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verschijnt een keer per kwartaal
Bij het eerste nummer.
Het is verheugend, dat de werkgroep "publicaties" al
snel na de oprichting van onze vereniging met voorstellen bij het
bestuur is gekomen om voor leden en donateurs een
verenigingsblad te gaan uitgeven. Het eerste nummer ligt bier
voor U; we hopen elk kwartaal met een verenigingsblad uit te
komen.
Het is niet de bedoeling om dit blad te gaan gebruiken voor veel
soorten verenigingsberichten; die kunnen tot onze leden komen
door een brief en zo mogelijk tegelijk
met bijvoorbeeld uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten. Ik
vind dat verheugend! Dit periodiek kan nu
in de eerste plaats worden gebruikt om de doelstellingen van
onze vereniging gestalte te geven.
Graag wens ik U veel leesgenot toe met dit eerste
boekje. De werkgroep feliciteer ik met deze eerste uitgave en ik
hoop, dat nog veel periodieken zullen volgen.
december 1978.

Piet Daalhuizen.
voorzitter.

ER WAS EENS .........
(een overpeinzing door Jan Schut)
.......... een klein groepje mensen, die één ding gemeen hadden,
namelijk hun interesse in de geschiedenis van het oude dorp
Jutphaas. De één verzamelde en reproduceerde
foto's en ansichtkaarten; anderen hielden zich bezig met het
verzamelen en bestuderen van literatuur en krantenartikelen uit
het grijze verleden. Zij hadden veel plannen,
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van Jutphaas er een was. Al spoedig bleek dat de
groep, als zij die plannen wilde verwezenlijken, dringend
uitbreiding nodig had. Er werden contacten gelegd met
enkele inwoners uit het Jutphase deel van Nieuwegein,
waarvan men wist dat zij zich eveneens bezig
bezighielden met de lokale en regionale geschiedenis. Toen
ook die zich hadden aangesloten, groeide het
plan om een historische vereniging op te richten, die zich ook
zou gaan bezig houden met de bestudering van de
geschiedenis van de voormalige gemeente Vreeswijk
In het najaar van 1977 en het voorjaar van 1978 werde: de
nodige activiteiten ontplooid en die resulteerden
in het op 4 september 1978 oprichten van de "Historische
Kring Nieuwegein". De statuten vermelden de volgende doelstelling
Eet wekken van belangstelling voor de geschiedenis in
het algemeen en voor het gebied gelegen binnen de
grenzen van de gemeente Nieuwegein in het bijzonder.
de vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) Het houden van voordrachten en tentoonstellingen;
..b) Het verzamelen, beheren en/of registreren van foto's,
kaarten, prenten, archivalia, historische voorwerpen en
andere zaken, die betrekking hebben op, of in verband staan
tot de gemeente Nieuwegein; Het uitgeven van een periodiek
tijdschrift en andere publicaties.

Met de realisering van het laatstgenoemde punt zijn we
middels de presentatie van dit eerste nummer begonnen.
-0-0-0-0-0-0-

Algemene LEDENVERGADERING:
donderdag, 15 februari 1

-3Historie van de Stoomkoremolen "De Batavier"

verteld door
Gerard
de
Waard.

Een bewogen voorgeschiedenis!
Aan het eind van de zestiende eeuw komt een Fransman,
Nicolaas de Malapert, door bemiddeling van Daniël van der
Meulen in het bezit van twaalf morgen land aan het Overeinde
van Jutphaas. (1596). Hij is een telg uit een vooraanstaande
koopmansfamilie, die zich in Antwerpen een fortuin had
verworven. De Malapert komt niet rechtstreeks vanuit de
Scheldestad naar Jutphaas; Hij reist via Bremen, waar hij huwt
met Margaretha van Panhuys.
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De twintig morgen land, die De Malapert heeft gekocht
aan het Overeinde, liggen oostelijk van de Vaartserijn.
Op die grond staat, ongeveer op de plek waar nu het
fort Jutphaas ligt, het uit de dertiende eeuw daterende kasteel
Plettenburg. De Malapert laat het afbreken, omdat het in
vervallen staat verkeert. En hij laat er een nieuw huis bouwen, zo
mooi en groots, dat het een lust is voor ieders oog.
Deze man en zijn nakomelingen hebben een stempel gezet
op de geschiedenis van Jutphaas en in het bijzonder op
die van de korenmolen, waarover dit verhaal handelt.
In een acte uit 1607 lezen we, dat Odilia uter Eng, weduwe van
Johan van Colembergh, verkoopt aan Nicolaas
de Malapert.- de molenwerf, de hofstede en de molenwind
De verkoop geschiede ten overstaan van Schout en Schepenen.
Alles was gelegen aan de Rijn in het Nedereinde van Jutfaas. Bij
deze koop was de korenmolen zelf niet inbegrepen. Die komt pas
een viertal jaren later in de verkoop. De acte van overdracht uit
1611 vermeldt:
"Jan Adriaans-zn uit Woerden verkoopt aan Nicolaas de
Malapert, Heer van het Overeinde, de korenmolen staande in het
Nedereind van Jutfaas.”
Over deze molen is enorm veel te doen geweest; werd er niet
getwist om het onderhoud van de molen, dan ging het wel om het
molenrecht of andere huurvoorwaarden.
Deze twisten en meningsverschillen tussen huurder en
verhuurder liepen soms zo hoog op, dat ze landelijke bekendheid
kregen.

1) In een tijd, toen water en wind (naast mens en dier) de enige
bronnen van energie waren, mocht men alleen een molen
bouwen of gebruiken als men de toestemming had gekocht van
de landheer of de stedelijke overheid, die "Windrecht" bezaten.
Bouwde de eigenaar van het wind- recht zelf een molen, dan
kon hij de bewoners zelfs verplichten om hun koren in zijn
molen te laten malen. Men noemde dat "Molendwang".
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dat hij over de Jutphase molen een gedicht schreef. Het
eindigde aldus:
Wie kan 't de meuten wijten?
De meulenaer is de dwaes.
Of laet dan dus te krijten,
Of komt mij te Jutfaas
Beschuldigen met reden.
Want dat is de eigen stede,
daer 't malle meulenrecht
bepleit te worden plecht!
Er was ook een landelijk bekend gezegde en dat luidde: "Dat
hem het hoofd draaide als de Jutfase molen!"
Het dorp Jutphaas bestond in de middeleeuwen in hoofdzaak uit
huisjes en schuren, die uit hout waren opgetrokken. Daartussen
stond een enkel stenen huis en daarin woonde dan een voor de
gemeenschap belangrijke persoon. Door de vele houtbouw
groeiden kleine branden vaak uit tot enorme rampen, waarbij
een dorp of stad soms geheel of bijna geheel afbrandden. Dit was
het geval in 1680 met Jutphaas. Huizen, stallen en schuren
werden een prooi van de vlammen en zo ook de korenmolen in de
Violensteeg (De steeg is er nog; ze ligt zuidelijk van het pand
Herenstraat 27. Overigens vormt de steeg
nu een deel van de Herenstraat en de naam Molensteeg bestaat
niet meer). Echter met uitzondering van de kop van de molen.
Die kop werd met veel inspanning uit de vuurzee gered. Toen
men na de brand de grootste ellende en schrik te boven was
gekomen, kon men weer met de herbouw van het dorp en de
molen gaan beginnen. Toen werd besloten om de molen niet
meer op dezelfde plaats te herbouwen. Gekozen werd voor een
stuk grond, dat noordelijk van het huis Doorslag was gelegen
nabij de Doorslagbrug, langs het zandpad. In het begin van de
achttiende eeuw (de juiste datum ontbreekt) wordt met
de bouw van de nieuwe molen begonnen. Het zou een wind-wipkorenpelmolen worden. Toen de bouw zover was gevorderd, dat
de uit de brand geredde kop geplaatst
kon worden, werd deze op een platte kar geladen om naar

bouwplaats getransporteerd te worden. Het transport verliep
echter niet zo vlot als men gedacht had! Halverwege het traject
raakte de kar uit balans, kiepte om en de kop van de molen lag op
het zandpad.
Na de brand, van 1680 heeft men op de plaats waar de molenkop
van de wagen viel vijf stenen huisjes gebouwd, onder drie
puntdaken. Deze huisjes kregen prompt de naam "De Valom". De
molenkop schijnt uiteindelijk toch ter bestemder plaatse te zijn
aangekomen. Vanaf die tijd had de Jutphase bevolking echter wel
de bijnaam van "Molenkruiers”!
@Naast de nieuwe molen werd in het begin van de achttiende
eeuw tevens een huis gebouwd voor de molenaar en in het
verlengde bouwde men een graanschuur en een paardenstal. Zo
had Jutphaas in het begin van de achttiende eeuw
weer een korenmolen.

De huisjes van "De Valom", kort voor de afbraak"

(1970)

--8De nieuwe windmolen.
Ook de nieuwe molen is het eigendom van het geslacht
De Malapert. In 1738 kort de bouwer, Pieter de
Malapert te overlijden. Uit zijn huwelijk met Susanna
Godin heeft hij vijf kinderen, van wie Louis de Malapert
Plettenburg erft en tevens een aantal andere bezittingen,
waaronder ook de Jutphase molen. Louis erft ook alle rechten en
titels van zijn vader. In 1740 verhuurt Louis de Malapert
de"windkorenmolen met huis, erf en getimmerte, afgescheiden
door een iepen heg, staande aan den Doorslag in het Nedereinde
van Jutphaas en staande onder het gerecht van Vreeswijk of
anders de Vaert." Huurder is de molenaar Jan Willem van Wijk
en de huur gaat in op 6 mei 1740 voor de tijd van zes jaren. De
huursom is twee honderd vijf en zeventig guldens, en: "Gerekend
twintig stuivers in den gulden, als de huur niet op de
verschijndag wordt voldaan, worden er twee-en- twintig stuivers
de gulden gerekend als straffe van het niet op tijd betalen van de
huur!" Andere voorwaarden betreffen het onderhoud en daarbij
mocht niet worden vergeten het glas in het verhuurde, het dak
van het huis en schuren, benevens de stoep aan de Vaartse Rijn.
En indien er reparaties werden uitgevoerd aan de molen, dan
diende de huurder net zoveel "dun bier" aan de arbeiders te
verstrekken als zij behoefden. Mocht de molen overigens
om welke reden dan ook buiten bedrijf komen, dan nog
moest de huurder de huurpenningen betalen. Jan Willem
van Wijk aanvaardt de voorwaarden en betrekt de molen tezamen
met zijn vrouw Clara. Zij leert van man de kneepjes van het
molenaarsvak, die zij -zo zal later blijken- hard nodig zal hebben.
Op 23 juli 1746 huurt Jan Willem van Wijk de molen opnieuw
voor zes jaren. In 1747 echter komt hij plotseling te overlijden en
zijn vrouw Clara zet -bijgestaan door een molenaarsknecht het
bedrijf voort. Het gaat haar voor de (molen)wind, want
op 1 mei 1752 ondertekent zij nogmaals een huuracte. En voor de
laatste maal dan nog eens in 1758. In 1764, na 24 jaren als

molenaarsvrouw de zaken draaiende te hebben gehouden,
stopt zij ermee in april. en Gerrit Koedam
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huuracte ondertekend en Koedam doet dat net
als zijn voorgangster met een kruisje, omdat hij de schrijfkunst niet
machtig is. Om onbekende redenen kan Koedam een tweede
huurperiode van zes jaren niet "vol- maken". Uit de stukken, die van de
molen bewaard zijn gebleven, lezen we dat vanaf 1 augustus 1774 de
molen voor de prijs van fl 300,OO is verhuurd aan Willem Carel
van Wijk. Maar ook hij weet een huurperiode van zes jaren niet vol te
maken, want al in 1779 wordt Josephus
Jochems de nieuwe huurder. Als in 1782 de eigenaar van
de molen, Pieter de Malapert komt te overlijden, verandert er op de
molen niet veel. In 1786 wordt ene Gijsbertus Palinge voor zestien
huurder van de molen en de laatste huurder wordt vanaf 9 oktober
1802 tot in het jaar 1804 Dirk de Kruyff. De familie De Malapert
wil de molen dan, na ruim twee honderd jaar, wel kwijt Dirk de Kruyff
koopt: "De windkorenmolen te Jutfaas met huis, erf en getimmerte,
staande aan de Vaartse Rijn nabij de Doorslagbrug, belend ten oosten
het Zandpad, ten Westen de weduwe Cornelis-zn Schalij, ten Zuiden
Gerrit Schalij en ten Noorden Gerrit Kippersluis; alles staande onder de
gerechten van Vreeswijk of anders de Vaert." Een speciale voorwaarde
is, dat de verkopers benevens zijn hoveniers, levenslang net zoveel
koren mogen malen en breken, zonder dat daarvoor enige vergoeding
zal mogen worden berekend. De koopprijs is fl 6.600,00 en deze som
moet worden betaald in "goed gaaf zilvergeld". Het blijft dan een tijdlang
rustig rond de Jutphase molen, totdat in 1833 Dirk de Kruyff komt te
overlijden. Zijn oudste zoon, Jan Aartsen, ook molenaar van beroep,
neemt de zaken van zijn vader over en wordt tevens , gemachtigde van
moeder Maria Randwijk. Er zijn dar, nog vier andere kinderen en nog
eens vijf kleinkinderen. De namen van de kinderen zijn: Maria de
Kruyff, weduwe van Teunis Heijdelaar en moeder van vijf kinderen;
Neeltje de Kruyff, gehuwd met Joris Boerenboom, broodbakker te
Vreewijk; Jansje de Kruyff, weduwe van Willen van Dorssen. Besloten
wordt om de molen, met huis, erf en schuren te veilen, zodat ieder
"Sijne erfdeel sal bekome
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van notaris Lapidoth te IJsselstein dit besluit uit gevoerd. Isaac
Schalij, Burgemeester van Jutfaas, zet
in en zijn inzet wordt door Hendrik Pieter de Labye afgemijnd;
De Labye wordt voor f 7.650 eigenaar van
de molen. Hij is molenaar van beroep en woonachtig in
Aalsmeer. Lang blijft N geen eigenaar, want op
2 juni 1838, ten huize van Notaris G.H. Stevens te Utrecht,
verkoopt Pieter de Labye (die gehuwd was met Maartje Rus) de
"Wind-wip-koren-pelmolen met moestuin, mitsgaders ene
huizinge, vermaakt tot twee woningen en ene grote schuur
daaimwst" aan Willem de Groot Bastiaansen, van beroep
bouwman en woonachtig te Benschop. Bij de koop waren tevens
inbegrepen de zeilen (voor de wieken), twee takels met
bijbehoren- de touwen, zes wiggen, twee waaghouten, twee
strijken, een koevoet, een handboom, een balans met schalen
en honderd ponden aan ijzeren gewichten en verdere molenaarsgereedschappen. Het geheel ging van de hand voor de som
van fl 8.000.
Tot zijn dood in 1870 blijft Willem de Groot Bastiaansen op de
molen. Als hij op zijn 16 januari van dat jaar overlijdt, blijven
uit zijn huwelijk met Barbara de Jong, die al eerder is
overleden, elf kinderen achter. In
de maand november, op de zeventiende, kan eindelijk de
scheidingsacte voor de erfenis worden opgemaakt. De nieuwe
eigenaar van de molen wordt dan Johannes Hendrikus Thaling,
die gehuwd is met een dochter van de vorige eigenaar, Rennigje
de Groot Bastiaansen. Erg gelukkig is Thaling niet met de
molen en al in 1872 doet hij de molen van de hand voor f 6.000
aan Rijk van Eek uit Cothen. In de koopacte, die bij die koop
wordt opgemaakt wordt voor het eerst gesproken van "Een
windkorenmolen, genaamd DE BATAVIER". Rijk van Eek
mocht niet lang genieten van zijn nieuwe bezit. Terwijl zijn
vrouw Pieternella Gijsbertba Westbroek haar eerste kind
verwacht, openbaart zich bij Rijk een slopende ziekte. In een
testament benoemt hij zijn vrouw tot enig erfgename. Begin
1874 overlijdt Van Eck. Nog voordat het kind is geboren
hertrouwt Pietje Westbroek.
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De nieuwe molenaar heet Hendrik Steenbeek. Tezamen met Gerrit
van Eck uit Cothen, broer van de overleden Rijk, wordt Hij
toeziend voogd over Rijk junior. Rijk junior
krijgt nog een halfzusje, Metje Wilhelmina van Steenbeek.
Pieternella Westbroek, hun moeder, komt op 2 mei 1885 te
overlijden. Een jaar eerder heeft Hendrik van Steenbeek een
streep gezet onder zijn loopbaan als molenaar op "De Batavier".
Hij heeft een bakkerwinkeltje geopend in het dorp Jutphaas.
Vanaf 24 juni 1884 heeft
hij de molen verhuurd aan Cornelis Johannes Kruyssen.
Van Steenbeek beleeft na het overlijden van zijn vrouw weinig
plezier meer van het verhuren van de molen en op 10 januari 1888
verkoopt hij de molen, met erf en schuren aan Vrouwe Ada
Mathilda de Geer van Rijnhuizen. Zij is gehuwd met Gijsbert Carel
Duco, Baron van Hardenbroek van Lockhorst, eigenaar van kasteel
Rijhuizen. De koopsom wordt bepaald op fl 8.200. Johannes
Kruyssen blijft als molenaar op "De Batavier". Zoals al veel eerdere
keren nieuwe,eigenaars van de molen overkwam, beleefde ook
Ada Mathilda de Geer van Rijnhuizen heel weinig plezier aan de
molen, want nog voor het jaar 1888 ten einde liep, brandde de
molen tot de grond toe af. Zij verkoopt op
15 januari 1889 de grond met de ruine van de molen "De
Batavier", alsmede het woonhuis en verder een voorraad koren
voor fl 4.200 aan Cornelis Johannes Kruyssen, die
al vanaf 18S4 molenaar was op "De Batavier". Tegelijkertijd
verkoopt Ada de Geer nog een stuk grond nabij de Doorslag. Het is
een strook van 49ca, ongeveer 7,5 meter breed, die voor fl 300
eigendom wordt van Hendrik Heijman, metselaar te Jutphaas. He~
bouwt op zijn grond een woonhuis en dan ontstaat een
meningsverschil met Kruyssen, omdat het "privaat" van Heijman
blijkt te staan op de grond van Kruyssen. Voor de som van fl 10
wordt het stukje grond eigendom van He~ en na opmerking blad=
clan tevens, dat de grond van Heijman niet 49ca, maar 82 ca groot
van oppervlakte is. Met de brand van 1888 en de daaraan volgende
overdracht van de grond eindigt de geschiedenis van de windkoremolen en dan begint de historie van de stoom-korenmolen "De
Batavier".
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Cornelis Johannes Kruyssen blijkt een modern man te
zijn. In de jaren rond 1890 is de stoommachine al een beetje in
opmars en er draaien -eigenlijk wat experimenteel- al enkele
molens op stoom, onder meer in
Cothen, Twello en Lexmond. In het voorjaar van 1889
laat Kruyssen met de bouw van de stoomkorenmolen beginnen.
Uiterlijk wordt het geen fraai bouwwerk, maar solide wordt het wel!
Op de plaats waar de muren de enorme aandrijfassen moeten
steunen voor het maalwerk zijn die muren meer dan een meter dik.
Eigenlijk een wat overdreven maatregel, maar erg precies ging men
toen niet te werk bij het berekenen van de noodzakelijke
draagkracht. Veel meer was het principe, dat men de muren maar
extra dik moest maken; dat kon zeker geen kwaad. Aan de
achterkant van de molen werden de machinekamer, het ketelhuis
en het kolenhok gebouwd. De stoommachine leverde een aandrijfkracht" van 8pk, dat dan via een zware drijfriem de enorme
tandwielen in werking moest stellen. Deze tandwielen, geheel
vervaardigd uit azijn-zuurhout, deden op
hun beurt de koppels maalstenen in beweging brengen. Zo’n
koppel maalstenen heeft een gewicht van vijf ton!
In het najaar van 1889 is de nieuwe molen bedrijfsklaar
en met sierlijke krulletters wordt de naam op de voorgevel van het
gebouw geschilderd "Stoomkorenmolen De Batavier". Nog negen
jaren blijft Kruyssen zijn trotse nieuwe molen beheren, dan -op 18
juni 1898- komt de molen te koop op een openbare veiling. De
totale bezittingen van Kruyssen worden als twee afzonderlijke
kavels te koop aangeboden. De eerste is de stoomkorenmolen "De
Batavier", met schuur, erf en tuin, een stoommachine van
8 paardekrachten, twee koppels molenstenen en verder het lopend
maalwerk. Als tweede wordt te koop gesteld de twee woningen met
schuur, erf en tuin. De beide kopen worden tegelijk in veiling
gebracht en zijn bij opbod ingezet voor fl 8.300, door Ham Wolbers,
koopman te Utrecht. Bij de afslag wordt het bedrag niet verhoogd
en de verkoper gunt de goederen aan de hoogste bieder. Harm
Wolbers aanvaardt de koop, die hij namens zijn zoon Reinderd
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zuidelijk van de molen nog enkele percelen grond erbij. Daarop
worden enkele schuren gebouwd, die nu nog langs de Herenstraat
staan, en de rest gebruikt hij als moestuin. Toch blijkt Reinderd
Wolbers te hoog te hebben gegrepen, want hij komt in financiële
moeilijkheden. Dat blijkt uit een aanplakbiljet,waarop een
openbare verkoping bekend wordt gemaakt: Reinderd
Wolbers heeft geleend van de Utrechtse Voorschot Bank- een som
geld van fl 10.000 met rente en kosten, blijkens akte van
schuldbekentenis en hypotheekstelling, opgemaakt op
13 november 1901. Voormelde debiteur heeft verzuimd
op de verschijndagen de aflossing en de verschuldigde
rente van het kapitaal te betalen. Op 16 mei 1903 vindt
onder de leiding van notaris A.L.W. Dobben de veiling
van het bezit plaats. Eveneens tegenwoordig is de "Edelachtbare
Heer Meester Hendrik Paulus van Heijst, Kantonrechter en
inwoner van Utrecht. De percelen, die ter veiling komen worden als
volgt omschreven:
Perceel 1: De stoomkorenmolen "De Batavier' met drie koppels
stenen, graanzolders, machine- en ketelkamer
met machines en ketel, benevens een kolenbergplaats. Kadastraal
bekend gemeente Jutphaas, groot 95 centiare, benevens twee
woningen met tuinen en schuren, gelegen naast de molen.
Perceel 2 omvat: Een pakhuis, waarin een paardenstal en
graanzolders, tuin en boomgaard, gelegen naast gemelde molen.
Samen groot vijf are en 71 centiare. Perceel 1
wordt ingezet door Gerardus Johannes van Vloten, aannemer van
beroep, voor de som van fl 5.400. Bij de afslag wordt het niet
"gemijnd". Van Vloten zet ook in op perceel 2.
Bij de afslag wordt dat perceel "gemijnd" door Cornelis Cockuyt ,
van beroep fabrikant, voor de som van fl 100. (Cockuyt is eigenaar
van de olie- en lijnkoekenfabriek,
die stond op de plaats van de huidige Henkelfabrieken) Perceel 2
bracht dus zo fl 2.400 op.
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geen drie maanden later verkoopt hij zijn
perceel 1 (de molen dus) aan Willem van Mourik, van oorsprong
afkomstig uit Hoog Blokland, die dan echter postbode is te
Jutphaas. Hij wordt voor f 8.000 de
nieuwe eigenaar. Van Mourik gaat zelf in het huis
naast de molen wonen en verhuurt de molen aan Hoohiemstra
uit Utrecht. Er in 1907 wordt de nieuwe huurder de Handels
Vennootschap Firma Nadort & Co.
Deze pas opgerichte vennootschap bestaat uit drie personen,
Isaac van den Nadort uit Schoonderwoerd, Diederik Adrianus
Brangers uit Almkerk en Gerrit Jan Willem van Mourik, zoon van
de verhuurder als derde vennoot. Hij wordt verder in deze historie
aangeduid als "Jan". Tezamen huren zij de molen met erf en
graanschuren voor een proeftijd van twee jaar met het recht om
de huur te verlengen met zes jaar. De samenwerking verloopt
echter niet in goede harmonie en in 1909 wordt de vennootschap
ontbonden. Na deze ervaring huurt Jan de molen alleen van zijn
vader en neemt een ervaren molenaar in dienst, Hendrik
Brinkwerd. En dan gaan de zaken goed. In 1913 komt ook broer
Cornelis Gerrit van Mourik (Kees) in de zaak. Buiten de
veevoeders, die de gebroeders zelf maken, gaat men ook
kunstmest verkopen en andere artikelen die de boeren voor hun
bedrijfsvoering nodig hebben. Na vele jaren met gesteun en gepuf
zijn diensten te hebben verricht, beginnen machine en
stoomketel ten leste gebreken te vertonen.
In die tijd moet er veel worden gesleuteld om het geval aan de
praat te houden. In diezelfde periode wordt in Jutphaas een begin
gemaakt met de aanleg van elektriciteit. En als een van de
eersten worden de gebroeders Van Mourik van stroom voorzien.
Dan ligt de weg open om de molen van de nieuwe krachtbron te
voorzien. De ketel wordt uit de molen gesloopt en
de stoommachine ondergaat hetzelfde lot. Een firma uit Utrecht ne
aan om voor de som van fl 334,65 een
nieuwe elektromotor in te bouwen. Voor het bijwerk
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echter wordt maar liefst fl 1.065,18 berekend. Het is
dan augustus 10,15. Willem van Mourik laat in 1917 het oude
woonhuis slopen en er twee nieuwe huizen voor
zijn zoons Jan en Kees voor in de plaats te zetten. Ook in 1917
verkoopt Willem van Mourik de molen met
erf en graanschuren aan zijn beide zoons (16 november). In 1918
komt het nieuwe dubbele huis gereed. Al het houtwerk heeft
men gehaald uit IJsselstein waar toen juist een groot herenhuis
werd gesloopt. De aannemer
die de bouw uitvoerde was Cobus den Boer uit Jutphaas. Henk
Brinkwerd, die vanaf 1900. als molenaar op "De Batavier" werkte,
neemt in 1919 ontslag. Een rasechte Brabander, Kees Verbeek,
wordt de nieuwe molenaar. Hij blijkt een eersteklas vakman te
zijn en weet uit de
molen te halen wat erin zit! Dat is dan echter ook te merken aan
de stroomrekening en aan de elektromotor zelf, die al zijn 15 pk.
nodig heeft om de zware koppel- stenen draaiende te houden.
Kees Verbeek krijgt in 1921 hulp; het is Wouter Puik, die als
molenaarsknecht in dienst treedt om de kneepjes van het vak te
leren.
Op 28 augustus 1922 komt Willem van Mourik te overlijden; twee
maanden daarvoor hebben zijn beide zoons Kees en
Jan zich laten inschrijven in de registers van de Kamer van
Koophandel onder de naam “Gebroeders van Mourik, Graan en
Foeragehandelaren”. Wat de molen betreft ver loopt dus alles
naar tevredenheid, alleen het stroomverbruik van de molen blijft
een ergernis. In 1925 wordt dan ook het besluit genomen om de
'elektromotor te vervangen door een dieselmotor. Het wordt een 2tact Compressormotor van het merk Deutz met een vermogen van
25-30 pk. Deze nieuwe machine wordt compleet met toebehoren
voor bedrijfsvaardige levering, gekocht voor
fl 2.750. De vertegenwoordiger van Deutz garandeert bij een
normale belasting van 25 pk een brandstofverbruik van 200 gram
per pk-uur. Als brandstof kan een dunne stookolie worden
gebruikt, die voor fl 5,75 per 100 kg
af Rotterdam-franco huis wordt geleverd.

-16De nieuwe motor werkt vanaf 1925 naar tevredenheid en
de bedrijfsresultaten zijn goed te noemen. Op donderdag,
31 maart 1931 is er in Utrecht een verkoping wegens de
liquidatie van de NV Jutphase Olieslagerij van C.J. Cockuyt & Co
te Jutphaas. Op deze verkoping kopen de gebroeders Van Mourik
het pakhuis, de tuin en de boomgaard, die in 1903 bij een
openbare veiling door Cockuyt voor fl 2.400 was gekocht. Er door
deze aankoop is het "molencomplex" weer eenzelfde geheel
geworden als zoals het was voor 1903. In het voorjaar van 1934
kan Wout Puik op kosten van de gebroeders van Mourik een
cursus voor molenaarsgezel gaan volgen. In augustus
van dat jaar legt hij met goed gevolg een examen af; zestien
mensen waren aan de =sus begonnen en deden bleven volhouden
tot aan het examen. Daarvoor slaagden
er 6. En zo kwam in 1934 de eerste gediplomeerde molenaar op
'De Batavier". Zijn leermeester, Kees Verbeek,
was inmiddels van baas veranderd. Wout Puik blijft bij de
gebroeders van Mourik tot 1946; dan gaat hij werken bij de CO-OP
in Utrecht. De moderniseringen in het bedrijf gaan door, in 1949
wordt in de grote graanschuur naast de molen een zogenaamde
Hamermolen geplaatst met Elevator en Cycloon. Dat was toen een
nieuw maalsysteem, waardoor de molenstenen overbodig werden.
In 1953, na 28 jaar
zijn werk zonder haperen te hebben verricht, slaat er
bij het opstarten van de Deutz een gat in de zuigermantel. Vanaf
dat moment staat "De Batavier' stil. In 1957
nemen de drie zoons van Jan van Mourik de zaak over van hun
vader en van hun oom Kees. Tot 1961 werken Wim, Herman en
Jan samen. Dan wordt besloten het bedrijf te liquideren. Aan een
lange molenhistorie schijnt een einde gekomen!
Sinds kort echter heeft de oude "Batavier" weer een functie
voor de samenleving. In het binnenste is de
molen weer tot leven gebracht. Het zijn echter niet de
molenstenen, die draaien, maar de houtdraaibank van
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Batavier haar atelier voor het maken van houten sierkunsten gebruiksvoorwerpen.
Bronnen.
De geschiedenis van "De Batavier" kon worden beschreven
dankzij de medewerking van velen.
Ik dank de heer E. Muller van het Kadaster te Utrecht voor de
moeite, die hij heeft genomen om vele gegevens voor mij na te
zoeken. Dank ook aan de heren W. en J. van Mourik, die
bereidwillig inzage hebben gegeven in documenten betreffende
de korenmolen.
Verdere gegevens kwamen tot stand met medewerking van het
Rijksarchief te Utrecht, waar inzage werd verkregen in het
archief van De Malapert.
Geraadpleegde boeken:
Het Kerspel Jutphaas - A.E. Rientjes;
Maandblad Oud Utrecht 1933;
Gids,Openluchtmuseum Arnhem;
Kastelentocht van Jutphaas - J. Schut (manuscript)
Vechten voor molens - Monumentenzorg.
Gegevens uit de overlevering werden opgetekend uit gesprekken
met W. Puik, de laatste molenaar van "De Batavier", mevrouw
Van Bemel-Van Leeuwen, nicht van Reindert Wolbers en de
families S.A. van den Broek- Delput en Van Mourik-Van Dijk.

Gerard de Waard
december 1978.
-0-0-0-0-0-

NAAR HET museum "VAN SPEELDOOS TOT PIEREMENT
met Uw Historische Kring Nieuwegein-, dat kan

op 18 januari 1979!

-18DE SINT NICOLAASKERK 'VAN JUTPHAAS.
een stukje historie, beschreven door Alb. R. van Dort.

In het midden van de vorige eeuw werd het rooms-katholieken weer
toegestaan hun eigen kerken te bouwen.
Juist in die tijd nam overal in Europa de belangstelling voor de
Gotische bouwstijl uit de middeleeuwen
toe. Dit gegeven, gevoegd bij het feit dat er in de
R.K. Kerk geen bouwtraditie meer aanwezig was, leider er toe, dat men
teruggreep op die middeleeuwen. In Nederland ontstonden drie
stromingen in de neogotiek. Een onder de leiding van P.H.J. Cuypers,
die de opvattingen van de Franse architect Viollet-le-duc volgde,
de Amsterdamse School van J.K. Alberdinc-Theim en de Utrechtse
School van Mgr. W.J. van Heukelum, die op
het Duitse Rijnland was georiënteerd. Van deze Utrechtse School is de
Sint Nicolaaskerk een zeer goed voorbeeld.

Over het leven en werken van Van Heukelum valt zeer veel te s~en; wij
beperken ons hier echter tot zijn activiteiten in het toenmalige Jutphaas
en speciaal tot de bouw van de Sint Nicolaaskerk. In 1874 werd Mgr. Van
Heukelum benoemd tot pastoor van Jutphaas en bij zijn komst trof bij er
een bouwvallige schuurkerk aan, zo dat de bouw van een nieuwe kerk
dringend noodzakelijk was. Voor deze taak gesteld, was het
vanzelfsprekend dat de kerk van Jutphaas geheel in neogotische zou
worden opgetrokken en ingericht. Vanaf het begin stond Van Heukelum
voor ogen, dat het een eenvoudige dorpskerk zou moeten zijn, die met
zoveel mogelijk Hollandse materialen zou worden gebouwd. Door zijn
grote kennis van kunst en zijn vele contacten wist Van Heukelum de
juiste mensen te vinden om zijn ideeën gestalte te geven. We noemen er
enkelen. De architect werd A. Tepe. De adviseur, ontwerper en uitvoerder
van de inrichting werd W. Merngelberg. De glazenier Geuer ontwierp de
gebrandschilderde ramen en de kunstsmid Kniep zorgde voor het vele
smeedwerk. Voor het meubilair heeft de zestiende eeuwse orgelkast
model gestaan. Deze laatgotische kast, ge-
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de Heilige Stede te Amsterdam, was al in 1871 door
het toenmalige kerkbestuur van Jutphaas aangekocht.
Door het nieuwe meubilair bij de orgelkast aan te
passen werd een eenheid in vormgeving en compositie
in de gehele kerk bereikt. De verdere inrichting van de kerk
sluit nauw aan bij de tradities van de middeleeuwen en zo ademt
het geheel als het ware de geest van de gothiek. De
voorstellingen en de plaatsing
van de ramen, evenals de beschildering van de muren,
zijn een getrouwe weergave van de middeleeuwse traditie in de
symboliek. Naast figuren uit het oude en nieuwe testament
vinden we de afbeeldingen van de
eerste geloofsverkondigers in de Nederlanden.
Legendes, die in de loop der tijden om verschillende redenen zijn
ontstaan, zijn eveneens uitgebeeld. Het geheel mag dan ook
worden gezien in de zin van de Gotischtraditie, waarbij door
afbeeldingen aan de gelovigen, die lezen noch schrijven konden,
de geloofsleer werd bijgebracht. Een bijzondere vermelding
in dit geheel verdient het altaar der 14 noodhelpers. Dit grote
altaarstuk, vooraan rechts in de kerk,
werd in het begin van de zestiende eeuw vervaardigd in de
ateliers van de beroemde Duitse kunstenaar
Michaël Wohlgemuth. De 14 heiligen, die staan uitgebeeld,
werden in het verleden aangeroepen om door hun voerspraak
ziekten en ander onheil te doen verdwijnen.
De kerk werd onder de bescherming gesteld van de
H. Nicolaas niet alleen omdat de kerk van v66r de reformatie aan
deze heilige was toegewijd, maar ook omdat Sint Nicolaas de
patroonheilige is van de vissers en de eerste bewoners van
Jutphaas door de visvangst in hun onderhoud hebben voorzien.
Bij het schrijven van dit artikeltje is gebruik gemaakt van een
boekje, dat door Mgr. Van Heukelum in 1910

-20werd geschreven toen de gehele kerk voltooid was.
Bezichtiging van de kerk is mogelijk na afspraak via de R.K.
Pastorie, Utrechtsestraatweg 8.
-0-0-0-0-0-0-

"De Bongeaar", volgens een tekening, die berust in het
Rijksarchief te Utrecht: Archief Kapittel van Oudmunster.
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D E

BONGENAAR

grepen uit de geschiedenis van een buitenplaats 'door
Jan Schut.
Midden in het hart van het Nieuwegeinse industriegebied
Plettenburg "De Wiers stond gedurende een kleine drie
eeuwen de buitenplaats de Bongenaar, ook wel “ Bommenaer"
genoemd. Over de geschiedenis van het huis en diens
eigenaars en bewoners is niet zo erg veel bekend. De oorzaak
daarvan ligt in het feit, dat het in de lokale geschiedenis geen
rol van betekenis heeft gespeeld. Waarschijnlijk is het huis
aan het eind van de zestiende of het begin van de zeventiende
eeuw gebouwd door een of andere vermogende Utrechtenaar
teneinde daar uit te lusten van de dagelijkse beslommeringen
die het drukke stadsleven, ook toentertijd, met zich
meebracht.

De naam ontleent het buitenhuis aan het perceel land waarop
het is gebouwd en dat in de vijftiende eeuw al bekend stond
onder de naam Bongenaer. Het bedoelde perceel land is gelegen
in het zuiden van de voormalige gemeente Jutphaas, daar waar
de Schalkwijkse Wetering uitmondt in de Vaartse Rijn. De
westzijde van De Bongenaer wordt begrensd door deze Vaartse
Rijn, terwijl het aan de noord--oostzijde grenst aan de Schal~e
Wetering en het zuiden van het perceel wordt begrensd door de
Molenwetering. Deze brede sloot heeft zijn naam te danken aan
een langs die sloot gestaan hebbende watermolen. (zie voetnoot
1)
1439: In dit jaar komen we voor het eerst de naam "De
Bongenaar" tegen in een akte als het kapittel van St. Marie te
Utrecht een perceel land, groot 6 Rijnlandse Morgen (= ruim 5
ha), in erfleen uitgeeft voor een periode van 10 jaar aan Dirk
Monensz.

1) zie afbeelding pag. 23; in 1696 getekend door
Bernard du Roy.
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woning gestaan. Overigens met worden aangetekend, dat de naam
De Bongenaar alleen betrekking had op het stuk land van ruim 5
ha. en dus niet op de gehele polderdriehoek, welke veel groter is.
Pas in een later stadium ging de naam over op het gehele stuk land,
begrensd door de Vaartse Rijn, Schalkwijkse Wetering en
Molenwetering. Later ook werd er een boerderij op gebouwd, welke
eveneens de naam van de polder overnam.
Deze boerderij is gebouwd langs de Schalkwijkse Wetering
en staat nog op die plaats tot de huidige dag. Na Dirk Monensz.
werd Albert Beijnop de volgende pachter van het stuk land. Hij
pachtte het op 6 februari 1469 voor de tijd van 10 jaar. Daarna is er
een lamme in de pachtcharters tot het jaar 1528, wanneer op de
10de mei van dat jaar melding wordt gemaakt dat het perceel land
voor de som van fl. 220 wordt verpacht aan Henricus Berntsz. en
zijn huis~ vrouw Geertruida.
1549: Nu is er voor het eerst sprake van opstallen op het perceel
land. Op 17 december huurt Cornelis Jansz. uit Utrecht voor een
periode van zes jaar "Sess merghen landts genoempt den Bongenaer
my-tten getymmer, geboomte ende bepotinge dair op staende, alsoo
groot ende eleijn die daar gelegen sijn in Vreeijk geheijten die
Nyeuwe Vairdt, strekkende van den Schalckwijcker Weteringhe tot
aen den Wye ser Moelen toe". De lijst van pachters van De Bongenaar wordt voortgezet met Cornelis Cornelisz., vermoedelijk de zoon
van Cornelis Jansz.
1564: Deze Cornelis Cornelisz. pachtte in 1564 De Bongenaar;
wordt in de acte duidelijk bij vermeld, dat hij reeds een
pachtperiode achter de rug had. Hieruit kunnen we dus
concluderen, dat hij omstreeks 1556 de opvolger is geworden van
Cornelis Jansz. Cornelis Cornelisz. pachtte De Bongenaar echter
"zonder dat huys, hofstede, getimmert, bomgaert en de bepotinge
daer op staende". Uit het bovenstaande blijkt dus dat van het
perceel land, De Bongenaar genaamd, een gedeelte wordt
afgescheiden, dat afzonderlijk wordt verpacht.

-23Het in dit charter genoemde huis is weer de huidige
'boerderij langs de Schalkwijkse Wetering.

jo

~

0

u
Fragment uit een kaart van Bernard de Roy (1696)
-zie pag. 21.1572: Als in het jaar 1572 de pachttijd van Cornelis Cornelisz.
verstreken is, wordt Cornelis Huberts uit Utrecht afkomstig, zijn
opvolger. Deze Cornelis Hubertsz. pachtte, in tegenstelling tot
zijn voorganger wel het gehele perceel. In de acte daarover
opgemaakt staat duidelijk vermeld, dat hij pachtte: "Sess
inergen lants, mitsgaders den Huysinge, hofstede, bogaert, daer
op getimmerte en de gepoot".

-24Cornelis Hubertsz. heeft het huis vermoedelijk niet zelf bewoond,
doch onderverhuurd aan Anthonius Willemsz en diens vrouw
Maria Aertsdr. De kapittelheren van St. Marie schijnen echter van
het onderhands verhuren van hun eigendommen door de
pachters niet gediend te zijn;
op 4 maart 1580 wordt door de Kapittelheren het perceel land,
zonder de opstallen, voor een periode van 9 jaar aan Johan
Willems van Waijenoijen verhuurd. We hebben niet kunnen
achterhalen wie in die periode de opstallen heeft gehuurd of
gepacht.
1589: In dat jaar is de pachttijd van Willems van Waijenoijen
afgelopen en we weten ook niet wie de opvolger van hem is. Van
De Bongenaar wordt in dat jaar wel in een ander verband melding
gemaakt als de Staten van Utrecht langs de Schalkwijkse
Wetering een verdedigingswerk laten aanleggen. Dit moest er o.a.
voor zorgen, dat er geen ongenode gasten via deze wetering de
Vaartse Rijn zouden kunnen opvaren teneinde via die Vaartse
Rijn naar Utrecht te varen en deze stad te overrompelen.
'Item es noch beudonden datter twee waterkens zyn,
comende deen verby de Heemstede jnden Ryn, waer deur
den viant ofte roouers soude connen comen met cleyne
schuytkens ouer den Ryn, twelck verhoet soude moegen worden
met een schantzgen te leggen aen Bongenaer, ende tzelve alle
nacht laeten bewaren mit eenige soldaeten vande Vaert." (zie
voetnoot 2)
Het is niet te zeggen of de buitenplaats De Bongenaar
er mee bedoeld is of dat men met "Bongenaer" het perceel land
heeft bedoeld.
1626: We zien namelijk op een tekening uit 1626, dat op het
perceel land naast de boerde4 langs de Schalkwijkse Wetering nog
een gebouw is getekend, waarvan we niet weten wanneer op dat
stuk land is gebouwd. Ook weten we niet wie er heeft gebouwd.
Het zou kunnen zijn, dat het aan het einde van de zestiende
eeuw, rond 1590, gebouwd is. Zekerheid daarover hebben we
echter niet. Dit nieuwe gebouw, op de meest westelijke punt van
de polderdrie-

2) Kroniek van het Historisch Genootschap, jrg.
pag. 340--341.
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-25hoek, is de buitenplaats De Bongenaer, waar het verdere deel van dit
artikel over gaat. (zie voetnoot 3)
Het is een volgens de tekening geheel door bomen omgeven, hetgeen
het gebouw toch wel enige belangrijkheid toeschrijft. Het heeft echter
bij lange na niet die rol in de lokale geschiedenis kunnen spelen als
bijvoorbeeld de andere buitenplaatsen en kastelen uit het Jutphase
gebied. Kastelen zoals Oudegein, Rijnhuizen, Rijnenburg, Rijnestein
en Vronestein hebben in het verleden de geschiedenis van Jutphaas
mede bepaald; de Bongenaar heeft dat geenszins. Daardoor
ontbreken gegevens over deze buitenplaats veelal in de
geschiedkundige naslagwerken.
1634: Oorspronkelijk bedoeld als buitenverblijf van een of andere
rijke Utrechtenaar zien we dat De Bongenaar in
1634 wordt bewoond door Jan Aert Teunisz. Deze heeft toen
namelijk: "In eeuwige erfpacht"gekregen van het kapittel
van St. Marie, "Een hont twaalf roeden lants met het
huys daer op staende, gelegen in den Gerechte van Jutphaes aen de
Schalijcker Weteringhe, sijnde genomen ende gemeten, volgensOaerte, daer aff gemaeckt, van het landt, den Bongenaer genaemt".
Deze Jan Aert Teunisz. noemt zich later Jan Aert Teunisse
Bongenaer.
1664: Zijn dochter Lijsbeth bewoonde, na het overlijden van haar
vader in 1664 het huis, totdat ook zij in 1675 het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde.
1675: In dat jaar wordt haar achterneef Aert Aertsz. Bongenaer de
Oude, zoon van Lijsbeth's neef, de volgende bewoner. Hij trad in
november 1680 in het huwelijk met Teuntje Ruisch uit 't Wael. Zij
hebben De Bongenaar waarschijnlijk niet erg lang bewoond; in 1684
treedt een nieuwe pachter op, eveneens Aert geheten. Hij pacht het
tot 1699.
1699: Na het overlijden van deze kert Bongenaer wordt in 1699 De
Bongenaer overgedragen aan de familie Ruisch, hierboven reeds
eerder gemeld. Leden uit dit geslacht

3) zie de afbeelding op pagina 30; het origineel van deze
tekening is in het Rijksarchief te Utrecht; Archief Kapittel
van Oudmunster.
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terwijl zij door erfpacht van de landerijen, naast
de buitenplaats, ook de gehele polderdriehoek in handen
krijgen. Wie echter gedurende de vroegste periode de resp.
eigenaars zijn geweest van de buitenplaats, wordt niet geheel
duidelijk. Eerst in het midden van de 18de eeuw kunnen we met
meer zekerheden vaststellen wie de opeenvolgende eigenaren
zijn geweest (zie voetnoot 4 1762: Tot het jaar 1762 wordt De
Bongenaar aangetroffen onder de bezittingen van Isaäc
Verborght, Lid van de Vroedschap en Oud-burgemeester van de
stad Utrecht. Op de 6de november 1762 wordt Mr. Arnold Pit de
nieuwe eigenaar. Omstreeks die tijd wordt De Bongenaar
gepacht en bewoond door Gijsbert Ruisch. Dit blijkt uit het feit
dat hij medeondertekenaar is van de akte van overdracht van
Isaäc Verborght aan Arnold Pit. De laatste was op
16 juni 1709 te Utrecht geboren en in welke stad hij diverse
belangrijke functies bekleedde. Zo was Arnold Pit Kanunnik van
het Kapittel van St. Marie, Lid van de Raad en Schepen van
Utrecht. Naast dit alles vervulde hij ook nog funkties in het
waterschap Bijleveld, waarvan hij in 1743 Hoogheemraad was.
Later, in 1756, was hij dat van het waterschap LekdijkBovendams. Arnold Pit was tweemaal gehuwd; eerst met
Arnoldina Grothe, welk huweijk kinderloos bleef en later met
Adriana Elisabeth Abeleven. Uit dit laatste huwelijk werden een
zoon en een dochter geboren. Mr. Arnold Pit overleed in 1782 op
17 november.
1783: Op het moment van overlijden van Arnold Pit waren zijn
beide kinderen reeds overleden en zijn kleinkinderen nog niet
meerderjarig. Hierdoor wordt op 15 april 1783
4) Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van o.a. de
Transportakten-boeken van het Overeind van Jutphaas
(Rechterlijke archieven nr. 1337, 1338 en 1339) aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht. Met ingang van
november 1978 zijn deze bescheiden teruggebracht naar
de gemeente Nieuwegein.
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met Salomon Johan Baron van Gersdorff, een gepensioneerd
luitenant-kolonel van het Utrechtse leger. Zij houdt De
Bongenaar niet erg lang, want 2 jaar later gaat het opnieuw in
andere handen over.
1785: Op 15 september van dat jaar verkoopt Maria Barbara
des Orby de buitenplaats aan de heer Jan Lincklaan uit
Haarlem:
"De Heer Jan Lincklaan heeft gekogt van vrouwe Maria Barbara
des Orby , Egtgenoote van den Heere Salomon Johan Baron van
Gersdorff, een buytenplaats c.a.
genaamd den Bongenaer met sijn Speelhuys, tuynmans
woninge, Schuur en Schuytenhuys, moest en vrugttuynen te
samen groot 2-½ mergen onder ‘t Overeynd van Jutphaes, aan
de oostzijde van den Rhijn, 3 mergen 284 roeden meede ,aldaar,
nog 3½- mergen 474 roeden weijland, genaamd den Blaasbalk.,
geleegen als vooren, 2 mergen weijland onder voors. Gerechte
aan de wetszijde van den Rhijn met sijn stallinge en koetshuis
daarop staande, te samen om fl 8500 volgens coopeedulle van
15 september 1785."
1788: Nog geen 2-½ -jaar later verkoopt Jan Lincklaan op zijn
beurt De Bongenaar aan Pieter van Mollem Zijderveld uit
Amsterdam. Uit de akte van overdracht blijkt datJan Lincklaan
de buitenplaate voor fl 8600 aan hem verkoopt. Op dat moment
wordt De Bongenaar bewoond door Jan Gijsbert Ruisch, een
zoon van Gijsbert, die we in 1762 tegenkwamen als pachter. Ook
Pieter van Mollem Zijderveld doorbreekt de traditie niet; hij
verkoopt De Bongenaar na vrij korte tijd. Waarom de
verschillende eigenaren spoedig nadat zij de Bongenaar in bezit
kregen, het buiten weer verkochten is niet altijd even duidelijk.
Soms is dat gelegen in het feit, dat de eigenaar komt te
overlijden; het zou in andere gevallen ook gelegen kunnen zijn
aan de onzekere en woelige periode waarin men leefde: de Franse
tijd. Een derde reden, die minstens even belangrijk en mogelijk
nog de meest voor de hand liggende is dan de hiervoor
aangehaalde redenen, zou de volkomen geïsoleerde ligging van de
buitenplaats kunnen zijn. Immers, de Plettenburgerweg was er
nog niet. Hoogstens was er een, vooral bij slecht weer onbegaan
baar modderpad. De snelste manier om De Bongenaar te
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Vaartse Rijn over te steken. Dat ook die
rit niet erg konfortabel was, is duidelijk. Voor wat
de reden betreft waarom Pieter van Mollem Zijderweld
De Bongenaar in 1793 verkoopt, zou dat gelegen kunnen zijn in financiële problemen. Om De Bongenaar te kunnen
kopen heeft hij namelijk een lening gesloten van fl 7000.
1793: In het jaar 1793 wordt De Bongenaar door
Pieter van Mollem Zijderveld verkocht aan de heer
Amos Rinkhuizen voor de som van fl 9600. Aan het eind van de
18de en het begin van de 19de eeuw wordt De Bongenaar
bewoond door Hendrik Ruijsch. Amos Brinkhuizen blijft
gedurende een periode van ruim 20 jaar
de eigenaar van de buitenplaats. Gedurende die tijd worden er
op De Bongenaar regelmatig goederen, zoals aardappelen en
andere veldvruchten te koop aangeboden. In het jaar 1814
komt Amos Rinkhuizen echter te overlijden. Aangezien zijn
vrouw al eerder is overleden volgt op verzoek van de
erfgenamen een publieke verkoping op 12 oktober van dat jaar
(zie voetnoot 5)
1814 De Bongenaar komt dan in bezit van Wilhelmus
Hermanus Westhoff, grondeigenaar, wonende aan de
Oudegracht in Utrecht. Nog geen half jaar later ontdoet
Westhoff zich weer van De Bongenaar door het buiten te
verkopen aan de burgemeester van Jutphaas.
1815: Iwaäc Schaly, burgemeester van Jutphaas, koopt
op 7 februari De Bongenaar voor f 3995. De akte van verkoop is
onderverdeeld in een drietal percelen, waarvan de twee eerste
percelen eerst afzonderlijk worden geveild, om daarna nog eens
tezamen onder de hamer te komen. Als bij de gezamenlijke
veiling de opbrengst groter is dan bij de afzonderlijke veilingen
van de percelen, zullen de eerste kopers ontheven zijn van de
koop. Is bij een gezamenlijke veiling de opbrengst van

5) Zie de advertentie in de Utrechtsche Courant van
5 oktober 1814, die is afgebeeld op pagina 29.
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Fragment van een kaart uit 1626, welke berust in het
Rijksarchief te Utrecht.
de percelen echter lager dan bij de eerste veiling, dan zijn
de kopers verplicht het door hun gekochte te aanvaarden.
Het eerste perceel omvatte "De buitenplaats den Bongenaar bestaande
in eene Huizinge met vier Beneden Kamers, een provisie Kamertje en
een keuken, zes Boven Kamers en een Zolder, item een Salon of
Speelhuijs, met al het geen daarin aard en nagelvast is, met de Tuinen
mitsgaders
Vijvers en Kommen, groot twee en een half Morgen, staande
en gelegen aan de Oostzijde van den Vaartschen Rhijn op den hoek van
de Schalkwijksche Wetering". Tijdens de eerste veiling werd door
Willem van Beusekom, een Utrechtse timmerman, een bod gedaan van
fl 1200. Aangezien er gedurende die eerste veiling niemand een hoger
bod uitbracht, word het bovenvermelde aan Willem van Beusekom
toegewezen.

-31Het tweede perceel: "Drie Morgen allerbest weijland"
ging voor fl 1900 over in handen van Leonardus Korver,
Rentenier, eveneens wonende binnen Utrecht. Hierna werden de
beide percelen gezamenlijk ingezet op het bedrag van de
afzonderlijke percelen, namelijk fl 3100. De burgemeester van
Jutphaas, Isaäc Schaly, deed daarop een bod van fl 150 hoger.
Aangezien niemand daarop meer bood, werden de beide percelen
toegewezen aan Schaly, die daarop ook het derde perceel koopt:
"Twee morgen bouwland, aan de westzijde van de Vaartsche Rhijn
gele gen, tegenover de Bongenaar met de Stallinge, Koetsjuijs en
verder getimmerte daarop staande". De koopsom
was fl 1745. Of Hendrik Ruisch, de pachter, omstreeks die tijd
het buiten nog bewoonde, is niet met zekerheid te zeggen. In de
jaren 1815 en 1816 komen we met regelmaat advertenties tegen
waarin De Bongenaar te huur wordt aangeboden.
1817: Hoe het ook zij; op 27 oktober 1817 wordt ten overstaan
van Notaris W.P.L. Lapidoth uit IJsselstein de buitenplaats De
Bongenaar geveild en verkocht
Hendrik Schreurs, tapper en wonend te Jutphaas.
1822: Hendrik Schreurs verkoopt het buiten op zijn beurt op 22
juni 1822, ten overstaan van Notaris C.J. Heylidy te Utrecht, aan
de heer Gerrit Schaly, Grondeigenaar of anders gezegd
Grootgrondbezitter, wonende aan De Doorslag onder de gemeente
Jutphaas, voor de somma van fl 3500. Tot 31 december 1823
oefende Gerrit Schaly ook nog het beroep uit van herbergier. (zie
voetnoot 6)
De Bongenaar blijft nu gedurende lange tijd in een hand. Ook
Gerrit Schaly heeft, zoals hierboven reeds bleek,
De Bongenaar niet zelf bewoond, maar het met tussenpozen van
leegstand verhuurd. Zo lezen we" dat het per
1 november 1829 te huur wordt aangeboden. Wie de vorige
huurder was, is niet bekend. Met ingang van genoemde datum is
De Bongenaar toen gehuurd door "Den Weledel Gestrengen Heer
Van Beek". Overigens heeft deze het

6) Zie Utrechtsche Cowant 22 december 1823.
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zien we middels enige advertenties in de Utrechtsche Courant
(zie voetnoot ) dat het opnieuw te huur
_7
wordt aangeboden. Enige tijd daarvoor, op 21 juni 1831, vindt
op De Bongenaar een publieke verkoping plaats. (zie voetnoot 8)
"Men zal op Dingsdag den 21 Junij 1831, des voomiddags
ten 10 ure precies, op den Huize de Bongenaar, bewoond
wordende door den Wel. Ed. Gestr. Heer van Beek, en staande
aan den Vaartschen Rijn, tusschen de gemeenten Jutphaas en
Vreeswijk, ten overstaan van den binnen Utrecht residerende
Notaris Nicolaas de Graaf publiek verkopen: Velerhande
moderne en nette Mahognihouten
en andere Meubilen, Bedden, Matrassen, Dekens, Spreijen,
Vloerkleeden, Karpetten, Gordijnen, Bed- en Tafellinnen,
Porcelein, Kristal, Glas- en Aardewerk, voorts staande Horloge,
Pendule in een schilderij, onderscheidene Portefeuille met
Teekeningen van diverse Meesters, alsmede met Fragmenten van
Van Stade en Marcus, wijders Koper, Tin, Blik en hetgeen verder
te voorschijn zal worden gebracht. Breeder bij aangeplakte
biljetten om-- schreven, terwijl de goederen daags voor den
verkoopdag van des voormiddags ten 10 tot des namiddags ten
1, en van des namiddags ten 2 tot des avonds ten 6 ure zullen
kunnen worden bezigtigd." (zie voetnoot a)
=: Op 4 januari 1855 laat Gerrit Schaly, ten over staan van
Notaris C.G. Balbian van Doorn, zijn testament opmaken.
Daaruit blijkt, dat na zijn dood op 16 juli 1855:
a) Zijn dochter Elisabeth Cornelia Schaly, gehuwd met
de heer Jilles Lem, de volgende bezittingen uit de
nalatenschap verkrijgt: "De Heerenhuizinge Nieuwenstein
(zie voetnoot 9) met Koetshuis, Erf,
7)zie Utrechtsche Courant van 16 mei en 27 juni 1831,
nrs. 58 en 76
8) zie Utrechtsche Courant van 6 en 20 juni 1831, nrs.
67en 73.
9) Huize Nieuwenstein is het huidige perceel Heerenstraat 45, waarin thans een kantoorboekhandel is.
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Drie Linden" en vijf woningen genaamd “De Valom"
met schuur erf en tuin."
Bovenstaande goederen werden getaxeerd op fl 16000. Daarnaast
verkreeg Elisabeth Cornelia nog enkele percelen land in het
Nedereind van Jutphaas die werden getaxeerd op fl 5000.
b) Zijn dochter Cornelia Schaly, gehuwd met Joris Sanderson,
woonachtig binnen Utrecht, kreeg bij
dezelfde testamentaire beschikking: "De Heerenhuizinge De Bongenaar met Schuur, Tuin, Bosch,
opgaande Boomen, Bouw- en Hooiland, te zamen groot
vier bunders, een en negentig roeden, dertig ellen."
De taxatiewaarde was fl 74.00. Ook zij kreeg nog enige percelen land
in Jutphaas, waarvan de waarde werd bepaald op fl 14200.
c) Zijn zoon Cornelis Schaly schenkt hij: "Twee Heeren- huyzingen
met Schuur en Tuin, staande in het dorp Jutphaas aande
Straatweg, sectie B, nommers 277, 278 en 279, groot vier
roeden en zes en zestig ellen." De waarde van de huizen wordt
geschat op fl 3000. Daarnaast krijgt hij toegewezen aan
landerijen fl 15600.
d) Aan zijn zoon Antonie Cornelis Schaly schenkt hij:
"Den Huizinge Den Doorslag, met Achterhuis, Stalling, Hooiberg,
Koetshuis met Werkhuis, Loodsen, Schuur,
Tuin en Boomgaard in het Nedereind van Jutpbaas
gelegen, groot zes en tachtig roeden en zes en twintig ellen”. De
waarde is fl 16000. Aan landerijen kreeg hij
ook nog tot een waarde van fl 7200 uit de nalatenschap
van zijn vader.
e) Aan de kinderen van zijn overleden zoon Jan Schaly
werden eveneens verschillende percelen land toegewezen.
Hiervan bedroeg de waarde fl 11100.

Op 26 oktober 1855 wordt ten overstaan van Notaris De
Balbian van ]Doorn de akte van overdracht van de
buitenplaats De Bongenaar aan Cornelia en Joris Sanderson
getekend en bekrachtigd. Cornelia en Joris
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1. Maria Elisabeth Sanderson, gehuwd geweest met en weduwe
van Isaäc Frederik van Voorthuiijsen;
2. Elisabeth Anna Geertruida Sanderson, in gemeenschap van
goederen getrouwd met Dirk Gerardus Wygardus
van Voorthuijsen, koopman te Rotterdam;
3. Aletta Elisabeth Cornelia Sanderson, gehuwd met Pieter
Hendrik Smalt, die eveneens het beroep vea-,- koopman
uitoefende en te Rotterdam, woonachtig was;
4. Nicolaas Sanderson, woonachtig te Utrecht en daar
penningmeester van het waterschap van de Hooge en de
Lage Weide.
1871: Volgens het testament van Cornelia Sanderson- Schaly
van 12 juli 1871 wordt de buitenplaats De Bongenaar en
verdere gebouwen "gelegen aan de oostzijde en de westzijde van
de Vaartsche Rijn met Tuin, Bosch Hooi- en Weilanden met
Bouwlanden onder Jutphaas en Vreeswyk na haar dood
toegewezen aan haar enige zoon Nicolaas. De waarde van het
hierboven genoemde onroerend goed werd daarbij bepaald op fl
27048. De drie zusters van Nicolaas ontvingen ieder een erfenis,
bestaande uit aandelen en obligaties met eveneens
een waarde van fl 27048.
1872: Op 12 december 1872 wordt een strook grond ter grootte
van 58 are, tezamen met nog enkele gedeelten van andere
percelen, inclusief schadeloosstellingen, voor een bedrag van fl
29000 verkocht aan de Commissie van Aankoop van Landerijen,
welke zich bezig hield met het aankopen van percelen land voor
de verbreding van de Vaartse Rijn.
1875 Toen Nicolaas Sanderson op 10 november 1875
door het tekenen van de akte van overdracht in het bezit kwam
van de buitenplaats De Bongenaar (zijn moeder was op 22
oktober 1875 overleden') was het gebouw zelf niet veel meer dan
een slecht onderhouden groot huis, dat vele jaren leeg had
gestaan. Hierdoor hadden wind en regen vrij spel gekregen,
waardoor het voor -bewoning ongeschikt was geworden.

-351883: In het jaar 1883 komt dan ook de sloper op De
Bongenaar. Eerst nog om enige bijgebouwen te slopen,
maar een jaar later komt "De Heerenhuizinge De Bongenaar”
zelf aan bod.
1885: In dat jaar is er van het eens zo statige huis
"De Bongenaar" niets meer over. Alleen langs de Schalkwijkse
Wetering is tot nu toe de hofstede of boederij gebleven. Zij
draagt nu weer de naam, die haar in lang vervlogen tijden door
het buitenhuis werd afgenomen.- "De Bongenaar".
-0-0-0-0-0Literatuur voor vorengaand artikel geraadpleegd:
1. Archief van de inventaris van het Kapittel van St. Marie;
2. Kroniek van het Historisch Genootschap, gevestigd te
Utrecht; verscheidene jaargangen;
3. Velé jaargangen van de Utrechtsche Courant uit de
periode van 1770 - 1840;
4. Gedeelten van een manuscript van een onbekende
schrijver, waarschijnlijk een telg uit het geslacht
Bongenaar, handelend over de geschiedenis van De
Bongenaar;
5. Verschillende losse aantekeningen van de hand van Ir. E.
Muller van het Kadaster te Utrecht.
-0-0-0-0-0SCHEMA VAN BIJEENKOMSTEN VAN DE HISTORISCHE KRING 1979
Bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand om 19.30 uur.
Ledenbiieenkomsten: elke derde donderdag van de maand; voor elke
bijeenkomst volgt een aparte uitnodiging.
-0-0~0-0-0Bestuur van de Historische Kring Nieuwegein en de
Redactie van dit blad wenst een heel goed 1979 toe aan
leden en donateurs en verder aan allen, die dit blad ter
lezing hebben gekregen.

Een aanplakbiljet voor een verkoping van dieren in
1307 op "De Bongenaar".
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Het artikeltje "Er was eens.." van de hand van Jan Schut
op de pagina's 1 en 2 ontlokte Otto Pijpker een reactie
onder de bovenstaande titel.
ER IS .........
sinds 4 september 1978 een Historische Kring Nieuwegein. En
graag wil ik enkele indrukken weergeven van wat er sinds die
oprichtingsvergadering in een klein zaaltje van "De Lantaern" is
gebeurd. In een tijdsbestek van vier maanden is ......
is werkgroep na werkgroep opgericht, zodat nu een vijftal
werkgroepen functioneren, waarin het bruist van de
aktiviteiten;
is het ledenbestand opgelopen tot 33, terwijl zich ook reeds een
twintigtal donateurs hebben gemeld;
is de archeologische werkgroep van plan zijn "graafwerkzaamheden” binnenkort te gaan starten in het
gebied van De Bongenaar;
is wanneer U dit leest de publiciteitsgroep gereed
gekomen met de eerste uitgave van het "Kring-Periodiek";
is een concept voor een boek binnengekomen wat de Kring zich ten
doel stelt in 1979 uit te geven;
is de Docmentatiegroep gestart met een knipselkrant en het
beschrijven van foto's van Jutphaas;
is door de heer Ter Maat een diaserie gemaakt over de bruggen in
Nieuwege:Ln, welke serie zijn première
voor de leden inmiddels :In "De Baten" heeft beleefd;
is ggn van de leden van de groep Historisch Onderzoek bezig met
een onderzoek naar de Liesbosch;
is ook heftig geprotesteerd tegen de afbraak van de
Anna van Rijnhuisjes op het Kerkveld;
is een brief uitgegaan om te pleiten voor het behoud van de
Rijnhuizerbrug;
is een brief verzonden aan de gemeente en aan de Molenstichting,
waarin de zorg wordt uitgesproken
over de toestand waarin de wipwatermolen door het
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is bereikt dat de buiten gebruik gestelde Geinbrug behou- den blijft
en waarschijnlijk een nieuwe bestemming krijgt
in de oude kern van Vreeswijk;
is door de heer J. de Roos een ansichtenkaartenverzameling aan de
Kring ter inzage verstrekt, welke unieke serie
nu op dia wordt gezet en waarvan ook foto's worden gemaakt;
is door Gerard de Waard een tekening gemaakt met onder
meer het zegel van het stadje Geyne, welke door de
publiciteitsgroep in dank is aanvaard als "Kring-embleem";
is goed overleg op gang gekomen met het gemeentebestuur
van Nieuwegein over allerhande zaken betreffende de
doelstellingen van onze vereniging;
is inmiddels met wethouder Ter Stege, als vertegenwoordiger van het
voltallige college van Burgemeester en Wethouders, afgesproken,
dat de Historische Kring actief zal meewerken bij de beschrijving
van "historisch waardevolle elementen in Nieuwegein” teneinde
daarmee bij de ontwikkeling van nieuwe plannen rekening te
kunnen houden;
is in onderzoek en zijn concrete voorstellen van Burgemeester en
Wethouders besproken over een mogelijke "werkplaats" voor de
historische kring en met name voor de archeologische werkgroep;
is het dus denkbaar, dat we in 1979 kunnen gaan beschikken over
een eigen onderkomen voor de vereniging;
is in het gemeentehuis door de Technische Werkgroep in overleg met
diverse personen en de gemeente een kleine expositie gehouden
van zaken uit de historie van de kernen Jutphaas en Vreewijk;
is het verheugend te merken, dat particulieren bijzonder graag hun
waardevolle zaken ter beschikking hebben gesteld van de
Historische Kring voor die expositie;
is door onze fotografen H.J. ter Maat en A. van Zandbergen gestart
met de fotografische voorbereiding ran een grote expositie over
het Vreeswijkse;
is een aantal afspraken gemaakt om een dia-avond en een expositie
te verzorgen bij de opening van het Buurthuis

-39op het Kerkveld;
is elke werkgroep, die is ingesteld, enthousiast begonnen met de
opstelling van een activiteitenplan;
is een excursie gepland op 18 januari 1979 naar het Museum
van Speeldoos tot Pierement in Utrecht, waar
we een exclusieve rondleiding en confrontatie met de
historische klokken, orgels en speeltuigen krijgen onder
leiding van de conservator de heer Haspels;
is voor de archeologische groep een aanbod binnengekomen voor
een nieuw opgravingsgebied nabij Zwanenburg;
is eigenlijk de conclusie gerechtvaardigd, dat de "Historische
Kring Nieuwegein” bruist van het leven!
Dat zoveel is bereikt in zo een kort tijdsbestek is mogelijk
geworden door het enthousiasme, waarmede in iedere
werkgroep wordt gewerkt. Van ganser harte hoop ik, dat dit
enthousiasme en de bijzondere sfeer die in onze
"Kring",heerst, zich ook in 1979 zal doen voortzetten.
-0-0-0-0-0ARCHEOLOGISCH ONDERZOEKeen tussentijds bericht van de werkgroep.
De werkgroep Archeologisch Onderzoek zond de redactie een
tussentijds bericht van haar activiteiten. We nemen daaruit
graag de meest belangrijke zaken over; in een volgend nummer
van dit blad zal de archeologie wat meer centraal staan.
1

.Op 21 november 1978 vond in het gemeentehuis een gesprek
plaats tussen de Archeologische Werkgroep, wethouder
J.M. van der Molen (Cultuur) en de Provinciaal Archeoloog Drs.
Van Tent. Voor het bestuur was secretaris
Jan Schut aanwezig. Resultaten van het gesprek zijn:
-Drs. Van Tent erkent het bestaan van de Archeologische
Werkgroep van de Historische Kring Nieuwegein en dit
in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek;

-40- De R.O.B. zal mogelijk in de toekomst zijn medewerking verlenen
bij een afbakening van onderzoeksgebieden en dus de
zelfstandigheid van de groep Nieuwegein; voorwaarde is, dat de
groep Nieuwegein zichzelf "bewijst";
- Van het gemeentebestuur van Nieuwegein hebben we m
toestemming om te graven in het gebied van het vroegere buiten
"De Bongenaar".
2. Op 24 november 1978 hebben vijf leden van werkgroep op
een bijeenkomst met een lezing over technieken en toepassingen
van archeologie acte de presence gegeven. Het gebeurde in
"Domplein 24" en de avond was bijzonder leerzaam en hoogst
interessant. Van de lezing kregen we de volgende "karakteristiek"
door: Misschien voor amateurs wat te professioneel. Lezing was
heel boeiend en met uitstekende beelden en een sterke tekst. Een
beste tip van Marijn Loekefeer."
3. Op 28 november 1978 zijn binnen de archeologische werkgroep
afspraken gemaakt over het "Project Bongenaar". Projectleider is
Leen Hamerslag. Een zogenaamde "Landes- aufnahme" (dit
germanime schijnt gebruikelijk te zijn, al lijkt het nederlandse
woord terrein-verkenning een best alternatief) heeft in december
plaats gehad. Hieronder
een deel van de 'schets", waarmee daarbij is gewerkt.
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VREESWIJK - VIANEN VICE VERSA V66R 1840.
de historie van het overzetveer en het Pinnemakersgilde
verhaald door Jan Schut.
Dankzij de ligging van de gemeente Vreeswijk aan een van de
belangrijkste waterwegen van Nederland. alsook aan de even
belangrijke Noord-Zuid verbinding te land, heeft deze gemeente
reeds vroeg te maken gehad met reizend en trekkend publiek en
met vrij omvangrijk handelsverkeer.
Daarbij was het overzetveer tussen Vreeswijk en Vianen een
onmisbare schakel.

De overtocht over de rivier de Lek vond tot het jaar 1840 plaats
door middel van een pontveer, die de passagiers en de goederen
per schuit naar de andere oever bracht. De schippers, die het
pontveer bedienden hadden zich verenigd in het
zg. "Pinnemakersgilde". Dit woord, waarvan men niet weet
wanneer het ontstaan is. kan zijn afgeleid van het
middeleeuwse "Pinegelt" wat de betekenis heeft van: Geld
betalen voor het vervoer van koopwaren en goederen. 1)

Voor het overzetten van passagiers en goederen waren strenge
regels gesteld. Bij geconstateerde overtreding kon de schipper
rekenen op een zware boete of andere strafsancties.

1) zie J. Verdam: Middelnederlandsch Handwoordenboek, 1911,
pagina 465.

-3In een ORDONNANTIE op het OVERVAREN tusschen VIANEN
en VREESWIJK anders genaamd DE VAART
van 23 november 1627 wordt in een aantal artikelen gesteld
waar passagiers en pinnemakers zich tijdens de overtocht aan
hebben te houden. Ook het verschuldigde vrachtloon is daarin
vastgesteld. Ten aanzien van het vrachtloon golden voor zowel
dag en nacht als zomer en winter aparte tarieven.

Om als schipper op het pinnemakersveer te worden aangesteld
moest men tenminste 20 jaar oud zijn
en minimaal een jaar schipperservaring bezitten. De schippers
waren dan ook gehouden het veer
zelf te bedienen. Wanneer geconstateerd werd, dat deze regel
werd overtreden werd de schipper beboet met 10 stuivers. Bij
herhaaldelijke overtreding bestond het gevaar, dat de schuit
verbeurd werd verklaard. 2)
Oorspronkelijk heeft Vianen 20 pinnemakers gehad. waarvan de
helft op Vreeswijk voer en de andere
helft op Gorinchem. Vreeswijk huisvestte toen een
16 pinnemakers. Later werd hun aantal teruggebracht; eerst tot 10
daarna tot 8 pinnemakers.
Als nu een of meer passagiers verzochten te worden overgezet, werd
door de in het Veerhuis aanwezige schippers geloot= gedobbeld wie
de vracht mocht overzetten: "De respectieve Schippers sullen
gehouden zijn een ofte meer Passanten aen-comende/ datelijck ter
ghewoonlijcke plaetse om de Vracht te werpen/op pene van elcx die
present zijn/thien
Stuivers te verbeuren/ten profijte van den Officier."
3)
2) Ordonnantie op 't overvaren tusschen Vianen ende de Vaert
van 23 november 1627. Aanwezig: Universiteitsbibliotheek
Utrecht - Plano Portefeuille (zie afbeelding op pagina 2)
3) zelfde Ordonnantie, artikel V

-4Wanneer een pinnemaker door wat voor omstandigheden ook.
niet bij de loting aanwezig kon zijn. mocht hij geen
plaatsvervanger sturen 4)
Bij de uitoefening van hun beroep maakten de schippers
gebruik van eigen schuiten, die "Bij de Regierders ten wederzijden voor suffisant –dit is geschikt, toereikend- gekent/die
tenminsten twee-mael Is Jaers sullen moeten gevisiteerd
worden."
Een der Vreeswijkse pinnemakers uit het midden
van de 17de eeuw is Jan Gerritsz. Vlieger. Als deze in 1674
overlijdt, verzoekt Alard Tijsz., schipper en wonende te Vreeswijk,
om de opengevallen plaats te mogen vervullen. Of hij ook
daadwerkelijk is aangesteld is niet bekend.
In de jaren 1679. 1683 en 1710 verzoeken de pinnemakers van
Vreeswijk de Burgemeesteren en de de Vroedschappen van
Utrecht, die als ambachtsheren over Vreeswijk anders gezegd De
Vaart- regeerden. om het aantal pinnemakers te beperken. Zij
beklagen zich erover dat door het te grote aantal pinnemakers er
voor hen allen geen droog brood te verdienen is. Hierdoor kunnen
zij niet alleen hun gezinnen niet onderhouden; ook de verplichte
halfjaarlijkse controle en eventuele reparaties van en aan hun
boten kunnen ze niet meer betalen.
In 1710 komt Aelbert Blom te overlijden en Joost Hendrik
Roggen solliciteert naar de vacante plaats..Omdat ter zelfder tijd
ook een verzoek binnenkomt om het aantal pinnemakers te
beperken is niet zeker of hij aangesteld is.
Gedurende het jaar 1740 is er voor Jan Blok
zij het voor korte tijd, meer geld te verdienen. Hij verzoekt
tijdelijk van zijn functie als schipper op het pinnemakersveer te
worden ontheven:

4) De eerder aangehaalde ordonnantie uit 1723 Artikel VI
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sigh eenighen tijdt met voordeel elders te konnen ophouden .... 11
Omdat Jan Blok
zijn aanstelling op het veer niet verliezen wil, stelt hij aan het eind
van zijn brief: "Dat schoon den suppliant voor eenighen tijdt elders
zijn verblijf sal nemen, achtende de voorsz. Veeren
bij continuatie sal blijven behouden." Of hem dat verlof
daadwerkelijk is verleend, kan niet worden nagegaan, omdat hij
kort daarop komt te overlijden.
op 14 november van datzelfde jaar worden door verschillende
Vreeswijkse schippers naar de opengevallen plaats gesolliciteerd,
waarbij ieder zijn kwaliteiten aanprijst. De een zegt te kunnen
bogen op een ruime schipperservaring, terwijl de ander van de
"Goede Gereformeerde Religie" is. Willem van Hattum, die ook graag
aangesteld wenstte worden, oordeelt zichzelf "bequaem het selve
veer te konnen bedienen" en hij kan naar zijn zeggen ook een
"nieuwe schuyt" meebrengen.
Naast deze Willem van Hattum doen ook Rochus van Walsum.
Hendrik Baars, Jurphaas van Hern en Jan Piterse van den Trijn
pogingen om te worden aangesteld in de plaats van Jan Blok.
Uiteindelijk wordt Jurphaas van Hern de nieuwe pinnemaker. Deze
had daarvoor gedurende een aantal jaren als beurtschip- per op
Keulen gevaren. waarbij hij grote ervaring had opgedaan.
Gedurende 13 jaar vervult hij de functie van
schipper op het pinnemakersveer van Vreeswijk op Vianen. In
december 1753 overlijdt Jurphaas van Hern, waarna Gerrit Balk
pogingen onderneemt om te worden aangesteld. Diens pogingen
schijnen niet geslaagd te zijn, want na 3 maanden heeft hij
opnieuw een sollicitatiebrief geschreven als er weer een plaats
vacant is, doordat Coenraad de Vries het tijdelijke met het eeuwige
verwisselde.
Aan het eind van de 18de eeuw is Roelof van Hoeven een der
Vreeswijkse pinnemakers. Deze heeft zijn beroep dan al vele jaren
uitgeoefend.
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hij echter van zijn functie ontheven te worden
ten gunste van zijn neef Benjamin van Hoeven.
Later zal blijken, dat dit verzoek is ingewilligd. Eerst nu een deel van
de brief van Roelof van Hoeven, waaruit de reden van het verzoek
om ontheven te worden blijkt: "Geeft eerbiedig te kennen Roelof van
Hoeven, wonende te Vreeswijk aan de Vaart dat den requestrant
meer dan veertig jaren is geweest Schipper op het Pinnemakersveer
van Vreeswijk op Vianen en nu door zijnen hogen ouderdom en
zwak lichaamsgestel buiten staat geraakt het zelve langer na
behoren waar te nemen. en daar den requestrant buiten het zelve
Veer geen middelen van bestaan heeft, is hij te rade geworden hem
te keren tot UEd. Gestrenge met eerbiedig verzoek zijn neef
Benjamin van Hoeven die tot dat werk zeer bekwaam is in zijn
plaats als Schipper op het Pinnemakersveer van Vreeswijk op
Vianen mag worden aangesteld. onder voorwaarden dat aan hem
requestrant gedurende zijn leven wekelijks Acht en twintig Stuivers
uit te keren."
Het steeds drukker wordende verkeer zal bij het vrijwillig afstand
doen van zijn beroep eveneens een belangrijke rol hebben gespeeld.
Er gaan aan het begin van de vorige eeuw dan ook stemmen op
om het pinnemakersveer te vervangen door een schipbrug, welke
toen elders in Nederland al werden gebruikt.
Ook van de zijde van Vianen wordt meerdere malen
op vervanging van het veer door een "vaste oeververbinding"
aangedrongen. Steeds meer wordt het Pinnemakersveer als een
belemmering van zowel het scheepvaartverkeer als het verkeer te
land gezien. Daarnaast moet ook de overtocht over de
Lek, vooral bij slecht weer, niet altijd even prettig en veilig zijn
geweest.
In de jaren 1825 en 1826 is er tussen de burgemeester en
wethouders van Utrecht en de heer
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over het aanleggen van een dergelijke schipbrug. De stad Utrecht
verklaart zich daarin bereid ten behoeve van de Domeinen afstand
te doen van het Pinnemakersveer van Vreeswijk.
Omdat echter met de schippers van het veer niet tot
overeenstemming kon worden gekomen, moest men wachten tot de
pachttijd der schippers was afgelopen. Het gevolg was dat de
schipbrug niet kon worden aangelegd. Omstreeks het jaar 1832 is
de pachttermijn verstreken.

Als in november 1831 op de rivier de Lek een ernstig ongeluk
plaatsvindt, waarbij enige militairen en een bootsman als gevolg
van het omslaan van een boot verdrinken, wordt de zaak van een
vaste oeververbinding weer actueel. Nu komt ook
een nieuw plan naar voren, waarbij de overtocht
en passage wordt gerealiseerd door een aan te leggen brug die in
ijzeren kettingen zou komen te hangen op een zodanige hoogte,
dat bij de hoogste waterstand en ijsgang een veilige overtocht
verzekerd blijft. Aanvankelijk voelde de Minister van Binnenlandse
Zaken meer voor het laatste dan voor het eerste plan. De
rumoerige verwikkelingen rond de opstand der Belgen
verhinderden echter het plan van de ijzeren hangbrug ten uitvoer
te brengen.
Naar de mening van de minister moest daarom het pont- of
pinnemakersveer maar enige jaren blijven functioneren.

Hierboven is reeds aangehaald, dat er in november 1831 een ernstig
verdrinkingsongeval heeft plaats gevonden. Dat is voor de
burgemeester van Vianen, de heer Mecima, aanleiding om de zaak
van de schipbrug opnieuw aan te kaarten. Op de dag van het
ongeluk schrijft hij reeds een brief aan de Gouverneur van Zuid
Holland. waarin hij verslag doet van het tragisch verdrinken van 7
mensen.
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voor eene schipbrug, reeds bij Koninklijk Besluit van 8 juni
1825 geautoriseerd en tot heden buiten uitvoering gebleven." 5)
Het antwoord van de Gouverneur ontvangt de heer Mecima kort
daarop. De Gouverneur heeft het verzoek om tot aanleg van de
schipbrug over te gaan overgebracht aan de minister. Daarnaast
willen de gouverneur en de minister "nader en meer in het breed"
door de heer Mecima worden geï nformeerd over de juiste
toedracht van het scheepsdrama.
Op de 4de december 1831 wordt aan de gouverneur
en minister geschreven, dat het ongeluk te wijten is geweest aan
het overladen van een te kleine boot, welke bovendien werd
bediend door een schippersknecht van de Bargedienst van
Utrecht
op Vreeswijk: "Een persoon die niet gemagtigd was personen over
de Lek te zetten en daar dus niets te zoeken had.” De gouverneur
op zijn beurt ziet daarin aanleiding te vragen, waarom niet de
bevoegde personen de soldaten hebben overgezet.
De burgemeester van Vianen zegt niet te weten, waarom men in
Vreeswijk was afgeweken van de regels en het overzetten van
militairen aan onbevoegden overliet. Hij voeg'. daaraan toe, dat
wat Vianen betreft het veer wel door bevoegde personen wordt
bediend.
Het tragisch ongeluk werd door een tweetal militairen overleefd,
nl. een luitenant en een fuselier. De luitenant heeft over dit
ongeval een klein boekwerkje geschreven. 6)
5) Zie Utrechtsche Courant 1832, no. 40, 2 april.
6) G.A.C.W. Marquis de Thouars: Mijn onheil op de Lek. 1832 50 pag.
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weg was naar het leger in de zuidelijke Nederlanden, die daar in
strijd waren gewikkeld met Belgische opstandelingen. Bij Vreeswijk
aangekomen moest het detachement over de Lek worden gezet.
Nadat bijna alle militairen per boot waren overgezet begaf de
luitenant zich met
nog enkele soldaten aan boord. Omdat de luitenant vreesde, dat de
boot te zwaar beladen was, gelast hij enkele ondergeschikten de
boot te verlaten en te wachten, totdat ook zij zullen worden
overgezet. Dit komt de luitenant, die ronduit toegeeft bang
te zijn voor water, op de nodige schimpscheuten
van de schipper te staan. Als de boot vertrekt, blijkt al dadelijk dat
de schipper geen ervaring heeft in bevaren van de Lek; zonder
rekening te houden met de sterke stroming op de rivier,
steekt hij recht over. Gevolg daarvan is, dat de boot. midden op de
rivier aangekomen, wordt getroffen door een_hoge golf; hierdoor
schrikken de soldaten en vervolgens slaat de boot om. De luitenant
heeft het geluk een losse plank te kunnen grijpen en zich zodoende
enige tijd drijvende te houden, terwijl hij "onder de akeligste gebaren
en aandoenlijkste noodkreten zijn kameraden den een voor den
ander na aan zijne zijde zag wegzinken."
Toen fuselier Heinrich Brauch, uit Zwaben afkomstig doch
vrijwillig in Nederlandse krijgsdienst getreden, de hachelijke
situatie van zijn luitenant gewaar werd, zwom hij, overigens met
volle bepakking, naar hem toe teneinde hem van de
verdrinkingsdood te redden. Aangezien echter de stroming op de
rivier te sterk en het water te ruw was dreigden beiden te
verdrinken.
Intussen was het scheepsongeluk aan de beide oevers niet
onopgemerkt gebleven. Hendrik Bennik Anthsz. uit Vianen had het
ongeluk zien gebeuren en was onmiddellijk in een roeiboot
gesprongen en

-12en de rivier opgevaren, roepend aan de op de
oever toekijkende mensen, die eveneens getuige
van het ongeluk waren: "In de boten, redt toch
de mensen". Aangezien deze echter vergaten gevolg te geven aan
zijn oproep moest Hendrik de strijd tegen het water alleen
klaren. Als hij na ongeveer 7 minuten er in is geslaagd bij de
drenkelingen
te komen, zijn dezen volkomen uitgeput en staan
op het punt te verdrinken.
Nadat hij beide drenkelingen aan land heeft ge bracht, geeft hij
hen vervolgens onderdak en voorziet beiden van droge kleren.
Dat Hendrik Bennik toen meer zaken aan zijn hoofd had moge
blijken uit het feitg dat zijn vrouw
enige minuten voor de redding der drenkelingen bevallen was.
Dit alles was voor de toeschouwers bij het ongeluk op de Lek,
alsook voor hen die waren samengedromd rond het huis van
Hendrik Bennik, geen reden de verzorgende taak rond de beide
militairen van Hendrik over te nemen "hoezeer ook de zoon des
burgemeesters zich onder
de aanschouwers bevond."

Na enige tijd kwamen 2 ambtenaren, de heren
Viruly en Hoogwerff, die de taak van Hendrik Bennik overnamen.
Beide heren wilden in de verzorging onderscheid maken tussen
de luitenant
en diens ondergeschikte. Dit werd echter door de luitenant niet
op prijs gesteld. Ook door de geneesheer van Vianen werd alle
mogelijke geneeskundige hulp verleend, al beklaagt de luitenant
zich er in zijn boekje over, dat de geneesheer
van Vianen "Van de ongelukkige drenkelingen partij tot eenige
voordelen zocht te trekken."
Dit was overigens ook te Vreeswijk het geval geweest, waar
enkele inwoners "Die in ons belang eenige diensten hadden
bewezen, er op aandrongen om den luitenant te spreken, van
welke men goede fooijen eischte."
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gestelde dankwoorden aan God, fuselier Brauch en Hendrik
Bennik.7)
In het jaar 1836 vindt opnieuw enige correspondentie plaats
tussen het Bestuur van Utrecht en
de Domeinen teneinde het Pinnemakersveer van Vreeswjjk te
vervangen door een schipbrug. De gemeente Utrecht is nog steeds
bereid om, onder dezelfde voorwaarden als in 1832, het
Pinnemakers- veer aan het Rijk over te dragen en af te staan.
Daarnaast moet aan enige Vreeswijkse ingezetenen
een jaarlijkse uitkering worden gedaan:
a) De twee oudste schippers van het pinnemakersveer dienen als
vergoeding te ontvangen fl 1.200900.
b) De vier jongere schippers jaarlijks ieder

,f 150,00.

e) De weduwe van Benjaming Van Hoeven, die in of omstreeks 1809
op voorspraak van zijn oom,
diens taak overnam. fl. 1,50 per week.
d) Aan Jannigje de Vries de somma van fl 1,00 per week.

Daarnaast moest aan de gemeente Vreeswijk voor afstand van
het veer alsmede voor de gemaakte kosten jaarlijks fl 1.200,00
worden voldaan.
Ook de aan het Veer voorhanden zijnde boot- vaartuigen en
toebehoren zullen tegen taxatieprijs moeten worden
overgenomen.
Intussen is het tweede plan van een brug, hangend aan ijzeren
kettingen, geheel van de baan en
wordt het ontwerp van een schipbrug aangenomen.
Op de 5de april 1839 volgt de Koninklijke goedkeuring:

7) Zie onder 6) aangehaald werk, pag. 45-48.
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KONING DER NEDERLANDEN, Prins van
Oranje Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz.,
enz.9
'Gezien het Rapport van de Permanente Commissie uit
het Amortisatie Syndicaat d.d.
23 Aug. 1838 daarbij naar aanleiding van Ons reseript d.d. 20
Oct. 1835, No. 75. overleggende een ontwerp tot het aanleggen
van een Schipbrug over de rivier de Lek tusschen Vianen en
Vreeswijk.
Onze Minister van Financiën gehoord. (Rapport de dato
28 Augustus 18381 No. 69-2372.)
Gelet op het Rapport van Onzen Minister
van Binnenlandsche Zaken d.d. 29 Mrt. ten geleide
van een met goedvinden der Permanente Commissie
voornoemd ontworpen gewijzigd bestek voor het
leggen der Schipbrug en aanhorigheden, alsmede van een
dien ten gevolge vernieuwde raming van Kosten als nu ten
bedrage van Acht en vijftig
duizend Een honderd 66n en veertig Gulden, vijf en vijftig
cents. (fl. 58.141s-5-5)
Hebben goedgevonden en verstaan:
te bepalen:
a) Dat over de Rivier de Lek tussehen Vianen en Vreeswijk in de
strekking van den Grooten weg
der Ie klasse no. 3. ter plaatse waar thans
het pontveer bestaat een Schipbrug zal worden aangelegd.
b) Dat de uitvoering van dat werk zal worden opge- dragen aan de
Permanente Commissie uit het Amortisatie Syndicaat en 'liet
maken van den
brug en aanhorigheden in het openbaar zal
worden aanbesteed volgens het bestek daarvan vanwege de
voorgeschreven Commissie opgemaakt
en met overleg van de Administratie van den Waterstaat
vastgesteld.
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de overtogt van voetgangers
van de beide oevers te Vianen en te Vreeswijk
voor eerst in stand zal worden gehouden, zoodanig echter dat
zulks aan de voetgangers niet zal beletten naar verkiezing van de
Schipbrug of
van het voorschreve Veer gebruik te maken.
Afschriften deses zullen worden gezonden aan de
Permanente Commissie uit het Amortisatie Syndicaat ter
uitvoering zoo mede aan onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en van Financiën tot informatie en narigt.'
te 's-Gravenhage den 5 April 1839(get)

WILLEM
van wege den Koning (get)

van Doorn.
Eindelijk vindt op 18 juni 1839 de openbare aanbesteding
plaats:
“ A A N B E S T E D 1 N G”
Op Dingsdag den 18 Juni 1839, des middags te
12 ure, zal van wege het Bestuur der Domeinen
te Utrecht, in het locaal der publieke verkooping achter St. Pieter,
wijk F. no. 363-, ten overstaan van den Notaris H. van Ommeren,
worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van het leggen
van een Schipbrug over de rivier de Lek, tusschen de stad Vianen
en het dorp Vreeswijk, en de uit voering van de daartoe gevorderde
werken, be- staande in het maken van twee beschoeijingen tot
landhoofden, het bouwen iran 25 brugschepen. veerlhoofden en
eenige aardwerken, alles breeder
omschreven in het daarvan gemaakte bestek, hetwelk

-16kosteloos voor een ieder ter inzage en ter lezing liggen
aan:
8)
De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod eerst in
drie perceelen en vervolgens in massa, en zullen de gegadigden
nader onderrigt en inlichtingen kunnen erlangen aan het kantoor
der Domeinen te Utrecht en bij den opzigter over
den Grooten Weg der le klasse No. 3 aan den Arkelsechen Dam,
door wien de gegadigden, aanwijzing der werken zal worden
gedaan op den 4. en den
11. Junij 1839."

Voor de somma van f 60,400.00. wordt de opdracht tot bouw
van de Schipbrug Vreeswijk - Vianen gegund aan de heer Jan
Cornelis Limbeek, aanemer te Vreeswijk.
De brug, welke -zoals uit het bestek reeds gebleken is op 25
schepen rustte, had een totale lengte van 900 voet ofwel ruim 270
meter.
Mede door gebruikmaking van verschillende onderaannemers ziet
J.C. Limbeek kans om in zeer korte tijd de opdracht uit te voeren.
Reeds op de le april van het volgende jaar kan de officiële opening
en in gebruikneming plaatsvinden, waarover in de Utrechtsche
Courant van 6 april 1840 het volgende te lezen stond:

"Het was heden voor Vianens en Vreeswijks ingezetenen een dag
van vreugde en dankbaarheid, daar Ie schipbrug, welke beide
oevers van de Lek vereenigt, werd ingewijd. Reeds vroeg in de
morgen wapperde een menigte vlaggen van beide zijden
dezer schipbrug, en in weerwil van het minder gunstige weder,
waren er zeer veler van de onliggende plaatsen, die het grootste
belang in deze

8) Hier volgt een lange lijst met namen en

adressen daar het bestek ter inzage ligt.
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om de inwijding bij te wonen, terwijl de leden van
het gewestelijk bestuur en van verscheidene gemeenten door den
Heer Agent der Domeinen, van Doorn, waren uitgenodigd. Om
11¼(kwart over elf) uur begaf men zich naar dit belangrijk
werkstuk, alwaar den Heer van Doorn in alleszins welsprekende
bewoordingen, in naam der Domeinen, deze Schipbrug voor het
algemeen openstelde, en dezelve in de bescherming van provincie
en stad aanbeval. Nadat de Heer Gouverneur ad interim. Baron
van Heeckeren hierop geantwoord had wandelde men deze 900
voeten lang zijnde brug over" waarop de Burgemeester van Vianen
in gepaste termen het belang deed zien van deze verbeterde wijze
van communicatie, en den Vorst van Nederland, het Domein, de
Architecten en Aannemers eene plegtige hulde toebracht. De Heer
Mecima las vervolgens nog eenige ter dezer gelegenheid bestemde
dicht- regelen voor, waarna men ten huize van den gewezenVeerman eenige verkwikkingen gebruikte, door den gulheid van
den Heer van Doorn in ruimen mate beschikt.
Was deze dag op eene plegtige wijze begonnen. de vaderlandsche
toasten, en die. welke op de verschillende besturen en corporatien
werden ingesteld, deden zien, hoe veel belang allen in deze ten
uitvoer gebragte onderneming stelden; ineen woord, deze plegtige
en feestrijke dag kenschetste zich weder ten volle door een' echt
Liberalen en Nationalen geest, en zal a2len steeds eene
aangename herinnering achter laten."
Op het gebruik en de bediening van de schipbrug is een reg3ement opgesteld, dat op 24 november 1840 Koninklijke
goedkeuring verkreeg. In dit reglement, welke uit 21 artikelen
bestaat. is weergegeven waar zowel bedienend personeel als
passanten en het scheepvaartverkeer op de Lek zich aan
hebben te houden.
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Dit op en of in de nabijheid van de schipbrug.
Ook de tarieven zijn daarin vastgesteld:
Mocht er over de tariefbetaling verschil van
.mening ontstaan, dan is de ontvanger der brug gelden een
kwitantie verplich uit te schrijven -overigens moet de passant
daarvoor vijf cent betalen waarmee men zich bij de burgemeester
van Vianen of van Vreeswijk kan vervoeren, die de bevoegdheid
hebben om in dergelijke geschillen te beslissen. Daarnaast is de
brugwachter of de tolpachter verplicht een register bij te houden,
waarin de reizigers hun bezwaren over de bediening van de
schipbrug zouden kunnen schrijven. Dit "klachtenboek" werd
vervolgens door de Agent der Domeinen van tijd tot tijd
gecontroleerd en de bezwaren onderzocht. Wanneer voertuigen
elkaar op de brug ontmoetten, zijn zij verplicht boven
een brugschip uit te wijken naar de rechter zijde
en daar zonodig moeten wachten tot de ander is gepasseerd.
Daarnaast gold als regel. dat in geen geval meer dan vier rij- of
voertuigen tegelijk aan dezelfde zijde op de brug werden toegelaten
die elk een onderlinge afstand hadden te houden van minstens
drie brugschepen.
Wanneer de brug, voor het doorlaten van schepen
is geopend zal zich niemand op de brug mogen bevinden. De
schippers van dergelijke vaartuigen zullen gehouden zijn op
"genoegzamen" afstand de zeilen te strijken en moeten roepen om
te worden doorgelaten. Stoomboten mogen de brug slechts
op halve kracht passeren. 9)
Wij besluiten deze verhandeling over het traject Vreeswijk Vianen, vice versa v66r 1840 met de
door de heer Mecima voorgedragen dichtregels
welke in de Utrechtsche Courant van 6 april 184o reeds zijdelings
genoemd werden:

9) zie voor het volledige reglement: Staatsblad van het
Koninkrijk der Nederlanden 1840, No 75.
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Bij de plegtige inwijding der nieuw aangelegde
SCHIPBRUG
over de rivier de Lek, tusschen
V R E E S W I J K en V I A N E N.
Ten gevolge der magtiging van het Amortisatie
CD

Syndikaat, onder Direktie van
Den Wel Edelen Gestrengen Heer
E.C.U. van Doorn, Agent van het Domein te
UTRECHT.
Heil zij ons dierbaar Vaderland Alwaar
de magten hand in hand,
De welvaart, nijverheid
en kunstmin zamen strenglen;
_j
Waar, door geen onrustzin gestoord,
Om rust en heil voor 't volk met Is Vorsten roem
te menglen.
Dáár ligt de BRUG! een nieuw bewijs
Voor ons, tot welk een hoogen prijs
Dit stroompunt van den Rijn, met wijsheid is berekend;
Vereend als aan een' vaste wal
Verbroed'ren we ons en daardoor zal
't Verbond van ons verkeer, voor altijd zijn getekend.
Natuur, in winterdos getooid,
Wen sneeuw als lelie wordt gestrooid,
Moog' voor het zilte nat, het Ys ten voetpad schenken;
De kunst verwint hier de natuur,
En w:ij, verwonderd! zien dit uur
Aan onze wensch voldaan, verr’ boven al ons denken.
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Zal door geen slijk noch nat besproeid;
Doch veilig itrecheschen grond met blijden gang

betreden.
En wil men spelen-reijen gaan,
't Gevaar der Pont grimt niet meer aan,
Maar deze nieuwe brug, wordt dan gerust bereden.
0 Eeren wij het Syndikaat,
Schoen dat beheer ons straks verlaat
Voor zoo veel goed en schoon en nut dat het mogt stichten;

Wel hem! die de afgetreden baan
Met kalme zielrust gae kan slaan
En roemen in het werk dat hij hier mogt verrigten.
Zoo blijv’ deez’ Brug een Monument,
Voor de ijver van den Heer Agent,
En voor de vroeg’re zorg van onzen Saatsraad Blanken
Mijn poging achte ik ook vereerd,
Daar 't geen door mij eens is beheerd
Thans in dit plegtig uur, mij wekt tot dankbre klanken,.
Nu onverschrokken vrij. en vlug
Betrede men voortaan deez' Brug
Terwijl men voor geen storm of golfgeklots ooit beve
En één van hart en één van zin
Bezield door reine Burgermin,
T

Juichl’ Neder1and lange nog, dat steeds Oranje leve!
E.I. Mecima
Oud Burgemeester, Notaris te Vianen.

-0-0-0-0zie verder pagina 22.
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-0-0-0-0DE HONDERDSTE!
Precies een half jaar ná de oprichting van onze vereniging in
september 1978 bereikten we een aantal van 100
leden/donateurs.
"De honderdste" was de heer E. Hanselaar', die tendens de diaavond in "De Rank" op 15 maart
op een wat feestelijke manier werd "binnengehaald". Hem werden
door de secretaris en de penningmeester de fotoboekjes van
Jutphaas en Vreeswijk van
B.C. Remie overhandigd.
Inmiddels heeft onze vereniging nu "(8 leden
en 58 donateurs!
Het Nieuwegeinse is een braakliggend gebied
op alle gebieden van historisch onderzoek; in
alle werkgroepen (zie naam en adres van de coördinator valn. elke
werkgroep aan de binnenzijde van de omslag van dit nummer)
wachten stapels werk!
ZOEK UW INTERESSE EN MELDT U BIJ EEN WERKGROEP!

-23JUTPHASE AANSPREKER ?'STEMMIG" GEKLEED.
een notitie van piet daalhuizen.
Tot het midden van de jaren vijftig was de aanspreken of
lijkbezorger in het dorp Jutphaas in zeer speciale kledij
gestoken bij de uitoefening van zijn taak. De laatste
aanspreker, die deze typische kleding droeg was W.
Kuppens.
In augustus 1852 kwam de gemeentelijke aanspreker Willem
Marsman te overlijden. De burgemeester van Jutphaas deelde
dat op 19 augustus 1852 aan de gemeenteraad mee. (Burg.
Mr. J.H.L. Roijen 1852-1866). Tegel:ijk niet de benoeming van
een nieuwe aanspreken stelde
de Jutphase gemeenteraad op 14 oktober 1852
vaat op welke wijze de aanspreken gekleed diende te gaan bij
de uitoefening van zijn taak: "Instructie aanspreken,
lijkbezorger en doodgraver van de algemene burgerlijke
begraafplaats te Jutphaas: hij zal in de uitoefening zijner
bediening gekleed zijn met steekhoed, zwart lakense rok, dito
korte broek en vest, zwarte kousen en lage schoenen witte
handschoenen en dito halsdoek met bef. benevens een lamfert
aan de hoed; een en ander in een behoorlijke goede staat naar
genoegen van burgemeester en wethouders. Hij zal van de
bloedverwanten of nabestaanden der overledenen geen
drinkgelden mogen eisen op straffe van zijn begraafloon bij die
gelegenheid te verbeuren ten behoeve van de algemene
armen."
De gemeenteraad benoemde toen de aanspreken, maar in
raadsvergadering van 22 december 1863 werd die
benoemingstaak gedelegeerd aan de burgemeester en de
wethouders. De laatste aanspreken, die de voorgeschreven
kledij steeds heeft gedragen was Willem Kuppens. Hij
bekleedde nog enkele gemeentelijke functies, zoals bijvoorbeeld het waarschuwen van de leden van de brandweer bij
brand.

-2-5Vooral bij tegenwind droeg het geluid van de alarmklok niet
ver genoeg en dan trok Kuppens op zijn fiets langs de huizen
van de brandweerlieden.
Willem Kuppens werd op 7 maart 1882 geboren in het dorpje
Rumpt. Aan het begin van deze eeuw vestigde hij zich -na zijn
huwelijk als "Orthopedisch schoenmaker" in een pand op het
Sluisje. (Aan de noordzijde van de wetering, op de plaats waar
nu meubelzaak van Zieleman is gevestigd). Later verhuisde
Kuppens met zijn bedrijf naar
het pand Herenstraat 10. Hij overleed in het bejaardentehuis
Marienstein te IJsselstein op
30 maart 1967. Tot het midden van de vijftiger jaren bleef
Kuppens aanspreken. In 1939 liet
hij zich een nieuw kostuum aanmeten, nog precies volgens de
door de gemeenteraad in 1852 vastgestelde voorschriften. Eén
verandering was er;
op de schoenen kwamen zilveren gespen.
Opvolger van Kuppens werd J. van Aarnhem, die het
traditionele kostuum afschafte. Een wat diepgaandere studie
dan thans is verricht (dit was een globaal inzien van
gemeenteraadsnotulen) is nodig om meer te melden van de
Jutphase aansprekers en hun kledij v66r 1852, alsmede van
de mensen, die de functie hebben vervuld. Nu
kan nog slechts worden gemeld, dat Kuppens omstreeks 1920
de functie heeft overgenomen van Bart van den Heiligenberg.

Hiernaast de enige foto, die bewaard is gebleven, waarop
aanspreken W. Kuppens in zijn traditionele kostuum staat
afgebeeld. De foto
is overgenomen uit "De Katholieke Illustratie, jaargang 1936.

-0-0-0-0-0-

-26Taak Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek:
HET ANALYSEREN VAN EEN NALATENSCHAP
In de "Nederlandse Staatscourant" van 2 november 1978 - nr.
214 verscheen onder de bovengenoemde titel een reportage
over de R.U.B. We menen, dat daarin een duidelijke weergave
is gegeven van wat het R.O.B. is en wat haar taken zijn. Het
leek ons goed de inhoud van het artikel in ons blad weer te
geven.

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Amersfoort (ROB), opgericht in 1947
en nu een onderdeel van het Ministerie van ORM, is de grootste
archeologische instelling van Nederland. Daarnaast zijn er enige
universitaire instituten en musea, die zich bezighouden met
actieve archeologie. Bij de oprichting in 1947 kreeg de ROB twee
opdrachten mee: het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de Nederlandse archeologie en het tot stand
brengen van een centrale oudheidkundige documentatie
hiervan. Toen in 1961 de Monumentenwet tot stand kwam,
werden de werkzaamheden uitgebreid met de zorg voor
archeologische monumenten.

Merkwaardig genoeg staat bij de ROB het opgraven niet zonder
meer centraal. Opgraven is wel belangrijk en is het begin, maar
vormt toch slechts een onderdeel van het onderzoek als geheel.
Het onderzoek dus van de materiele nalatenschap van de mens.
En deze nalatenschap is veelomvattend. Verloren zaken als
munten en stenen bijlen, weggeworpen zaken als de inhoud van
een oeroude beerput, bewust begraven zaken als grafgiften en
muntschatten. Maar vooral ook zaken, die de archeoloog
'onbewust en onbedoeld achtergelaten' noemt. Dat zijn de
resten van funderingen, van

-27hout of van steen. Om al deze vondsten en sporen te kunnen
bestuderen, zal er eerst gegraven moeten worden. Belangrijk
daarbij is;
hoe wordt het gevonden en hoe is de samenhang van de
gevonden zaken of voorwerpen met de directe omgeving. En
het is juist deze combinatie, materiële nalatenschap in
samenhang met de omgeving, die het wezenskenmerk is van
de archeologie.

Het vroegere klooster Mariënhof in
Amersfoort, waarde ROB

is gevestigd. Foto ROB

Beeld van het verleden.
In de moderne archeologie lijkt een grootschalige opgraving
enigszins op het bouwbedrijf. Machinaal werk en handwerk
wisselen elkaar voortdurend af. Draglines verplaatsen de
bovengrond en brengen vervolgens met een aangepaste bak de
ondergrond op verschillende niveaus. Met de schop worden
deze niveaus en de wanden van
de put geheel gevlakt. Het traditionele beeld
van de peuterende archeoloog met troffel en schuier, is een
zeldzaamheid geworden. Beide instrumenten worden nu
gebruikt om de vrijgekomen sporen goed duidelijk te maken
voor het tekenen. Dan verschijnt de archeoloog met meetlint en
millimeterpapier om sporen op schaal vast te

-28leggen. Deze sporen zijn te vinden waar vroeger palen en
wanden van houten gebouwen hebben gestaan. Het hout is
uiteraard allang weggerot maar heeft een verkleuring
achtergelaten in de bodem. Ook van ingegraven kuilen wordt
omtrek
en diepte vastgelegd. Is er een muur aan het licht gekomen,
dan worden de verschillende
fasen van de bouw getekend en gefotografeerd. Hetzelfde
gebeurt met puinsporen van waar
eens een muur heeft gestaan. Kortom, alles wat in de bodem
te maken heeft met het menselijk leven van weleer, wordt
gedocumenteerd. Ook worden beoefenaars van
hulpwetenschappen ingeschakeld. Geologen, botanici en
zoölogen kunnen gegevens verschaffen over het landschap,
de leefmogelijkheden en de eetgewoonten van vroeger. En de
opgegraven voorwerpen, de pot en de scherf? Zij worden door
archeologen uitsluitend gezien om meer dimensie aan het
beeld van het verleden te verschaffen. Een verleden, dat men
nooit meer zal kunnen laten herleven.

Melding.
Zo de begeerte is gewekt om ergens in de bodem
te gaan wroeten op zoek naar voorwerpen uit de nalatenschap
van onze voorouders, weet dan, dat dit volgens de
monumentenwet verboden is. Alleen door de Minister van CPM
gekwalificeerde personen mogen oudheidkundige
bodemonderzoekingen verrichten. Verder bepaalt de
Monumentenwet,
dat alle 'toevallige' vondsten, waarvan men weet' of vermoedt
dat zij oudheidkundige waarde hebben, gemeld worden. De
belangrijkste reden hiervan is, dat deze vondsten aan de
wetenschap bekend moeten worden. Afgestaan hoeven deze
vondsten niet. Regelingen over eigendom zijn
zaken tussen vinder en grondeigenaar. Dat de overheid deze
zaken in beslag zou nemen is een wijd en zijd verspreid
misverstand. De vondst
hoeft dus niet te worden afgestaan, maar moet
wel worden gemeld. Heel nauwkeurig staat dit

-29in de Monumentenwet: "Hij die bij graafwerk een voorwerp
vindt, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat
het een monument is,
is verplicht hiervan binnen drie dagen aan de burgemeester
van de gemeente waarbinnen de vondst is gedaan, mededeling
te doen. De burgemeester geeft van deze mededeling
onverwijld kennis aan de directeur van de ROB."

Amateurs.
De provinciale archeoloog is in veel gevallen
de eerste schakel naar de amateur-archeoloog.
De ROB vervult een belangrijke functie bij het brengen van de
oudheidkunde buiten de kring van vakgenoten. Dit gebeurt
door het geven van cursussen, het verzorgen van lezingen,
door
het organiseren van tentoonstellingen of door hieraan mee te
werken. Ergens ook is het
directe contact van de ROB met amateurs een stukje
eigenbelang voor de documentatie. Het
zijn namelijk deze amateurs, die dikwijls nieuwe vindplaatsen
melden.
Alles met elkaar, de activiteiten van de ROB strekken zich
verder uit dan alleen het opgraven. Het is het analyseren van
een nalatenschap!

Bronvermelding:
-Nederlandse Staatscourant. 2 november 1978. -Trefpunt,
tijdschrift van het ministerie van
CRM.
Coördinator van de Archeologische Werkgroep
van de Historische Kring Nieuwegein is
Marijn Loekefeer,
Weegbree 9, Nieuwegein. tel. 39916.

-30EERSTE ARCHEOLOGISCH PROJEKT BEËINDIGD.
OP 3 februari j.l. werd, na een voorstudie, de eerste spade in
de grond gezet nabij de RK Pastorie aan de
Utrechtsestraatweg in Jutphaas. Doel van het werk van de
Archeologische-Werkgroep was om te onderzoeken wat nog is
overgebleven van het vroegere buitenhuis Zwanenburg. OP 7
april j.l. is het werk beëindigd; aan een technisch verslag van
de opgraving wordt de laatste hand gelegd.

Het Huis Zwanenburg is in 1939 gesloopt en zoals thans bekend is, zeer grondig gesloopt.
Door de voorstudie met medewerking van het RK Kerkbestuur en
de heer Alb.R. van Dort was vrij nauwkeurig bekend waar het
buitenhuis gestaan heeft. De graverij was uiterst moeilijk, omdat
vermoedelijk de kelderruimten na wegbreken van
het buitenhuis en de funderingen zijn volgestort met
baksteenpuin, dat afkomstig is van Zwanenburg. Aan
grondsporen en muurresten was dus
niet veel meer te vinden.
1
Toch vonden we enig muurwerk van de noord-muur
en restanten van wat mogelijk trappetjes van de kelderingang
zijn geweest.
Ook werden enige voorwerpen van archeologische aard
gevonden: haar- of hoedespelden, fragmenten van
volksaardewerk, pijpekoppen en fragmenten van stelen, spijkers
en glasfragmenten. Alles niet ouder dan 1?de eeuws.
Gevonden zijn ook oudere brokstukken van kloostermoppen,
formaat ... x 1295 x 6 cm. Kleur oranjerood, met mortelresten.
Op 24 maart kwam verder nog een Oordt uit 1620 uit het puin te
voorschijn. De munt is niet gaaf en vertoont
enkele beschadigingen. Verder is ze door de muntslager niet goed
afgewerkt; een deel van
het beeld is als het ware naast de muntplaat geslagen.

-31De gevonden munt is een West-Friesch Oordt,
zoals eerder gemeld, uit vermoedelijk 1620.
De dubbele Duit of Oordt, dat is het vierde
deel van een stuiver, werd door alle Provinciën van de
Republiek Der Zeven Vereenigde Provinciën geslagen met
uitzondering van Utrecht en Groningen.

, 1.Ö
13.

Afbeelding van een Oordt.
Na afsluiting van het werk op Zwanenburg, zal worden
begonnen met opgravingen nabij De Bongenaar. De
archeologische werkgroep werkt elke zaterdag vanaf 9.00 uur
's-morgens.

-0-0-0-0-0DENDROCHRONOLOGIE.
naar D. Eekstein, Westerheem,
door Leen Hamerslag.

1978; verzameld

De dendrochronologie, het jaarringenonderzoek,
is een Biologische methode om houten voorwerpen
te dateren en gebeurtenissen en voorvallen uit
het verleden te reconstrueren.
In het voorjaar, als er in ons gematigd klimaat
een einde komt aan de winterse rust in de vegetatie, ontstaat er in
de bomen een nieuwe houtlaag. Deze nieuwe laag omhult het hele
reeds bestaande houtlichaam als het ware met een mantel. De
boom wordt ieder jaar wat dikker, totdat hij gekapt wordt of een
natuurlijke dood sterft.

-32In de doorsnede van een boom zijn de groeilagen
als cirkels of jaarringen duidelijk zichtbaar.
Deze jaarringen maken het niet alleen mogelijk
de ouderdom van een bepaalde boom na te gaan,
maar zij geven ook bijzonderheden prijs over de levensloop en de
plaats van herkomst van een boom.
Het zijn vooral de klimatologische omstandigheden die de boom
doen vormen in een voortdurende opeenvolging van brede of
smalle jaarringen. Daardoor tonen jaarringreeksen van bomen die
in dezelfde tijd groeiden een opvallend gelijkvormig verloop, niet
alleen als de bomen in hetzelfde bos stonden, maar ook als zij op
ver van elkaar verwijderde plaatsen groeiden.
De dendrochronologische datering van hout berust op de
omkering van deze biologische gegevens.
Want men mag als twee jaarringreeksen een duidelijke
overeenkomst tonen, aannemen, dat de bomen waarvan,die
stukken hout afkomstig zijn, gelijktijdig hebben geleefd. Is nu een
van deze twee jaarringreeksen gedateerd, dan is meteen ook
bekend in welke tijd die andere boom is ontstaan.
In Europa bestaan echter geen bomen, die
het verre verleden
hebben overleefd; daarom moet een dergelijke boom
gereconstrueerd worden. En dat gebeurt volgens de zogenaamde
overlappingmethode. Bij deze methode gaat men uit van de
jaarringreeksen van levende bomen.
Vervolgens worden deze met de jaarringreeksen
van ouder hout in de tijd, waarin zij tegelijkertijd groeiden,
ingepast. Daarna worden ze verder in
het verleden teruggeplaatst. Door de jaarringreeksen van steeds
ouder hout elkaar te laten overlappen, wordt stap voor stap een
"oneindige" boom gereconstrueerd, waarvan de jaarringreeks
(jaarringkalender) enige duizenden jaren bestrijkt. Een
houtmonster, waarvan de ouderdom niet bekend is, wordt nu
gedateerd door de breedte van de groeiringen stuk voor stuk te
meten met de microscoop en jaar voor jaar uit te zetten op de

Doorsnede van een stam;
de jaarringen zijn,duidelijk, te -zien.

-34op de tijdas. Dit gebeurt grafisch. De curve,die zo van de breedte
van de jaarringen ontstaat, wordt vergeleken met de "oneindige
boom" om zo de stand te vinden waar de overeenkomst zo groot
mogelijk is.
Op deze wijze wordt door de dendrochronologische methode
alleen bepaald in welke tijd de boom, waarvan het houtmonster
afkomstig is, heeft geleefd en wanneer hij is geveld. In het geval er
nog schors op het hout bewaard gebleven is, kan de laatste
jaarring, die tijdens het leven van de boom ontstaan is,
achterhaald worden. En dan kan daarmee het jaar, waarin de
boom gekapt is, vastgesteld worden.
Hoeveel tijd er verstreken is tussen het kappen
van de boom en het vervaardigen van het bewuste voorwerp, dat
uit het hout is gemaakt, is een kwestie van interpretatie.
De dendrochronologische bepaling van de herkomst van hout
berust op het verschijnsel, dat als de geografisch,è afstand tussen
de plaatsen waar de bomen groeiden toeneemt, de
gelijkvormigheid van de jaarringreeksen overeenkomstig de
verandering van het klimaat afneemt. Met een sluitend netwerk
van regionale jaarringkalenders kan de onbekende herkomst van
een monster analoog worden vastgesteld.

-0-0-0-0-0Literatuur: D. Eekstein en W.A. van Es; Dendrochrónologische
Untersuchungen von Daubenbrunnen aus der
friihmittelalterlichen Siedlung Dorestad, Holland, in "Die
Kunde" no. 23e 1972 blz. 220-226.

-0-0-0-0-0LEZINGEN ETC.
Suggesties voor lezingen e.d. ontvangt het bestuur graag!
Maakt U echter zelf geen afspraken met mensen; we hebben
al tips en toezeggingen om meer dan twee seizoenen te
kunnen "draaien"'.

-35WIST U DAT* .....
momentopnamen, deze keer van Piet Daalhuizen.
-de werkgroepen van onze Kring best wat versterking kunnen
gebruiken;
-de Historische Kring Nieuwegein nu 79 leden en
59 donateurs heeft;
-de Historische Kring als "projectnummer 144"
in het prioriteitenspel voor de meerjarenbegroting van de
gemeente;
-er nog drukproeven te koop zijn van de serie van acht prenten
van Jutphase kastelen; Alb. Van Dort, Herenstraat 4, tel. (03402)
31426 heeft
ze voor U;
-de archeologische werkgroep de graafwerkzaamheden bij de
Vreeswijkse Molenstraat heeft
gevolgd, maar geen aanleiding heeft gezien om daar "dieper te
gaan graven";
-door onze fotografen Ton van Zandbergen en Ds.
Ter Maat gewerkt wordt aan het afdrukken van zo'n 600
negatieven - eerst contactafdrukken... dat wel; 1
-een eerste offerte binnen is voor het drukken
van ons eerste boekwerk;
-dat boekwerk gaat over de kastelen en buitenhuizen van
Nieuwegein en is geschreven door
Jan Schut;
-we doen ons best om het in de herfst klaar te hebben;
-er nu plannen zijn om het Elisabethshofje te restaureren en er
weer woonhuisjes van te maken;
-dat wel erg duur wordt en we nu al moeten hopen, dat het toch
maar door kan gaan!;
-toestemming is verkregen voor enkele interessante
archeologische objecten om eerste "verkenningen" te doen;
-de onlangs afgebroken Doorslagbrug toch royaal
een eeuwfeest heeft gevierd; ze werd gebouwd in 1863;
-in 1869 de Jutphase dorpsveldwachter Gerrit
Pieter de Witt werd ontslagen wegens verregaand drankmisbruik
brutaliteit en onverschilligheid tegenover zijn meerderen, aldus
notulen van de gemeenteraad.

-36Een prent
uit het oude
Jutphaas.
De foto is genomen
omstreeks 1910
vanaf de
Doorslagbrug
in zuidelijke
richting.
Helemaal op
de achtergrond is
de Wipwatermolen
"Oudegein"
te zien, die
in 1653 werd
gebouwd en die nu
temidden van de
groeistad
wat onwezenlijk
langs de
oever van de Hollandse IJssel staat. Haar meer noordelijke
"collega" op deze foto is allang verdwenen; in de jaren dertig werd
de molen gekortwiekt en in 1947 werd de robuuste onderbouw
gesloopt. De oorspronkelijke stellingmolen is in de zeventiende
eeuw gebouwd. Toen al deed ze dienst als oliemolen. De molen op
de foto is niet zo oud; zeker de bovenbouw is van veel
jongere datum, dan het zeventiende eeuwse onderbouw. De
notulen van de Jutphase gemeenteraad vertellen, wanneer de
bovenbouw van de molen is vernieuwd. Het was de
raadsvergadering van
6 juni 1849:
"Verzoek van S. Tierie, olieslager aan de

-37Doorslagsluis te Jutphaas om een stoomoliemolen op te richten
in de nabijheid van zijn woning. Bezwaren van Gerrit Schalij: bij
Tierie binnen drie jaar tweemaal een zware brand is geweest bij
welke laatste de vroeger bestaande oliemolen, annex woning van
Tierie is afgebrand. Door de op te richten stoomoliemolen en
machine aan zijn woning veestallen en hooibergen bovendien
door de damp veel schade zal worden toegebracht en
zijn pand daardoor merkelijk in waarde zal verminderen." De
molen mocht ondanks de bezwaren worden herbouwd. Aan het
begin van deze eeuw werd de oliemolen gebruikt door de familie
Verloop en ze had dan ook de naam "Oliemolen van Verloop".
Dicht bij de molen werden de Olie- en Lijnkoeken- fabrieken van
Cockuyt gebouwd (thans Henkel). Verloop bleef echter
onafhankelijk zijn bedrijf uitoefenen en toen de fabricagewerken
waren verplaatst naar Oudewater bleef Verloop nog lange
tijd de terreinen rond de oude molen gebruiken als
opslagplaats..Pas na de wereldoorlog 1940-1945 kochten de
Persilfabrieken (thans Henkel) de molenonderbouw op.
Het op de foto van pagina 36 afgebeelde sluisje bestaat nog
steeds. Het is niet meer in gebruik.
Bij de prent kan nog het volgende worden gemeld:
bij de Doorslagbrug werd in de negentiende eeuw tol geheven.
"Tolhuis" was het pand" dat tegenover de brug staat. Daar
werden overigens in die tijd ook verkopingen gehouden. En
tijdens de cholera-epidemie van 1866 was er in de nabijheid een
soort verpleegplaats voor choleraleiders, die de ziekte hadden
opgelopen tijdens hun bezoek of doortocht aan/van het dorp
Jutphaas.
Ook behoeftige patiënten werden daar verzorgd.
In het huis aan de Doorslag woonde later een van de
belangrijkste grootgrondbezitters van Jutphaas, Cornelis Schalij
; hij bezat een kwart der dorpskern van Jutphaas en vele
landerijen en bovendien het buiten "De Bongenaar".
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vreeswijk.

Inundatie Sluisje

Een foto van het Vreeswijkse Frederiksoord, zoals dat er aan
het begin van deze eeuw uitzag. In
het fotoboek van B.C. Remie, dat in 1975 verscheen lezen we,
dat de foto werd genomen nadat alle bomen waren gekapt. Dat
was in 1908. De bomen zouden toen gevaarlijk zijn geweest
voor de omgeving. Enkele jaren later werden nieuwe boompjes
geplant.
Het Frederiksoord, gebouwd rond de Rijkshulpschutsluis, is
onlangs door de gemeenteraad toegevoegd aan het gebied van
het beschermde Dorpsgezicht van Vreeswijk. De
'Rijkshulpschutsluis werd in 1817 aangelegd. De Oude Sluis
moest
toen grondig worden hersteld en uitgediept en
de enige mogelijkheid daarvoor was het realiseren van een
tijdelijke doorgang voor het scheepvaartverkeer vanaf en naar
het Merwedekanaal -een juistere naam is Vaartse Rijn-op de
Lek. Die tijdelijke doorgang werd toer, gemaakt via het
sinds 1638 bestaande "volmolengat", dat met een duiker
verbinding had met de Lek.
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----------------------------------------------------------------verschijnt een keer per kwartaal
-----------------------------------------------------------------------VERZOEK
ten behoeve van de werkgroep archief en documentatie en ten
behoeve van de overige werkgroepen.
De werkgroep archief en documentatie meent, dat bij leden
en donateurs veel waardevol materiaal over de historie van
ons woongebied aanwezig is. De werkgroep wil zo mogelijk
alle zaken, op de gevoelige plaat vastleggen.
Het bestuur is verder van mening, dat veel meer leden dan
tot nu toe het geval is, een actieve rol. zouden kunnen
vervullen binnen onze vereniging. Wij zien graag, dat onze
werkgroepen meer mankracht krijgen.
Dat is nodig; er is ontzettend veel werk te doen.
Het is genoegzaam. bekend, dat in het Nieuwegeinse maar
heel weinig is gedaan om de historie van het gebied nader Dit
te zoeken.
In dit nummer van ons blad vindt U een formulier, waarop U
kunt aangeven of en zo ja welke historisch interessante
zaken U bezit. Ook is het mogelijk om gewoon aan te geven,
dat U zaken bezit en een gesprekje daarover wenst met leden
van de werkgroep archief en documentatie.
En tenslotte kunt U op het formulier vermelden in. welke
werkgroep U eventueel wilt meedoen; ze staan hiernaast
genoemd.
Ingevulde formulieren kunt U zenden aan mevrouw Pijpker,
Verdistraat 2 of aan de secretaris, Stordijkstraat 12.
Wij hopen op veel reacties!
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Louis de Geer (1622 - 1695). Stamvader van de
Geslachten De Geer van Rijnhuizen,
De Geer van Oudegein,
De Geer van Jutphaas.
(foto overgenomen -uit "Louis de Geer 1587-165,211..
uitgegeven) te Urppsala in 1923. auteur E.W. Dahlgren)

-3HET GESLACHT DE GEER DOOR DE EEUWEN HEEN
door Gerard de Waard. voorwoord.
Met de vestiging van Louis de Geer in 1654, op het
kasteel Rijnhuizen heeft het uit deze man voortkomende
geslacht eer. belangrijke rol gespeeld in liet politieke-, en
dorpsgebeuren van de voormalige gemeenten Jutphaas
er. Vreeswik.
In het hierna volgende verhaal "Het geslacht De
Geer door de eeuwen heen" heb ik getracht enig inzicht
te geven hoe deze familie door hun. handel en zaken
doen zich een fortuin had verworven. Hoe men dit heeft
besteed, met name op het grondgebied van de huidige
gemeente Nieuwegein.
De eigendommen van deze familie zijn in het verhaal niet
allemaal te noemen, omdat het er vele zijn.
Gerard de Waard.

Het geslacht De Geer is van, zeer oude adel en woonde
reeds in de dertiende eeuw op het stamslot Geer in het
Prinsbisdom Luik. Het stamslot Geer was gelegen aan
een zijriviertje van de Maas; aan de naam van dit riviertje
danken het slot met zijn, bewoners de naam.
Een der afstammelingen was Louis de Geer de
Gaillemont; deze werd zo genoemd raar de uitgebreide
grondbezittingen, die hij had; Gaillerront in Chainé. Hij
was in 1535 geboren en trouwde in, 1563 met Maria de
Jalhéa te Luik. Zij stierf op 26 november 1578, waarna
hij voor de tweede maal huwde met Jeanne de Neille. Zij
was geboren in 1557 en Luikse van geboorte. Het
huwelijk werd in 1579 voltrokken. Uit dit huwelijk, werd
de later zo bekende Louis de Geer geboren (1587), die de
bijnaam van "Kanonnenkoning" zou krijgen.

-4Zij woonden in de tweede helft van de 16de eeuw in de stad
Luik. Hij was koopman en grootgrondbezitter; namelijk een
groot gedeelte van zijn inkomen bestond
uit de opbrengsten van pachten en grondrenten.
In 1596 verlaten zij de stad Luik om zich in Dordrecht te
gaan vestigen. Reden voor hun vertrek uit
het Luikse was de geloofsvervolging, die toen volop aan de
gang was. De Geer was omstreeks die tijd over gegaan tot de
Gereformeerde Geloofsleer en waarschuwingen voor de
inquisitie deden hem besluiten naar de Noordelijke
Nederlanden uit te wijken. Dat de keus op Dordrecht viel,
was niet zonder reden. Reeds in 1593 had zich kier een
dochter Maria uit zijn eerste huwelijk gevestigd. Zij was
gehuwd met de zakenman Elias Trip, die eveneens uit Luik
afkomstig was. Een andere reden was de reeds bestaande
band met zakenrelaties in Dordrecht. (zie voetnoot 1)
Eenmaal in Dordt gevestigd, oefent De Geer er het
koopmansbedrijf uit en wordt zelfs Poorter van de
stad. Geen lang leven is hem in zijn nieuwe woonplaats
gegund, want op 28 oktober 1602 komt hij te overlijden. Zijn
oudste zoon en naamgenoot Louis, geboren uit zijn tweede
huwelijk, was toen nog geen 15 jaar oud.
Op 17 februari 1605 vertrekt de jonge Louis de Geer naar
Roanne aan de Loire om het vak van koperslager te leren.
Drie jaar later, op 8 februari 1608, keert hij naar huis in
Dordrecht terug. Daar begint hij op kleine schaal handel te
drijven in koper- en ijzerwerk met oude relaties in Luik (zie
voetnoot 2)

1 .Uit de beschrijving der stad Dordrecht door Matthijs
Balen blijkt, dat sinds 1589 een gehele nieuwe woonwijk
was ontstaan, bewoond door hoofdzakelijk Luikse
kooplieden.
2. Bijna achttien eeuwen geleden zou in het maasdorp
Ankée, ten noorden van Dinant een koperwerkplaats
bestaan hebben, die het begin was van een
kunstambacht, dat in de middeleeuwen zijn hoogtepunt
bereikte. Tot de belangrijkste meesters van deze
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Gerards (zie voetnoot-3J. Ook haar familie was uit
Luik gevlucht om dezelfde reden als De Geer. De huwelijksgift,
die zij van haar ouders kreeg, bedroeg 7.000 guldens "Brabants
fiks Geldt". De zaken breidden zich in de korte tijd uit, wat hem
deed besluiten om in juni 1615 te verhuizen naar Amsterdam,
vanwaar hij zijn zaken beter kon besturen en er de
nodige ruimte had verworven om er alle soorten
handelsgoederen op- en over te kunnen slaan. Ook zijn
bankiers zaken dijden uit: was hij begonnen met leningen aan
particulieren, weldra liep dat in de tonnen goud aan vorsten en
staten. Maar het was vooral de oorlogsindustrie en de handel,
die daaraan verbonden was, die hem vermogens deden
verdienen. Via zijn al eerder genoemde zwager ELias Trip,
waarmee De Geer ook zaken doet, komt hij in contact met de
Staten Generaal. Na onderhandelingen met de Staten Generaal
en de Vereenigde Oost-Indische Compagnie worden De Geer en
zijn zwager aangesteld als Commiezen van de Staten Generaal
om wapenleveranties te verzorgen ten behoeve van het leger en
de schepen van de V.O.I.C. Zo liet De Geer geschut in Engeland
gieten, salpeter ten behoeve van kruit kwamen uit Frankrijk,
kogels werden in het land van Namen gegoten en ander
krijgsmateriaal werd meestal in de Republiek zelf gemaakt.
Op het einde van het jaar 1615 komt De Geer in contact met de
gebroeders Willem en Gerard de Besche. Zij waren naar de
Nederlanden gekomen om te onderhandelen over een grote
partij zinkerts, in die tijd kalmijn genoemd,

koperslagerkunst behoorden Reinier en de Godfried van
Hoei, Nicolaas van Verdun en Hugo van Oignies.
3. Zij was de dochter van de Luikse zakenman Laurens
Gerard en Odana de la Fosse. De naam is later verbasterd
in Gerards.

-6een product, dat men nodig heeft voor de koperindustrie. De oudste
van de gebroeders De Besche, Willem, had in Zweden het opzicht over
de koper~en en bergwerken; deze waren het eigendom van de
Koningin" Weduwe Christina van Zweden. Deze Willem had niet alleen
verstand van koperwerk en wat daarbij hoorde, maar was ook erg
goed op de hoogte inzake ijzerwerk en de bewerking daarvan. Na
uitvoerig met de
gebroeders te hebben gesproken is voor De Geer het
plan gemaakt en zijn vanaf dat moment aandacht en
ogen op Zweden gericht. Hij stelt Willem de Besche als zijn
zaakwaarnemer aan, uiteraard ook vanwege
diens contacten met de Zweedse Kroon, en geeft'.hem opdracht om in
Zweden, als hij daarvoor toestemming, ijzererts te mogen delven, het
te smelten en.er dan een geschutsgieterij te stichten. De uitvoering
van de plannen verloopt niet geheel naar wens ; De Besche krijgt
toestemming om te delven en geschut te gieten, maar mag het Zweden
niet uitvoeren. Reden hiervoor is', dat Zweden met alle buurlanden in
staat van oorlog is en aangezien de krijg veel geschut verslindt en
Zweden nog niet in eigen behoeften kan voorzien, ja zelfs moet
invoeren uit Engeland via de Republiek, is het begrijpelijk dat de
uitvoer van geschut niet wordt toegestaan. (zie voetnoot 4)
Zo wordt Louis de Geer leverancier van geschut voor de Zweedse
Koning Gustaaf Adolf, die sinds 1611 Zweden regeert,. Deze Gustaaf
Adolf laat De Geer veel wapenleveranties -uitvoeren, welke hij met
koper betaalt. Aan deze wapenleveranties dankt Louis de Geer zijn
bijnaam van Kanonnenkoning. Voor dit koper heeft De Geer een groot
afzetgebied in de Republiek, Duitsland en Engeland en deze handel
levert hem grote winsten op.

4. In de 16de eeuw maakten de Engelse geschutsgieterijen
een bloeiende tijd door, maar later bleek,
dat de Zweedse kanonnen van betere kwaliteit waren
(betere staalsoort) en dat Engeland zelfs kanonnen
invoerde uit Zweden.
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In januari 1617 was de Zweedse kapitein Niels Stiernsköld naar
de Republiek gekomen om de Zweedse ambassadeur Van
Dijcke bij te staan voor het werven van 1200 krijgsmannen,
want er dreigde oorlog met Polen.
Om deze soldaten naar Zweden over te brengen had Van Dijcke
van de Staten Generaal 20 schepen voor de tijd van twee
maanden te leen gekregen. Aan Louis de Geer werd
de opdracht verstrekt om deze soldaten van uitrusting
te voorzien. Ook roest hij zorgen voor de teerkost ten behoeve
van de bemanning der schepen. Bovendien
leverde hij een grote partij wapens aan Zweden en die bestond
onder meer uit 2.000 musketten, 1.000 harnassen, 2.000
geweren, 500 ruiterharnassen, 10.000 pond buskruit en
10.000 pond lont. Op 20 mei 1618 krijgt hij weer een opdracht
om voor 60.000 guldens wapens en munitie te leveren. Hij doet
daar de mededeling bij, dat, als Koning Gustaaf Adolf meer
wapens en munitie wil hebben, hij deze kan leveren. Veel
wapenleveranties naar Zweden en andere landen volgen. (zie
voetnoot-5-)
Zijn eigen wapenindustrie in Zweden was inmiddels op diverse
plaatsen uitgebreid o.a. te Nörrköping, Finspöng, en österby.
Maar toch konden die de grote vraag naar wapens niet voldoen.
En zo liet De Geer musketten, steekwapens en andere soorten
wapens voor de krijg maken in Luik, Namen, Keulen, Aken en
Solingen. In 1622 kreeg De Geer op- dracht om aan de troepen
van de Duitse vorsten Graaf van Mansveld en Christiaan van
Brunwijk, wapenleveranties te doen, daar deze troepen
haveloos waren.
Zij moesten eerst van nieuwe wapenuitrusting worden
voorzien, daar er anders niets mee uit te richten viel.

5. O.a. ook Portugal kreeg van De Geer wapens geleverd en
hij kreeg daarvoor hoofdzakelijk specerijen en
olie terug.

-9Deze twee vorsten waren met hun legers in dienst genomen
om te helpen bij het ontzet van Bergen op
Zoom. De Geer moest voor 4.000 man voetvolk en
voor 4.000 ruiters wapens leveren. De twee legers
van Mansveld en Brunswijk werden in 1625 nogmaals door
De Geer van wapens voorzien. Toen ging het om het ontzet
van Breda. Ook deze wapens werden geleverd in opdracht van
en gesubsidieerd door de Staten Generaal.
In januari 1627, na al ruim 12 jaar met Zweden handel te
hebben gedreven op allerlei gebied, maar er zelf nooit te zijn
geweest, scheept Hij zich te Amsterdam
in en vertrekt naar Stockholm. De Geer heeft namelijk het
gevoel, dat zijn zaakwaarnemers, o.a. De Besche en de gebr.
Trip, niet uit de koper- en ijzerwerken halen wat er in zit.
Deze werken waren geheel met financiën van De Geer op
poten gezet en hij vond, dat deze maar traag op gang waren
gekomen.
Reeds tweemaal eerder had hij zijn zwager Steven Gerards
naar Zweden gestuurd en wel in 1617 en 1622, niet alleen om
zakelijke besprekingen te houden met Koning Gustaaf Adolf,
maar ook om zich persoonlijk op de
hoogte te stellen van de werkzaamheden aan de koper en
ijzerwerken te Finspong, Nörrköping en Osterby. Van zijn
laatste reis in 1622 was Steven Gerards ziek teruggekomen en
met zijn dood in 1623 ontviel De Geer zijn bekwaamste
medewerker en adviseur. Op 19 februari 1627 komt De Geer
in Stockholm aan, zijn vrouw en twee dochters waren met
hem meegereisd. Reeds op 22 februari voert hij met Koning
Gustaaf Adolf de eerste besprekingen inzake
wapenleveranties. Zweden had nog steeds grote
behoefte aan wapens vanwege de strijd met Polen. Een ander
onderwerp van besprekingen was, dat de Geer reeds in 1625
te kennen had gegeven Zweeds staatsburger te willen worden.
Maar Gustaaf Adolf wilde het dat niet toestaan. Reden
hiervoor was, dat De Geer op de producten, die hij in Zweden
in- en uitvoerde tol moest betalen voor elke zes gulden 8
stuivers tol en daarbij kwamen ook nog de tolgelden in de
Sont

-1 oen de Belt. (zie voetnoot 6) Zou men De Geer naturaliseren, dan was hij in
Zweden vrij van alle tolgelden en dat zou de Zweedse schatkist grote
bedragen aan inkomsten schelen, voor De Geer aan de andere kant meer
winst! Op dit punt boekt De Geer ten lange leste toch succes en op 27
april 1627 wordt hij genaturaliseerd tot Zweeds staatsburger.

De kopermolen te Finspong, door water uit de rivier
aangedreven. Naast de molen de kanonnengieterij.
6. De Sont vormt de verbinding tussen Skaggerak en
Oostzee en ze is als vaarwater voor Zweden dus van
groot belang.

-l1In hetzelfde jaar geeft hij opdracht om bij de kopermijnen te Nörrköping
een geelkoperfabriek te bouwen. Hiervoor liet hij bouwmaterialen en
bouwvakkers uit Amsterdam komen, daar deze krachten in Zweden niet
te ~n waren. Een meestertimmerman of metselaar zou fl. 2,50 per dag
verdienen; een gezel fl. 1,50. Er zou worden gewerkt van 5 uur ‘morgens
tot 7 uur ‘s avonds, zoals dat ook in Amsterdam de gewoonte was.
Er werden 9 timmerlieden en 5 metselaars aangenomen;
zij kregen vrije overtocht naar Zweden en vrij bier drinken. Ook zorgde
De Geer voor het zielenheil van zijn werkvolk.
Hij liet in 1628 een predikant uit Amsterdam, gelijk met een groep
arbeiders overkomen, die tegen een salaris van 120 rijksdaalders jaars,
vrije woning en brandhout, het gehele jaar door de geestelijke belangen
van het werkvolk moest behartigen.
Voor zijn eigen huishouden laat De Geer te Nörrköping door Hollanders
een groot stenen huis bouwen. Dat huis krijgt onder de bevolking de
bijnaam "stene huus", omdat te Nörrköping alle huizen en andere
gebouwen van hout zijn opgetrokken. In dat stenen huis weiden
drie van zijn in totaal 14 kinderen geboren, waarvan
een reisje -geboren in 1628- na een jaar stierf.
Daar De Geer voor zijn te vervoeren producten veel
schepen nodig had, wordt er in financiële samenwerking met twee
burgers van de stad Nörrköping een scheepstimmerwerf gebouwd, welke
later uitgebreid wordt met een lijnbaan en een wandmacherie.

Na al zijn zaken en belangen persoonlijk te hebben behartigd, besluit De
Geer in 1631 met vrouw en kinderen naar Amsterdam terug te keren. In
datzelfde jaar, pas in Amsterdam terug, krijgt hij de grootste
wapenbestelling die hij ooit ineens kreeg, namelijk om voor 42.000 =
wapens te leveren. Dit was nodig omdat Gustaaf Adolf van Zweden een
leger naar Duitsland voerde. De kosten van de wapenbestelling schatte De
Geer op 155.779 Rijksdaalders.
Op 22 december 1634, bij de geboorte van het 14de kind, een 4ongen en
Benjamin genoemd, komt de vrouw van De

Geer te overlijden. In haar 22 jaren durende huwelijk
met Louis had ze hem 14 kinderen geschonken, waarvan
er 13 in leven bleven, 6 zoons en 7 dochters. Van de zoons was, toen
hun moeder stierf, Laurens, de oudste slechts volwassen.
In 1635 gaat De Geer weer naar Zweden om besprekingen
te voeren met de Rijksraden van Zweden. Gustaaf Adolf
is op een van zijn veldtochten in Duitsland (1632) gesneuveld, zijn
enige dochter Christina, was toen minderjarig (6 jaar). In 1644 werd
zij meerderjarig.
Haar kroning is diverse malen uitgesteld, doch vond in 1650 plaats.
Rijkskanselier is Axel Oxentierna, waarmee De Geer zijn
handelsbelangen van Zweden bespreekt. In 1641 vertrekt
De Geer opnieuw naar Zweden met de bedoeling er zich definitief te
vestigen. Bij de Rijksraden van Zweden had De Geer verschillende
keren het verzoek gedaan om de koper- en ijzerwerken in het domein
Finspong te kopen, daar hij deze telkens voor 6 jaar -van de Kroon
moest huren. Hij durfde deze werken niet verder uit te
breiden, omdat hem de huur na elke termijn kon worden opgezegd.
Maar wilde men de krooneigendommen kopen, dan kon dit alleen als
men tot de Zweedse adel behoorde. Deze onderhandelingen werden
met succes afgerond en op
4 augustus 1641 wordt Louis de Geer door middel van
een Adelbrief in de Zweedse Adelstand verheven. Reeds
in september daaropvolgend koopt De Geer de uitgestrekte goederen
en östergötland, gelegen in het domein Finspong, voor de som van
50.000 rijksdaalders. In 1643 koopt De Geer de werken te österby,
Leufstra en Gimo met alles wat daarbij behoorde, voor een bedrag
van 223.392 Rijksdaalders. Deze verkopingen waren niet
zonder redenen geweest; in het einde van 1642, begin 1643 was men
in Zweden in conflict geraakt met de
Denen. Deze laatste hadden namelijk herhaalde keren schepen met
bestemming Zweden of daarvandaan komend, aangehouden of
opgebracht of zulke hoge tolgelden geëist, dat dit bij Zweden irritatie
had opgewekt en

-13dit resulteerde in een oorlog tussen de beide landen. Daar de
schatkist van Zweden leeggehaald was door de oorlog in Polen en
Duitsland, kwamen de opbrengsten van de kroondomeinen niet
ongelegen. In het voorjaar van 1643 was er in de Rijkssraad sprake
van geweest om een geheim envoyg te zenden naar de Nederlanden
om te trachten de Republiek over te halen tot een gemeenschappelijk
optreden tegen Denemarken. De Geer wordt verzocht zo spoedig
mogelijk naar de Nederlanden te vertrekken, omdat men hem de
aangewezen persoon vindt om deze onderhandelingen te voeren. Ook
De Geer zelf leed grote verliezen door de houding van Denemarken.
Maar de Staten van Holland hebben meer sympathie voor de Denen
clan voor de Zweden en men laat de onderhandelingen op niets
uitlopen. Als De Geer inziet dat zijn onderhandelingen geen resultaat
hebben, neemt hij een besluit dat iedereen verbaast en wat respect
afdwingt. Hij schakelt zelf een hulpvloot in om zo de belangen van
Zweden en van zichzelf te behartigen. De schulden, die De Geer vanaf
1625 reeds op de Denen te vorderen had door gedane
wapen:leveranties etc., met daarbij diverse schepen door de Denen in
beslag genomen, bedroegen 61.363 Rijksdaalders.

De Rijksraad en De Geer redeneerden als volgt: Als men Denemarken op
zee, en vooral in de Sont en de Belt
de baas kon blijven of worden, zou de strijd van korte duur zijn. In de
tweede helft van april 1644 heeft De Geer een vloot van 72 schepen op het
Vlie gereed liggen om uit te varen. Van de 32 zouden er 22 als
oorlogsschepen dienst doen en 10 voor troepentransport. De Geer had
toestemming van de Staten Generaal gekregen om een hulpvloot samen te
stellen, mits bij zijn vertrek alles aan leveranciers e.d. betaald zou zijn.
Daar De Geer zelf niet over zoveel contant geld beschikt, schakelt hij
zakenrelaties in om zodoende toch aan die voorwaarde te voldoen, wat hem
geluld en de 13de mei 1644 gaat de vloot zijn toch beginnen. De onkosten,
die de Geer toen heeft gemaakt, werden geschat op 100.000 Rijksdaalders.
Het commando van de vloot had men

-14-

opgedragen aan Admiraal Maarten Thijssen, een man met grote
ervaring en voor zijn taak berekend, evenals de vice-admiraal
Hendrik Gerritsen. Op 26 mei was men in het Listerdiep aangekomen
om zich bij de Zweedse vloot te voegen, maar Christiaan IV van
Denemarken sloot Thijssen met zijn vloot in. Deze deed wel een
poging om uit te breken, maar dat mislukte, omdat de Deense
schepen beter waren uitgerust. De schuld van bet mislukken van de
missie werd Thijssen in de schoenen geschoven als zou hij de orders
niet hebben opgevolgd en naar eigen goeddunken hebben gehandeld.
Hoe De Geer het klaargespeeld heeft is niet precies duidelijk, maar op
14 juli 1644 had hij weer een vloot bijeen van 27 schepen, welke de
strijd op zee later in het voordeel van Zweden besliste. Na een 10
dagen durende onderhandeling werd op 23 augustus 1645 de
vrede tussen Zweden en Denemarken getekend.

In december daaropvolgend presenteert De Geer de Rijksraden van
Zweden de rekening. Op deze rekening werden de volgende posten
aangetroffen:
De huur van 32 schepen bedroeg voor 8 maanden 369.420
Rijksdaalders; daar kwamen bij de kosten voor galjoten (die dienden
voor het brengen en halen van berichten) en branders, 7.650
Rijksdaalders. Aan de Admiraal, kapiteins en overige
bemanningsleden werden voor gage en teerpenningen 15.872
Rijksdaalders berekend; levensmiddelen voor 600 soldaten gedurende
6 maanden 15.190 Rijksdaalders; de krijgsuitrusting van deze
soldaten plus munitie 6.563 Rijksdaalders. Voor gewonden had De
Geer 1.095 Rijksdaalders uitgegeven en een post van diverse uitgaven
beliep 7.512 Rijksdaalders. Er waren extra onkosten ontstaan door
muitende soldaten. Daar werd 1.200 Rijksdaalders voor berekend.
Dit alles tezamen maakte een som van 460,550 Rijksdaalders, die
De Geer te vorderen had. De terugbetaling werd over enkele jaren
uitgesmeerd en is door Zweden geschied.
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Het huis van huis de Geer aan de Keizersgracht in
Amsterdam; bekend als het huis met de hoofden.
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te krijgen, besluit hij de zaken aan zijn kinderen over te dragen.
Zijn oudste zoon Laurens krijgt in 1648 het huis van De Geer
aan de Keizersgracht, beter bekend als het huis met de hoofden
(zie voetnoot 7) plus de werken van österby. Aan zijn tweede
zoon, Louis, draagt hij in oktober van 1648 het domein
Finspong, met alles wat daarbij hoort, over. Zijn derde zoon,
Emanuel, krijgt in 1650 Leufstra met onderhorigheden
toegewezen. Steven krijgt de werken van Fimo en Jean de
werken van Gödegard. De jongste zoon Benjamin volgt zijn
vader niet op, maar krijgt daarvoor een groot aandeel in
kontanten. De werken en gebouwen te Nörrköping wilde De
Geer niet verdelen. Dat moest gemeenschappelijk bezit blijven
van zijn zoons en schoonzoon Adriaan Trip, die vanaf het begin
deelgenoot was in deze werken.

Toen in 1634 de vrouw van De Geer was overleden, was
het erfdee1 van moeders zijde voor elk kind bepaald op
,f 25.500. Dit was door De Geer inmiddels verhoogd tot
.f 50.000. De dertien kinderen erfden van hun beider ouders tezamen
fl. 1.519.011,00; een voor die tijd geweldig vermogen.
Toen De Geer de zaken met zijn kinderen geregeld had, werd het
testament wat hij had laten opmaken op
5 maart 1651 door hem ondertekend. Na al zijn zaken
van groot belang te hebben afgehandeld, besluit hij in het voorjaar
van 1652 naar Zweden te reizen om zich
uit het gewoel van liet zaken:leven terug te trekken.
Hij begaf zich op weg, maar keerde, onderweg ziek geworden, naar
Amsterdam terug, waar hij op 19 juni 1652 overleed en op 26 juni
daaropvolgend werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in het familiegraf
in de Augustijnenkerk te Dordrecht.

7.' Het huis met de hoofden had De Geer gekocht van
Nicolaas Schier, kant en klaar met 12 schilderijen, enkele
meubelen en grote notenbomen voor het huis; met
verbouwing en verbetering had het hem fl. 68.753 gekost.

-17Louis de Geer (1622-1695) stamvader van de geslachten De Geer
van Rijnhuizen, De Geer var, Oudegein en De
Geer van Jutphaas. (zie afbeelding op pagina 2.)
Louis de Geer, vernoemd naar zijn bekende vader, werd
als zesde van de 13 kinderen geboren als tweede zoon.
Hij werd te Amsterdam geboren in het huis met de hoofden en
in de Waalse Kerk aldaar gedoopt op 3 juli 1622 Na zijn school
en studieperiode gaat hij in de Zweedse krijgsdienst en brengt,
het tot kolonel. Als zin vader
hem in 1648 met liet domein Finspong bedeelt, verandert
er heel wat voor hem; van de krijg naar het zakenleven
het domein Finspong omvat vele werken, ijzer-- en kopermijnen,
plus ijzer- en kopergieterijen; waaronder kanonnengieterijen. Hij
komt in 1652, na het overlijden van zijn vader, naar Utrecht en
koopt daar een huis aan de
Kromme Nieuwe Gracht tegenover Paushuyze. Dit huis werd in
1810 te gelde gemaakt door Jonker Jan Jacob de
Geer van Rijnhuizen (1750-1819). De nieuwe eigenaar
is dan Baron van Ryckevorsel van Lynden.
Louis de Geer koopt echter twee jaar later, op 9 juni 1654 het zo
rustig gelegen kasteel Rynhuizen in
Jutphaas. Het wordt verkocht door Agnes van Rheede, de
weduwe van Reinoud van Tuyll van Serooskerken.
Drie maanden na de aankoop van Rijnhuizen treedt Louis
de Geer in het huwelijk met Jeanne Parmentier van Heeswijck.
Zij is de dochter van Anthony Carel Parmentier van Heeswijck,
hij is Heer van Heeswijck en Achthoven en burgemeester van
Utrecht. Men kan deze Louis de Geer beschouwen als de
stamvader van de families De Geer
van Jutphaas, De Geer van Oudegein en De Geer van
Rijnhuizen. Uit zijn huwelijk werden elf kinderen geboren; zeven
jongens er. vier meisjes.
Tijdens de bezetting van Utrecht door Lodewijk XIV in
1672 liep zijn huis te Utrecht grote schade op; het
werd geplunderd en daarna gedeeltelijk vernield, terwijl
Rijnhuizen een Franse bezetting kreeg en door brand
gedeeltelijk werd verwoest.

Na het vertrek van de Franse soldaten gaf Louis opdracht het
kasteel in zijn oude luister te herstellen.
Vele malen reisde De Geer naar Zweden om zich persoonlijk met
de gang van zaken op de hoogte te stellen van de
werkzaamheden daar. Toen De Geer zich in
1676 in Zweden bevond, vond er het volgende plaats:
Op 7 februari van dat jaar vond er een wapenschouwing plaats
in de Eneby Vallei bij de stad Nórrköping.
Bij deze gelegenheid droeg De Geer aan Koning Carel XI van
Zweden een regiment curassiers over hij had
dat regiment op eigen kosten laten uitrusten, ter sterkte van
800 man, volledig met paarden, allen van dezelfde kleur,
wapens, tenten, enz. De koning, blij
met het zien van deze uitgelezen en rijk uitgeruste ruitertroep,
reed herhaaldelijk door en om de gelederen. Carel XI bleef voor
de aanvoerder staan, terwijl
hij aan de omringende officieren de vraag richtte: "Dit alles zal ik
wel met geen kleintje moeten betalen." Waarop De,Geer,
wachtend in de militaire houding, salueerde met het zwaard,
Zijner Majesteit's hoge vergunning vroeg dit regiment aan hem
cadeau te mogen doen.
Zo is verder van Louis de Geer bekend, dat bij in het dorpje
Finspong een nieuwe kerk liet bouwen. De oude
was te klein geworden door de bevolkingsaanwas.
Louis de Geer kwam op 73 jarige leeftijd te overlijden
op het kasteel Finspong op 22 december 1695. Zijn
zoon Jonkheer Carel de Geer wordt na het overlijden
van zijn vader met Rijnhuizen beleend. Tevens wordt
hij Heer van Leufstra, Hammerby, Wásby, Holmsänger,
Tobo, robyhus, Hätzlinge, Uckerby, Finnernger, Harg
en Burwik. Hij was op 2 september 1660 te Nörrköping geboren,
student aan de Academie te Utrecht in 16W, daarna officier in
het leger van Prins (Koning)
Willem III tot 1692, werd erelid van de academie voor
wetenschappen te Uppsala en overleed ongehuwd op
15 november 1730 op het kasteel Leufstra in Zweden.
Het kasteel Rijnhuizen komt dan aan zijn toen nog minderjarige
neef Jan Jacob de Geer van Rijnhuizen.
Deze Jan Jacob heeft door aankopen in Jutphaas en
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Jeanne Parmentier van Heeswijck, de echtgenote van kuis
de Geer op 21 jarige leeftijd. Het huwelijk werd in
september 1654 gesloten.
elders zijn aanzien en macht nog verder vergroot. Op een
openbare verkoping op 22 december 1753 koopt hij het
sterk in verval geraakte kasteel Wijnesteijn.

-20Voor fl. 2.350,00 wordt hij eigenaar van het kasteel,
de tuinmanswoning en een boomgaard ter grootte van
acht morgen. Hij laat het kasteel Wijnesteijn reeds na
een jaar slopen, waardoor alleen het eilandje en de gracht langs
de Overeindseweg ons aan de plaats herinnert, dat daar
Wijnesteijn ooit heeft gestaan.
In het jaar 1773 koopt Jan Jacob de Ridderhofstad Oudegein
met de daarbij behorende landgoederen van
Baron van Wassenaar. Weer enkele jaren later koopt
hij het sterk in verval geraakte huis Stormerdijk. Eigenaresse
Wynanda Blom, weduwe van Gerrit Noordeloos, was in 1777
overleden. Daar er geen erfgenamen waren werd het huis
publiek verkocht. De kleindochter van Jan Jacob de Geer wordt
aan het eind van de achttiende eeuw door testamentaire
beschikking eigenaresse van Stormerdijk. Zij was gehuwd met
Willem Hendrik Baron van Utenhoven. Daar er na de aankoop
van Stormerdijk ook door Jan Jacob de Geer niets aan de
slechts staat van het huis was gedaan, besluiten zij het huis te
slopen. In het jaar 1809 werd op dezelfde plaats het huidige
herenhuis gebouwd, zoals we dat nu nog kennen.
Jan Jacob de Geer heeft in zijn leven veel grond en huizen
gekocht; voordat hij in 1782 komt te overlijden
is hij Heer van Rijnhuizen, Wijnesteijn, Oudegein, Maarsbergen,
Maarn, Broekhuizen en Huis de Geer geworden.

Na zijn overlijden laat hij Oudegein na aan zijn tweede
vrouw, Theodora Anna Baronesse van Haeften van
Wadenoyen. Zij heeft zich op Oudegein gevestigd na de dood
van haar man. Als zij op 7 oktober 1801 overlijdt, komt
Oudegein in handen van haar zoon Willem Carel Pieter de
Geer van Oudegein. Deze man koopt op 21 november 1808
voor fl. 27.000 de buitenplaats anex steenbakkerij "De
Liesbosch" van Frederik Jacob de Graaff. Bij deze koop was
begrepen het recht van afgifte van 300 roeden bouwland
achter de muren van Oudwijk en van 3 morgen,
175½ roeden elders onder Abstede.
De financiële omstandigheden van de nieuwe eigenaar
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werd in 1808, belast met 30.000 gulden, in
1811 met 6.000 gulden en in 1814 met nog eens 5.500 gulden.
De steenbakkerij was in 1808 belast met respectievelijk 4.000 en
7.500 gulden en in 1812 met
nog eens 4.000 gulden, moesten samen met vijf blokken tiend,
in 1811 belast niet 6.000 gulden, op 18 november 1815
nogmaals dienen tot onderpand van een nieuw
op te nemen bedrag van 14.000 gulden.
Op 26 oktober 1816 verkoopt Willem Carel Pieter de
Geer van Oudegein de "Liesbosch" met steenbakkerij
voor eer- heel slechte prijs, namelijk 13.300 gulden, aan
George Lodewijk Lepeltak.
Willem Carel Pieter de Geer overlijdt in 1831 en hij
wordt opgevolgd door zijn zoon Jan Jacob de Geer van Oudegein.
Deze was op 11 december 1808 in de echt verbonden met
Jonkvrouw Elisabeth Sophia Jacoba Falck. Zij kregen negen
kinderen.
Jan Jacob de Geer (niet verwarren met zijn grootvader!) was
vertegenwoordigd in de Ridderschap Utrecht en hij
was ook lid van de Provinciale Staten van Utrecht.
Op 6 november 1871 komt hij te overlijden; zijn nalatenschap en
die van zij vrouw, die reeds in 1848 was gestorven, wordt
verdeeld over de nog in leven zijnde kinderen.
Dertig jaar later zijn de goederen weer in ggn hand.
In 1904 is Jan Jacob de Geer van Oudegein de eigenaar van het
kasteel en het landgoed Oudegein. Hij was toen inmiddels 84
jaar oud. Hij was in 1876 gehuwd met Charlotte van Hengst en
uit hun huwelijk werd een dochter geboren, Hermine Caroline.
Zij erft na de dood van haar vader het kasteel en het daarbij
behorende landgoed. Wanneer zij in 1930 komt te overlijden
worden al haar bezittingen bij testamentaire beschikking
overgedragen aan haar neef, Jonkheer Mr.
L.E. de Geer van Oudegein. Voornoemde man, eens
burgemeester van de gemeente Vree~, woont nu nog op het
landgoed. Veel grond van het landgoed Oudegein
heeft hij moeten verkopen om de groeikern Nieuwegein
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kasteel en de daarnaast gelegen boerenhofstede
volledig gerestaureerd.
Ook de buitenplaats Voorzorg, nu eigendom van
Henkel, was eens eigendom van de familie De Geer
van Oudegein. Het huis wordt nu nog bewoond
(bovenverdieping), terwijl de benedenverdieping wordt gebruik
als praktijkruimte voor de bedrijfsarts van Henkel erin
de gemeente Nieuwegein.
Ook het Huis de Geer is bezit van de familie de Geer geweest;
deze tak van de familie noemde zidi De Geer van Jutphaas. Een
misverstand is het echter. als zou het huis zijn genoemd naar
de eigenaarbewoners. Het "Huis de Geer" is vermoedelijk
in het begin van de zeventiende eeuw gebouwd.
Uit een aktes opgemaakt op 25 juli 1687, blijkt dat het toen
reeds een buitenplaats gold met
een volle hoeve, bouw- en weiland, alsmede boomgaard en
tuinen. Het huis was toen eigendom van Mr Volkert van Goens.
Diverse eigenaren bewoonden het. Pas in de achttiende eeuw
komt het huis in het bezit van de familie De Geer.
In 1810 wordt het bewoond door Jonkheer Barthold de Geer
van Jutphaas. De laatste bewoner van het Huis de Geer is
Professor Mr. Barthold Jacob Lintelo Baron de Geer van
Jutphaas. Deze man overlijdt op 65 jarige leeftijd op 4 augustus
1903. Twee jaar staat het huis leeg, waarna het in 1905 wordt
afgebroken. De naam van het huis
is ontleend aan het perceel grond, waarop het stond. Dat stuk
grond was namelijk niet rechthoekig, maar wigvormig. En aan
dat wigvormige stuk grond. wat men vanouds "geer" noemde,
werd de naam ontleend. Alleen die naam "Huis de Geer" is
gebleven; door de wijk met arbeiderswoninkjes, die door
omstreeks 1920 door de woningbouwvereniging "Sint Joseph"
zijn gebouwd.

Het geslacht "De Geer van Rijnhuizen", dat drie eeuwen een
begrip is geweest, ging in 1943 tot
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Rijnhuizen Ada Mathilda de Geer. Op
2 november 1857 was zij op het kasteel geboren en in 1884
kwam zij na het overlijden van haar vader in het bezit van
het kasteel Rijnhuizen. Op 14 oktober 1880 trad Ada
Mathilda in het huwelijk met Gijsbert Carel Duco Baron
van Hardenbroek van Loekhorst. Deze man komt in 1902 te
overlijden. Zijn weduwe is op Rijnhuizen blijven wonen tot
haar dood in 1943-

Geraadpleegde literatuur en Archivalia.
Lodewijk de Geer; Eene bijdrage tot de handels geschiedenis van
Amsterdam in de 17de eeuw. Door J.L.W. de Geer.
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap,
deel 29. Door Dr. G.W. Kernkamp.
Louis de Geer 1587 - 1652. Dissertatie 1935
door Froukje Breedveld - van Veen.
Louis de Geer 1587 - 1652, 2 delen, Uppsala
1923. Door E.W. Dahlgren.
Kastelentocht Jutphaas. manuscript. Door
J. Schut.
De Sleutels van de Sont. Dissertatie 1890. Door Dr. G.W.
Kernkamp.
Kerspel Jutphaas. Door A.E. Rientjes.
Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van alle volken.
Deel XII 1772.
Het Geslacht de Geer 1100 - 1893. Genealogisch
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Met dank aan B.J.L. Baron de Geer van Jutphaas, die mij de
nodige aanvullende gegevens verschafte.

Gerard de Waard.
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Het kasteel Vronestein in 1831. Links het
huis zelf. Rechts de bijgebouwen met o.a. het zogenaamde
"Duifhuis".
Vronestein is een van de bekendste Jutphase kastelen die een
roemruchte historie hebben.
De oorspronkelijke bouw dateert van de 13de
eeuw. Verschillende keren is het kasteel verwoest geweest en
weer herbouwd. Vronestein werd in 1857 afgebroken met de
bedoeling er op dezelfde plaats een nieuw huis te bouwen. De
eigenaar, Adrianus Johannes Baesjou liet zijn plannen voor de
nieuwbouw varen toen in 1866 zijn enige zoon Francois kwam te
overlijden. Volgens testamentaire beschikking van de weduwe
Elisabeth Baesjou - Heytink kwamen. in 1904 de landerijen,
de heerlijkheid Vronestein met alle rechten en titels aan de RK
Kerk te Jutphaas. Aardige bijzonderheid: De Pastoor van de
Nicolaasparochie in Jutphaas mag zich "Heer van Vronestein"
noemen. Geen pastoor heeft dat recht gebruikt.
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Een prentje uit het oude Vreeswijk. Het is
afbeelding van de Rijkspeilschaal die tot 23

een

april 1956 aan de buitenglooiing van de Lekdijk
stond 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 rivier
nauwkeurig worden afgelezen. Dat gebeurde op een
papieren rol met potlood door
een zelfregistrerend mechaniek. Bij de bouw van de
Beatrixsluis werd moderne peilapparatuur geplaatst
bij de zuidelijke meerstoel; de "Peperbus" verloor
toen zijn functie.
In 19-56 kwam de sloper ......
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.een notitie van Leen Hamerslag over genealogie.
Heeft U zich wel eens afgevraagd waar Uw naam vandaan komt of wie Uw
voorouders zijn? Met het doorwerken van een enorme hoeveelheid
stukken
kan op dat gebied een heel eind worden gekomen. Daarbij komt men ook
onverwachte en soms zeer aardige dingen tegen. Ik ben er in geslaagd tot
omstreeks 1500 mijn stamboom terug te vinden. Van adel ben ik niet en
dan is de klus veel omvangrijker. Op een mogelijke adellijke af komst
moed, uw onderzoek zich ook niet richten; genealogie gaat uit van het
onderzoek naar de afkomst van mensen, niet naar het zoeken van rangen
of standen!
Genealogie kan op meerdere manieren worden uitgevoerd:
l. Het stamboomonderzoek in engere zing waarbij men zich beperkt tot de
dragers van de familienaam;
2. Het opstellen van een zogenaamde kwartierstaat van zowel vaders- als
moederszijde. Zelf ben je daarin nummer 1, de ouders 2 en 3 de
grootouders 4,5,6, en 7 etc. In dit systeem worden aan de mannen
even nummers gegeven en deze zijn telkens 2x het nummer van het
kind.
3. Het bepalen vanuit een bepaald echtpaar
van een aantal generaties terug alle nakomelingen, zowel in -de
mannelijke als de vrouwelijke lijn. We maken dan een zogenaamd
parenteel.
In de hierboven genoemde volgorde zit tevens een opklimmende
moeilijkheidsgraad. Beginnelingen kunnen daarom het best starten
met een gewone stamboom. In het onderzoek zijn een aantal vaste
punten te onderscheiden.
Echter nog één grondregel, die beslist moet worden nageleefd: Alleen
gegevens uit officiële stukken worden Genoteerd fantasie mag er niet
aan te pas komen. Er moet zeer systematisch gewerkt worden.
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Daarbij kunnen we drie periodes onderscheiden:
A. De periode van het eigen gezin, de ouders
en grootouders.
B. De periode vanaf 1811 tot aan het moment dat U aan
periode A bent gekomen.
C. De tijd van v66r 1811.
Periode A.
De gegevens zijn vaak gemakkelijk te achterhalen
uit familiepapieren, trouwboekjes, kerkgegevens, bidprentjes, etc.
Genoteerd dienen te worden,
en dat geldt ook voor de gegevens van periode
B en van periode C, -plaats en datum van geboorte; -plaats en
datum van huwelijk; -plaats en datum
van overlijden
Als huwelijksdatum wordt de datum van het
wettelijk huwelijk aangehouden; de datum van een kerkelijke
huwelijkssluiting kan men er tussen haakjes onder vermelden.
Alleen de officiële voornamen worden genoteerd; geen roepnamen
dus. Indien er geen familiepapieren zijn, kunnen de gegevens
worden opgevraagd bij de Burgerlijke
stand. Voor elke vraag moet U wel leges betalen. De gemeente
Nieuwegein berekent voor elk uittreksel uit een geboorte-,
huwelijks- of overlijdensregister fl. 5,00. Het is van belang te
weten, dat de Burgerlijke Stand van de gemeente
na vijftig jaar haar gegevens moet overdragen aan de
Rijksarchieven. Grotere gemeenten beschikken over eigen
archiefruimten en in Nieuwegein zijn
de gegevens terug te vinden tot omstreeks 1811.
De verzamelde gegevens moeten Der gezin bij elkaar worden
gehouden en genoteerd op gezinsbladen.
We noteren met potlood totdat de gegevens bekend zijn van de
oudste bekende stamvader. Wanneer
op een gezinsblad kind-nummer 1 een zoon is, die
zelf ook al weer gezinshoofd is, zetten we achter zijn naam een
verwijzing naar het eigen gezinsblad. Dit geldt ook voor de
andere zoons.
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om gezinsbladen van dezelfde generaties eenzelfde nummer te geven met
een letter b.v.
lla, llb, lle enz. Voor de dochters geldt dit in geval van gewoon
stamboomonderzoek niet.
Het is voldoende om daarbij wel te vermelden de huwelijksdatum en plaats,
naam en geboortedatum en plaats van de echtgenoot en de naam van zijn
ouders.
Periode B.
Voor gegevens vanaf 1811 zullen we vaak naar
de Rijksarchieven moeten. Deze periode loopt terug tot 1811 omdat
Napoleon hier de burgerlijke stand instelde. In alle provincies is een
Rijksarchief, terwijl in Den Haag het Algemeen Rijksarchief is. Het
Rijksarchief te Utrecht is gevestigd aan de Alexander Numankade 201. Men
kan er zelf het bevolkingsregister raadplegen.
De openingstijden zijn van 9.00 v 17.00 uur op
de werkdagen en van 9.00 - 12.30 uur op zaterdag. De gegevénslijn
allemaal geklapperd en de mogelijkheid bestaat om zelf de akten in te zien.
Het enige wat U nodig heeft is een zee van tijd!

Hoe vinden we de weg in het archief?
In de studie of leeszaal vinden we de zogenaamde tienjarige
tafels. Dit zijn alfabetische overzichten van geboorten,
huwelijken echtscheidingen en overlijdens gerangschikt op
achternaam. Achter elke naam is een nummer vermeld, dat
overeenkomt met het nummer van de officiële acte. Via deze
tabel en het nummer kunt U de acte opvragen bij
de dienstdoende ambtenaar.
Wat leveren de verschillende akten op?
Uit de geboorteakte lezen we de datum en plaats van de
geboorte, naam van de vader en de moeder en de leeftijden en
plaats van geboorte en vaak
het beroep. Daardoor zijn dan tevens de ouders
van de opgezochte bekend en kunnen we weer een stapje verder.

Uit de trouwakte leren we de gegevens als hiervoor genoemd
nogmaals. Toch even noteren voor controle en bovendien noteren
we de gegevens van de ouders van de bruid. Bij elke
huwelijkssluiting moeten de nodige papieren
worden overgelegd. Hierom moet apart worden gevraagd bij de
dienstdoende ambtenaar; zij
leveren echter vaak interessante gegevens op! Precies overnemen
is de boodschap. De overlijdensakte zal de gegevens bevestigen.
Maar op deze manier kunt U terug tot 1811. U dient er rekening
mee te houden, dat de data op geboorte- en overlijdensaktes de
aangiftedata zijn; er kan dus soms een dag verschil zijn.

Periode C.
Voor 171-1 bestond er geen burgerlijke stand en daarom wordt
het nazoeken veel moeilijker. De gegevens moeten we
terugzoeken in de boeken van de verschillende Kerken.
Uittreksels daarvan staan op alfabet in de leeszaal; de DTB
genoemd. (Doop - Trouw - Begrafenisregisters). Ben je
zover gekomen, dat daar de gegevens uitgeput zijn, dan zijn er
toch nog mogelijkheden voldoende om verder te gaan. Ik wil
slechts een aantal tips geven, zonder de pretentie te hebben
daarbij volledig te zijn:
Gemeentearchieven; ook daar zijn meestal de
DTB's geklapperd aanwezig.
Het archief van de verschillende notarissen,
het Centraal Bureau voor Genealogie; Stichting
tot Beheer -fan Rijks- en Andere Genealogische verzamelingen
aan de Nassaulaan 18 te Den Haag. (Daar is overigens ook een
enorme collectie bidprentjes) En tenslotte reeds genoemde
Algemeen Rijksarchief, Bleyneburg 7, Den Haag.

Ik wens U graag veel succes bij het onderzoek naar Uw
stamboom.
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Van verschillende kanten zijn
bij het bestuur en de redactie
opmerkingen binnengekomen
over de naam van ons blad. dat
elk kwartaal verschijnt.
Het blad moet een naam
hebben!
De redactie heeft de
kwestie maar aan het
bestuur voorgelegd.
Er is besloten ons blad een naam te gaan geven. Die naam
komt dan op de omslag met ingang van
de tweede jaargang.
Wel wordt er een wedstrijd aan verbonden.
Leden en donateurs kunnen suggesties doen!
De "jury" bestaat uit Otto Pijpker (Co3rdinator
Publiciteitsgroep), Jan Schut (sekretaris) en Wim Heins
(bestuurslid).
Degene, die de naam heeft bedacht, die uiteindelijk wordt
gekozen, wacht een aardig boekje over een historisch
onderwerp.
Bij voorbaat zijn namen met woordspelingen op Nieuwegein
kansloos; we dachten dat op dat
gebied in onze gemeente onderhand al het mogelijke is
"uitgeprobeerd"'
Inzendingen kunnen tot eind augustus aan de secretaris
worden gezonden, Stormerdijkstraat 12, Nieuwegein.

De redactie wenst alle lezers een heel goede
vakantie toe!
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- deze uitgave al weer het derde periodiek
is, dat verschijnt;
- wij blijven streven naar kwaliteit;
- ideeën en auteurs welkom zijn;
- de archeologische werkgroep elke zaterdag
actief is en ook nog op de dinsdagavond;
- de eerste vondsten van deze groep al zijn tentoongesteld in
kasteel Rijnhuizen;
- in de herfst een grote overzichtstentoonstelling zal worden
gehouden;
- op het Kerkveld Romeinse vondsten zijn gedaan en
vondsten uit de ijzertijd;
- de diavoorstellingen op Rijnhuizen een groot succes zijn
geworden. evenals die in het Buurthuis Kerkveld en De
Baten;
- ons aantal leden en donateurs momenteel
155 bedraagt;
- Henk van Wiggen en Piet Daalhuizen druk bezig zijn de
kastelentocht aan elkaar te breien;
- Jan Schut naarstig op zoek is naar nog meer
foto's en prenten voor dit boek;
- Uw oude foto's en prenten van Jutphaas en Vreeswijk graag
door de fotografische groep worden gefotografeerd;
- van de ansichtkaartenserie van Vreeswijk
de heer De Roos beschikbaar had gesteld negatieven en
beschrijvingen zijn gemaakt
- foto's van formaat 13 x 18 cm- volgen;
- er van de hand van Pim van der Kuylen een boek gaat
verschijnen over de historie van
het vervoer in deze omgeving (barges, stoom- tram,
paardentram, autobus)
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verschijnt een keer per kwartaal
"VAN RIDDERHOFSTAD TOT BUITENPLAATS":
vanaf half november in de boekhandel!
Het-eerste boek, dat door de Historische Kring
Nieuwegein wordt uitgegeven heeft de titel meegekregen
"VAN RIDDERHOFSTAD TOT BUITENPLAATS". Half november
komt het verkrijgbaar.
In het boek zijn zeventien kastelen en buitenplaatsen
beschreven, die op het Nieuwegeinse grondgebied staan
of hebben gestaan.
De historische onderzoeken en de manuscripten werden
verricht en geleverd door Jan Schut en Gerard de Waard.
De werkgroep publicaties rondde het werk af door
eenvormigheid in de teksten te brengen, lay-out
verzorging en keuze van prenten.
En natuurlijk werd een drukker gezocht en gevonden.
De prijs van het boek zal in de boekwinkels Manschot
en Zwern fl 14,50 bedragen. Voor die prijs is het ook
verkrijgbaar door bestelling aan het adres Verdistraat
2. Leden en donateurs krijgen op één boek een reductie
van fl 2,50. Bestelling kan geschieden door inzenden
van de bestelbon (inliggend) aan het adres Verdistraat
2 of Hazelaarstraat 17. Bestelling kan ook geschieden
via de boekhandels.
Bij het ter perse gaan van deze uitgave van ons
kwartaal-tijdschrift hadden al 583 mensen gereageerd
op perspublicaties en een boek besteld.
De eerste oplage is bepaald op 1.500 stuks; bij de
eerste 750 bestellingen zal gratis een kleurenafdruk
op stevig papier worden cadeau gedaan van het op de
omslag van het boek afgebeelde tegeltableau.

-2De Cholera-epidemie van 1866 en 1867
in Jutphaas en Vreeswijk.
een bijdrage van jan Schut.
Een enkele maal wonden we door de media geïnformeerd
over een elders in de wereld uitgebroken epidemie van
cholera. Het is echter nog niet zo erg lang geleden, dat
ook Nederland regelmatig te lijden had en gebukt ging
onder deze ziekte. Kunnen we heden ten dage stellen, dat
hart en vaatziekten samen met kanker DE ziekten zijn van
de 20e eeuw; de cholera was dat van de 19de eeuw.
Regelmatig waren er meldingen van het uitbreken van de
ziekte en vielen er slachtoffers. Soms nam de ziekte de
vorm aan een epidemie, die in alle hevigheid toesloeg en
daarbij vele slachtoffers eiste. Ook de gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk ontkwamen daaraan niet.
De oorzaak-.
De oorzaken van het uitbreken van de cholera moet worden
gezocht in een aantal factoren, die alle betrekking
hebben op de onhygiënische leef-, woon, en
werksituaties.
Daar kort bij, dat de medische wetenschap nog niet de
kennis bezat om de ziekte doeltreffende te bestrijden.
Grote groepen van de bevolking woonden dicht op elkaar,
terwijl in de woningen veelal elke vorm van hygiëne
ontbrak. De cholera sloeg dan ook steeds eerst daar
toe, waar een groep mensen dicht op elkaar leefde en
waar het met de hygiëne niet zo nauw werd genomen.
Wanneer iemand eenmaal door de ziekte was aangetast,
werd in de korte tijd de gehele omgeving besmet. Die
besmetting werd bovendien nog in de hand gewerkt door
de slechte behuizing. We, zien dan ook , dat zowel in
Jutphaas als in Vreeswijk de cholera geconstateerd werd
daar waar de huizen vochtig en laag waren en slecht
verlicht en waar bovendien van ventilatie evenmin
sprake was. Doordat de woningen dikwijls langs eer.
steeg stonden, kon er onvoldoende zonlicht doordringen.
Ook de mestvaalten en open riolen droegen hun steentje
bij aan het uitbreken van cholera. Niet zelden werden
deze vaalten of riolen aangetroffen bij of naast de
huizen van Choleralijders. Het is duidelijk, dat
dergelijke vaalten
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en riolen een beste voedingsbodem vormden voor
de cholerabacillen. Een andere bron van
besmettingsgevaar betrof het drinkwater. Het
water uit de Vaartse Rijn en de verschillende
weteringen werd in de meeste gevallen, zonder
verdere voorzorgsmaatregelen, voor consumptie
gebruikt. Soms was er wel een waterpomp, maar
deze was bij lange na niet voldoende om een hele
gemeenschap van schoondrinkwater te voorzien.

Dr. G.J. Teljer, die zich enorm inspande in de strijd tegen de
cholera in Jutphaas en Vreeswijk.
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Jutphaas en Vreeswijk acht maal getroffen door een aanval
var, cholera, waarbij helt, aantal slachtoffers onderling
sterk uiteen liep. De onderstaande tabel laat zien hoeveel
slachtoffers er gedurende de acht epidemieën in beide
plaatsen zijn gevallen,
JUTPHAAS:
183

VREESWIJK:
6 personen

1833
1848/49

1832
1833

43 personen

1848/49

12 personen
4

personen

27 personen

1853
5 personen
1853
1854
1854
7 personen
1859
10 personen
1859
9 personen
1866
59 personen
1866
26 personen
1867
4 personen
1867
Uit de tabellen blijkt, dat de epidemieën ván 1848/49
en 1866 de meeste slachtoffers hebben geëist, terwijl
In de jaren 1833 en 1854 in Jutphaas geen slachtoffers
zijn gevallen. De gemeente Vreeswijk is in de jaren 1853
en 1867 gespaard gebleven voor de gevreesde ziekte.
JUTPHAAS: 1866.
De cholera-epidemie van 1866 werd in de gemeente Jutphaas
reeds in een zeer vroeg stadium geconstateerd. Was het in
de meeste plaatsen van de provincie Utrecht in de maanden
juni, juli of augustus dat zich daar het eerste geval van
cholera voordeed; in Jutphaas was dat al op 22 mei. Op die
dag kwam namelijk een schipper, die op 16 mei vanuit was
gevaren, in Jutphaas aan. Hier aangekomen voelde de
schipper zich niet erg in orde. Weldra verergerde het
ziektebeeld, waarna de plaatselijke geneesheer, dokter G.J.
Teljer, geraadpleegd werd. 1)
1)

Dokter G.J. Teljer promoveerde op 18 september 1845
aan de Utrechtse Universiteit op het proefschrift "Binas
histories acutae mentis alientionis feliciter catae" en
enkele stellingen tot medicinae-, chirurgiae- et
obstetriae doctor. Hij was geen arts in de huidige
betekenis van het woord; het artsenexamen werd pas in
1865 ingesteld.

5
Enige uren later overleed de man aan boord van zijn
schip. Toen dokter Teler enige ontsmettingsmiddelen
aan, boord van de schuit bracht omdat hij bang was,
dat het een geval van cholera betrof, weigerde de
moeder van de schipper (die met haar zoon was
meegevaren) medewerking bij het ontsmetten van de
boot. Ook het beddegoed wenste zij niet te wassen.
Het gevolg van haar houding was, dat ook zijzes
dagen later, de boot was toen inmiddels naar
Utrecht gevaren, kwam te overlijden. Een dag later,
29 mei, overlijdt dan de eerste inwoner van het
dorp. Het is eer. 40 jarige vrouw, die werkzaam was
op de steenfabriek RUIMZICHT van de heer Van
Rappard. Ook deze steenfabrieken stonden er om
bekend, dat het bronnen van besmetting waren. De
overleden vrouw woonde in de Hoepsteeg, die later
Armensteeg werd genoemd. (thans vormt deze steeg de
verbinding tussen de Herenstraat en het
parkeerterrein erachter, dat een uitgang heeft op
de Stormerdijkstraat).
In deze steeg ontbrak elke vorm van hygiëne en
comfort, terwijl zonlicht er nauwelijks doordrong.
Bovendien liep er aan het einde van het steegje een
sloot, die ten tijde van de cholera-epidemie van
1866 geen water, doch een vieze stinkende brij van
allerlei opreinheden bevatte. De woningen in deze
steeg werden allen door de cholera bezocht; er
overleden daar vijf mensen. Twee weken later,
omstreeks 10 juni, wordt een 9-jarige jongen door
de cholera besmet. Ook hier mocht de ingeroepen
hulp van de Jutphase geneesheer niet baten. De
jongen woonde met zijn ouders, die een groot gezin
hadden, in een kleine en vochtige woning in de
directe omgeving van het huis De Doorslag. Daar
waren nog zeven van dergelijke huizen. Niet een van
deze is voor de cholera gespaard gebleven. Er
overleden ook daar, evenals in de Hoepsteeg, 5
mensen. De oorzaak van het uitbreken van de
epidemie kan daar waarschijnlijk worden
toegeschreven een mestvaalt, die in de
onmiddellijke omgeving van de woningen lag. Vanaf
die dag verspreidde de ziekte zich door bet dorp en
eiste dan hier, dan daar haar slachtoffers. Enkele
lichtere geval-
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eerste aanval van de cholera duurde tot 12 augustus 1866.
Na die dag bleef Jutphaas enige tijd vrij van nieuwe sterf- gevallen.
Aanvankelijk meende dokter Teljer, dat de epidemie voorbij was.
Weliswaar waren er hier en daar nog
enkele gevallen van lichte cholera of van ziekteverschijnselen, die aan
cholera deden denken, maar alle patiënten herstelden.
Op 29 augustus sloeg de cholera echter opnieuw toe. Nu
werd eerst een vrouw getroffen, die enige dagen daarvoor
een bevalling had ondergaan. Zij was nog niet voldoende hersteld toen
ze met de cholera besmet werd. De hulp
kwam voor haar dan ook te laat. Ook haar kind werd ziek
en overleed. Opnieuw trok het "spook van de cholera” door het dorp
en verspreide zich door het gehele dorp. De meeste slachtoffers vallen
opnieuw in die woningen of op die plaatsen, waar het met de hygiëne
niet zo nauw werd genomen en waar de mensen dicht bij elkaar
leefden. Welis waar zijn er ook enkele slachtoffers in het Over- en
Nedereinde van Jutphaas, maar daar verspreide de ziekte
zich niet verder. De slachtoffers, die daar zijn gevallen, zijn allen
besmet doordat zij in contact zijn gekomen met
de mensen uit de besmette huizen of in of bij de woningen zijn
geweest. We zien dan ook, dat nagenoeg alle slachtoffers worden
geregistreerd in de Hoepsteeg, de steeg bij de
Doorslag en op het Kerkveld, dat toen Kerkenbrink werd genoemd.
Ook de Oliebuurt, vlak bij de huidige Henkel- fabrieken en de
omgeving van het gemeentehuis van Jutphaas (thans tijdelijk
politiebureau), waar toen een smerige sloot liep, waren gebieden waar
de cholera zijn tol in
ruime mate heeft geëist. Eindelijk op 8 oktober 1866
wordt het laatste stergeval geregistreerd. Opmerkelijk feit was
vervolgens, dat daarna de cholera geheel en al verdwenen is; zelfs
lichte gevallen worden niet meer gesignaleerd. Van deze choleraepidemie zijn door dokter Teljer aantekeningen gemaakt, waaruit
blokt dat op een bevolking van 2106 personen er 304 personen door
de
cholera waren aangetast. Van deze 304 gevallen waren er
59 met dodelijke afloop; bijna 3% van de Jutphase bevolking!
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Evenals in Jutphaas werd ook in Vreeswijk in een vroeg
stadium cholera vastgesteld. Op 26 mei 1866 werd een in
Vree~ wonende zandschipper op zijn werk in Utrecht ziek.
De man was met zijn schuit in de nabijheid van het Spoorwegstation,.afgemeerd, waar hij zand moest aanleveren voor
de aanleg van de spoorbaan. Terwijl de man naar zijn huis in
Vreewijk werd gebracht, verergerde zijn toestand. Vrij snel
na zijn thuiskomst overlijdt hij. Het 2de geval van cholera
te Vreeswijk deed zich op 7 juni voor bij een 2-iarig meisje,
die op die dag met haar ouders per schip in Vreewijk
zijn aangekomen. Het betrof bier overigens een licht geval
van cholera en we zien dan ook, dat het meisje na enige
dagen weer volledig is hersteld. Op last van het gemeente
bestuur was de schuit voor alle zekerheid gedesinfecteerd.
Bovendien moest de schipper met zijn schuit de bebouwde
kom verlaten en een ligplaats kiezen op de rivier de lek. Op
11 juni doet zich dan een derde geval van cholera voor.
Ook dit geval doet zich voor op een schip; een vier-jarig
Duits meisje heeft colera. Maar ook dit kind herstelt na
enkele dagen. Op 13 en 14 juni echter worden nieuwe
gevallen gemeld en zijn er twee dodelijke slachtoffers te
betreuren. Omdat alle gevallen zich voordoen op schepen,
wordt verondersteld, dat zij de ziekte elders hebben opgedaan en vervolgens meegevoerd naar Vreeswijk. Op 20 juni
wordt de eerste bewoner van het dorp getroffen. Het
betreft hier een aan drank verslaafde timerman, die naast
een zandschipper woont. Op 28 juni volgt een tweede geval
bij een ingezetene. Nu is het een 25 jarige vrouw; ook zij
woont naast de eerder genoemde zandschipper. De
timmerman
en de vrouw hadden het huis van de zandschipper
verschillende keren bezocht. De schipper was op 26 mei
overleden; hij had de cholera in Utrecht opgedaan. De
timmerman was in
huis geweest om de doodskist voor de overledene te
vervaardigen en de buurvrouw om het huis te desinfecteren
en 1,-et linnengoed en beddegoed te wassen. Na deze eerste
gevallen breidt de ziekte zich verder uit en maakt hier en
daar slachtoffers. De aanval was echter niet zo ernstig
als in Jutphaas, waar bijna 2½ maal zoveel slachtoffers
vielen. In totaal werden in Vreeswijk 37 ernstige gevallen
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is vermeld. Van de ernstige gevallen zijn er 26 met
dodelijke afloop.
JUTPHAAS: 1867.
De cholera van 1867 is over het gehele land generen
minder ernstig geweest clan die van het jaar daarvoor.
We zien dat ook aan de tabel van pagina 4, waaruit
blijkt dat in Jutphaas 4 gevallen met dodelijke afloop
door dokter Teljer zijn geregistreerd. In Vreeswijk vielen
in dat jaar geen slachtoffers. Nadat in de gemeente Jutphaas
het eerste geval geconstateerd was, werd door dokter Teljer,
daarbij geassisteerd door enige oppaassers. (Zij hadden tot
taak bij signalering van de ziekte of gevallen die aan
cholera deden denken, de geneesheer
te waarschuwen. Daarnaast waren ze de dokter behulpzaam
bij het verspreiden van medicijnen en desinfecterende
middelen.) de nodige voorzorgen getroffen. Mede doordat de
epidemie niet zo kwaadaardig was als het jaar daarvoor,
werden slechts enkele gevallen geregistreerd. Toch overleden er nog. vier mensen aan de cholera. Het betrof vier
kinderen; drie uit een gezin en een buurjongetje. De
kinderen hadden enige tijd daarvoor de mazelen gehad en toen
de daarna door de cholera werden besmet mocht geneeskundige
hulp niet meer baten. Ze woonden in het
steegje achter het huis De Doorslag, waar in 1866 vijf
slachtoffers waren gevallen.
VREESWIJK: 1867.
Hiervoor is al gemeld, dat de gemeente Vreeswijk er dat
jaar goed vanaf is gekomen. Er is daar, mede door van
gemeentewege genomen voorzorgsmaatregelen, geen enkel
ernstig geval van cholera geweest. De paar lichte gevallen
zijn met goed gevolg behandeld en de patiënten herstelden
volledig.
VOORZORGSMAATREGELEN EN GENEESKUNDIGE BEHANDELING.
Het ligt voor de hand, dat bij een dergelijke grote
landelijke epidemie door de rijksoverheid de nodige
voorzorgsmaatregelen moesten worden genomen. Daartoe werd in
elke provincie een Geneeskundig Inspecteur aangesteld, die
de
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hygiëne e.d. moesten controleren op naleving door de
geneesheren en de plaatselijke overheden. Deze
richtlijnen waren echter zeer algemeen opgesteld en
kwamen er eigenlijk alleen op neer, dat men zoveel
mogelijk moest trachten onhygiënische toestanden op te
ruimen.
Voorschriften voor de te gebruiken medicijnen waren er
niet, omdat men niet precies wist hoe men de epidemie
moest indammen. De gemeenten moesten onder meer
beschikken over voldoende ontsmettingsmiddelen, teneinde
besmettingshaarden doeltreffende te kunnen bestrijden.
Lang niet alle gemeenten beschikten echter over
voldoende financiële middelen om bijvoorbeeld chloorkalk
aan te kopen. We zien dan ook veelvuldig, dat wanneer
een gemeente bepaalde uitgaven had gedaan om
ontsmettingsmiddelen te kopen er geen geld meer was voor
de andere, even belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals
een ziekenzaal voor choleralijders.
Daar komt bij, dat niet alle gemeenten doordrongen waren
van de ernst van de ziekte en zich daardoor nogal
passief opstelden. Ook de gemeente Jutphaas heeft zich
bij de verschillende epidemieën nogal passief opgesteld.
Wel werden tijdens verschillende epidemieën de benodigde
hoeveelheden chloorkalk aangekocht; het inrichten van
een ziekenzaal ziet de gemeenteraad van Jutphaas echter
niet zitten: "Gezien eerdere ervaringen ... ". Op 19
oktober 1854 schrijft de Commissaris van de Koning in de
provincie Utrecht een brief aan alle gemeentebesturen.
Hierin verzoekt hij o.a.
om een ziekenlokaal voor de choleralijders in te
richten. Over deze brief wordt binnen de gemeenteraad
gesproken en men besluit de Commissaris te berichten,
dat: "In aanmerking nemende dat zich in deze gemeente
nog maar een
van die ziekte heeft voorgedaan,alsook dat bij het
aanschaffen van een lokaal daarvan geen gebruik zal
worden gemaakt ter opneming van zodanige lijders, de
gemeente Jutphaas maar even afwacht..." Trouwens het
jaar daarvoor had de gemeente Jutphaas ook een brief van
de Commissaris van de Koning ontvangen, waarin eveneens
op de verscheidene voorzorgsmaatregelen werd
aangedrongen. Naar aan leiding van die brief had het
gemeentebestuur besloten alleen die maatregelen op te
volgen, waaraan geen kosten verbonden zonden zijn. In
1866 is het niet veel beter
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choleracommissies zijn samengesteld uit de geneesheer
en enige leden van de gemeenteraad, is in Jutphaas zo'n
commissie samengesteld op particulier initiatief. Dat
dokter Teljer daarmee niet zo erg ingenomen was, blijkt
in 1867 als een nieuwe epidemie de kop opsteekt. Hij
schrijft dan een brief aan de gemeente, waarin hij
vraagt of de voor dat jaar 1867 in te stellen
choleracommissie evenals in andere gemeenten
gebruikelijk is, uit leden van de raad kan worden
samengesteld, teneinde krachtdadiger te kunnen optreden
tegen de komende cholera-epidemie. Hij laat daarop
volgen, dat hij dan gaarne bereid is de leiding van een
dergelijke commissie op zich te nemen, tezamen met
enige raadsleden. Deze vinden het echter niet
wenselijk, dat de commissie uit raadsleden bestaat. In
hun antwoord aan dokter Teljer stellen zij: "Dat men
eventueel te nemen maatregelen tegen de cholera meer
als LIEFDEWERK moet beschouwen!" Het is uit het
bovenstaande duidelijk, dat dokter Teljer van het
gemeentebestuur van Jutphaas met betrekking tot de
bestrijding van de cholera niet al teveel medewerking
heeft gekregen. Financiële motieven en een onvoldoende
besef over de ernst van de ziekte waren daarvan de
oorzaak. Bovendien zag men het veel meer als een ziekte
der armen!
De gemeente Vreewijk komt er wat het nemen van
maatregelen betreft veel gunstiger af. In de eerste
plaats werd er nauwlettend op toegezien of zich een
geval van cholera voordeed. Wanneer er een geval werd
gemeld, werden van gemeentewege de nodige
desinfecterende middelen verstrekt. En er werd op
toegezien, dat er grondig werd gedesinfecteerd. Schepen
met een geval van cholera aan boord werden eveneens
gedesinfecteerd en bovendien moest zulk een schuit
direct de bebouwde kom verlaten. Hem werd een ligplaats
toegewezen stroomopwaarts op de Lek. Naast dit alles
was er in Vree~ een ziekenzaal voor verpleging van
choleralijders ingericht, waar de zieken gratis werden
verpleegd. Dokter Teljer, die we ook in Jutphaas zijn
tegen gekomen, hield er toezicht. Overigens is hij
daarvoor door de gemeenteraad van Jutphaas verscheidene
malen voor op
de vingers getikt. We zien op een bepaald moment
zelfs, dat een deel van zijn traktement wordt
ingehouden. In de
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van choleralijders onmiddellijk verwijderd en op
gemeentekosten begraven.
DE BEHANDELING.
In het voorgaande hebben we reeds gemeld, dat de
medische wetenschap niet over voldoende kennis
beschikte om de cholera doeltreffend te
bestrijden. Er werden dan ook vele middelen
aangewend om te trachten de ziekte uit te roeien.
Wat de ene geneesheer heilzaam achtte, werd door
een andere verworpen. De resultaten van de totale
geneeskundige behandeling in Nederland was dan
ook eerder negatief dan positief. Door een
geneesheer werden soms verschillende medicijnen
tegelijk aangewend. Drankjes met kamfer er in
waren erg in zwang! Daarnaast werd bij herhaling
aangedrongen op verbetering van de woningen en
hygiënisch;e toestanden. Pas dan zou van
doeltreffende bestrijding sprake kunnen zijn.
Dokter Teljer verwachtte van opium en chinine het
meeste profijt. Maar ook dit geneesmiddel werd
door anderen verguisd. De Jutphase geneeskundige
zegt in zijn boekje "Geschiedenis ene belangrijke
Cholera-epidemie", welke geheerst heeft in 1866
over het gebruik van opium het volgende: "Ook al
raden velen het gebruik van opium en chinine af;
ik ben van mening, dat het een onmisbaar
geneesmiddel is. Daarbij is het van belang om de
opium in gepaste hoeveelheden toe te dienen al
naar gelang de omstandigheden dat vereischen. Om
nut te
hebben moet opium vroeg en in ruime mate
verstrekt worden." Even verder in zijn boek stelt
hij, dat de lijder aan de cholera de volgende dag
beter de onaangename gewaarwordingen gevoelen kan
van een stevige dosis opium, dan dat hij bij de
aanval van cholera gevoelt....
Bij al de problemen waar de plaatselijke
geneesheren mee
te kampen hadden, kwam ook nog de meer dan
ongeïnteresseerde houding van de bevolking. In
Jutphaas heeft
dokter Teljer een dergelijke eveneens
aangetroffen. Was het zo, dat de betere klasse
niet altijd goed doordrongen was van de ernst van
de situatie (zie hiervoor de besluiten van de
gemeenteraad); ó6k de bevolkingsgroep,
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veel gevallen apathisch. We zagen dat al bij de moeder
van de schipper, die elke vorm van medewerking
weigerde. We zien dat ook bij een geval van cholera,
waarvan dokter Teljer vertelt. Op een dag wordt de
dokter geroepen bij een patient, wiens ouders en broer
reeds aan de cholera zijn gestorven. Bij zijn komst
treft hij in de kamer rond het ziekbed van de patient
verschillende personen aan, zelfs een vrouw met een
baby op de arm, die allen toekijken hoe de patient
lijdt. Op de vraag van de dokter of de patient
gedronken heeft, wordt door een van de omstanders
gemeld, dat de patient niet wil drinken. Daarop wordt
door de dokter een kom met water aan de patient
gegeven, wat door de patient gulzig wordt opgedronken.
Dokter Teljer verbaast zich er over, dat de patient
dan wel drinkt en hij vraagt
de omstanders waarom zij niet beter op de man hebben gepast.
Als antwoord krijgt hij te horen: "Ja, het mocht wat, er
zijn er al drie van de familie kapot en hij zal het ook niet
lang meer maken!" De grote onverschilligheid wordt nog
duidelijker als dokter Teljer daarop zegt, dat de
onverschillige met zijn grote mond nu toch wel gezond en wel
voor hem staat, maar dat het spoedig ook zijn beurt kon
wezen. “O, dat kan wel wezen!" is het antwoord.

Zo hadden de plaatselijke geneesheren ook van die kant
niet de volle medewerking. Uiteindelijk heeft de
medische wetenschap toch de kennis opgedaan om de
cholera uit te bannen.
Geraadpleegde literatuur:
-G.J. Teljer; Geschiedenis eener belangrijke choleraepidemie welke geheerscht heeft te Jutphaas in 1866.
-De Cholera-epidemie in 1866 en 1867, uitgegeven door
het departement van Binnenlandse Zaken in 1875.
-Een dorpsdokter uit de Friese wouden vertrekt.
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een beschouwing van Otto Pijpker over de strijd, die
zich op 9 mei 1i87 afspeelde tussen Jut~s en
Vreeswijk.
Omstreeks 1740 begon in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden een groep aanzienlijke burgers
met betrekking tot de verdeling van macht, politieke
eisen te stellen. Deze burgers, die niet in het
bestuur waren opgenomen (dit was voorbehouden aan
slechts enkele vooraanstaande regentenfamilies)
noemden zichzelf democraten en zij drongen bij
Stadhouder Willem IV aan op hervormingen. Deze wilde
daar echter geen gevolg aan geven. De democraten
keerden zich daarop tegen hem en gingen samenwerken
met de staatsgezinde regenten, die eveneens meer
macht voor zichzelf en minder voor de stadhouder
wilden. De nieuwe partij, die hieruit ontstond noemde
zich de Partij van de Patriotten. Ook van Willem V,
die zijn vader in 1751 opvolgde, werden geen
vernieuwingen verwacht en hun hoop was daarna
gevestigd op Frankrijk, van waaruit de nieuwe ideeën
afkomstig waren, nl. een betere verdeling van de
macht. Omdat zij in de Gewestelijke Staten soms de
meerderheid bezaten, ontnamen zij Willem V vrijwel
alle macht. Met behulp van Pruisische troepen en de
steun van Engeland werd de stadhouder in 1787 echter
weer in zijn gezag hersteld.
Utrecht.
Ook in de stad Utrecht leefde de drang naar
hervorming van de macht zeer sterk. Deze stad was in
die dagen dan ook de plaats, waarop heel Nederland
het oog had gevestigd. Van tijd tot tijd verzamelden
zich daar gewapen- de burgers uit verschillende
streken vandaan ter verde- diging van de bedreigde
stad. In het nabijgelegen Zeist bevond zich namelijk
"eene bende Staatsche troepen" om op de verrichtingen
van de burgers een wakend oog te houden. Vele
onrustbrengende tijdingen bereikten in die dagen de
stad, maar meestal was het loos alarm. Anders was het
echter met een bericht, dat begin mei van het
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In de voormiddag van 9 mei ontving het Gerecht
van Vreeswijk (in die dagen een heerlijkheid van
Utrecht) bericht van Gedeputeerde Staten van
Utrecht -tot het inkwartieren van vier
compagnieën soldaten, welke zouden moeten dienen
voor het herstellen van rust en veiligheid van de
ingezetenen. Direct na ontvangst van het bericht
gaf de Drost van Vreewijk deze kennis door aan de
Burgemeester van Utrecht, die in allerijl de
vroedschap deed bijeenkomen. Als een lopend
vuurtje verspreidde het gerucht zich door de
stad. De raad besloot het Gerecht Vreeswijk te
schrijven geen inkwartiering van de troepen toe
te staan, daar naar hun mening de Staten niet
bevoegd waren Vreewijk hiermede te belasten. Men
begreep echter ook wel dat dit bevel niet zou
baten om de troepen, wanneer deze iets vijandigs
in de zin zo";.den hebben tegen de stad Utrecht,
van hun voornemens af te houden. Men besloot
daarom het bevel krachtdadig te ondersteunen en
een gewapende macht er op af te sturen. Toen dit
besluit in de stad bekend. werd, hadden zich in
korte tijd ongeveer duizend burgers als hulp
aangeboden. De raad besloot echter zelf 200 man
te kiezen uit de twee oudste Burger-compagnieèn.
Men voegde daaraan enige kanonniers en 30
scherpschutters toe. Aan de Heer D' Averhoult
werd het opperbevel opgedragen met naast hem
Kapiteint-luitenant C.C. Visscher. De Heer Van
Goens met nog twee andere officieren voerden het
bewind over de artillerie.
Naar het strijdtoneel.
Tegen half zeven ‘s avonds gingen zij op weg, met
medevoering van drie stukken geschut en
uitgeleide gedaan door een grote menigte burgers.
Om half acht was de groep het dorp Jutphaas
genaderd. Hier ontving D'Averhoult bericht, dat
hij bij de brug (de oude Doorslagbrug) door de
vijand werd opgewacht. Enige ogenblikken later
werd hem echter medegedeeld, dat zijn
tegenstanders niet meer te zien waren en zich
waarschijnlijk hadden teruggetrokken naar
Vreewijk. D'Averhoult vermoedde een list en liet
de huizen in Jutphaas doorzoeken. Er werd niemand
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Een extra editie van de "Utrechtsche Courant"
van omstreeks 12 mei, waarin bijzonderheden
bekend worden gemaakt over de begrafenis var.
Kapitein-Luitenant C.G. Visscher en Kanonnier
Van der Vlerk.
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de plaats alwaar hij vermoedde, dat zijn tegenstanders
zich bevonden. Intussen begon de duisternis te vallen.
Terwijl de burgers langzaam richting Vreeswijk gingen,
waren de schutters hen ongeveer veertig meter
vooruitgegaan. Deze ontdekten als eersten, dat er
soldaten in aantocht waren en dat die zich op slechts
kleine afstand bevonden. Dit bericht werd nog nader
bevestigd door 44n van de scherpschutters, Michiel
Gentenaar, die de moed bezat
tot midden onder de vijand te kruipen en na alles
nauwkeurig te hebben opgenomen in dezelfde houding naar
zijn makkers terugkeerde. Het was toen inmiddels 22.00
uur geworden en D'Averhoult wendde zich tot zijn mannen
met de woorden., "Op mijn pal staan kunt gij rekenen; en
indien gij mij een voet ziet terugdeinzen, schiet mij dan
vrij ter neder."
Terwijl de scherpschutters zich op één punt verzamelden
en men.bezig was om het geschut in stelling te brengen,
brandde de vijand, zonder voorafgaande waarschuwing, los
en begon de aanval. in een kromming van de weg. Terstond
sneuvelde kanonnier Van der Vlerk. De tweede serie
schoten kostte het leven van kapitein-luitenant C.G.
Visscher. Ook vielen er onder de burgers enkele gewonden.
Na de eerste verwarring slaagde D'Averhoult er in
de orde te herstellen. De scherpschutters vuurden terug
en na enkele schoten van de veldstukken begon het
vijandelijk vuur al te verflauwen en zich te verwijderen,
totdat het geheel ophield. Nadat de vijand zich uit de
voeten had gemaakt rukte de bevelhebber op tot aan de
plaats, waar de vijand zich had bevonden. De grond lag
er bezaaid met geweren! Na het gevecht trok D'Averhoult
terug naar Jutphaas, alwaar hij de gehele nacht met zijn
mannen paraat bleef. De volgende dag zond hij 25 man naar
het slagveld om dit te inspecteren. Om half acht ging
D'Averhoult naar Vreeswijk, waar hij op de dijk een
batterij liet opwerpen. Aangezien de Utrechtse soldaten
niet werden afgelost, besloten zij op 10 mei 's avonds
bij toortslicht naar Utrecht terug te keren, waar zij met
toejuichingen van de burgers werden ontvangen. Aldus
eindigde deze gedenkwaardige onderneming van Utrechtse
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De balans.
Het aantal gesneuvelden in dit gevecht, wat niet
langer
aan ruim een kwartier had geduurd, bedroeg aan de
zijde van de burgers twee man. Het aan+,al
gesneuvelde tegenstanders was niet precies te
bepalen, maar dat moet aanmerkelijk zijn geweest.
Behalve één dode, werden 21 soldaten, waaronder
enkele gewonden de stad binnengebracht. De buit,
welke veroverd werd bestond uit vier vaandels,
drie kwartiervaandels, twaalf trommen, zeven
hellebaarden, sabels, ransels, hoeden en
grenadiers- mutsen. Er was een muts bij met het
hoofd van een soldaat er nog in. Verder nog drie
honderd geweren, de hoed en het paard van
Comandant Van Efferen en een kist met geld. Nog
voor het einde van de maand mei werd deze buit
als zegeteken tentoongesteld in één der
bovenvertrekken
van het Utrechtse stadhuis.
Afscheid van de gesneuvelden.
Op maandag, 15 mei werd Cornelis Goverd Visscher
met veel pracht en praal begraven. De stoet
bestond uit:
1. Een compagnie Jagers.
2. Twee stukken geschut en twee trommen,
getrokken
door paarden.
3. De burgercompagnie Turkyen, waarover hij het
bevel had gevoerd.
4. De adjudanten van de compagnie met de Jagers,
die
het wapen van de overledene met zich mee
voerden, waarop men het volgende opschrift
kon lezen:
Ter
gedachtenis
VAN Mr. C.G. VISSCHER
Bevelhebber van het Burger Vaandel
TUPJ@YEN
en der Vrijwillige Scherp-Schutters
ten dienst der stad Utrecht
heldhaftig voor de VRYEEID
STADS- en BURGER-RE@"HTEN
gesneuveld door het Lood der geweldenaren
den IX Meij
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oud XXIII Jaren III Maanden
en XI dagen.
Onder het wapen prijkte de tekst:"Treur niet, o Stichtenaar, maar volg dien Heldemoed,
De Vrijheid is het waard, al kost zij Burgerbloed."
(zie afbeelding hiernaast.)
5. Vijfde in de stoet was het paard van de gesneuvelde,
met zwart laken omhangen.
6. De lijkkoets met zestien dragers.
7. De Vader en verdere bloedverwanten in vier koetsen.
8. De Heer Van Amerongen tot Deyl van Renswoude en de
Graaf van Boetselaar.
9. De burgemeester en verdere leden van de vroedschap.
10 De secretaris van politie en leden van het gerecht.
11. De afgevaardigden van de burgerij.
12 De commissie tot het Defensiewezen.
13 De bevelhebber van de stadsschutterij.
14 De bevelhebber van de Artillerie en Genie.
15 De bevelhebber van de hulptroepen en genie.
16 De adjudanten
17 De onderbevel-hebbers.
18 De bombardiers
19 De sergeanten
20 Alle schutters, kanonniers en hulptroepen, welke bij
het gevecht tegenwoordig waren geweest.
Onder treurmuziek trok de stoet door de voornaamste wijken
van de stad naar de Buurkerk, waar het lijk zou worden
bijgezet. De andere dag, 16 mei, werd niet de
gebruikelijke krijgseer de uitvaart voor kanonnier
Robertus van der Vlerk in de Weeskerk gehouden. Ook
hierbij waren vele autoriteiten en diegenen, die aan het
gevecht hadden deelgenomen, aanwezig. Op de doodskist van
de gesneuvelde lag een tinnen plaat met het opschrift:
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Kanonnier bij de Artillerie der Stad Utrecht. Is op den
9 Mei 1787, des avonds ten tien uren tegen een groot
gedeelte van het regiment van den Graaf van Efferen, met
zijne Mede-Burgeren strijdende voor de rechten zijner
Geboorte Stad, door Tirannen onderdrukt, heldhaftig
gesneuveld. Geboren den 2 Juli 1765."
Het vervolg.
Na het gevecht hield men binnen Utrecht meer en meer
rekening met tegenstand. Men bracht de stad in staat van
verdediging. Het baatte echter niet, want zonder slag of stoot
viel de stad in handen van de krijgsmacht der prinsgezinde,
welke sinds geruime tijd bij Zeist had gelegen.
Bronvermelding: C.J. Nagtglas. Utrecht tussen Pruis en
Fransoos.
Jacobus Kok. Vaderlandsch Woordenboek.
Utrechtsche Courant, 11 mei 1787.

CONTRIBUTIEREGELING.
Er is wat verwarring over de contributie, met name in
verband met het korte verenigingsjaar 1978. Het bestuur
heeft de volgende regeling, vastgesteld:
Leden, die zich aanmelden in het laatste kwartaal van enig
verenigingsjaar (dus na 1 oktober betalen slechts de
helft van de jaarlijkse contributie.
Concreet betekent dit, dat een aantal leden, die na 1
oktober 1978 lid zijn geworden over 1979 slechts de helft
behoeven te betalen. Het is dit jaar met het oog op 1978 dus
even wat "improviseren". Voor 1979 en volgende jaren is er
die "pijn" niet, nu een regeling is vastgelegd.
Deze maand zal worden begonnen met de inning van de
contributies over 1979. Tevens worden de
lidmaatschapskaarten verzonden.
HET BESTUUR.'
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Van 13 oktober tot en met 15 december in het gebouw
van de Gemeentelijke Archiefdienst aan de Alexander Numandkade
192.
De titel van de tentoonstelling is: "De stad ten baat.."; Zorg voor en
beheer van archieven en verzamelingen van
de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, geïllustreerd aan de hand
van aanwinsten van de laatste 10 jaar.
Doel van deze tentoonstelling is in de eerste plaats om de
Utrechtenaren attent te maken op het bestaan van de archiefdienst,
op het vele en veelsoortige materiaal dat in haar dep8ts ligt
opgetast, en op de wijze waarop dit materiaal door geïnteresseerden
kan worden geraadpleegd. Bovendien zijn de organisatoren er
dadelijk op uit gew eest om met de opzet van deze tentoonstelling aan te sluiten bij
het thema van het tweedaags congres, dat op
18 en 19 oktober in het Jaarbeurscongres centrum plaats vindt. Dit
thema luidt: "Dienstverlening, de relatie tussen archiefdienst en
gebruikers." Deze studiedagen worden georganiseerd door de
Vereniging van Archivarissen in Nederland in het kader van de
internationale archief- weken, die op initiatief van de Internationala
Archiefraad te Parijs in dit najaar worden gehouden.
De tentoonstelling is opgebouwd uit materiaal afkomstig uit
archieven, de bibliotheek en de prentenverzamelingen van de
archiefdienst. Er is een geïllustreerde tentoonstellingscatalogus, die
naast een lijst van geëxposeerde artikelen een viertal inleidende
artikelen bevat. De tentoonstelling is op werkdagen geopend van
10.00-16.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur.
Er zijn drie avondbijeenkomsten:

19.30 uur: -P.J.K. van Werkhoven, inleiding over
Genealogisch onderzoek.
-C.J. de Jong, De geschiedenis van een
300 jaar oud Utrechts bedrijf.
20 november, 19.30 uur:-P.D. 't Hart, Inleiding over
Demografisch (of bevolking) onderzoek.
-Mevr. E. van den Dool; Buurtonderzoek in Utrecht-zuid.
6 november,'
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geschiedenis van het medisch onderzoek
-Excursie door het archiefgebouw.
Van harte bevelen we een bezoek aan!
Enkele mededelingen:
HET JAARPROGRAMMA voor het seizoen 1979-1980:
We zijn in een afrondingsfase voor wat betreft het
maken van afspraken. Binnen enkele weken wordt
het volledige programma toegezonden aan leden en
donateurs.
JAARVERGADERING.
Onze eerste "jaarvergadering" is vastgesteld op
22 januari 1980. De achterliggende tijd vanaf de
officiële oprichtingsdatum 4 september 1978 zal
in de verslagen worden behandeld.
Voor wat betreft het bestuur: Er is een vacature
door het vertrek van de heer D. Velder naar elders.
Verder wordt voorgesteld het bestuur met twee leden
uit te breiden tot negen personen.
Periodiek aftredend zijn Piet Daalhuizen en Wim
Heins. Beiden zijn herkiesbaar. Kandidaten kunnen
worden gesteld voor alle vijf de hierboven genoemde
functies tot aan de vergadering.
STRAATNAMEN IN NIEUWEGEIN
Enkele oude namen als Plettenburg, Overeindseweg,
Geindijk en Wiersdijk dreigen gedeeltelijk te gaan
verdwijnen. Op zich een begrijpelijke zaak gezien de
wegonderbrekingen, die zich in de wegen voordoen
en de moeilijkheden daaruit voortvloeiend bij het
zoeken naar een adres met name voor hulpdiensten
e.d. Volgens de voorstellen van de
straatnamencommissie komen er Batterijbanen,
Kamerlingh Onnesbanen e.d.
Het bestuur heeft in een brief aan de gemeente zijn
teleurstelling uitgesproken over de gang van zaken
en burgemeester en wethouder verzocht op het
besluit terug te komen.
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een bijdrage van Henk van Wiggen.
Wie de kunstwerken van het oude Griekenland waardeert
en ervan houdt, moet zeker ook kennis willen maken met
de godsdienstige wereld, waarin dat volk geleefd heeft en
waaruit de kunstwerken zijn voortgekomen. Van de
Griekse dichters treedt vooral Homeros op de voorgrond,
omdat hij door zijn beroemdheid alle andere in de schaduw
stelde. Homeros wordt dan ook vaak "De Bijbel der
Grieken" genoemd. Maar misschien verdient zijn opvolger,
Hesiodos van Askra, (hij schreef de Theogenie) deze
erenaam nog meer. In eik geval zijn het deze beide grote
dichters geweest, die als eersten de godenwereld van de
Grieken een poëtische vorm gegeven en de afzonderlijke
goden hun benamingen en functies toegewezen hebben.
Het is dus zeker, dat de betekenis van Homeros voor het
Griekse geestesleven bijna niet te hoog kan worden
aangeslagen, maar het is onjuist om hem zonder meer als
dg zegsman voor de oud-griekse godsdienst te beschouwen.
Men moet nooit vergeten, dat de schepper(s) van de Ilias
en de Odyssee gezongen en gedicht heeft (hebben) voor
een bevoorrechte groep van de bevolking -de adel- en dat
hij
(zij) daarom op godsdienstig gebied met opzet vele
begrippen , overleveringen, riten en gebruiken genegeerd
heeft (hebben), die op zich wel belangrijk waren, maar de
pech hadden onder het gewone volk te leven.
Bij Homeros maken we dus alleen kennis met de
godsdienst
van een machtige adelstand, van een groep strijdlustige
edelen, die zich volkomen gelukkig voelen "in de glans
van dit ondermaanse leven met zijn gevechten en
overwinningen, avonturen en feesten”. 1)
Dankzij de artistieke volmaaktheid van de Homerische
poëzie heeft van de oudste tijden af juist deze edelengodsdienst, die nauwelijks iets schijnt te weten van de
schaduwen van angst, nood en dood, de godsdienstige
G. Herzog-Hauser; De Godsdienst der Grieken (1952)
pp 17.
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Romeinen, beïnvloed. Ook het oordeel van latere
geslachten over de Griekse godsdienstzin stond sterk
onder invloed
van dit esthetisch volmaakte beeld. "De zon van Homeros"
is de reden geweest waarom men de Griekse godsdienstzin
in een eenzijdig licht zag.
De grote moeilijkheid, waarmee elke beschrijving van de
Helleens (Griekse) godsdienst te kampen heeft, is het
ontbreken van een systematische theologie of dogmatiek.
Men heeft hier niet te doen met een godsdienst, die op
een' bepaald moment in de geschiedenis geopenbaard word
en daarna opgeschreven werd. Men heeft hier te maken
met een godsdienst, die van huis uit natuurdienst was,
maar in later tijd de godsdienst werd van een van de
voornaam te cultuurvolken, op haar beurt de invloed van
die cultuur onderging, erdoor verrijkt en gewijzigd werd en
zodoende van karakter veranderde.
Dat in die omstandigheden de poëzie van de Hellenen als
de wezenlijkste "openbaring" van hun godsdienstige
gevoelens en gedachten beschouwd moet worden, is
vanzelfsprekend.
Ik wees reeds op de betekenis van Nomeros. Hesiodos, de
tweede Griekse heldendichter, vormt een tegenstelling met
Homeros. Naar de vorm heeft hij veel aan Romeros te
danken, maar naar de inhoud, de religieuze geest, is hij
zijn grootste tegenstander. Hesiodos vertegenwoordigt niet
de moraal van de bevoorrechte kaste, maar van de
onderdrukte, handwerkende boer.
Alleen al op grond van de verschillende houdingen, die de
twee grote heldendichters van het oude Griekenland
tegenover de wereld van de goden aannemen, is te zien
hoe moeilijk het is om tot een uniform oordeel over de
Helleense godsdienst te komen.
Hoe is de Olympische godenwereld ontstaan?
(De Goden woonden op de berg Olympus).
In het v66r-helleense en grotendeels ook nog in het
Helleense Griekenland had elke nederzetting, elke stad,
haar eigen goden.
In de Myceens tijd (ca. 1500-1200 voor Chr.) zijn de
voornaamste uit later eeuwen bekende gestalten reeds
aanwezig.
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Van ca. 1000-700 voor Christus vormde zich uit de
verschillende oorsprongen een godenfamilie, een
pantheon. Aan de hand van verschillende voorbeelden
vat ik nu in
het kort die verschillende oorsprongen samen.
1. Verovering: Zeus.
Indogermaanse stammen drongen deels door
infiltratie, deels met geweld Griekenland binnen in
de loop van het tweede millennium; zij werden de
heersers en het Grieks is hun taal. Nu is er slechts
één godennaam, die voor 100% Europees is: Zeus
(=hemelgod). Deze stammen immigreerden in sterk
mannelijk georiënteerde (patriarchale)
familieverbanden en brachten hun hemelgod,
een typische vaderfiguur, mee. De inheemse, land
bebouwende bevolking echter vereerde meer
aardgebonden moederfiguren. Met de plaatselijke
godin ging Zeus telkens een huwelijk aan. En het is
geen wonder, dat de godin van Argos (het
belangrijkste politieke centrum), Hera, weldra de
positie van de belangrijkste en later zelfs enige
echtgenote van Zeus kreeg.
2. Verdediging: Poseidon.
Iedereen kent hem als de zeegod met de drietand.
Maar hier beginnen de problemen pas goed, want zijn
bekendste bijnaam is "Aardschokker". Dit wijst eerder
naar land dan naar zee. Voorts is de enig redelijke
verklaring van zijn naam "Echtgenoot van de
aardgodin" (posis, het Homerische woord voor
echtgenoot en "dân" dat ook te vinden is in Demeter Da nater, moeder. aarde). 2)
Hoe valt dit te rijmen? De meeste logische verklaring
is, dat de Grieken in het noorden de zee helemaal
niet gekend hebben. Maar omdat de wateren die uit
de grond opwellen onmisbaar zijn voor het leven,
hadden
zij daarzeker een god voor; dat was dan Poseidon.
2) J.H. Croon - A. van Aken; De antieke beschaving,- in
hoofdlijnen (1962) pp152.
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Toen zij nu in Griekenland kwamen werd hun
watergod
vanzelf tot zeegod. Natuurlijk had de v66r-Griekse
bevolking ook
een god (of goden) gehad voor
dit element, dat in hun land zo'n belangrijke rol speelde.
Deze werd (werden) verdrongen en tot een lagere status
gedegradeerd. (Bijvoorbeeld Triton en Phorcys)
3. Overneming: Athena.
De v66r-Griekse bevolking vereerde godinnen. De Grieken
noemden deze gestalten meestal "Potnia" (= machtige).
Uit zulk een Potnia-figuur is Athena ontstaan. Zij is de
beschermster van burchten en steden. Ook Artemis is uit zo'n
Potnia-figuur ontstaan. Athenea is v66r-Grieks en is door de
geïmmigreerde Grieken overgenomen.
4. Import: Apollo, Aphrodite.
Apollo werd een van de belangrijkste goden. Toch hoort hij
niet in dezelfde categorie als Zeus. Zijn naam is vrijwel zeker
niet van Indogermaanse oorsprong. Waarschijnlijk heeft hij
nauwe en oude bindingen met Klein-Azië. Hij is na de komst
van de Grieken in Hellas geïmporteerd. Een bevestiging van
de Klein-Aziatische afkomst vindt men in
het feit, dat bij Homeros Apollo de kampioen van de
Trojanen is. Aphrodite is een duidelijk geval van import. Zij,
de godin van liefde en schoonheid, komt zeker uit het
oosten.
Zoals gezegd hadden de gedichten van Homeros en Hesiodos
een grote invloed bij de vorming van de godenfamilie. In de
warwinkel van goden, heroën, demonen hebben deze dichters
orde geschapen. Zij deden dat door alle goden onder te brengen
in 64n grote familieverhouding. Zij hebben, zoals Herodotos
(Griekse geschiedschrijver 484-+429 v. Chr) opge- merkt heeft,
voor alle geslachten het traditionele goden- beeld geschapen.
Deze goden-, die op de berg Olympus wonen, staan op eenzame
hoogte, die nimmer door de sterfelijke mens bereikt zal kunnen
worden.
De Olympische goden zijn het product van het epos en "Dat is
op zijn beurt ontstaan in de ridderlijke cultuur van de
adel." 3)
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en heilanden verhoudt zich de Olympische adelreligie
negatief. Mens is mens en god is god! Dat is Homerische
Olympische wijsheid. Een mens moet zich niet verzetten
tegen de goden, omdat het dan slecht zal aflopen met de
mens. De mens bereikt nooit de goddelijke onsterfelijkheid.
Tot slot geef ik hieronder een schema van "De Olympiërs"
met hun functies. 4)
3) G. van der Leeuw; Goden en mensen in Hellas (1955)
pp 156.
4) J.H.. Croon - A. van Aken; De antieke beschaving in
hoofdlijnen. (1962) pp 155.
Athena.
dochter van Zeus.
godin van de wijsheid
oorlogsgodin.
Hephaestus.
God van vuur en
smidsambacht.

Hermes.
God van reizigers en
kooplieden.
Bode van de goden.

Apollo.
Zeus.
Artemis.
God van het reiOppergod; God
Godin van het
nigend lich
van het uitspanwild en de jacht.
Schenker van besel. Handhaver
Godin van de
zieling en harvan de natuurvruchtbaarheid
'monische rust.
lijke en maatschald.Onthuller van de
pelijke orde.
toekomst en God van
de geneeskunst.
Demeter.
Godin van de
landbouw.

Hera.
Hestig.
Zuster en voorGodin van het
naamste echtgehaardvuur
note van Zeus.
Beschermgodin van
Beschermster van
huis en haard
huwelijk en geboorte.

-30Aphrodite.
Godin van de liefde en
schoonheid.

Ares.
God. van het
krijgsbedrijf

Wist U dat ...........
- op 4 september j.1.de Historische Kring precies 1 jaar officieel bestond.
-het aantal leden en donateurs in die tijd is gestegen van
16 tot 177.
-voor het nieuwe seizoen dia-avonden, excursies, lezingen- avonden e.d. zijn
gepland.
-de oplage van het boek "Van Ridderhofstad tot Buitenplaats" 1500 stuks is.
-er nu al 630 boeken zijn verkocht.
-diverse werkgroepen nog versterking kunnen gebruiken. -suggesties voor de
naam van ons blad nog steeds welkom zijn. -we met het gemeentebestuur
overleggen over een gezamenlijke
uitgave van een boekje met wandelroutes in 1Zieuwegein.
-er daarbij gesproken wordt over groene routes en historische routes en
combinaties daarvan.
--v.e mi al drie aanbiedingen hebben voor een mogelijkheid eigen onderkomen
voor onze vereniging.
--je voor het werk van de werkgroepen zo'n eigen -ruimte hard nodig hebben.
-we met maar dertig mensen een uiterst gezellige excursie hebben gemaakt
naar het, koffie en theekabinet en de pijpenkamer in Utrecht.
-we dat nog eens over doen voor onze donateurs.
-we een subsidie hebben aangevraagd bij het anjerfonds.
-we met die eventuele subsidie materialen willen kopen voor de werkgroepen
en inrichting van een eigen ruimte.
-we binnenkort met een speciaal boekje gaan uitkomen, waarin alle tot nu toe
verrichte werken van de archeologische groep worden genoemd, compleet
met vondstenlijsten.
-we afbeeldingen van oude prentjes achter in ons kwartaal- blad tot een vaste
rubriek willen verheffen.

-32Nieuwe leden en donateurs:
1. j.van Arkel

Overeindseweg 34a

Nieuwegein-N

2. Bestuur van R.K.Basisschool Rijnhuijse
3. van Bergen Henegouwen
4. W.Bouving
5. Mr.P.A.Blok
6. H.Bionk
7. W.Brok
8. J.de Bruin
9. Jhr.Mr.L.E.de Geer van
Oudegein
10. J.S.ten Heuvel
11. H.G.van der Hoek
12. A.P.C.Kerstens
13. Betty Kok
14. C.F.M.Laagland
15. A.Luijken
16. J.M.de Waard
17. H.J.van Weverwijk
18. G.A.van Wijk
19. W.H.A.van Wijk
20. P.de Wit
21. Woningbouwvereniging
St.Joseph
22. F.van Zutphen

Kgr.v.Heukelumstr.

Nieuwegein-N

Henri Danantlaan 36
Julianaweg 9
Rietveldlaan 8
Margrietstraat 35
Blandweide 71
Woerdlaan 10
Hofstee Oudegein 2

Nieuwegein-Z
Nieuwegein-Z
Nieuwegein-N
Nieuwegein-Z
Nieuwegein
De Meern
Nieuwegein-N

Schuberstraat 11
Nedereindseweg 81
Heeselaan 61
Bendienlaan 26
Henri Dunantlaan 17
Korenbloemstraat 44
Vechtstraat 32
Rietveldlaan 6
Rijr-enborgstraat 40
De Jonckheerel.49
Klaverkamp 3
Landauerdrift 38

Raamsdonk-veer
Nieuwegein-N
Nieuwegein-N
Nieuwegein-N
Nieuwegein-Z
Nieuwegein-Z
TJmuiden
Nieuwegein-N
Nieuwegein-N
Harmelen
Nieuwegein-N
Nieuwegein-N

Koniriginnenlaan 28

Nieuwegein-Z

De prent op blz. 31.
Zomaar een ansichtkaart uit het oude Vreewijk.
De ansicht dateert uit het begin van deze eeuw. Ze is gemaakt
bij het tolhuis, dat toen aan de Jutphasestraat- weg stond. In
februari 1947 werd de tol daar opgeheven.
Ze was lange tijd een bron van ellende geweest. Dat was vooral
ook, omdat de tolgelden werden geind door de stad Utrecht.
Op de prent staan verder twee haringkarretjes afgebeeld. En
let U eens op de fraaie gaslantaarn, rechts naast de tweede
boom.
Een prent om met weemoed terug te denken bok aan de
fraaie bomenrijen.
VANAF HALF NOVEMBER VERKRIJGBAAR IN DE
BOEKHANDEL
"VAN RIDDERHOFSTAD TOT BUITENPLAATS"
een uitgave van de Historische Kring Nieuwegein.
Prijs: fl 14,50. In Nieuwegein verkrijgbaar bij
Manschot, Herenstraat.
Zwern, Winkelcentrum Hoog Zandveld.

