze geschreven en met de zegel van 

de opdrachtgever voorziene stukken in een bus aan de gordel. Later werd aan deze 

bodebus een schildje toegevoegd met het wapen van de instantie die de bode 

vertegenwoordigde.  

 

Bronvermeldingen en literatuurBronvermeldingen en literatuurBronvermeldingen en literatuurBronvermeldingen en literatuur 
ArchievenArchievenArchievenArchieven:  

‘Instructie voor de gemeentebode, met bodebus 1913’ , in: Inventaris van het archief van 

de voormalige gemeente Vreeswijk: gemeentebestuur 1814- ca. 1939, invnr. 2572.  

De bodebus van Jutphaas werd niet aangetroffen in de verschillende archiefinventarissen 

van de voormalige gemeente Jutphaas. 

Literatuur:Literatuur:Literatuur:Literatuur: 

• M. Agterberg, De Bodebus in het 

Noorden: Inventarisatie van bodebussen 

van gemeenten, waterschappen en 

ambachtsgilden in Groningen, Friesland 

en Drenthe (Schipluiden, 1984);  

• De Bodebus in Gelderland, Utrecht en 

Overijssel: Inventarisatie van 

bodebussen van gemeenten, 

waterschappen en ambachtsgilden 

(Schipluiden, 1983);  

• De Hollandsche Bodebus: Inventarisatie 

van bodebussen van gemeenten, 

waterschappen en ambachtsgilden in 

Noord- en Zuid-Holland (Schipluiden, 

1980);  

• De Bodebus in het Zuiden: 

Inventarisatie van bodebussen van 

gemeenten, waterschappen en 

ambachtsgilden in Zeeland, Noord-

Brabant, Limburg en België 

(Schipluiden, 1981);  

• Met aanvulling en Toevoegingen op de 

inventarisatie van De Bodebus in de 

Lage Landen. Gorinchem, 1988  

(Schipluiden, 1995). 

De bodebus van de voormalige gemeente 

Vreeswijk, gedragen door de inmiddels 

gepensioneerde Hans Kampers. 
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De eerste plannen; 1870 De eerste plannen; 1870 De eerste plannen; 1870 De eerste plannen; 1870 ––––    1878187818781878 

Niet iedereen zal zich realiseren dat het 

oorspronkelijke idee van een raillijn naar 

IJsselstein al ruim 140 jaar geleden is 

ontstaan. In de tweede helft van de 19de 

eeuw rijzen in Nederland de spoorlijntjes 

als paddenstoelen uit de grond. In 1870 

komt het de gemeente IJsselstein ter ore 

dat men plannen heeft voor de aanleg van 

een spoorlijn Antwerpen - Breda -  

Gorinchem – Utrecht. De vooruitstreven-

de gemeenteraad ziet een halte in     

IJsselstein helemaal zitten en in het begin 

van 1870 dient de gemeente IJsselstein bij 

de Minister van Binnenlandse Zaken een 

verzoek in om de aan te leggen spoorlijn 

Antwerpen – Breda – Gorinchem – 

Utrecht ook door IJsselstein te laten lopen, 

door een oversteek over de Lek te maken 

‘bij den steenoven in de rigting van 

Lexmond’. Er wordt naar voren gebracht 

dat de gemeente Vianen, in de nabijheid 

van de genoemde steenoven gelegen, hier 

ook mee gebaat zal zijn. 

 

Enige tijd later wordt aan de heren F. van 

den Ouweland en P.M. Montijn een 

voorlopige concessie verleend voor het 

aanleggen en exploiteren van een spoor-

lijn van Rotterdam, Schoonhoven via 

Lopik, IJsselstein, Jutphaas, Houten en 

Wageningen tot Arnhem. 

In maart 1873 verzoekt de ‘permanente 

commissie der afdeling IJsselstein van de 

vereeniging ter bevordering van fabrieks- 

en handelsnijverheid’ de gemeente   

IJsselstein, om positief te reageren op de 

subsidieaanvraag van de heren Van den   

Ouweland en Montijn en, zo mogelijk, de 

voor de spoorweg benodigde gemeente-

grond kosteloos af te staan. 

In de raadsvergadering van 28 maart van 

datzelfde jaar wordt dit verzoek in behan-

deling genomen, en wordt besloten gratis 

afstand te doen van de benodigde gemeen-

tegrond, in het vooruitzicht dat dit gunstig 

voor IJsselstein zal zijn. Tevens is de 

gemeenteraad bereid een geldelijke subsi-

die te verlenen op voorwaarde dat er een 

station zal komen op hoogstens 10 minu-

ten afstand van de kom der gemeente. 

Voor deze subsidie zullen pogingen 

aangewend worden tot deelneming in de 

geldlening bij de ‘gegoede ingezetenen’. 

 

In de herfst van 1873 wordt de concessie 

overgenomen door de heer Otlet uit 

Brussel en de heer Wilmart uit Brugge. 
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 In datzelfde najaar (november) wordt een 

provinciale subsidie aangevraagd, maar de 

‘autoriteit’ beschouwt de aanvraag ‘als een 

zaak van handel’ , en derhalve zal de 

gedane aanvraag om een toelage uit de 

provinciale geldmiddelen, geen steun van 

de zijde van ’s-Konings commissaris 

ondervinden. 

Op 11 mei 1874 krijgt de gemeente   

IJsselstein de ‘stukken’, welke verband 

houden met de onteigeningen voor de 

aanleg van de spoorlijn, toegestuurd van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken, 

met de opdracht deze voor de termijn van 

30 dagen ter inzage te leggen (de zon-

dagen niet inbegrepen) waarna ze weer 

teruggestuurd moeten worden naar de 

‘Commissaris des Konings’ van de     

provincie Utrecht. 

In de IJsselsteinse raadsvergadering van 5 

juni 1874 besluit de Raad, naar aanleiding 

van deze stukken, nadere inlichtingen te 

vragen bij de ingenieur van de spoorweg, 

met name over de plaats van het station, 

de route en de eventueel aan te leggen 

‘communicatie’-weg langs deze lijn. 

Uit de brief die 11 dagen later bij de 

gemeente binnenkomt, blijkt hoe deze 

aanleg het IJsselsteinse stadsbeeld ingrij-

pend zal veranderen. De brief luidt als 

volgt: 

 

La Hage, 16 Junij 1874 

 

Wij hebben de eer UEd: de ontvangst te 

berigten van Uwe missive van den 8 

dezer, waarin door UEd: eenige ophelde-

ringen gevraagd worden betrekkelijk de 

rigting van onze lijn, in de nabijheid van 

IJsselstein. Ten einde te voldoen aan de 

gewenschte voorwaarden tot bekoming 

der door de Gemeenteraad van IJsselstein 

beloofde subsidie van fl. 5000,00 hebben 

wij juist de daarstelling van een Station 

ontworpen ten oosten van den Straatweg 

van IJsselstein naar Utrecht op ongeveer 

800 meter afstand van de kom der    

gemeente. 

De lijn zal de Paardenlaan volgen, enzoo 

als UEd: zult kunnen opmaken uit het 

plan en de beschrijving aan het onderzoek 

onderworpen, zal deze laan worden 

vervangen door een parallelweg van 

dezelfde breedte. De boomen van deze 

laan zullen moeten worden geveld, doch 

wij kunnen bij de onteigening rijpelijk 

overwegen, welke bestemming daaraan te 

geven. 

 

Ontvang, Mijne Heeren, de verzekering 

onzer bijzondere hoogachting. 

 

Voor de Concessionarissen 

 

De Hoofdingenieur. 

 

De gemeente IJsselstein heeft blijkbaar 

veel zin in de spoorlijn en kijkt niet op 

een boompje, ook al gaat het om de  

Paardenlaan, in IJsselstein wel ‘het 

mooiste laantje van Nederland’ genoemd. 

Begin juli 1874 stuurt men een verzoek 

aan de Provinciale Staten om alsnog 

subsidie te verlenen ‘vanwege den min-

sten Welvaart’ die bij de aanleg van de 

spoorlijn voor deze gemeente zal ontstaan; 

ze noemen het ‘een gunste van het hoog-

ste belang’. 

 

Werd de subsidie in het najaar van 1873 

nog geweigerd, nú wordt in de vergade-

ring van 24 juli 1874 medegedeeld dat de 

Staten van Utrecht bereid zijn voor de 

ontworpen en geconcessioneerde spoor-

weglijn Rotterdam – Arnhem – Munster, 

een subsidie te verlenen van fl. 50.000,00, 

te verdelen in twintig jaarlijkse bijdragen 

van fl. 2500,00, onder de voorwaarden: 

1. Dat de zijtak IJsselstein – Utrecht 

gelijktijdig met de hoofdlijn worde 
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aangevangen en in exploitatie gebragt. 

2. Dat zoveel mogelijk alle stations, maar 

zeker aan die van IJsselstein,  

Wijk bij Duurstede, Amerongen en 

Rhenen, gelegenheid worde gegeven 

tot het laden en lossen van koopmans 

goederen. 

3. Dat de eerste uitkering niet zal plaats 

hebben, voordat de lijn Rotterdam – 

Arnhem, met de zijtak IJsselstein - 

Utrecht, in exploitatie zal zijn ge-

bragt. 

 

In april 1875 schrijft de Handelssociëteit 

te Utrecht naar de gemeente IJsselstein. 

De brief meldt dat de Sociëteit een ver-

zoekschrift aan de Minister van Binnen-

landse Zaken en aan de Tweede Kamer 

heeft gestuurd om een hoofdspoorweglijn 

vanuit Utrecht via Gorinchem naar Breda 

aan te mogen leggen. De Handelssociëteit 

vraagt in de brief vervolgens of de  

gemeente IJsselstein het verzoekschrift 

wil ondersteunen door eveneens een brief 

naar de minister te sturen.  

De gemeente gaat op dit verzoek in. 

 

Als er echter op 17 juni 1875 een geldelij-

ke bijdrage uit de gemeentekas wordt 

gevraagd door de heren F. van den    

Oudeland te Parijs en J.A. Baron van 

Hardenbroek te Utrecht (die inmiddels de 

concessie hebben gekregen voor de aanleg 

en exploitatie van een spoorlijn van 

Utrecht naar Antwerpen), gaat het de 

gemeente toch veel geld kosten, omdat 

reeds subsidie is toegezegd voor de lijn 

Rotterdam – Arnhem – Munster van de 

heren Otlet en Wilmart. 

De gemeente IJsselstein is wel bereid tot 

kosteloze afstand van de voor de weg 

benodigde gemeentegrond. Dit hangt 

overigens wel af van de afstand waarop de 

spoorweg de gemeente zal passeren. 

In december 1875 komt er bericht van het 

ministerie dat er binnen korte tijd een 

begin gemaakt gaat worden met de ontei-

geningen van percelen, nodig voor de 

aanleg van een spoorlijn Rotterdam – 

Houten en IJsselstein – Utrecht, zijnde de 

eerste sectie. Het ontwerp is reeds bij de 

Tweede Kamer in behandeling. 

Begin april worden de onteigeningsstuk-

ken voor een ieder ter inzage gelegd en 

tevens wordt een zitting gehouden door 

de commissie uit de Gedeputeerde Staten 

op woensdag 19 april ’s middags van één 

tot twee uur voor het aanhoren van in te 

dienen bezwaren. 

Merkwaardig genoeg wordt er verder in 

de Raad niet meer over deze hoorzitting 

gesproken, zodat het resultaat hiervan niet 

bekend is. 

Op 17 juni 1878 komt er nog een brief in 

de Raad in behandeling van Gedeputeerde 

Staten, met de mededeling dat de conces-

sies, verleend aan de heren Otlet en 

Wilmart en overgedragen aan de  

Rotterdam – Munster Spoorweg  

Maatschappij: 

1. Voor de aanleg en exploitatie van een 

spoorweg van Rotterdam, langs 

Schoonhoven, IJsselstein, Jutphaas, 

Wijk bij Duurstede en Wageningen, 

naar Arnhem, van 1 mei 1873 en 

2. Voor de aanleg en de exploitatie van 

een spoorweg van Arnhem, langs 

Winterswijk naar de Pruissische 

grenzen in de rigting van Munster, 

van 15 mei 1874, 

door de Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid per 28 Mei 1874 zijn inge-

trokken. 

 

De eerste pogingen om een spoorlijn door 

of langs IJsselstein te krijgen zijn mislukt! 

 

Het veelbelovende jaar 1881Het veelbelovende jaar 1881Het veelbelovende jaar 1881Het veelbelovende jaar 1881 

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij 

dient op 9 juli 1881 bij B en W. van 
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IJsselstein een verzoek in om vergunnin-

gen. Deze maatschappij, die gevestigd is in 

Utrecht en waarvan de heer Hamelink 

directeur is, heeft in de provincie      

Friesland al een concessie verkregen voor 

een net van ruim 200 km. tramweg. 

Daarvan is in 1881 al een deel uitgevoerd. 

Nu wil men ook een tramwegnet aanleg-

gen ter verbinding van de voornaamste 

steden van Noord Holland, Zuid Holland 

en Utrecht en met de voornaamste platte-

landsgemeenten. Het gaat hier globaal om 

drie lijnen: 

a. Een lijn Utrecht – Uithoorn –  

Amsterdam, met een zijtak Uithoorn– 

Hoofddorp – Haarlem. 

b. Een lijn Rotterdam – Moerkapelle – 

Waddinxveen – Boskoop – Alphen – 

Zevenhoven, naar Uithoorn waar 

deze lijn aansluit op de onder a. 

genoemde lijn. Aan deze lijnen zitten 

zijtakken van Moerkapelle, over 

Zegwaard – Leidschendam –  

Voorburg naar Den haag, en een 

Afbeelding 1: Verkleinde plattegrond van het ontwerp van de Nederlandschen Tramweg.  
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zijtak van Alphen, via Koudekerk 

naar Leiden met tenslotte nog een 

derde zijtak; van Waddinxveen gaat 

deze via Bloemendaal naar Gouda, 

waar hij aansluit op de lijn genoemd 

onder c. 

c. Een lijn van Gouda, langs Haastrecht 

en Vlist naar Schoonhoven. Van daar 

uit gaat het verder over Lopik en 

IJsselstein, langs Oudenrijn en  

Hommel naar Utrecht, ter aansluiting 

op de lijn onder a. 

 

Op 8 augustus 1881 komt er een verzoek 

binnen van J.M. Müller uit ’s-Gravenhage 

namens een tramweg-maatschappij in 

oprichting (later zal dit de IJsel – Stoom-

tramweg Maatschappij worden), om 

voorlopig geen vergunning te verlenen 

aan derden, aangezien deze maatschappij 

het plan heeft een stoomtramweg aan te 

leggen tussen Woerden – IJsselstein – 

Montfoort – Oudewater – Haastrecht – 

Schoonhoven en Gouda, waarvan de 

definitieve aanvraag om een concessie in 

voorbereiding is. Men wijst op de betere 

en snellere verbinding welke tussen de 

genoemde plaatsen zal ontstaan, hetgeen 

zeer gewenst is, vooral in het ‘ongunstige 

jaargetijde’ van november tot april als de 

wegen vrijwel onbegaanbaar zijn. Dit is 

ook de reden waarom bij een eerdere 

bespreking de plannen voor een paarden-

tramweg terstond afgekeurd werden. 

In een schrijven van 22 augustus 1881 

wordt de lijn als volgt omschreven: 

Gouda – Haastrecht (met zijlijn naar 

Schoonhoven) – Oudewater – Montfoort – 

over de IJsseldijk gemeente Heeswijk 

(particuliere weg) – via de Achtersloot 

naar IJsselstein, door IJsselstein, over de 

draaibrug, via de Stadsweg, langs de 

Geinbrug naar Jutphaas en door naar 

Utrecht. Het plan is om Vreeswijk ook op 

het net aan te sluiten. 

Voor IJsselstein betekent het dus dat de 

tram, komende van Montfoort, over de 

Achtersloot gaat, dan door de            

Benschopperpoort, Benschopperstraat en 

Utrechtsestraat loopt en aan de andere 

kant via de IJsselpoort de stad weer uit 

gaat. Vervolgens over de IJsselbrug (toen 

nog een draaibrug) en dan via de    

Utrechtseweg in de richting van de   

Geinbrug zal lopen. 

In die brief vraagt de maatschappij de 

gemeente een ‘Calque’ der kadastrale kaart 

van die delen van de gemeente waar de 

tram door gaat lopen, toe te zenden. De 

gemeente IJsselstein voldoet aan het 

verzoek en geeft opdracht aan Albertus 

Poot om de ‘calque’ te vervaardigen. 

Verder zal de gemeente ook op dit ver-

zoekschrift niet direct ingaan; ook nu 

wordt een afwachtende houding aangeno-

men. 

 

Om de zaak nog ingewikkelder te maken: 

Op 22 augustus 1881 komt er een derde 

bericht over de aanleg van een tramlijn 

binnen, deze keer van de heer A.K. van 

Garderen te Gouda. Hij heeft plannen 

voor de aanleg van een spoorlijn van 

Rotterdam, langs of door Kralingen, 

Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan 

den IJssel en Moordrecht naar Gouda en 

dan verder via Haastrecht, Oudewater, 

Willeskop, Montfoort en Oudenrijn naar 

Utrecht, met een zijlijn vanaf de        

Heeswijkerweg, op de hoogte bij  

Knollemanshoek, langs de Achtersloot, 

door IJsselstein naar Jutphaas en vervol-

gens in verbinding met de geconcessio-

neerde stoom-tramweg Utrecht –  

Vreeswijk. Ook voor deze lijn wordt een 

week later een vergunning aangevraagd. 

Net als bij de twee eerdere aanvragen 

wordt de aanvraag door IJsselstein in 

overweging gehouden; later zal een 

definitieve beslissing worden genomen. 
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De gemeente IJsselstein staat dan voor de 

taak om uit de drie aanvragen een keuze 

te maken. Het zullen er uiteindelijk nog 

maar twee zijn, waardoor een besluit al 

wat gemakkelijker valt te nemen. 

De eerste afvaller meldt zich op 19 sep-

tember 1881. De heer A.K. van Garderen 

stuurt de gemeente een brief, waarin hij 

zegt zijn aanvraag om een concessie voor 

de laatstgenoemde lijn in te trekken en 

verdere initiatieven geheel aan de heer 

J.H. Müller, directeur van de IJsel-

Stoomtramweg Maatschappij (IJ.S.M.) 

over te laten. Hij heeft namelijk overeen-

stemming met de IJ.S.M. bereikt, dat de 

lijn Gouda – Utrecht van de IJ.S.M. een 

aansluiting zal krijgen op de lijn Gouda – 

Rotterdam, die wel voor de heer Van 

Garderen voorbehouden blijft. Hij ver-

zoekt dan ook zo spoedig mogelijk gunstig 

te beschikken op het verzoek om een 

concessie van de IJ.S.M. om een spoedige 

aanleg te bevorderen. 

 

Er blijven nu dus nog twee aanvragen 

over: 

1. De Nederlandsche Tramweg       

Maatschappij (N.T.M.) 

2. De IJsel-Stoomtramweg                

Maatschappij (IJ.S.M.) 

 

Aangezien de N.T.M. als eerste een aan-

vraag indiende, heeft het college van B. en 

W. deze maatschappij het eerst aange-

schreven met het verzoek om uiterlijk 

vóór 17 oktober 1881 te berichten of men 

met de volgende drie voorwaarden ak-

koord wil gaan: 

1. Dat er zekerheid bestaat dat        

IJsselstein in de aan te leggen lijn 

Utrecht – Schoonhoven zal worden 

opgenomen. 

2. Dat met de aanleg van die spoorweg 

vóór of op 1 februari 1882 zal worden 

begonnen en dan het karwei binnen 

de kortst mogelijke tijd voltooid zal 

zijn. 

3. En dat de maatschappij de goede 

uitvoering van het geheel wil garan-

deren tegen een borgsom van  

fl. 3000,00. 

 

Bij afwijzing van de voorwaarden of geen 

bericht vóór 17 oktober 1881 zullen er 

voorstellen bij de Raad ingediend worden 

om dan een concessie te verlenen aan de 

IJ.S.M. 

Het antwoord komt op 15 oktober: 

1. Als de overige gemeenten de conces-

sie verlenen, zal ook IJsselstein in de 

lijn worden opgenomen. 

2. Het is onmogelijk om nu al te bepalen 

dat vóór 1 februari 1882 met de 

aanleg zal worden begonnen. En, 

omdat de maatschappij geen verplich-

tingen op zich wil nemen en niets wil 

beloven wat misschien niet waar te 

maken is, kan zij deze voorwaarde 

niet accepteren. 

3. Vervalt (zie bij punt 2). 

 

Een helder en eerlijk antwoord, maar toch 

negatief. Dat betekent het einde van de 

onderhandelingen met de N.T.M. 

De IJ.S.M. is dan nog als enige kandidaat 

over. 

B. en W. vraagt de leden van raad om de 

IJ.S.M. de voorgestelde vergunning te 

verlenen op voorwaarden door die maat-

schappij in overleg met B. en W. vast te 

stellen, behoudens bekrachtiging daarvan 

door de Raad. 

Het voorstel wordt op 20 oktober 1881 in 

stemming gebracht en met 7 stemmen 

vóór en 1 stem tegen aangenomen. 

Vervolgens worden dezelfde drie vragen 

als eerder aan de N.T.M. gesteld aan de 

IJ.S.M. voorgelegd. 

 

De IJ.S.M. gaat met alle voorwaarden 
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akkoord. Wel maakt men bezwaar tegen 

de in de tweede voorwaarde genoemde 

datum van 1 februari 1882 waarop met de 

aanleg begonnen moet zijn, omdat de 

voldoening aan die voorwaarde afhanke-

lijk is van de door de Minister van     

Waterstaat, Handel en Nijverheid te 

verlenen vergunningen. 

Op 6 september 1881 komt de officiële 

aanvraag om een concessie van de IJ.S.M. 

binnen voor de volgende lijnen: 

a. Gouda – Oudewater – Montfoort –  

De Meern – Utrecht. 

b. Gouda – Stolwijk – Bergambacht – 

Schoonhoven. 

c. Montfoort – IJsselstein – Jutphaas. 

d. IJsselstein – Benschop – Polsbroek – 

Schoonhoven (tot het pontveer). 

e. Bij het niet doorgaan van de lijn 

genoemd onder b.: Oudewater – Dam

-Polsbroek – Schoonhoven. 

 

Wat IJsselstein betreft bestaat de 

concessieaanvraag dus uit twee delen: 

1. De zijlijn van de lijn Gouda – Utrecht: 

‘over den Achthovensche dijk’ naar 

IJsselstein (hiermee wordt de      

Achtersloot bedoeld) en bij te veel 

bezwaren van de eigenaren of beheer-

ders van de benodigde grond, zal de 

spoorweg over de IJsseldijk naar 

IJsselstein gaan. 

2. De lijn IJsselstein, via Benschop en 

Polsbroek naar Oudewater en 

Schoonhoven. 

 

De concessie is aangevraagd onder 12 door 

de IJ.S.M. gestelde voorwaarden, waarvan 

we er enkele noemen: 

• Dat de gemeente de wegen onder haar 

beheer, voor zoverre zij hiertoe de 

bevoegdheid heeft, kosteloos in 

bruikleen aan de IJ.S.M. afstaat, 

alsmede ‘een stukje gronds in vollen 

eigendom, gelegen aan het water, 

tegenover het kasteel en de         

Kloosterstraat, tot het oprichten van 

een sierlijk station met wachtkamer 

en remise’, waarvan plan en tekenin-

gen aan de goedkeuring van Burge-

meester en Wethouders onderworpen 

zullen worden. (Helaas zijn deze 

tekeningen waarschijnlijk niet ge-

maakt; er is in ieder geval niets over 

te vinden in de archieven). 

• Dat de maatschappij kosteloos met 

elke trein de ‘Gemeente- en Politie 

beambten, mits in dienst en in uni-

form, zal vervoeren’. 

• Dat de lijn in constructie en materieel 

solide zal zijn en naar plaatselijke 

behoefte ingericht. 

• De maatschappij zal minstens drie 

maal daags een trein vice-versa laten 

lopen tussen de aangewezen plaatsen 

en ‘zooveel maal meer als plaatselijke 

omstandigheden dit zullen vorderen’. 

Tevens zorgt zij voor ‘eene telegrafi-

sche verbinding tusschen hare    

Stations’ onder nadere goedkeuring 

van de Minister van Waterstaat enz. 

 

Weg en materieel zullen solide gemaakt 

worden. De locomotieven volgens een 

deugdelijk systeem, bijvoorbeeld dat van 

Merryweather and Sons uit Londen of een 

ander. De wagons zullen verdeeld zijn in 

compartimenten van de eerste- en de 

tweede klasse, alsmede een bagagewagen. 

Op marktdagen of andere drukke dagen 

zullen er meer treinen lopen. 

 

Op 27 september 1881 wordt er nog eens 

bij de gemeente IJsselstein op aangedron-

gen om spoedig een definitief besluit te 

nemen, daar er al door verschillende 

gemeenten concessies zijn verleend en 

ook omdat de lijn verlengd zal worden 

naar ’s Gravenhage, met een zijlijn naar 

Leiden. Ook met het oog op de bestelling 
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van materiaal, dat bij afname van grotere 

hoeveelheden voordeliger is dan een 

kleine partij, is een spoedige afhandeling 

van de zaak dubbel gewenst. 

Op 12 oktober 1881 dringt de IJ.S.M. nog 

eens aan om spoedig te beslissen. Men is 

niet ongenegen om Lopik via Benschop 

met IJsselstein en Schoonhoven te verbin-

den. Men verzoekt vóór 25 oktober te 

beslissen. Benschop heeft dan reeds een 

vergunning verleend en ook de gemeente 

Oudenrijn gaf al zijn concessie af. 

De gemeente IJsselstein kan het echter 

nog niet eens worden over de voorwaar-

den en dus wordt de termijn van 25 

oktober niet gehaald. 

 

Op 28 november komt er weer een wijzi-

ging in het plan: de lijn Knollemanshoek – 

IJsselstein (door de Achtersloot dus) komt 

te vervallen en hiervoor in de plaats komt 

een lijn IJsselstein – Hommel – Utrecht, 

waardoor IJsselstein een directe verbin-

ding met Utrecht zal krijgen. 

 

Het jaar 1881 is voorbijgegaan zonder dat 

de plannen voor de tramlijn definitieve 

vormen hebben aangenomen! 

Afbeelding 2: De Merryweather locomotief RSTM 2  in het Nederlands Spoorwegmuseum. Deze 

(laatst overgebleven stoomtram locomotief van dit type) is gebouwd en in dienst gesteld in 1881 

voor de Rijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij op de lijn Katwijk aan Zee - Rijnsburg. 

(Foto overgenomen van Wikimedia; auteur: Quistnix). 
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Het vervolg 1882 en 1883Het vervolg 1882 en 1883Het vervolg 1882 en 1883Het vervolg 1882 en 1883 

Op 20 februari 1882 wordt er een verga-

dering gehouden in het stadhuis van 

IJsselstein, waarvoor de burgemeesters (of 

hun gevolmachtigden) van de gemeenten 

Schoonhoven, Lopik, IJsselstein, Jutphaas, 

Oudenrijn en Utrecht en de directie van 

de IJ.S.M. zijn uitgenodigd. 

• Voor de stad Utrecht komt de heer 

J.N. Breebaart, de bouwkundig inspec-

teur; 

• Voor Jutphaas komt wethouder  

J.F. Schalij; 

• De gemeente Oudenrijn laat weten 

niet aanwezig te zijn omdat de tram 

over een rijksweg door deze gemeente 

komt te lopen en ze er als gemeente 

niets over te zeggen heeft. 

• De IJ.S.M. heeft een vertegenwoordi-

ger gezonden. 

• Van Lopik en Schoonhoven zijn wel 

afgevaardigden aanwezig. 

• Niet duidelijk is of de gemeente 

Vreeswijk in de vergadering was 

vertegenwoordigd. 

 

Tijdens de vergadering worden door de 

verschillende gemeenten voorwaarden 

gesteld aan de IJ.S.M., maar die worden 

later niet door de IJ.S.M. geaccepteerd. 

In de vergadering maken Lopik en 

Schoonhoven duidelijk dat de tramlijn 

niet in hun belang is. De IJ.S.M. gaat er 

dan over denken om de verbinding 

Schoonhoven – Lopik – IJsselstein niet aan 

te leggen. 

De gemeenten Jutphaas en Vreeswijk 

daarentegen zien de tramlijn wel zitten en 

verlenen alle medewerking aan de plan-

nen. 

De IJ.S.M. toont zich dan ook bereid de 

gemeenten Utrecht – Jutphaas – Vreeswijk 

en IJsselstein via een tramlijn met elkaar 

te verbinden. 

Afbeelding 3:  Plattegrond van het ontwerp van de IJsel Stoomtramweg Maatschappij, getekend 

door Dick van der Spek (9-2002). De kaart bevindt zich in de Collectie NVBS Railverzamelingen. 
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Als reactie op de voorwaarden van de 

gemeenten uit de vergadering heeft de 

IJ.S.M. een nieuwe lijst opgesteld van 

voorwaarden waarmee de maatschappij 

akkoord gaan. 

 

Een aantal punten uit deze lijst: 

• De richting van de aan te leggen 

tramweg is als volgt: De Meern – 

Oudenrijn – Utrecht; IJsselstein – 

Jutphaas – Utrecht; Jutphaas –

Vreeswijk;  

IJsselstein – Lopik – Cabauw (of  

Benschop) – Schoonhoven; (de laatste 

alleen als de lijn Schoonhoven – 

Gouda niet wordt gerealiseerd.); De 

rails zullen zoodanig worden aange-

legd dat de passage geene stremming 

of onveiligheid ondervindt. voor den 

bouw van een net station aan het 

einde der Kloosterstraat, alsmede 

remise zal de gemeente IJsselstein aan 

de IJsel Stoomtramweg Maatschappij 

gedurende den concessie-tijd een 

gedeelte gronds en water afstaan ter 

inhouds-grootte van ongeveer 250 m² 

tegen eene jaarlijkse recognitie van    

fl. 0,02 per m² afkoopbaar tegen 

penning 10. 

• De IJ.S.M. zal met elken trein de 

gemeentepolitie, mits in dienst en 

uniform, kosteloos vervoeren (Het 

hoofd der gemeente geeft deze ambte-

naren, voor de controle der maat-

schappij, hiervoor een bewijs). 

• De maatschappij zal minstens drie 

maal daags een trein laten loopen, en 

zoveel malen meer als plaatselijke 

omstandigheden dit zullen vorderen. 

Tevens zorgt zij, onder nadere goed-

keuring van Z.Ex. den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid enz. 

voor eene telegrafische verbinding 

tusschen hare stations. 

• Er zal een som van fl. 2000,00 gedepo-

neerd worden bij de gemeenteontvan-

ger, als waarborg. Bij ingebruikname 

van de tramlijn of een gedeelte daar-

van, door het publiek, zal deze som 

met 5% rente terug gestort worden op 

de rekening van de IJ.S.M. In het 

tegenovergesteld geval, als de lijn niet 

aangelegd wordt, zal dit bedrag met 

rente aan de gemeente vervallen. 

• Na het verleenen der concessie zal de 

maatschappij de weg opmeten zoodat 

binnen 6 maanden daaraanvolgende 

de tekeningen ter goedkeuring bij B 

en W afgeleverd zullen worden. 

Wordt hieraan niet voldaan, dan 

vervalt de verleende concessie. Na 

goedkeuring moet binnen 3 maanden 

de uitbakening van de weg gereed 

zijn, weer 3 maanden later zal de weg 

gereed moeten worden opgeleverd. 

Wordt hier niet aan voldaan, dan zal 

de maatschappij voor elke maand 

uitstel van oplevering een boete 

krijgen van   fl. 100,00 te betalen aan 

de gemeente-kas. Voor het opleveren 

van elke maand vroeger zal zij eene 

premie ontvangen van fl. 150,00. 

• De commissie ziet toe, dat op de   

stations zich eene wachtkamer bevin-

de, verlicht en verwarmd naar behoef-

te en dat het publiek beleefd door het 

personeel worde behandeld. 

• De gemeente IJsselstein zal de maat-

schappij gedurende 20 achtereenvol-

gende jaren eene subsidie van              

fl. 1500,00 ’s jaars verleenen te betalen 

in 2 gelijke termijnen. 

 

Bij raadsbesluit van 20 april 1882 wordt 

aan de IJ.S.M. een concessie verleend voor 

de aanleg van twee tramwegen door de 

gemeente en wel: 

1. Een lijn Utrecht over Jutphaas,   

IJsselstein, Lopik (of Benschop) naar 

Schoonhoven. 
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2. Een lijn van Utrecht over  Oudenrijn, 

De Meern, de buurt Achthoven, 

Montfoort, Oudewater, Gouda, onder 

de daarbij vermelde voorwaarden. 

 

Nóg is er dan niets zeker; de IJ.S.M. stuurt 

op 14 juni 1882 opnieuw een voorstel voor 

wijziging van de voorwaarden in die door 

de gemeente bij de concessieverlening zijn 

vastgesteld. Hiermee gaat de gemeente 

niet akkoord. Op de vraag van de gemeen-

te om alsnog met de eerder gestelde 

voorwaarden akkoord te gaan, wordt door 

de IJ.S.M. negatief gereageerd. 

De IJ.S.M. voelt zich dan genoodzaakt om 

van de verleende vergunning af te zien. 

Enkele dagen later vindt op verzoek van 

de IJ.S.M. een conferentie plaats op het 

kantoor van de maatschappij te  

’s Gravenhage. Bij deze besprekingen zijn 

de voorwaarden nogmaals aangepast, 

waarna een overeenstemming is bereikt 

tussen de IJ.S.M. en de gemeente       

IJsselstein. 

 

De volgende punten zijn nader overeenge-

komen: 

• De IJ.S.M. ziet af van de eis om 

gedurende 20 jaren een subsidie van 

fl. 500,00 te genieten. 

• De IJ.S.M. zal Schoonhoven binnen 

de tijd van 3 jaar met IJsselstein 

verbinden. 

• De lijnen Utrecht via Achthoven 

(gemeente IJsselstein) naar Gouda en 

Utrecht over Jutphaas naar IJsselstein, 

moeten op 1 augustus 1883 en de 

doortrekking van de laatste lijn, over 

Lopik of Benschop naar Schoonhoven, 

moet op 1 augustus 1885 in exploitatie 

zijn gebracht. 

• Het waarborgkapitaal mag voor de 

helft worden opgenomen na in wer-

king brengen van de lijn Utrecht – 

Jutphaas – IJsselstein. 

Nu IJsselstein eindelijk overeenstemming 

heeft bereikt, blijkt toch nog niet alles 

koek en ei. Schoonhoven kan nog geen 

overeenstemming krijgen met de IJ.S.M. 

IJsselstein doet op verzoek van de IJ.S.M. 

een beroep op de gemeente Schoonhoven 

om toch te proberen met de IJ.S.M. een 

compromis te bereiken en liefst zo spoedig 

mogelijk. 

In een brief van 18 juli 1882 van de heer 

H.W. Knottebelt namens de IJ.S.M. aan de 

gemeente staat o.a. het volgende: 

‘Bij dezen nemen wij de vrijheid U Edel-

achtbare voor te stellen ons te willen 

toestaan reeds nu de richting der tramlijn 

Vreeswijk, Jutphaas, Hommel, Utrecht te 

mogen bepalen, aangezien wij dit jaar en 

wel liefst zoo spoedig mogelijk, ook met 

de werkzaamheden voor genoemde lijn 

zouden beginnen. Tot vereenvoudiging 

der werkzaamheden zoude een opname 

van de weg met U EA of iemand door U 

EA daartoe aangewezen veel bijdragen. 

 

De gemeente gaat op dit verzoek in en op 

21 juli vindt de opname plaats. De volgen-

de dag komt er bij de gemeente een 

ontwerp (plattegrond) binnen voor een 

station met remise, gesitueerd aan de 

Poortdijk, vlak bij de IJsselbrug tegenover 

de stalling van Café De Strik (De drie 

linden), toen nog van L. Bleijenberg. 

De maatschappij verzoekt de benodigde 

grond voor het station af te staan tegen 

betaling van een jaarlijkse erfpacht van 1 

cent per vierkante meter, voor zolang de 

IJ.S.M. bestaat. 

 

De route die de tram gaat volgen ziet er als 

volgt uit: 

‘Vanaf de draaibrug over den IJssel, over 

den berm van den Poortdijk en de    

Randdijk, vervolgens langs den Grintweg 

naar Jutphaas en vandaar langs den           

Galekopperdijk naar “den Hommel” en de 
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straatweg naar Vreeswijk.’ 

 

En dan is het eindelijk zover. De concessie 

wordt op 31 juli 1882 officieel aanvaard 

door de IJ.S.M. De verklaring van de 

aanname van de vergunning is namens de 

IJ.S.M. ondertekend door de heren  

J.H. Muller en J.F. Hojet. 

Dat eventuele doortrekking van de aan te 

leggen stoomtram naar Schoonhoven bij 

de gemeente een ding is waarmee zij 

rekening houdt, blijkt uit het volgende 

stukje in de notulen van de Gemeenteraad 

van 21 augustus 1882: ‘Onderhands ver-

pachten. Het grasgewas langs de Kamper 

Kleiweg aan Peter van den Bremel voor 

den tijd van één jaar. Peter van den 

Bremel was schaapherder. Er wordt wel 

een voorwaarde aan verbonden en wel 

deze: ‘Wanneer deze weg in den loop van 

het jaar 1883 voor den aanleg van een 

stoomtramweg moet worden gebezigd, de 

huurder zulks zal moeten gedoogen, in 

welk geval de huur eindigt op den dag, dat 

met de werkzaamheden een aanvang 

wordt gemaakt, en zulks tegen een redige 

vermindering van de huurprijs.’ 

 

Op 26 september 1882 krijgt de concessie-

verlening een vaste vorm. Bij de gemeente 

komt het depositobewijs binnen dat de 

borgsom van fl. 2000,00 is gestort. 

Afbeelding 4:  Het ontwerp van station en remise bij de IJsselbrug. Links bij Bleijenberg was/is café 

De Strik. De IJsselbrug was nog een draaibrug.    
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Maar dan komt er weer iets waarop de 

gemeente niet gerekend heeft. Gedepu-

teerde Staten van Utrecht maakt in een 

brief van 13 november 1882 enkele op-

merkingen op de concessieverlening: 

• De gemeente IJsselstein heeft een 

concessie verleend voor de aanleg van 

een tramlijn over de provinciale 

Grintweg    De Meern – Oudewater. 

Deze weg is echter niet in beheerbij 

de gemeente IJsselstein en deze 

gemeente heeft dan ook niet het recht 

hierover te beschikken. Er is gehan-

deld in strijd met artikel 150 van de 

gemeentewet. 

• Verder wordt er op gewezen dat 

verschillende wegen in IJsselstein te 

smal zijn voor de aanleg van een 

trambaan, tenzij de aanleg gepaard 

gaat met verbreding van de weg. 

 

De gemeente weerlegt dit allemaal. Er zijn 

in de voorwaarden regels opgenomen, 

waardoor zij hier onderuit kunnen, zoals 

bij de provinciale weg het geval is: ‘Voor 

zooverre de Gemeente daarover te be-

schikken heeft en alzoo behoudens regten 

van derden.’ 

 

Desnoods zal de tramweg door de lande-

rijen worden gelegd (in overleg met de 

eigenaren), zodat het bezwaar van Gede-

puteerde Staten naar de mening van de 

gemeente ongegrond is. De gemeente doet 

direct een beroep op Gedeputeerde Staten 

om niet al te veel dwars te liggen, omdat 

deze streek dringend op betere middelen 

van vervoer zit te wachten en uitstel 

bepaald niet gewenst is. 

 

De lijn Utrecht De lijn Utrecht De lijn Utrecht De lijn Utrecht ––––    Vreeswijk in 1883Vreeswijk in 1883Vreeswijk in 1883Vreeswijk in 1883 

Intussen verloopt de toestemming voor 

een andere raillijn, namelijk de lijn vanaf 

Utrecht, langs de Vaartserijn naar     

Jutphaas en Vreeswijk, aangevraagd door 

de heer Hirschmann uit Gorinchem. De 

IJ.S.M. tracht dan deze vergunning over te 

nemen, zodat de route gevolgd kan wor-

den bij de aansluiting met IJsselstein. Dat 

lukt: De IJ.S.M. mag de lijn Utrecht – 

Jutphaas – Vreeswijk aanleggen. 

Zonder uitstel wordt aan deze klus begon-

nen en eind juli 1883 worden de eerste 

rails gelegd. Om de kosten te drukken 

wordt een licht type rails gebruikt. De 

spoorbreedte bedraagt 1067 mm; de 

breedtemaat die dan gebruikelijk is voor 

interlokale tramlijnen. 

 

Nog datzelfde jaar, op 1 december 1883, 

vindt de eerste proefrit plaats. Elf dagen 

later, op 12 december, wordt de lijn voor 

het publiek opengesteld. Er is dan echter 

zeer weinig belangstelling voor de tram en 

later zal blijken dat dat niet alleen op de 

openingsdag is! 

 

Het beginpunt van deze 10,5 km lange 

tramlijn ligt aan de zuidzijde van het 

Utrechtse Stationsplein, waar tot dan een 

hulpremise stond van de Stichtse      

Tramweg Maatschappij (S.T.M.), die een 

paardentramdienst naar Zeist exploiteer-

de. Vanaf het Stationsplein gaat de stoom-

tram langs de Moreelselaan om bij de 

vroegere Willemsbrug over de Utrechtse         

Catharijnesingel rechtsaf de  

Catharijnesingel op te gaan naar de  

Vaartstraat. 

Bij de Jeremiebrug kruist de tram vervol-

gens de N.R.S.-spoorlijn naar Arnhem en 

de S.S.-lijn naar ’s Hertogenbosch. Bij deze 

brug ligt dan de spoorweghalte          

Jeremiebrug. Links van de Jutphaseweg 

rijdend, langs de Vaartserijn, waar aan de 

overkant (de wijk Hoograven) slechts wat 

steenfabrieken het landelijk beeld onder-

breken, wordt, nadat bij de gloednieuwe 

Liesboschbrug het Merwedekanaal is 

overgestoken, dan Jutphaas bereikt. 
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Hier bevindt zich ter hoogte van het 

Pastoorsbos de enige wisselplaats in deze 

verder enkelsporige lijn. Voorbij het dorp 

maakt de tram een scherpe bocht naar 

links, over het water van de Doorslag, dat 

een verbinding vormt tussen de         

Vaartserijn en de Hollandse IJssel.  

Tenslotte wordt Vreeswijk bereikt waar in 

de beginjaren de rails van de tram nog 

doorliepen tot nabij de Tramstraat in de 

historische dorskern. Later eindigden de 

rails langs de Handelskade nabij de   

Wilhelminabrug. 

 

Het rollend materieel van de IJ.S.M. 

bestaat uit vier locomotieven van de 

fabriek Hohenzollern en zeven personen-

rijtuigen. Van dit materiaal is weinig 

bekend. Uniek in Nederland is ongetwij-

feld het feit, dat de IJ.S.M. voor haar 

tramlijnenhet drie-klassen-systeem   

hanteert. De derde-klasse-rijtuigen op de 

tramlijn vertonen overigens sterke gelijke-

nis met de ‘koeliewagens’ die in die tijd bij 

spoor- en tramwegen in Nederlandse 

koloniën in gebruik waren. 

Verder beschikte de maatschappij over 

vier goederenwagons, waaronder één 

veewagen. 

Hoogtepunten heeft het stoomtrammetje 

nooit gekend; het is uitsluitend kommer 

en kwel! 

Vanaf de eerste dag is de publieke belang-

stelling vrijwel nihil. Dat kan op de eerste 

plaats worden geweten aan de concurren-

tie van de stoombootdiensten van de 

Bargedienst ‘Vereeniging’, die, ondanks de 

komst van de tram, haar diensten bleef 

voortzetten. En…. de bootdiensten waren 

aanzienlijk goedkoper dan de tram. Een 

tweede reden voor het mislukken van de 

tramlijn is het aantal beperkingen dat 

werd opgelegd om de veiligheid van de 

overige weggebruikers te garanderen. 

Zo mag de tram binnen de bebouwde kom 

van Utrecht niet harder rijden dan 15 km. 

per uur. Bij het achterop rijden en inhalen 

van overige weggebruikers, moet een 

trambestuurder een bel luiden. 

Een luid bellende tram die, zelfs naar de 

maatstaven van een eeuw geleden, met 

een slakkengangetje door de stad rijdt, is 

nu niet bepaald een vervoermiddel waar 

de reizigers van 1883 op zitten te wach-

ten! 

Hard rijden is trouwens ook niet aan te 

bevelen, aangezien de tram door de 

regelmatig voorkomende verzakkingen 

behoorlijk heen en weer schommelt. 

Bekend is dat met grote regelmaat de 

tramwagentjes uit de rails liepen. De 

goedkope manier van aanleg van de 

tramlijn is hieraan duidelijk debet! 

 

De tramlijn van Utrecht naar Vreeswijk is De tramlijn van Utrecht naar Vreeswijk is De tramlijn van Utrecht naar Vreeswijk is De tramlijn van Utrecht naar Vreeswijk is 

er dus gekomen, maar van een succesvolle er dus gekomen, maar van een succesvolle er dus gekomen, maar van een succesvolle er dus gekomen, maar van een succesvolle 

start is geen sprake. In de volgende Cro-start is geen sprake. In de volgende Cro-start is geen sprake. In de volgende Cro-start is geen sprake. In de volgende Cro-

nyck komen we terug met het vervolgver-nyck komen we terug met het vervolgver-nyck komen we terug met het vervolgver-nyck komen we terug met het vervolgver-

haal over de historie van de tram in haal over de historie van de tram in haal over de historie van de tram in haal over de historie van de tram in 

IJsselstein, Jutphaas en Vreeswijk.IJsselstein, Jutphaas en Vreeswijk.IJsselstein, Jutphaas en Vreeswijk.IJsselstein, Jutphaas en Vreeswijk.    

    

    
Bij de samenstelling van dit artikel is o.a. 

gebruik gemaakt van de volgende publicaties 

en archieven: 

• Het boekje ‘Op weg met de sneltram’ van 

F. Bergsma en J.A.C. Way (uitgegeven in 

1983 bij de opening van de lijn Utrecht – 

Vreeswijk). 

• De ‘Nota Sneltram’, een boekwerkje van 

de gemeente IJsselstein uit 1979, uitgege-

ven onder de titel ‘Het spoor bijster?’. 

• Diverse krantenberichten uit de jaren 

1973 tot en met 1985. 

• Diverse verslagen van Gemeenteraadsver-

gaderingen van de gemeenteraad van 

IJsselstein van 1870 tot en met 1924. 

• Diverse bij de gemeente IJsselstein bin-

nengekomen en uitgegane brieven uit de 

periode 1870 tot en met 1924. 
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Vreeswijk........ zoals het wasVreeswijk........ zoals het wasVreeswijk........ zoals het wasVreeswijk........ zoals het was 

door Joop Terpstra 

 

Deze keer zijn de onderwerpen in deze rubriek afbeeldingen van verschillende  

raadhuizen, rechthuysen of gemeentehuizen, of hoe u ze ook maar wilt noemen. 

 

 

 

 

De foto van omstreeks 1900 geeft een beeld van het Raadhuisplein. De bebouwing dateert 

van de 18de eeuw. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is het Raadhuisplein  

gerenoveerd; de bestaande gebouwen werden bijna allemaal gesloopt en er kwam gepaste 

nieuwbouw. 

Aardig komt op deze foto de klederdracht van het begin van de 20ste eeuw naar voren.  

Ben Remie schrijft er bij, dat de poserenden staan opgesteld voor de kruidenierswinkel 

van de gezusters Van der Vlerk. Het gemeentehuis deed destijds ook dienst als stalling 

voor de brandspuit. Die stond achter de dubbele deur in het midden van de foto. Het 

spuitje is nog te zien in het Vreeswijks Museum. De gemeenteambtenaren werkten op de 

eerste etage van het raadhuis. 

Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FV0354 



 

63 

 

  

Een kopergravure van A. Rademaker uit 1620 waarop het Vreeswijkse verlaat- of 

rechthuys is afgebeeld. Deze bebouwing was gesitueerde op het huidige Raadhuisplein of 

in de omgeving. Vermoedelijk is in de loop van de 17de eeuw het gebouw verdwenen. 

 

Kopergravure: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code PRT037 
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Jutphaas…….. zoals het wasJutphaas…….. zoals het wasJutphaas…….. zoals het wasJutphaas…….. zoals het was 

  

 

 

 

Een ansicht van de situatie nabij het Jutphase gemeentehuis omstreeks 1915.  

Burgemeester Constant Erzey staat voor het gemeentehuis, dat in 1910 is gebouwd. 

Rechts van het gemeentehuis bevindt zich het café van de weduwe Van Dorssen.  

Dit café is bij een uitbreiding van het gemeentehuis in 1939 verdwenen. Tot de verbouw 

en de uitbreiding van het gemeentehuis is besloten op 11 juli 1939.  

De "Parijse Bus" ziet u ter hoogte van de voormalige N.H. pastorie. De bus werd 

geëxploiteerd door de Utrechtsche Persoonen- en Goederen Vervoersmaatschappij.  

Later werd deze onderneming overgenomen door Van Gend & Loos. 

De Parijse Bus reed via Jutphaas van 1912-1914 een dienst tussen Utrecht en Gorinchem. 

 

 

 

Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code ANS0186 
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In vroeger eeuwen lag het centrum van het dorp Jutphaas op het Kerkveld. Daar was aan 

de westzijde, ongeveer ter hoogte van het huidige buurthuis, ook het rechthuis gevestigd. 

In 1954 vond nog een restauratie plaats van het statige gebouw, dat toen huisvesting werd 

voor de scouts van de Pieter Maritzgroep. Het werd in de zestiger jaren gesloopt. 

 

Foto: collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code DJ0639 
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Voor u gelezen in……Voor u gelezen in……Voor u gelezen in……Voor u gelezen in…… 
Utrechtsch Nieuwsblad donderdag 8 november 1934 Utrechtsch Nieuwsblad donderdag 8 november 1934 Utrechtsch Nieuwsblad donderdag 8 november 1934 Utrechtsch Nieuwsblad donderdag 8 november 1934 (1)(1)(1)(1) 

door Ben Remiedoor Ben Remiedoor Ben Remiedoor Ben Remie 
 
 
Vreeswijk: Jhr. J.C. Mollerus kan de toekomst van zijn gemeente niet 

rooskleurig zien 

Een wandeling door Vreeswijk vanaf de 

tol aan de Utrechtsestraatweg naar het z.g. 

oude dorp, op welk uur van de dag ook, 

zal niemand vervelen, ja, heeft in de 

avonduren en zelfs ’s nachts zijn 

bijzondere bekoring. Het drukke verkeer 

te water en te land; de actie in de 

Koninginnensluis, de bedrijvigheid op de 

talrijke schepen en van de schippers en 

schippersvrouwen aan de wal op de 

Handelskade, om hun inkopen te doen 

voor hun reizen naar Rotterdam, 

Duitsland, België en ook Frankrijk, de 

winkeliers, die de bestelde scheepsbehoef-

ten en levensmiddelen naar de schepen 

brengen, de rivierventers in hun wit en 

groen geblokt-randige hoog met 

koopwaren opgeladen schuitjes 

(Parlevinkers), dit kleurenrijke en 

bedrijvige geheel is voor elke opmerkzame 

voorbijganger een genoegen te aan-

schouwen. 
 
Het internationale gedoe is al even 

belangrijk als het internationale verkeer 

over de belendende straatweg, welke deel 

uitmaakt van de grote verkeersweg 

Amsterdam-Utrecht-Antwerpen-Brussel-

Parijs. 
Ook ’s avonds wanneer de sluizen hel 

elektrisch verlicht zijn en de vele schepen 

met hun witte, rode en groene lichten 

voorbij glijden, dan blijft men onwillekeu-

rig het fantastische schouwspel een wijle 

gadeslaan. Het eigenaardige van Vreeswijk 

is, dat –doordat de scheepvaart dag en 

nacht onophoudelijk door gaat, ook het 

schutten –aldaar dag en nacht op de 

straten een bedrijvigheid heerst, een grote 

stad gelijk. Moge het waar zijn, dat in de 

omstreken van Vreeswijk geen bossen 

zijn, de liefhebbers van ruime waterpa-

norama’s met mooie luchteffecten en 

zonsondergangen, van polders met fraaie 

wilgen, welige grienden en schilderachti-

ge sloten, kunnen hier hun hart ophalen. 

Een wandeling over de Lekdijk, zowel ’s 

zomers als ook in de winter bij ijsgang of 

het z.g. “kruien” van de Lek heeft om zijn 

apart cachet menig wandelaar in diepe 

bewondering gebracht. 
Op het punt waar Merwedekanaal en 

Vaartse Rijn splitsen ligt het in staat van 

verval verkerende kasteel “Het Huis de 

Wiers”, sedert lang onbewoond, thans in 

gebruik bij de N.V. Stoombootdienst “De 

Keulsche Vaart”. 
Aan de Prins Hendriklaan, een prachtige 

populierenlaan, ligt de Prins Hendrik-

school, dit is een Christelijke school voor 

schipperskinderen met internaat, waar 

150 tot 180 schipperskinderen verblijven 

en tevens worden onderwezen. In drie 

jaar tijd volgen de kinderen het zesjarige 

lager onderwijs. 
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Burgemeester van dit welvarende dorp is 

Jhr. J.C. Mollerus, die op de 21ste maart 

1888 te Arnhem werd geboren. In 1907 

kreeg hij een aanstelling als volontair op 

de gemeentesecretarie van Renkum, 

terwijl hij vier jaar later, op de 12e 

december 1911 werd benoemd tot 

ambtenaar op het secretarie en tevens 

waarnemend secretaris van de gemeente 

Zevenaar. Begin januari 1914 volgde zijn 

benoeming als gemeentesecretaris van 

Noorddijk en op de 24ste november 1925 

zag hij zich aan het hoofd geplaatst van 

Vreeswijk. 
 
De toekomst van VreeswijkDe toekomst van VreeswijkDe toekomst van VreeswijkDe toekomst van Vreeswijk 
De gemeente Vreeswijk mag zich 

verheugen in een gezonde financiële 

toestand, terwijl er de belastingen 

gelukkig nog niet tot de top zijn gevoerd. 

Eveneens kan van ons Gas- en Water-

bedrijf gezegd worden, dat zij er beide 

goed voor staan, alhoewel eerstgenoemd 

bedrijf de alom voorkomende zorg baart 

in verband met de toename van elektrici-

teit. Wij kunnen hier gelukkig nog een 

lage gasprijs handhaven, ondanks de 

omzetbelasting, welke mede een 

drukkende factor daarop uitmaakt. 

De grote werken, die hier thans in 

uitvoering zijn, met name de bouw van 

een vaste brug over de Lek alsmede de 

kanaal- en sluiswerken voor de verbinding 

van Amsterdam met de Boven-Rijn, 

veroorzaken niet alleen enige opleving 

voor de middenstand en een mooie 

werkverruiming voor de arbeiders, doch 

hebben een meer dan gewone toename 

van de bevolking meegebracht. 
Momenteel mogen wij ons dus hier zeker 

niet klagen, al blijft voorzichtigheid in het 

financieel beleid en uiterste zuinigheid 

geboden. U vraagt mij hoe ik de toekomst 

van Vreeswijk zie. Welnu, ik kan deze 

niet zo rooskleurig zien. De vaste brug 

over de Lek met de nieuw aan te leggen 

weg leidt het grote verkeer Amsterdam-

Brussel-Parijs in de toekomst buiten 

Vreeswijk om. De nieuwe kanaal arm van 

het Merwedekanaal(2) leidt de scheepvaart 

– waarvan het overgrote deel van de 

bevolking leeft – niet alleen buiten de 

kom van het dorp, doch maakt tevens een 

veel snellere doorvaart naar de Lek 

mogelijk, zodat de schippers vrijwel de 

tijd ontbreekt om hun inkopen in 

Vreeswijk te doen, hetgeen thans 

algemeen geschiedt. 

Burgemeester Jhr. J.C. Mollerus 

in zijn werkkamer. 

 

(Jhr. Johan Cornelis Mollerus 

overleed te Haarlem op 1 maart 

1965 en ligt op het algemene 

kerkhof in Vreeswijk 

begraven.) 
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Daardoor zal de winkelstand, en deze 

maakt verreweg het grootste deel van de 

bevolking uit, zeer gevoelig worden 

getroffen, waar nog bij komt, de 

achteruitgang van de waarde van de 

winkelpanden, die nu aan het drukke 

vaarwater liggen en later aan een vrijwel 

dode arm zullen gelegen zijn. 
Ik acht het daarom van het allergrootste 

belang voor Vreeswijk, dat een goede 

verbinding van het tegenwoordige 

winkelcentrum naar de verlegde 

levensader – de nieuwe sluizen – tot stand 

komt. 
Ook de a.s. doorsnijding van de Lekdijk 

verbreekt een goede verbinding van oost 

met west. Verboden kringen door defensie 

gesteld en nog te stellen, werken zeer 

remmend op een behoorlijke uitbreiding 

van de gemeente in de richting van deze 

sluizen. Ook al weer een argument om 

door goede toegangswegen de tegenwoor-

dige winkelnering het mogelijk te maken 

hun producten daarheen te vervoeren. 
Het in bewerking zijnde uitbreidingsplan, 

opgedragen aan Jhr. A.H. Op ten Noort, 

raadgevend ingenieur en architect te 

Utrecht, ontmoet zeer veel moeilijkheden 

in verband met deze twee laatste punten. 

Wat tenslotte ook nog als een van de 

grotere nadelen voor Vreeswijk als 

uitvloeisel van de uitvoering van de 

genoemde grote werken dient te worden 

vermeld is wel de onteigening van een 

groot deel van deze gemeente door het 

Rijk, waardoor een belangrijke inkomst 

aan opcenten grondbelasting voorgoed is 

verloren gegaan en waardoor tevens de 

uitbreiding zeer bemoeilijkt wordt door 

bouwverbod en het niet verlenen van 

recht van uitgang op deze onteigende 

gronden. Vermoedelijk zal na deze 

uiteenzetting het u duidelijk zijn 

geworden waarom ik de toekomst van 

Vreeswijk niet rooskleurig kan inzien. 

Ons gemeentebestuur is echter hiervoor 

zeker niet blind en laat geen pogingen 

onbenut om voor Vreeswijk de te 

verwachten achteruitgang zoveel mogelijk 

te beperken. Een belangrijke tak van 

nijverheid alhier is ook de zandschipperij. 

Ook hierin zijn grote moeilijkheden, 

doordat de Rijkswaterstaat de zandbagge-

raars een beperking van zandhalen uit de 

Lek heeft moeten opleggen in verband 

met de bevaarbaarheid van de rivier. 

Weliswaar dient te worden gezegd, dat 

van Waterstaatszijde zoveel mogelijk 

wordt rekening gehouden met de 

belangen van de zandschippers en 

zandzuigers, e.e.a. wil toch niet weg-

nemen, dat deze bedrijven van de gestelde 

beperking vele nadelen ondervinden. 
Jaren geleden werden er plannen gemaakt 

voor de bouw van een nieuw gemeente-

huis. Deze plannen zijn niet verwezenlijkt 

in verband met de onzekere toekomst van 

Vreeswijk. Men besloot echter tot 

verbouwing van het gemeentehuis, welke 

thans gereed is gekomen. Morgen, vrijdag, 

zal het gemeentehuis officieel weer in 

gebruik worden genomen. 

Voetnoten:Voetnoten:Voetnoten:Voetnoten:    

1) De teksten zijn in de hedendaagse spelling 

gezet. 

2) Een merkwaardige verspreking; de 

burgemeester doelt hier op de aanleg van 

het Amsterdam-Rijnkanaal en de bouw 

van de Prinses Beatrixsluis. 
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  C r o ny c k                       
     d e  G e y n  

 
Even uw aandacht……….. 

 

 

Een “Schatkamer Tour” op/onder het Domplein. 
 

Op zaterdag 3 november 2012 maken we een heel bijzondere excursie op en onder het 

Utrechtse Domplein. U ontvangt bij deze Cronyck nadere informatie daarover en  

informatie over de deelname. 

 

MAAR……… voorafgaande aan de excursie komt Prof. Dr. L. Dorsman ons in een lezing 

met afbeeldingen iets vertellen over de historie van juist dat stukje Utrecht. 

Leden en donateurs zijn daarvoor GRATIS van harte welkom in  

De Bron  aan de Buizerdlaan 1 op maandag 22 oktober a.s. om 20.00 uur. 

Het is uniek! En u bent van harte uitgenodigd. 
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Even uw aandacht……….. 

 

 

Verzamelingen verzameld. 

Op 9 september jl. is in Museum Warsenhoeck een expositie geopend over bijzondere 

verzamelingen van leden van de Historische Kring Nieuwegein. Het is verrassend om te 

zien wat onze leden aan creativiteit hebben weten op te brengen. Er zijn onder meer  

maquettes op schaal te zien van toonaangevende gebouwen in Nieuwegein die gemaakt 

zijn door Theo van de Braak. En sinds 1971 verzamelt Margreet Busink nijlpaarden:  

van hout, glas, porselein, koper, aardewerk, etc. De kleinste is van glas (1 cm.) en de 

grootste van tropisch hardhout (85 x 40 cm.) 

Nog enkele voorbeelden uit de vele collecties: Lida van Doorn heeft al 15 jaar lang huisjes 

verzameld uit binnen- en buitenland van aardewerk: Delfts blauw, maar ook van  

plaatselijke fabrieken uit Frankrijk en Groot Brittannië.  

De asbakken, spaarpotten, lepels, schenkkurken, boekensteunen, etc., allemaal in de 

vorm van uiltjes, komen van Ad van Ingen.  

U bent van harte welkom in ons museum!  

De tentoonstelling loopt tot en met 26 december 2012. 

 

 

Excuses! 
 

Als gevolg van een misverstand tussen de eindredactie van de Cronyck en de drukker, 

zijn in het juli-nummer een aantal afbeeldingen slecht afgedrukt. Wij bieden u hiervoor 

onze verontschuldigingen aan. Inmiddels hebben we met de drukker afspraken gemaakt 

om dergelijke fouten in de toekomst te kunnen vermijden. 

De Redactie. 
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IJsselstein, Jutphaas en Vreeswijk en de tram. 

Hoofdstuk II 

door Marcel Berkien en Toto Mesman 
 

Inleiding 

Sinds 18 december 1983 in Nieuwegein en vervolgens sinds 14 december 1985 in  

IJsselstein, is de tram een vertrouwd beeld. Men is spoedig gewend geraakt aan deze 

snelle vorm van openbaar vervoer. De herinneringen aan de lange voorbereidingstijd, het 

oplossen van de technische en financiële problemen, zijn vervaagd. En juist nu in deze 

zomer van 2012 in Nieuwegein groot onderhoud en deels de vernieuwing van de rails 

heeft plaatsgevonden, is het tijd om de historie van de trams op te diepen. 

Deze keer het tweede hoofdstuk. Eerder verscheen dit artikel van de hand Marcel  

Berkien en Toto Mesman in het blad van de Historische Kring IJsselstein (april 1986). 

Verdere plannen rond de IJsselsteinse 

raillijn in 1885 

In feite vormen de perikelen rond de 

aanleg van de tramlijn Utrecht - 

Vreeswijk en de problemen in verband 

met de lijn Jutphaas - IJsselstein één grote, 

bijna niet te ontwarren kluwen. Allerlei 

gebeurtenissen vinden tegelijkertijd plaats 

en zijn soms een reactie op elkaar.  

Om de tekst leesbaar te houden is deze 

hele kwestie verwoord in twee aparte 

hoofdstukjes. Het vorige hoofdstukje in de 

Cronyck van juli 2012 (de lijn Utrecht - 

Vreeswijk in 1883) en het nu volgende 

gedeelte vormen dus in werkelijkheid één 

geheel waarvan de diverse onderdelen in 

elkaar grijpen. 

 

De bedoeling van de IJ.S.M. is om na de 

voltooiing van de lijn Utrecht - Vreeswijk 

een verbinding met IJsselstein tot stand te 

brengen. Deze lijn (Jutphaas - IJsselstein) 

zal in 1884 in gebruik genomen moeten 

worden. 

Van een verdere verlenging van de raillijn 

naar Schoonhoven ziet de IJ.S.M. voorlo-

pig af. De eisen van de grondbezitters zijn 

te hoog, zodat de aanleg te duur wordt. 

Tevens krijgt men weinig medewerking 

van de betrokken gemeenten. Ook de 

voorgenomen aanleg van de andere lijn 

(Utrecht – Oudenrijn - De Meern –

Achthoven – Montfoort – Oudewater - 

Gouda) verdwijnt uit het programma van 

de IJ.S.M. 

Zoals opgemerkt wil de IJ.S.M. dus begin-

nen aan de lijn Jutphaas - IJsselstein. De 

IJsselsteinse concessie is echter op 1 

augustus 1883 verlopen. Op 28 september 

wordt bij raadsbesluit daarom opnieuw 

toestemming gegeven aan de IJ.S.M. op 

voorwaarde dat men direct na het gereed-

komen van de lijn Utrecht - Vreeswijk 

met de lijn naar IJsselstein aanvangt en 

deze in het jaar 1884 in exploitatie brengt. 

Ook zal het oude waarborgkapitaal terug 

worden gestort op de rekening van de 

IJ.S.M. en zal dit worden vervangen door 

een nieuwe waarborgsom van f 2000,- 

Het verkrijgen van de benodigde goedkeu-

ringen en vergunningen neemt echter 

meer tijd in beslag dan verwacht, hetgeen 

reden is voor de IJ.S.M. om de gemeente 

IJsselstein te vragen de concessie nogmaals 

met één jaar te verlengen tot 1 januari 

1886. 
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 De gemeenteraad gaat hiermee akkoord 

en het depositobewijs van de waarborg-

som van f 2000,- wordt weer terugge-

stuurd, waarna de gemeente weer een 

nieuw bewijs krijgt toegezonden voor 

hetzelfde bedrag, voorzien van de nieuwe 

termijn van de concessie. Deze verklaring 

komt op 14 januari 1885 bij de gemeente 

binnen. 

Op 21 april 1885 schrijft de heer 

L. Bleijenberg van café-uitspanning  

'De Strik' te IJsselstein, ook wel bekend 

onder de naam 'De drie Linden', een brief 

aan de gemeente om te verzoeken de 

taxatie van het vergunningrecht 

(belasting) te verlagen en gelijk te trekken 

met die van de heren De Graaf, Bergers en 

Bouwman, die lagere aanslagen hebben 

gekregen. Als argument brengt hij naar 

voren dat 'door het in dienst treden van 

den Stoomtram Utrecht - Vreeswijk en 

den slegten tijd der boere, het rijden langs 

deze weg bijna geheel is opgehouden', en 

hij bij de schade daardoor aan zijn uit-

spanning teweeg gebracht in zijn herberg-

lokaal ook 'alle ontvangsten van deze 

mist'. 

 

De tram heeft dus blijkbaar toch merkbare 

gevolgen voor de IJsselsteinse horeca, 

ondanks de berichten van de geringe 

belangstelling voor de tram. Op 16 mei 

1885 verzoekt de IJ.S.M. om de waarborg-

som van f 2000,- bij een andere bankier 

onder te brengen. Een reden wordt hier 

niet voor gegeven. Men acht het van het 

'hoogste belang'. De som is tot nog toe bij 

de 'Heeren van Oordt & Co' te  

‟s Gravenhage gedeponeerd. Op 3 augustus 

1885 bericht de IJ.S.M. dat het waarborg-

kapitaal van f 2000,- nog niet door de 

firma van Oordt & Co is terugbetaald, daar 

deze nog in liquidatie is! 

In juli 1885 staat er een advertentie in het 

Provinciaal en Stedelijk Dagblad (No 191), 

waarin een door de IJ.S.M. in gebruik te 

nemen (paarden-) 'Omnibusdienst' tussen 

IJsselstein en Juthaas wordt aangekondigd. 

Deze lijn heeft aansluiting op de tramlijn 

Vreeswijk - Utrecht. De lijn blijkt echter 

nogal duur en er moet elke maand geld 

bijgepast worden om de kosten te dekken. 

Op 23 september vraagt de IJ.S.M. van de 

gemeente een maandelijkse subsidie van 

f 25,- om de lijn voort te kunnen zetten. 

De gemeente gaat hier niet op in, zodat 

deze verbinding spoedig weer opgeheven 

wordt. 

Op 20 november 1885 worden er in de 

raadsvergadering vragen gesteld over de 

vorderingen van de plannen voor de 

IJsselsteinse raillijn, daar er nog steeds niet 

begonnen is met de aanleg en de concessie 

nog slechts 1 maand loopt. Er wordt 

besloten contact op te nemen met de 

advocaat, mr. Van Eeden te Utrecht, om 

aldaar advies te vragen. Het blijkt echter 

dat deze al optreedt namens de IJ.S.M. en 

dus moet de gemeente onverrichter zake 

terugkeren. De raad vraagt zich af of het 

nog wenselijk is een tramverbinding 

tussen IJsselstein en Utrecht aangelegd te 

krijgen en of het nog wel nodig is de 

concessie met 1 jaar te verlengen tot 

1januari 1887. In de vergadering van 27 

november 1885 wordt nog geen besluit 

hierover genomen. Door de IJ.S.M. wordt 

er weer een nieuw depositobewijs ge-

stuurd voor f 2000,-, deze keer afgegeven 

door de bank' De Vos & Vreede' te 

's Gravenhage. Na overleg met de  

Utrechtse advocaat G.H. van Bolhuis, 

heeft de gemeente dit bewijs terug-

gestuurd met het verzoek een nieuw 

bewijs te sturen, deze keer op naam van 

de gemeente IJsselstein. 
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Intussen arriveert er een brief van de 

IJ.S.M., waarin verzocht wordt het waar-

borgkapitaal vrij te geven. Als redenen 

worden o.a. genoemd: 

 dat het ondoenlijk is gebleken om vóór 

1 januari 1886 de lijn aan te leggen. 

 dat het waarborgkapitaal destijds door 

de heer J.H. Müller is toegezegd, 

terwijl dit eigenlijk niet in overeen-

stemming is te brengen met de stand 

van zaken, daar er geen toezegging van 

gemeentelijke subsidie tegenover stond 

en alle zekerheid van een verbinding 

ontbreekt. 

 dat later gebleken is dat de financiële 

en technische problemen groter zijn 

dan verwacht. 

 dat na het verlenen van de concessie 

en na het aanvaarden der voorwaarden 

en het storten van het waarborg-

kapitaal, de Provinciale Ordonnantie 

van 8 februari 1883 No.1 uitgevaardigd 

is, waarin ook strenge bepalingen zijn 

opgenomen over de wegbreedte, 

waardoor ook de kosten stijgen. 

 dat er bij de lijn Vreeswijk – Jutphaas - 

Utrecht, 'zonder eenige tegemoet-

koming' werkzaamheden moeten 

gebeuren, welke niet tevoren voorzien 

konden worden. 

 

Men blijkt voor een te lichte constructie 

gekozen te hebben, waardoor er regel-

matig reparaties aan de rails moeten 

gebeuren, zodat naast deze grote kosten, 

niet ook nog eens de uitgaven van een lijn 

naar IJsselstein betaald kunnen worden 

met zijn 'duren aankoop van gronden en 

zonder eenige subsidie'. Op 10 december 

komt er desondanks weer een nieuw 

depositobewijs van f 2000,- binnen, deze 

keer op naam van de gemeente IJsselstein. 

En dan besluit de gemeente in de raads-

vergadering van 15 december 1885 de 

concessie die aan de IJ.S.M. verleend is, in 

te trekken en ook het waarborgkapitaal in 

z'n geheel aan de IJ.S.M. terug te geven. 

De IJ.S.M. stuurt hiervoor op 16  

december, na ontvangst van dit bericht, 

een dankbetuiging aan de gemeente (men 

is blijkbaar blij van IJsselstein af te zijn). 

Op 30 december 1885 ontvangt de ge-

meente een officieel bericht van de IJ.S.M. 

dat het waarborgkapitaal van de bank is 

geretourneerd. 

Weer is er een periode van de railgeschie-

denis van IJsselstein afgesloten.  

 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk moet nog 

melding worden gemaakt van de roemloze 

ondergang van het lijntje Utrecht -  

Vreeswijk. 

Voornaamste oorzaak van het slecht 

functioneren van deze tramlijn is de 

allesbehalve rooskleurige financiële 

situatie waarin de IJ.S.M. eind 1885 

verkeert. De barre winter van 1885/1886 

waarin de tram vaak niet kan rijden, 

betekent in feite de genadeslag voor de 

IJ.S.M. 

De problemen worden dan zo groot, dat 

de IJ.S.M. met ingang van 12 juni 1886 de 

tramlijn voor drie jaar verhuurt aan haar 

grootste concurrent: de bargedienst 

'Vereeniging' voor een bedrag van f 7500,- 

per jaar. Dit is evenwel uitstel van execu-

tie; de IJ.S.M. moet noodgedwongen de 

tramlijn verkopen. 

Op 2 januari 1888 neemt de rederij 

'Vereeniging' het trambedrijf over, waarna 

de naam gewijzigd wordt in: 'Stoomtram- 

en Bargedienst Vereeniging' (SBV). Er 

wordt een dienstregeling opgesteld waar-

bij de diensten van de stoomboot en de 

stoomtram beter op elkaar worden afge-

stemd. Dat deze dienstregeling nog veel te 



 

74 

wensen overlaat blijkt wel uit de brief die 

de gemeente op 24 oktober 1890 ontvangt. 

De kosten zijn echter dermate hoog, dat 

de stoomtram niet meer te handhaven is. 

In de loop van 1893 wordt de stoomtram-

dienst definitief beëindigd. Hiervoor in de 

plaats komt een paardentramdienst, welke 

op 22 november 1893 wordt geopend. 

Aangezien de tram zijn stoom verloren 

heeft wordt de naam van de maatschappij 

weer gewijzigd in: 'Tram- en Bargedienst 

Vereeniging' . 

 

Een lokale spoorweg in de Lopikerwaard 

en andere plannen 

Inmiddels zit men in IJsselstein niet stil. 

Er komen in 1890 plannen voor de aanleg 

van een 'Lokale spoorweg' die vele plaat-

sen in de Lopikerwaard met elkaar zal 

gaan verbinden, waaronder IJsselstein (zie 

kaartje, Afbeelding 3). De initiatiefnemers 

van dit project zijn de heren Jonkheer 

H.C.J. Barchman Wuytiers van Vliet 

(Hoogheemraad van de Lekdijk, Beneden-

dams en de IJsseldam), A.M.E. des Tombe, 

(Burgemeester van IJsselstein) en S.J. 

Cambier van Nooten, Burgemeester van 

Willige Langerak en Lopik). 

Deze heren laten door A.J. Krieger uit 

Amersfoort een plan opstellen, compleet 

met situatiekaarten, begroting van de 

kosten, enzovoorts. 

Afbeelding 1:  Een kaartje van de „Utrechtschen lokaalspoorweg‟ die plaatsen in de Lopikerwaard 
met elkaar zou verbinden. (Collectie Historische Kring IJsselstein). 
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De heer Krieger vraagt voor het maken 

van de plannen een bedrag van f 2500,-. 

Om dit bedrag bij elkaar te krijgen wor-

den er vijftig 'Oprichters aandeelen' van 

elk f 50,- uitgegeven. (zie Afbeelding 3) 

In de raadsvergadering van 7 augustus 

1890 in IJsselstein wordt besloten drie van 

deze aandelen namens de Gemeente 

IJsselstein te nemen. Eén maand later al 

komt het bericht dat alle 50 aandelen 

verkocht zijn en op 6 september 1890 

wordt de eerste vergadering van aandeel-

houders gehouden in Hotel Bellevue te 

Utrecht. Een jaar later zal er in een ver-

gadering besloten worden om van de 

aanleg van een lokaalspoorweg af te zien 

en in plaats daarvan een stoomtramweg 

aan te leggen met dezelfde spoorbreedte 

als de bestaande spoorwegen. De kosten 

van aanleg van de spoorweg zullen op 

f 800.000,- à f 900.000,- gaan uitkomen, 

terwijl een stoomtramweg een besparing 

van ongeveer f 200.000,- zal opleveren. 

Op 5 oktober komen er ook weer plannen 

binnen voor de aanleg van een lijn van 

Oudewater, via Montfoort en Achthoven 

naar Utrecht. Het betreft hier een paar-

dentramlijn. 

Een verzoek om financiële steun voor het 

maken van een plan, waarvan de kosten 

f 1500,- bedragen, wordt door de  

gemeenteraad afgewezen. Wel betuigt de 

gemeente haar instemming met de plan-

nen en is er van overtuigd dat aanleg ook 

in het belang van de gemeente IJsselstein 

is, vooral voor de buurtschappen  

Achthoven en Knollemanshoek. 

 

We slaan weer een paar jaar over en 

komen op 7 juli 1893 nieuwe berichten 

tegen. 

Aangezien de exploitatie van de lokaal-

Afbeelding 2:  De paardentram rond de eeuwwisseling bij de Rijnhuizerbrug te Jutphaas. De 
koetsier is Peet van Rooijen. (Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ1675). 
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spoorweg Gouda - Schoonhoven ver-

zekerd is en weldra aangelegd zal worden, 

wacht de gemeente af wat er met de lijn 

Schoonhoven - Utrecht gaat gebeuren. En 

lang zal men daar niet op hoeven te 

wachten, want op 15 maart 1894 vraagt de 

heer A.J. Krieger, ingenieur te  

Amersfoort, officieel concessie aan voor 

de aanleg en exploitatie van de Stoom-

tramweg Schoonhoven – IJsselstein - 

Utrecht. De heer Krieger deelt in zijn 

verzoek mee dat het ontwerp waarschijn-

lijk zó gewijzigd zal worden dat ook de 

gemeente Montfoort er voordeel bij zal 

hebben. De gemeente IJsselstein laat 

weten geen besluit te nemen over het 

verlenen van de concessie zolang niet 

bekend is hoe de lijn gaat lopen. Naar de 

heer Krieger wordt dan ook een bericht 

gezonden met het verzoek om plannen en 

tekeningen van het ontwerp te overleg-

gen, zodat de raad een beslissing kan 

nemen. 

 

Een paar jaar gebeurt er dan vrijwel niets; 

ook wat de plannen van Krieger betreft 

zijn er weinig vorderingen. Wel blijft men 

ervan overtuigd dat er een snellere ver-

binding met Utrecht moet komen, zoals 

o.a. blijkt uit een stukje uit de notulen van 

de raadsvergadering van 3 november 

1898: De heer Brugman vraagt daarin of er 

niets gedaan kan worden wat zal leiden 

tot verbetering van de „toestand der 

veemarkten in deze gemeente'. Hij stelt 

zelfs voor om een flinke premie uit te 

Afbeelding 3:  Het inschrijvingsbiljet voor de oprichtersaandelen voor de tramlijn Schoonhoven – 
Utrecht (Collectie Historische Kring IJsselstein). 
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loven om deze zaak te bevorderen. De 

heer Immink deelt dan mee, dat hij graag 

mee wil werken aan alles wat tot de 

bevordering van het marktbezoek kan 

bijdragen, maar vreest dat het weinig of 

geen nut zal opleveren, 'omdat wij hier 

verstoken zijn van de versnelde middelen 

van vervoer te land. Aansluiting aan een 

spoorwegnet kan de toestand doen ver-

beteren, zoolang echter de gewenschte 

aansluiting hier gemist wordt, zullen de 

aangewende pogingen schipbreuk lijden', 

aldus de heer Immink, wethouder van de 

gemeente IJsselstein. 

Inmiddels is ook in Utrecht het één en 

ander veranderd. Op 20 juni 1906 is er de 

gemeentelijke elektrische tram gaan 

rijden, een ringlijn die langs de singels om 

de binnenstad heen rijdt. Voor de Tram- 

en Bargedienst betekent dit dat hun trams 

niet verder mogen dan de Vaartsestraat 

(nabij het Ledigerf in Utrecht-Zuid). Daar 

moeten de passagiers overstappen op de 

elektrische tram om bij het Stationsplein 

te komen. Later, in 1908, wordt de lijn 

verlegd van de Vaartsestraat naar de 

Westerkade, waardoor het makkelijker 

wordt om over te stappen, hetgeen ook de 

laatste wijziging van deze lijn wordt. 

Op 27 mei 1910 komt er weer een verzoek 

om concessie en subsidie bij de gemeente 

IJsselstein in de bus. Het betreft hier de 

aanleg van „een Motortram vanaf de 

Meernhoeve, door den Achterslootschen-

weg naar IJsselstein'. Deze lijn zal bij de 

Meernhoeve aansluiting krijgen op de aan 

te leggen motortramweg-verbinding 

Gouda - Utrecht. De aanvragers: de heer 

J.H. Müller, een oude bekende van de 

IJ.S.M. en de heer L.G. de Val, laten het 

echter aan het gemeentebestuur over om 

een andere verbinding aan te wijzen, 

bijvoorbeeld van den Hommel, langs 

Jutphaas, IJsselstein, Benschop en zo 

verder naar Oudewater, in aansluiting op 

de lijn Gouda - Utrecht. Het is de bedoe-

ling de lijn door te trekken tot het station 

van de Staats-Spoorwegen te Utrecht, met 

aansluiting op de elektrische tram. 

De voorzitter van de raad wijst er nog 

eens op dat het huidige vervoer, per 

bootje, een 'gebrekkig vervoermiddel' is 

en dat ander vervoer hoogst nodig is. Men 

wil hiervoor de concessie en een subsidie 

verlenen. Als echter blijkt dat de spoor-

breedte van de aan te leggen lijn afwijkt 

van de normale breedte, wordt er verder 

niet op ingegaan. 

Hoewel de plannen van de heer Krieger, 

welke nog steeds in de la liggen, 

'vermoedelijk in den eerste tijd niet 

verwezenlijkt zullen worden', blijft men 

hier toch de voorkeur aan geven; men zou 

graag de verbinding met Schoonhoven 

aangelegd zien. Op 13 januari 1911 wordt 

er weer een nieuw plan van de heer 

Krieger op tafel gelegd, met gebruik van 

de normale spoorbreedte, zodat de goede-

ren in IJsselstein geladen en 

rechtstreeks naar binnen- en buitenland 

vervoerd kunnen worden, zonder dat 

overladen in Utrecht nodig is. 

In december van dat jaar blijkt dat de 

streek een bedrag van f 175.000,- tot 

f 200.000,- zal moeten bijdragen. De 

gemeenteraad van IJsselstein besluit 

hiervan f 40.000,- voor zijn rekening te 

nemen, als een 'renteloos voorschot'. De 

gemeente Montfoort blijkt ook een bedrag 

van f 50.000, - beschikbaar te willen 

stellen, zodat er bij mislukken van een lijn 

naar Schoonhoven ook gedacht kan 

worden aan een lijn Utrecht - IJsselstein - 

Montfoort - Oudewater, waarvoor dan vrij 

snel kapitaal bijeen te brengen is. Al 

geruime tijd worden er nu door het 
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comité voor de Buurtspoorwegverbinding 

Gouda – Montfoort - Utrecht pogingen 

gedaan om een spoorweg van Gouda, over 

Haastrecht, Hekendorp, Oudewater, 

Willeskop, Snelrewaard, Linschoten, 

Montfoort, Veldhuizen, De Meern en 

Oudenrijn naar Utrecht tot stand te 

brengen. In 1914 schijnt het dat die 

pogingen 'met goeden uitslag bekroond 

zouden worden'; door de belanghebbende 

gemeenten en polders is een bedrag van 

f 179.000,- voor dit doel toegezegd en 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en 

Utrecht zijn bereid aan de Provinciale 

Staten voor te stellen dit bedrag tot het 

derde deel van de op f 1.700.000,- geraam-

de begroting aan te vullen. Daar de  

Nederlandsche Centraal Spoorweg  

Maatschappij zich verbonden heeft even-

eens één derde deel van de geraamde 

kosten alsmede het risico van de over-

schrijding der begroting op zich te nemen, 

is het zeer waarschijnlijk dat de Staat 

tenslotte het laatste nog ontbrekende 

derde deel zal inbrengen. De inmiddels 

uitgebroken Eerste Wereldoorlog 'en zijne 

verstrekkende gevolgen sloegen dezen 

schoone verwachting echter den bodem 

in'. Het voortdurend stijgen van materi-

aalprijzen en arbeidslonen doet een geheel 

andere toestand ontstaan die men onder 

ogen moet zien. Nu, in 1919, worden de 

kosten geraamd op ± f 3.000.000,- voor de 

lijn Gouda – Montfoort - Utrecht, en ± 

f 2.280.000,- voor de lijn Schoonhoven - 

IJsselstein, hetgeen op ± f 120.000,- per 

km. komt. 

 

De opkomst van het busvervoer in de 

regio 

Tussen 1919 en 1928worden nog eens 

pogingen gedaan om door de provincies 

Zuid-Holland en Utrecht een net van 

spoorwegen aan te leggen door een com-

missie waar onder meer de IJsselsteinse 

burgemeester Kronenburg deel van uit 

maakt. Ook deze pogingen mislukken 

door de hoge kosten, maar vooral omdat 

de behoefte aan zo'n verbinding sterk 

verminderd is door de opkomst van een 

ander, veel comfortabeler vervoermiddel: 

de autobus. De bus neemt na de Eerste 

Wereldoorlog een belangrijke plaats in, en 

begint steeds meer terrein te winnen. 

Voor IJsselstein alleen al is het aanbod van 

buslijnen groot: 

 Op 27 februari 1922 opent Jan van 

Wijngaarden een busdienst die 4x per 

dag naar Utrecht en weer terug gaat. 

 Twee maanden later komt er concur-

rentie van Joh. van 't Geyn uit  

IJsselstein, die 5x daags een retourrit 

op Utrecht maakt. 

 Vanuit Schoonhoven komen er bus-

diensten die via IJsselstein en Jutphaas 

naar Utrecht gaan, ingesteld door de 

heren van Iperen en Verhoef, die later 

een gemeenschappelijke dienstregeling 

gaan uitvoeren. Uit deze samenwer-

king is tenslotte in 1942 de (Vi)Vavo 

geboren. 

 Vanaf 18 juni 1923 gaat de Tram- en 

Bargedienst een gecombineerde dienst-

regeling voeren met Van Wijngaarden, 

waarbij 10, en later zelfs 14 retour-

ritten per dag gemaakt worden. Alleen 

op zondag rijdt de Tram- en Barge-

dienst 5 retourritten, Van Wijngaarden 

rijdt die dag om principiële redenen 

niet. 

 Op 16 februari 1924 komt er tenslotte 

een vierde busverbinding tussen 

Utrecht en IJsselstein tot stand. Op die 

datum gaat J.A. Benschop een dienst 

openen die 7x per dag vanaf de  

Mariaplaats in Utrecht naar IJsselstein 



 

79 

vertrekt. In 1931 wordt deze laatste 

uitgekocht en verhuist naar  

Zuid-Limburg, waar hij nog 2 jaar in 

Heerlen en omgeving rijdt. 

 

De lijn van Joh. van 't Geyn is ook al vóór 

1927 weer verdwenen. En de Stoombarges 

kunnen het door de grote toename van de 

busdiensten ook niet meer aan; half 1923 

worden de bootdiensten opgeheven. De 

Tram- en Bargedienst 'Vereeniging' breidt 

zijn buslijnen echter nog steeds uit, o.a. 

met de lijnen IJsselstein – Benschop – 

Haastrecht - Gouda, en Utrecht – Houten 

- Schalkwijk. 

Het wagenpark ondergaat ook een grote 

vernieuwing; zo verdwijnen de T-Ford 

busjes waar men mee begonnen was en 

komen de Latil- en enkele Brockway-

bussen. 

De busdiensten zijn bij het publiek een 

gewilde vorm van vervoer geworden 

vanwege het grotere comfort in verge-

lijking met de tram. Daar komt nog bij dat 

de tram hard aan verbetering en vernieu-

wing toe is. 

Omdat de belangstelling te klein en de 

kosten te hoog worden, neemt men het 

besluit de tramlijn op te heffen. Op 1 

januari 1929 vindt de laatste rit plaats, 

vanaf de Westerkade in Utrecht naar 

Vreeswijk: de autobus heeft de tram 

verslagen! 

De Tram & Bargedienst 'Vereeniging' 

moet haar naam weer veranderen, en heet 

voortaan gewoon:  'Autobusdiensten 

Vereeniging'. 

 

De in de dertiger jaren begonnen sanering 

van de lijndiensten wordt in de oorlogs-

jaren 1940-1945 versneld doorgevoerd. De 

firma's Kwakernaak en Hagenouw gaan 

Afbeelding 4:  Een van de eerste autobussen van de Tram en Bargedienst „Vereeniging‟ omstreeks 
1927 voor de remise aan de Jutphase Dorpsstraat. De chauffeur bij de bus is Dirk de Vos.  
(Collectie Historische Kring Nieuwegein; inv. code FJ0857) 
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over in de Autobusdiensten Vereeniging; 

de firma's Van Iperen en Verhoef vormen 

de VAVO; de firma‟s Blom en Zanen 

worden de VAGU. 

Later gaan de eerder genoemde Autobus-

diensten Vereeniging en de Zuid-Hollands 

bedrijven RAGOM, ESOO en de Rederij 

op de Lek samen, en vormen het nieuwe 

bedrijf 'De Twee Provinciën.' 

Tegen het einde van de oorlog worden 

vele bussen door de Duitse bezetters 

gevorderd, zodat er na de bevrijding in 

1945wordt begonnen met lijndiensten die 

uitgevoerd worden met o.a. brandweer-

wagens, de zogenoemde „bellenwagens‟, 

maar al snel groeit het aantal autobussen 

uit tot rond de 25 stuks. 

In 1969 gaat de 'VAVO' op in de 'Twee 

Provinciën'. Ook in dat jaar komt, door 

fusie van enkele bedrijven, de maatschap-

pij 'West Nederland' tot stand. 

Op 1 januari 1974 gaat ook de Twee  

Provinciën over in deze maatschappij. In 

het jaar 1982 worden op het gehele net 

van West- Nederland 40,7 miljoen reizi-

gers vervoerd. 

 

De geschiedenis herhaalt zich, 1971·1985 

Inmiddels is de vraag naar het openbaar 

vervoer weer behoorlijk toegenomen, 

vooral nadat Jutphaas en Vreeswijk in 

1971tot de nieuwe gemeente Nieuwegein 

worden samengevoegd en deze gemeente 

samen met IJsselstein tot 'groeigemeente' 

worden verklaard. De verwachting is, dat 

rond 1990 zo'n 15.000 tot 30.000 personen 

per werkdag verplaatst moeten worden. 

Zo gebeurt het, dat er in november 1971 

weer nieuwe plannen komen voor de 

aanleg van een railverbinding. Men dacht 

aan een tramlijn over Kanaleneiland in 

Utrecht en Nieuwegein naar IJsselstein. 

Al snel begint men echter, evenals 100 

jaar geleden, weer aan de plannen voor 

een spoorlijn vanuit Utrecht, via Nieuwe-

gein naar IJsselstein. Deze lijn zal bij 

Lunetten de spoorlijn, die richting Den 

Bosch loopt, verlaten, waarna hij over een 

hoog gelegen baan door Nieuwegein en 

IJsselstein zal gaan lopen, waarop dan de 

zogenaamde sprintertreinstellen zullen 

gaan rijden. Het ministerie van Verkeer & 

Waterstaat vindt de kosten echter veel te 

hoog, en keurt dit plan af. 

Na de zaak opnieuw bekeken te hebben 

komt men in 1973 toch weer terug op een 

sneltramverbinding. De investeringskos-

ten komen veel lager uit, terwijl de ex-

ploitatiekosten ruim 30% minder zullen 

bedragen. 

De kosten voor een sneltramverbinding 

komen, volgens berekeningen in 1974, op 

± f 106.000.000,- terwijl de kosten voor 

het eerder ingediende spoorplan op ± 

f 75.000.000,- zijn begroot, zodat men een 

besparing van zo'n kleine 70 miljoen 

gulden bereikt heeft. 

Op 14 juni 1974 komt er een brief van de 

minister, waarin staat dat de ministerraad 

voor het sneltramproject over het 

Utrechtse Kanaleneiland heeft gekozen, 

hetgeen in de vergadering van 10 mei 

1974 is gebeurd. Er wordt zelfs met de 

gedachte gespeeld om deze lijn door te 

trekken via de Utrechtse binnenstad en de 

Uithof naar Zeist. In augustus 1974 besluit 

de gemeente met deze plannen in te 

stemmen. 

En dan, in november van 1974, wordt 

door de N.S. aanlegconcessie aangevraagd. 

De aanleg van een tramlijn door de 

Utrechtse binnenstad veroorzaakt veel 

weerstand, zodat de oorspronkelijk op het 

Vredenburg geplande eindhalte al gauw 

teruggetrokken wordt naar het  

Smakkelaarsveld en later naar de huidige 
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plaats: het Stationsplein en het  

Moreelsepark. 

In maart 1977geeft de minister de spoor-

wegen het groene licht om met de aanleg 

van de sneltram te beginnen. De concessie 

is nu officieel verleend. 

De gemeente Utrecht heeft aanvankelijk 

nog wel wat problemen met de aanleg, 

maar besluit uiteindelijk, na in de maan-

den februari en maart van 1979 gehouden 

vergaderingen, akkoord te gaan met de 

voorgenomen aanleg. 

Dan komt alles in een stroomversnelling 

terecht. Oorspronkelijk is het plan om de 

lijn al in 1979 in gebruik te nemen, maar 

dit blijkt niet haalbaar te zijn, o.a. door 

diverse procedures in verband met grond-

onteigeningen, in de weg staande gebou-

wen en te passeren bruggen. 

De opening wordt eerst verschoven naar 

1980 en later naar de definitieve datum: 

18 december 1983. Dit zal precies 100 jaar 

zijn nadat de Stoomtram Utrecht -  

Vreeswijk officieel in gebruik werd 

genomen. 

Inmiddels is men overal al druk doende 

met de tram. Het sportpark 'IJsseloever' 

raakt door de aanleg van de tram 2 velden 

kwijt, zodat de gemeente het al geplande 

sportpark 'Groenvliet' met grote spoed 

moet gaan aanleggen. In februari en maart 

1980 is de plantsoenendienst in de weer 

om nog wat bomen te redden voor de 

aanstormende sneltram door ze over te 

plaatsen naar o.a. de nieuwbouwwijk 

'Achterveld' . 

Eind 1980 is er al behoorlijk wat grond 

verzet, zodat vooral in de wijk IJsselveld al 

duidelijk te zien is waar de raillijn zal 

komen. In november 1980 komt de tram-

brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, na 

een bouwtijd van 2 jaar, gereed. Op 31 

oktober 1980 worden de eerste rails op 

Utrechts grondgebied gelegd. Een jaar 

later, oktober 1981, ondertekenen burge-

meester Roest-Crollius van IJsselstein, 

burgemeester Flik van Nieuwegein en 

vertegenwoordigers van de Nederlandse 

Spoorwegen, Rijkswaterstaat en de pro-

vincie Utrecht, de overeenkomst voor de 

aanleg van de centrale aansluiting op de 

Rijksweg 2 Utrecht - Den Bosch, in com-

binatie met de tunnels voor de sneltram. 

De totale kosten van het project worden 

geraamd op 55 miljoen gulden. Nog 

dezelfde maand wordt met de werkzaam-

heden begonnen; men heeft haast om deze 

hindernis uit de weg te ruimen. Volgens 

de plannen moet de tram in de zomer van 

1984 naar IJsselstein kunnen rijden. 

Op 17 juni 1982 rijdt de eerste tram al van 

het centraal station Utrecht naar de 

tramremise van Nieuwegein. (zij het dan 

achterop een grote vrachtwagen, met 

politiebegeleiding). 

In januari 1983 wordt begonnen met de 

aanleg van de trambrug over de Hollandse 

IJssel in Eiteren. 

En dan op 18 februari 1983 ontspoort de 

tram tijdens een proefrit. Een op de rails 

liggende steen is de oorzaak van dit eerste 

ongeluk met aanzienlijke materiële scha-

de. 

In november 1983 wordt een begin ge-

maakt met de aanleg van de overwegen in 

IJsselstein. Achttien december 1983 is een 

belangrijke dag. Het is de dag van de 

officiële opening van de sneltram Utrecht 

- Nieuwegein, welke verricht wordt door 

de minister van Verkeer en Waterstaat, 

mevrouw Smit-Kroes. 

Voor IJsselstein heeft dit ook grote gevol-

gen. De geschiedenis herhaalt zich. Zo‟n 

kleine 100 jaar geleden moesten de reizi-

gers, vanaf IJsselstein komende, in  

Jutphaas overstappen op de paardentram 
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om zo door te kunnen reizen naar 

Utrecht, hetgeen toen nogal wat proble-

men gaf met de aansluiting. Lange wacht-

tijden waren geen uitzondering. Nu, na de 

ingebruikname van de sneltram, moeten 

de IJsselsteinse reizigers wéér 

overstappen in Nieuwegein om van 

daaruit met de tram door te reizen naar 

Utrecht en ook nu weer verloopt het lang 

niet altijd vlekkeloos. Er gaat bijna geen 

week voorbij of er staat wel een artikel in 

de krant waarin men hierover klaagt. 

In IJsselstein is in 1983 inmiddels de brug 

over de IJssel gebouwd, welke echter pas 

in het begin van het jaar 1985 in gebruik 

genomen zal worden. De tram zelf rijdt 

pas vanaf 5 november 1985. 

Voor IJsselstein is er namelijk nog een 

'klein' probleem, dat de aanleg van de 

tram tegenhoudt. De snelweg Utrecht - 

Den Bosch moet gepasseerd worden en 

hoewel men al direct na de ondertekening 

van de overeenkomst tussen de diverse 

belanghebbenden met de grondwerk-

zaamheden is begonnen, kan men 

pas na de ingebruikname van de nieuwe 

weg Utrecht – Hagestein - Breda, in 

december 1982, de eerste spade in de 

grond steken voor de reconstructie van de 

weg zelf en het leggen van de tunnels 

onder de snelweg door. 

Op 23 januari 1984 valt de eerste dode 

door de tram; op het Utrechtse Westplein 

komt tijdens zware sneeuwval een 16 

jarige jongen onder de tram. Hij overlijdt 

korte tijd later. In IJsselstein is de kans op 

een dergelijk ongeluk wel aanwezig, maar 

een stuk kleiner, omdat op de meeste 

kruisingen gebruik gemaakt wordt van 

zogenaamde Ahob's (bewaakte overwegen 

m.b.v. Automatische Halve Overweg 

Bomen). Inmiddels zijn begin 1984 ook in 

IJsselstein de eerste stukken rails gelegd 

en ziet men regelmatig een goederenwa-

gentje met materiaal langskomen. 

In de maand augustus van 1984 worden er 

weer plannen gemaakt om de tramlijn 

door te trekken over de Lek naar Vianen. 

Of het ooit zo ver zal komen valt te 

betwijfelen; waarschijnlijk zal dit plan 

vastlopen op de hoge kosten van de 

oversteek van de Lek. 

 

Het laatste jaar van de aanleg 

In 1985volgen de gebeurtenissen elkaar 

snel op, we zullen de belangrijkste dingen 

noemen: 

 Op 5 februari wordt zondag 15 decem-

ber als datum van de officiële openstel-

ling van de lijn vanaf Nieuwegein naar 

IJsselstein voor het publiek genoemd. 

 Half april begint men met het aan-

brengen van de bovenleidingen, waar 

tot eind oktober aan gewerkt zal 

worden. 

 Eind mei, begin juni worden de abri's 

op de stationnetjes geplaatst. 

 Op 14 mei wordt de eerste fase van de 

nieuwe weg Q-3 officieel geopend. 

 Begin september worden de eerste 

Ahob's geplaatst. 

 16 september krijgen Nieuwegein en 

IJsselstein nieuwe op- en afritten op de 

snelweg Utrecht - Den Bosch, weer 

een fase van de Q-3 is klaar. 

 Begin oktober begint de N.S. voorlich-

tingsbijeenkomsten te houden op de 

IJsselsteinse scholen om de kinderen 

alvast voor te bereiden op de komst 

van de tram. 

 Op 31 oktober opent minister van 

Verkeer en Waterstaat, mevrouw Smit

-Kroes de centrale aansluiting Nieuwe-

gein - IJsselstein op de Rijksweg A-2 

officieel. 

 Vanaf 1oktober beginnen de proefrit-
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ten met de tram op IJsselsteins grond-

gebied. 

 23 november worden de eerste passa-

giers vervoerd; Sint Nicolaas met zijn 

gevolg komt met de tram aan in  

IJsselstein. 

 Zaterdag 14december 1985 is een 

belangrijke dag voor IJsselstein, einde-

lijk, na ruim 110 jaar van pogingen en 

voorbereidingen, zal de tram zijn 

passagiers naar Utrecht vervoeren. 

 

 

Bronvermelding: 

Bij de samenstelling van dit artikel is o.a. 

gebruik gemaakt van de volgende  

publicaties en archieven: 

 het boekje 'Op weg met de sneltram' 

van F. BergsmaenJ.A.C. Way. 

(uitgegeven bij de opening van de lijn 

Utrecht - Vreeswijk). 

 de 'Nota Sneltram', een boekwerkje 

van de gemeente IJsselstein, uit 1979 

onder de titel 'Het spoor bijster?' 

uitgegeven. 

 diverse krantenberichten uit de jaren 

1973 tot en met 1985. 

 diverse verslagen van raadsvergaderin-

gen van de gemeenteraad van IJssel-

stein, van 1870 t/m 1924. 

 diverse bij de gemeente binnengeko-

men en vandaar uitgegane brieven, uit 

de periode 1870 t/m1924. 

Afbeelding 5:  De sneltram zoals hij er uitziet na de in 2011 gestarte renovatie. 
Foto: harry_nl; overgenomen van http://www.flickr.com/photos/harry_nl/7009331811/ 
onder voorwaarden Creative Commons BY-NC-SA 2.0 
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Jutphaas........ zoals het was 

door Joop Terpstra 

 

 

Ongetwijfeld heeft u de foto‟s in deze rubriek eerder gezien. We willen gewoon even uw 

geheugen wat opfrissen over opvallende opstallen die niet meer bestaan. Het thema is 

deze keer dan ook: “Wat er niet meer is!” 

 

 

 

Vanaf de twaalfde eeuw heeft een brugverbinding bestaan tussen het dorp Jutphaas en het 

Overeind aan de oostzijde van de Vaartserijn c.q. Merwedekanaal. Er ligt thans een 

modern ogende klapbrug. Daarvóór was ongeveer een eeuw lang een draaibrug. Voordat 

in 1883 de draaibrug werd gebouwd, was er ter hoogte van het Sluisje een dubbele 

klapbrug. De afbeelding van een aquarel uit 1880 geeft een beeld van de situatie vanuit 

het noorden gezien. Het pand rechts op de afbeelding is een logement, dat gebouwd was 

tegenover café De Zwaan langs de Vaartserijn. In 1883 werden brug en logement gesloopt 

om plaats te maken voor verbreding van de Vaartserijn tot Merwedekanaal. 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv. code FJ0600. 
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“Molenkruiers” worden ze genoemd, de in Jutphaas geboren en getogen inwoners van het 

dorp. Die naam danken ze aan een gebeurtenis uit 1680. Dorpelingen redden de kop van 

de korenmolen uit de vuurzee toen Jutphaas door een grote brand werd getroffen. Enkele 

honderden meters ten zuiden van de kruising Sluisje/Herenstraat viel de molenkap van de 

wagen. Vanaf die tijd hebben de Jutphasers hun bijnaam. En de plek waar het gebeurde 

heet sindsdien “De Val-om”. Het is de plek ter hoogte van de panden Herenstraat 59/60. 

Ook daar brandde overigens een boerderij af. Op die plek werden omstreeks 1685 de 

valom-huisjes gebouwd. Zes één-kamerwoningen onder drie spitse daken. In 1903 

werden van de zes huisjes er drie gemaakt. In 1971 zijn de huisjes gesloopt. 

 

 

 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv. code FJ2471. 
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Vreeswijk…….. zoals het was 

  

 

 

 

 

Dit prentje uit het oude Vreeswijk toont de Rijkspeilschaal, die gestaan heeft op de 

buitenglooiing van de Lekdijk, ter hoogte van het Frederiksoord. De Vreeswijkse 

bevolking noemde het ding “De peperbus”. In het gebouw was een kokervormige put, die 

in verbinding stond met het rivierwater. Met behulp van een in de put op en neer gaande 

drijver, voorzien van een lange schacht met schaalverdeling konden de waterstanden in 

de Lek worden afgelezen. De notitie ervan gebeurde op een rol papier die met een potlood 

werd „bekrast‟ door middel van een zelfregistrerend mechaniek dat met de drijver was 

verbonden. Na de bouw van de Beatrixsluis was de Rijkspeilschaal overbodig, omdat bij de 

nieuwe sluis moderne meetapparatuur werd geplaatst. In 1956 kwam de sloper 

langs…………. 

 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv. code ANS1098. 
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Het Huis de Wiers kende bewoners met welluidende en bekende namen, zoals Ploos van 

Amstel. Maar wellicht was de meest bekende bewoner/eigenaar van de buitenplaats  

Ir. F.W. Conrad. Hij werd op 15 februari 1800 in Spaarndam geboren, werd opgeleid tot 

ingenieur en bracht het tot hoofd-inspecteur van Waterstaat. Bij de aanleg van het 

Suezkanaal was hij in het bestuur van de Suez-kanaalmaatschappij de vertegenwoordiger 

van de onderkoning van Egypte. Op een terugreis uit Egypte overleed hij op 1 februari 

1870 in München, vermoedelijk aan malaria. Zijn buitenplaats De Wiers werd verkocht 

en raakte in verval. De laatste eigenaar, de N.V. Keulschevaart, gebruikte het kasteel als 

opslag- en werkplaats. Na 19 jaar leegstand werd het grootste deel in 1947 afgebroken, 

alleen het souterrain bleef behouden. Daarin is sinds 2004 een restaurant gevestigd. 

Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein; Inv. code FV0156. 
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Kasteel Rijnhuizen en haar omgeving,  

enkele momenten in de tijd 
door Loes Slooten 

Er was eens een vrouw van 53 jaar op 

bezoek in museum Warsenhoeck in 

Nieuwegein. 
Zij wordt geraakt door prenten van 

landhuizen die rond 1600 in deze streek 

stonden. Zij herkent één van de land-

huizen, dit is kasteel Rijnhuizen. Het 

maakt haar enthousiast want het is vlakbij 

haar huis. Vanaf dat zij in Nieuwegein 

woont, dit is 1998, is deze tuin en deze 

plek een oase voor haar. Er staan oude 

bomen en mooie planten. Het oude 

kasteel staat er nog. Het geeft haar een 

gevoel van verbinding met deze aarde. 

Het doet haar dieper ademen. Ze voelt en 

ziet lijnen en verbindingen met de 

geschiedenis van deze aarde en de 

mensen. 
Vanuit de tuin kun je over het  

Merwedekanaal heen, naar de huizen 

langs de Herenstraat kijken. Deze straat is 

onderdeel van het oude Jutphaas. We gaan 

terug in de tijd, naar de tijd rond 1600 … 
 

Rijnhuizen is zojuist erkend als 

„ridderhofstad‟. Eigenaar en bewoner 

Literair weekend Nieuwegein, juni/juli 2012 
door Loes Slooten 

 
Drie dagdelen waren wij bijeen in museum Warsenhoeck in het natuurkwartier in park 

Oudegein, in Nieuwegein. 
Wat een geweldige plek om geïnspireerd te worden. Geïnspireerd door de geschiedenis 

van wegen, kastelen, boerderijen, mensen, cultuur en natuur van deze streek. 
We werden begeleid door Renée Blom van tekstbureau Blom. Het weekend was 

geïnitieerd door Huub van Baal, vicevoorzitter van de Historische Kring Nieuwegein. 
Renée Blom voerde ons naar ons “schrijversportret”: “Wat voor schrijver ben je, waar 

schrijf je graag over en welke stijl gebruik je?” 
We kregen een oefening om fictie te schrijven en een gedicht te schrijven. 
We werden al schrijvende uitgedaagd andere vormen, perspectieven, stijlen, etc. te 

gebruiken. Tegelijkertijd zochten we naar een verbinding in het museum en hiermee met 

de geschiedenis van Nieuwegein. 
Voor de laatste bijeenkomst kregen we de opdracht een stuk te schrijven met in 

gedachten de tot dan toe geschreven teksten. De vraag was om een verbinding te maken 

met je thema uit het museum. 
Ik had er zin in, ging thuis op onderzoek uit op internet. Kasteel Rijnhuizen was mijn 

inspiratiebron. Ik wilde trouw zijn aan de daadwerkelijke geschiedenis. Daarnaast 

verwerkte ik er een verhaal in. Dit laatste was nieuw voor me; ik vond het een uitdaging 

en leuk om te doen. 
Mijn verhaal is hierna afgedrukt. 
 
Bedankt Renée, Huub, Historische Kring Nieuwegein en museum Warsenhoeck!!! 
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Gezicht op de Vaartse Rijn vanuit het zuiden, met op de voorgrond de trekschuit Vreeswijk c.q. 
IJsselstein – Utrecht, in het midden kasteel Rijnhuizen, rechts het theehuisje en links de Rijnhuizer-
brug met daarnaast het logement. Tekening door Jan de Beijer, 1744 (Collectie HUA, TA2786).  

Hendrik van Tuyll van Serooskerken,  

maakt nu deel uit van de ridderschap van 

Utrecht. Dit betekent dat hij een stem 

heeft in het provinciaal bestuur van 

Utrecht en geen belasting meer hoeft te 

betalen. Om erkend te blijven als 

„ridderhofstad‟ moet Hendrik de 

buitenplaats goed blijven onderhouden en 

ook de tuin aanzien geven. 

Hendrik voelt vreugde over deze 

erkenning en wil even uitgaan. Hij haalt 

zijn paard uit de stal en rijdt over de 

ophaalbrug over de Vaartse Rijn en 

vervolgens over het zandpad langs 

hetzelfde kanaal in zuidelijke richting. De 

afgelopen maanden zijn hier een paar 

eerste woonhuizen gebouwd. De Vaartse 

Rijn was in 1122 gegraven als verbinding 

tussen Utrecht en de Lek. Het vormde met 

de Vecht de doorlopende vaarroute van 

Amsterdam naar Keulen. 

Hendrik komt Johannes van Geijne tegen. 

Johannes maakt een buiging voor 

kasteelheer van Tuyll van Serooskerken. 

Hendrik stapt van zijn paard, is verrast 

Johannes van het Kerkveld hier te zien. 

Hendrik nodigt Johannes uit in herberg de 

Witte Zwaan wat te drinken. Johannes 

vertelt getrouwd te zijn met Wilhelmina. 

Hijzelf is op zoek naar een betrekking. 

Zijn beide broers namen de boerderij op 

het Kerkveld van hun vader over. Hij en 

Wilhelmina kochten een nieuw huisje 

langs de Vaartse Rijn. Wilhelmina 

verdient wat bij met de verkoop van hout 

aan schippers die langs komen over de 

Vaartse Rijn. 

Hendrik vraagt Johannes tuinman bij hem 

te zijn. Johannes is heel blij met dit 

aanbod en neemt het direct aan. 

Er gaan een aantal maanden voorbij en 

Johannes en Wilhelmina krijgen nieuwe 

buren, Klaas en Catherina uit West Raven. 

Ook Klaas is op zoek naar een betrekking. 

Johannes brengt hem in contact met de 

kasteelheer Hendrik van Tuyll van 

Serooskerken, want er is gestart met de 

bouw van een theekoepel. Klaas wordt 

inderdaad aangenomen om mee te werken 

aan dit bouwwerk. 

Zo krijgt de tuin van kasteel Rijnhuizen 

steeds meer aanzien waardoor de 

erkenning als „ridderhofstad‟ behouden 

blijft. En het aantal huizen en bewoners 

langs de Vaartse Rijn neemt toe. 

 

Zo, dat was een uitstapje naar vier eeuwen 

geleden. De tijd is verder gegaan … in 

1812 ontstond de gemeente Jutphaas. 

Tussen 1881 en 1892 wordt het Merwede-
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Voor u gelezen in…….. 
Utrechtsch Nieuwsblad woensdag 9 maart 1938 

door Ben Remie 1  

 

Vreeswijk‟s toekomst is zeer donker 
 

In de onmiddellijke nabijheid van de nieuwe sluizen dienen gelegenheden 

te komen waar de winkeliers hun waren kunnen opslaan 
 

Industrie kan opleving brengen 
 

Een nieuwe weg geprojecteerd die het centrum met de nieuwe sluizen zal 

verbinden 

(Van een speciale verslaggever). 
Het is druk in de Wilhelminasluizen van 

Vreeswijk. Grote diepgeladen schepen 

liggen tussen de machtige waterpoorten, 

zorgvuldig ineen gepast als stukjes van een 

legkaart. Langzaam zakt het water in de 

kolk en duizenden scheepstonnen zakken 

mee, totdat de kaden hoog oprijzen boven 

de schoongezwabberde dekken. 
Minuten kruipen traag voorbij en als 

eindelijk het water in de kolk eenzelfde 

hoogte bereikt heeft als dat in de Vaartse 

Rijn, zwaaien de zware deuren traag open. 

Eén voor één varen de schepen er door, 

heel voorzichtig en er is veel stuurmans-

kunst voor nodig. Buiten de sluis wachten 

andere vaartuigen om op hun beurt 

geschut te worden en op de Lek liggen een 

paar slepen te wachten. 
Schepen hier, schepen daar, ontelbare 

kanaal aangelegd omdat de scheepvaart 

drukker werd. Dit kanaal liep toen van het 

oostelijk havengebied van Amsterdam 

naar Gorinchem. In 1892 wordt het 

nieuwe kanaal in gebruik genomen. Het 

kanaal was gedeeltelijk een verbreding en 

verdieping van bestaande kanalen, 

waaronder de Vaartse Rijn. 
“Ten behoeve van de verbreding werden 

zowel aan de straatzijde als aan de zijde 

van het kasteel stroken grond opgekocht. 

De toenmalige eigenaar van Rijnhuizen 

had echter bij de verkoop van een stuk 

grond langs de Vaartse Rijn bedongen dat 

het zgn. “theehuisje”, dat door de 

verbreding van de Vaartse Rijn moest 

verdwijnen, weer herbouwd moest 

worden. Ook het zogenaamde  

“11-brughuis”, welke aan de Nedereindse 

kant van het water stond, moest voor de 

verbreding wijken. In dit brughuis 

werden door de Utrechtse of IJsselsteinse 

notarissen veilingen en verkopingen 

gehouden. Daarnaast fungeerde het als 

café.” (Uit “Cronyck de Geyn” van 1980 

door Jan Schut) 
 
We zijn weer terug bij de vrouw van 53 

jaar. Zij zit nu op een bankje in de tuin 

van kasteel Rijnhuizen. Haar bezoek aan 

museum Warsenhoeck doet nog steeds 

hernieuwde beelden opwellen over de 

geschiedenis van deze plek. 

#sdendnote1sym#sdendnote1sym
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masten priemen in de grijsgrauwe lucht 

en over het water hangt een lichte waas 

van oliedampen, die door de puffende 

scheepsmotoren uitgestoten wordt. 

Op de kaden rond de sluizen lopen 

schippersvrouwen. Haastig gaan zij voort, 

winkel in, winkel uit en als zij straks weer 

aan boord gaan hebben zij vele blinkende 

Nederlandse guldens verruild voor 

levensmiddelen en andere zaken. 

 

Vreeswijk en de sluizen 

Wat zou dit kleine plaatsje betekenen 

wanneer de sluizen er niet waren? De 

belangrijkste bron van inkomsten ligt 

daar, waar de schepen uit de Lek naar 

binnen gaan of vanuit de Vaartse Rijn 

naar buiten varen. Honderden, duizenden 

schepen liggen hier ieder jaar te wachten, 

één uur, twee uur, soms meer en dat 

oponthoud benutten de schippers. Zij 

gaan even aan wal, inkopen doen, laten 

kleine reparaties verrichten aan hun 

vaartuigen. 

Zie maar eens naar de winkels, die langs 

de Handelskade gevestigd zijn. Daar zijn 

er heel wat en een ieder heeft er zijn 

bestaansrecht. 

 

Schepen en sluizen 

Sluizen betekenen oponthoud, tijdverlies, 

geldverlies. Het schutten duurt lang in de 

sluizen te Vreeswijk, de ouderwetse 

draaiende deuren hebben veel tijd nodig 

om open te gaan, Maar dat wordt nu 

anders! Ginds, in de richting van Wijk 

verheffen zich de betonnen torens van de 

nieuwe dubbele sluizen, wachten 

metersbrede en diepe sluiskolken, sterke 

motoren staan klaar om straks in een 

minimum van tijd de zware sluisdeuren 

naar boven te heffen. De schippers zullen 

in hun sas zijn. Maar Vreeswijk? 

Er komt een verbeten trek om de mond 

van de Vreeswijker als hij naar de 

betonnen torens staart. “Het zal onze dood 

zijn” mompelt hij. “Als de sluis opengaat, 

kan ik wel sluiten” zegt de winkelier aan 

de Handelskade. Donkere wolken pakken 

zich samen boven het dorpje, men ziet er 

den toekomst met een bezorgd hart in. 

 

Een oud plaatsje 

Van de hoge dijk, die langs de sluizen ligt 

loopt een voetpad naar benden het dorp 

in. Ik ga er langs en even later dool ik 

rond tussen de oude huisjes, die als 

vermoeide grijsaards tegen elkaar staan 

geleund. Een ontwiekte molen staart met 

zijn lege vensters, als waren het dode 

ogen, over de grauwe daken. Er zit ergens 

een blauwe gevelsteen in, waarop het 

jaartal 1665 (bedoeld zal zijn 1666 - BR) 
nog net te ontcijferen is. Dan kom ik bij 

de oude sluizen. Smalle deurtjes zijn het 

maar, doch zij staan ook nu nog pal voor 

het opdringende water van de Lek. Vlak 

bij deze sluizen ligt het raadhuis, dicht 

tegen de dijk aan gebouwd en vanuit het 

venster van de kamer van de burgemees-

ter zie ik over het brede water heen. 

 

 

Gesprek met burgemeester Jhr. J.C. 

Mollerus 

Vreeswijk gaat inderdaad een moeilijken 

tijd tegemoet, zegt de burgemeester, Jhr. 

J.C. Mollerus. Het plaatsje is geheel en al 

aangewezen op de scheepvaart. Er zijn 

winkeliers die 60 pCt. van hun afzet daar 

vinden en het ligt dus voor de hand als 

straks de nieuwe sluizen (Prinses 
Beatrixsluis – BR) zullen worden geopend 

en het schutten vlugger geschiedt, veel 

van deze omzet gemist zal worden, mede 

ook door de verder verwijderde ligging 

van de nieuwe sluizen. Dag en nacht gaat 

het schutten in de oude sluizen voort en 
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nabijheid van de grote verkeersweg naar 

het Zuiden en Noorden van ons land is 

Vreeswijk een plaats geworden, die bij 

uitstek gunstig gelegen is voor de vestiging 

van industrieën. De terreinen rond dat 

gedeelte van het Merwedekanaal, dat in 

de toekomst zeer schaars meer zal worden 

bevaren, liggen voor dit doel uiterst 

gunstig. Industrieën, daar zal Vreeswijk‟s 

toekomst liggen, zo besloot de burgemees-

ter. 

En dan zal Vreeswijk er wel boven op 

komen, want waar industrieën zijn wordt 

gewerkt, waar gewerkt, wordt geld 

verdiend en waar geld verdiend wordt, 

wordt geld uitgegeven. Het ziet er 

ongunstig uit voor Vreeswijk doch laten 

wij hopen, dat het stervende stadje nog 

eens bijtijds een industrie-injectie krijgt 

die het er bovenop zal helpen. 

Voetnoot 1: De teksten zijn in hedendaagse 
spelling gezet. 

Vreeswijks‟ burgemeester Jhr. J.C. Mollerus 

wanneer schepen vanuit Vreeswijk naar 

boven moeten, dan slaan de schippers hier 

hun waren in. Als men daarbij in 

aanmerking neemt, dat op iedere schuit 

gewoonlijk twee gezinnen wonen en men 

meestal voor vier dagen inslaat, dan ziet 

men van hoeveel belang dit is. Straks als 

de grote sluizen in gebruik worden 

gesteld, gaat het schutten veel vlugger en 

de schippers en hun vrouwen zullen geen 

tijd vinden aan wal te gaan. Er zal geen 

scheepvaartverkeer meer zijn in de oude 

sluizen en juist daar zijn tientallen 

winkels gevestigd. Willen de winkeliers 

dus aan de schippers blijven leveren, dan 

moeten zij hun zaken verplaatsen naar de 

nieuwe sluizen. 

 

De gemeente had reeds een uitbreidings-

plan in de omgeving van de nieuwe 

sluizen ontworpen, doch de sluizen liggen 

in de verboden kring rond het fort. 

Defensie heeft niet kunnen toestaan deze 

kring te verleggen, waardoor het 

uitbreidingsplan niet tot uitvoering kwam. 

Waar bovendien de schippers niet zo 

gemakkelijk meer in de gelegenheid 

zullen zijn aan wal te gaan en zeker geen 

tijd hebben om naar het oude dorp te 

gaan, is dus gezocht naar een andere 

oplossing. De winkeliers moeten met hun 

koopwaar naar de schippers gaan. In de 

onmiddellijke nabijheid van de sluizen 

dienen er o.i. gelegenheden te komen 

waar de winkeliers hun waren kunnen 

opslaan. 

 

Wanneer de sluizen in Wijk bij Duurstede 

klaar zijn, staat Vreeswijk weer voor 

mogelijke veranderingen. 

De toekomst van Vreeswijk zal in een 

andere richting liggen. Door de ligging 

aan het water, directe verbinding naar 

Duitsland zowel als Rotterdam, de 
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