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verschijnt een keer per kwartaal 

BIJ DE JAARWISSELING 
terugblikken en vooruitzien door voorzitter Piet Daalhuizen. 

Voor onze Historische Kring is de jaarwisseling 1979-1980 
niet een jaarwisseling als vele andere. Immers in het jaar 
1979 heeft onze vereniging de gestalte gekregen, die wij 
bij de officiële oprichting in september 1978 hebben ge- 
wenst. De vervulling van die wens houdt niet in, dat we er 
nu zijn en met een vergenoegde blik gaan terugkijken op wat 
is geschied. we moeten onze vereniging verder uitbouwen, 
omdat er nog zo enorm veel werk te doen is. 
We hebben ons ten doel gesteld om de historie van het 
grondgebied van Nieuwegein vast te leggen in vele opzichten 
en om onbekende facetten van die historie proberen uit 
te zoeken. En verder om als het ware te waken over het be- 
houd van wat ons van die historie nog rest. 
Als een rode draad bij die doelstelling kan worden ingewo- 
gen, dat we hier niet te maken hebben met twee dorpen, die 
weinig veranderen. Nieuwegein is een explosief groeiende 
gemeente en naast de zorg voor de historie en het geven van 
bekendheid daaraan rust op ons de taak om de nieuwe inwoners 
van deze gemeente te informeren over het belangwekkende 
historische van het grondgebied en de gemeente, waarin zij 

wonen. 
Van de historie en het herstel van de uniek bewaard geble- 
ven kom van het oude dorp Vreeswijk, maar ook van wat daar 
aan aantrekkelijkheden zijn verdwenen. 
Van het Jutphase ook, waar eigenlijk alleen nog maar kan 
worden gesproken van dingen, die er niet meer zijn; van een 
gesloopt Kerkveld (dit zonder afbreuk te doen aan de ver- 
nieuwingsplannen) en van kastelen en boerderijen. 

EEN TERUGBLIK over de periode vanaf de oprichting tot het 
moment van de jaarwisseling mag onze vereniging veel 
redenen geven voor voldoening. Toch waren er voor onze 
vereniging 
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ook minder prettige zaken en een triest gebeuren. 

in oktober overleed na een slepende ziekte ons lid 
Jan de Roos. Een groot verlies voor onze vereniging, 
maar veel meer voor het gezin De Roos. Ons medeleven blijft bij 
dit overlijden maar een schrale troost; wij kun- nen niet anders 
dan het gezin De Roos toewensen, dat 
zij uit het zeer actieve leven en het innemende gedrag 
met de uitgebreide belangstelling voor jeugd- en jongerenwerk, 
voor de sociale woningbouw en voor de historie van Jan de Roos 
de kracht zullen putten om de toekomst positief tegemoet te 
treden. 
Voor het historisch aspect heeft Jan de Roos met name voor 
Vreeswijk werk gedaan, dat van zeer groot belang 
mag worden geacht. In 1964 was hij betrokken bij de uit- gifte 
van het boek "Vreeswijk aan de Lek", waarin de historie van het 
dorp op een voor ieder begrijpelijke manier is weergegeven. Zelf 
bouwde Jan de Roos een 
unieke verzameling op van prenten en ansichten van het oude 
dorp Vreeswijk. Door zijn medewerking bezit de His- torische 
Kring thans van Vreeswijk meer dan 800 dia's 
en foto's. Wij blijven ons de bijzondere en prettige contacten met
Jan de Roos herinneren; graag hadden we 
hem in ons midden gehouden. 

Wij betreuren als vereniging de ruwe sloop van de Anna van Rijn-
huisjes op het Jutphase Kerkveld. En evenzo de sloop van h 
ekwachterswoning van het Huis de wiers. 
De gemeente Nieuwegein pleegt de zogenaamde "vernieuw-bouw";
historische panden worden afgebroken 
om plaats te maken voor nieuwe bouwsels, die in de 
trant van het verdwenene worden opgebouwd. 

Dat stemt ons met teleurstelling en "verdriet" ten aan- zien van 
het gebeuren in oud-Vreeswijk en Jutphaas. 
Dat stemt ons met angsten ten aanzien van onder meer de 
volgende zaken: 
- waar blijft de uitvoering van de plannen om de histo- rische 

Geinbrug een nieuwe bestemming te geven in het oude 
Vreeswijk? Als het nog lang duurt is de oude Gein- brug 
VERROT op z'n "bewaarplaats" en moet in het oude Vreeswijk 
een modern betonnen geval worden geplaatst! 
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- De panden op de hoek Molenstraat/Dorpsstraat in het 
dorp Vreeswijk; vernieuwbouw of restaureren? 

- De uit 1407 stammende pastorie tegenover het Jutphase 
Kerkveld; over enkele jaren zal het een bouwval zijn! 

- De wipwatermolen oudegein uit 1653 begint scheef te 
zakken door het zware verkeer over de nieuwe Doorslag- 
brug. 

- De molenaarswoning verkeert in deplorabele staat. De 
hoogste rechtsinstantie heeft beslist, dat het geen 
"monument" is. Ze HOORT bij de molen! De Historische 
Kring zou de molenaarswoning best willen hebben. in de 
door de gemeente goedgekeurde begroting zijn bedragen 
opgenomen voor restauratie en gebruik. Waarom blijft 
de gemeente Nieuwegein passief in deze zaak als de 
eigenaar van de molenaarswoning, de stichting "de 
Utrechtse Molen" niet reageert op de brieven van de 
Historische Kring? In het subsidiebesluit is een res- 
tauratie van de molenaarswoning toch opgenomen! 

- Het verval van de NICOLAASKERK stemt ons inet zorg; 
Morrimentenzorg heeft pas over een tiental jaren geld 
beschikbaar voor restauratie. zou het niet een taak 
zijn voor het gemeentebestuur om te streven naar een 
tussenoplossing? Wij menen van wèl! Het is niet zo 
moeilijk; de gemeente financiert de restauratie van NU 
en k rijgt over tien jaar dat geld mèt rente terug van 
Monumentenzorg. Dat is meer opzichten een voordelige 
oplossing; in de eerste plaats kunnen door een restaurat 
op korte termijn vele kunstwerken en muurschilderingen 
worden hersteld.,-Die zouden wellicht de komende jaren 
onherstelbaar worden. Het namaken kost niet alleen erg 
veel geld, maar de echte kunstwerken zijn in wezen ver- 
loren geraakt. Het renteverlies van de investering 
wordt onzes inziens volleaig gecompenseerd door de 
veel hogere kosten van restauratie, die over tien jaren 
nodig zouden zijn. 

Erg uitvoerig ben ik ingegaln op een aantal negatié".,e 
aspecten van het afgelopen jaar; het positieve gebeuren 
verdient zeker zoveel aandacht. 
De mening van ons bestuur volgt hierna. 
We zijn tezamen daarover erg positief; het is onze ver- 

eniging goed gegaan! 
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Positief groeide in het eerste jaar van het bestaan van 
onze vereniging het ledental en het aantal donateurs; 
Van een totaal van ca. 30 in september 1978 zijn we nu 
gekomen op bijna 200. Het is eigenlijk wel wat jammer, 
dat met de groei van het ledental nauwelijks het aantal 
deel- nemers in de werkgroepen is toegenomen! 
Toch brachten de werkgroepen veel tot stand. Het is 
erg veel om alles te noemen. Ik zal het daarom doen met 
enkele algemeenheden. 
Ik noem in dat verband de vele werkuren van de archeo- 
logische groep en de diverse studies van de groep; de 
werkzaamheden @,@an de werkgroep archief en 
documentatie, die al tegen de 1.800 foto's en dia's 
verzamelde en die momenteel werkt aan de beschrijving 
van een unieke ver- zameling over de geneeskundigen 
Teljer, die in Jutphaas en Vreeswijk de vorige eeuw 
werkten. 
De werkgroep historisch onderzoek is gestart met een 
eerste studie en de werkgroep publicaties geeft regel- 
matig dit tijdschrift uit, verzorgde vele diaavonden en 
bracht het boekje "Van Ridderhofstad tot Buitenplaats". 

Het kon allemaal gebeuren door het grote enthousiasme 
van onze werkgroep-leden. Het is zeker op z'n plaats 
als ik hier nog de heer Van Egdom noem; hij sjouwt met 
regelmaat de hele gemeente door met boekjes en brieven 
en bespaart door dit werk onze Kring zo'n fl 2.300 per 
jaar aan postzegels. 

Omdat we zeker ook binnen het bestuur kunnen spreken 
van veel enthousiasme, kunnen we 1980 met vertrouwen 
tegemoet zien. we zijn er nog lang niet, maar een goed 
begin is gemaakt! 

Graag wens ik U in alle opzichten een best nieuwjaar 
toe; thuis en in al Uw doen en laten, ook bij onze His- 
torische Kring. 

Piet Daalhuizen. 
voorzitter.



 

  

D E   H I S T 0 R 1 E V A N D E W 1 N D M 0 L E N 

door G.H.P. de Waard. 

Inleiding. 
Met het verhaal "De historie van de windmolen" heb ik ge-
tracht, met de gegevens die mij op korte termijn ter be- 
schikking stonden, een wandeling met grote stappen te 
maken door een paar eeuwen molengeschiedenis. 
Ik hoop, dat door het hierna volgende verhaal de lezer 
iets meer inzicht krijgt over de geschiedenis van de 
molens. 
Ik wens U veel leesgenoegen. 

IK ZOEK MIJN BESTAAN 
IN HET MALEN VAN GRAAN 
ZO NODIG VOOR HET LEVEN 

De molengeschiedenis is al heel erg oud. Hoe oud is 
moeilijk na te gaan. Wat wel bekend is, is dat de volkeren 
in het Midden-Oosten, de Egyptenaren, de Israëlieten en 
de bewoners van de landen aar. de Indus en de Eufraat, 
maalstenen gebruikten om graankorrels tot fijn meel te 
malen. Dit gebeurde in eerste instantie met handkracht; 
werk dat meestal door vrouwen werd uitgevoerd. 
Platte, ronde stenen met groeven erin gehakt, lagen op 
de grond. Daar overheen rolde men een zware rol. veelal 
van marmer of uit een andere harde steensoort vervaardigd. 
Die steen noemde men de "loper". Het is het meest een- 
voudige systeem van de koren- of graanmolen. Dit soort 
maalwerktuigen kwam men ook in de wereld van de Grieken 
en Romeinen tegen. 

Een meer ingewikkeld werktuig wordt de molen als de 
Romeinen ertoe overgaan om waterkracht te gebruiken om de 
maalstenen in beweging te brengen. Zo deelt de geschied- 
schrijver Plinius de ouderen, die bij de ondergang van 
Pompeji door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 
79 om het leven kwam, mee, dat watermolens overal in het 
land voorkwamen. Dat was dus in het tegenwoordige Italië. 
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Wiekenstanden drukken gevoelens uit of brengen 
berichten over: 1. vreugde; 2. rouw; 3. de molen is 
voor korte tijd buiten bedrijf; 4. de molen heeft 
langere tijd geen werk; 5. verzoek om met spoed naar 
de molen te komen; 6. bruiloftsversiering (doorgaans 
in Friesland) 

In de tijd, dat het Romeinse Rijk door de Gothen werd 
overweldigd, vonden de Romeinen uit dat men raderen 
op schepen kon monteren; deze schepen werden in de ri- 
vier verankerd en door de stroming van het water werden 
de raderen in werking gesteld. De nood maakt 
vindingrijk; de oorzaak van de vinding lag in het feit, 
dat de vijand de waterleiding van de Janiculusheuvel had 
afgesneden, waardoor de meelproductie was gestagneerd. 

In het zuiden van Frankrijk, waar de Romeinen hun 
provincie hadden gesticht, verrees de ene watermolen naast 
de ander, niet alleen om de legers van broodmeel te 
voorzien, maar ook om andere werkzaamheden te 
vergemakkelijken. 
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In ons land blijkt in het begin van de achtste eeuw de 
eerste waterradmolen te zijn gebouwd, namelijk bij Loon aan
de Dommel in Noord Brabant. Willibrordus bleek er de 
zeggenschap over te hebben. 1) 
Windmolens waren er nog niet; deze werden in de 10de 
eeuw pas voor het eerst gesignaleerd in het midden-oosten, 
in Perzië en Afghanistan. 

DE WINDMOLEN. 
Lange tijd werd aangenomen, dat het gebruik van de wind- 
molens uit Klein Azië stamde, dat het was afgekeken en 
dat het in het westen was gepropageerd door de 
kruisvaarders, met name de Malthezer Ridders van Sint Jan. 
Hier wordt een molen bedoeld met een ronde stenen toren 
met een puntig dak en vier of zes wieken. Kruiwerk, waarmee 
men de wieken op de wind kon zetten was eigenlijk geen 
sprake van, omdat in die streken de wind constant uit 
dezelfde richting blaast. 
Dit soort molens ziet men nog wel op de Griekse eilanden. 
Wie heeft uitgevonden, dat je met behulp van windkracht 
beter keren kon malen dan met waterkracht of de 
paardenmolen (rosmolen) is niet te zeggen. Ook wanneer de 
eerste windmolen in ons land voorkwam en werkte is niet met 
zekerheid te vertellen. De oudst bekende vergunning tot 
het oprichten van een windmolen in ons land is de 
"windbrief", waarbij Jan de Eerste, Hertog van Brabant en 
Limburg, op de donderdag na St. Nicolaas van het jaar 1299 
aan zijn "getrouwen en beminden Arnoldus, gezegd Heyme, tot 
vermeerdering van het leen dat deze van hem hield, het 
recht verleende om tussen het dorp Hamoda van Rode en 
Skinle (tussen St.Oedenrode en Schijndel) ter plaatse waar 
hij dit het bekwaamst zou vinden, op te richten een wind- 
molen en gaf hem daartoe het recht van de vrijen wind." 

1) Willibrordus, geboren in het jaar 658, kwam in het 690 
met elf gezellen vanuit Engeland als missionaris naar 
Friesland. In 695 trok hij naar Rome en werd door Paus 
Sergius I tot aartsbisschop van de Friezen gewijd. Terug
uit Rome vestigde Willibrordus zijn zetel in Utrecht, 
waar hij een kerk en een klooster bouwde. Hij overleed 
op 7 november 739. Zijn stoffelijk overschot werd 

begra- ven in de Abdij van Echternach, die door hem in 

698 was gesticht. 



 
 

HET WINDRECHT. 
in een tijd, dat water en wind naast de krachten van mens 
dier de enige bronnen van energie waren, mocht men al- 
leen een molen bouwen of beheren als men de toestemming 
had gekocht van bijvoorbeeld de Ambachtsheer of van de 
stedelijke overheid. Deze bezaten het recht van de vrije 
wind. 
Bouwde een Ambachtsheer zelf een molen, dan kon zelfs 
de inwoners van de ambachtsheerlijkheid waar deze mo- 
len stond, verplichten het koren op zijn molen te laten 
malen. Men noemde dit molendwang of banrecht. 

Zo bedong Pieter de Malapert, Heer van Over- en Neder- 
eind van Jutphaas, dat hij net zoveel graan en koren 
zou mogen laten breken en malen als hij voor zijn huis- 
houden en voor zijn hoveniers nodig zou hebben. Dit zon- 
der daarvoor enig maalloon te betalen. 
We spreken dan over de molen "De Batavier", die door 
De Malapert telkens voor zes jaren werd verhuurd en 
daar hij alle rechten bezat , het wind en banrecht, 
kon hij vaak onredelijke eisen stellen aan de huurders 
van de molen. 
over deze eisen werd vaak tussen de verhuurder en de 
huurder getwist. De Jutphase molen kreeg daardoor lan- 
delijke bekendheid. (zie eerste jaargang, nr. l.) 

Het windrecht was niet alleen voor korenmolens be- 
doeld, maar ook voor de wat latere industriemolens. 
Voor een windwatermolen was geen windbrief nodig. In 
1460 echter werd door het Hoogheemraadschap van Rijnland 
nodig bevonden, dat een vergunningen-stelsel werd inge- 
voerd en dat het eigenmachtig stellen van watermolens te 
verbieden. Het is vermeld in de eerste alinea van art. 
31 van de Algemene Keur van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. "Het is verboden binnen de afstand van 375 meter 
van enige windwatermolen een werk van bouwkundige aard 
te stichten, te verbouwen of te herstellen, ofwel op- 
gaand hout, een hooiberg, hooischelf, grondwerk of enig 
'dan er voorwerp van welke aard ook te stellen, te heb- 

ben of te wijzigen, zo dit hout, die hooiberg of hooi- 
schelf, dat grondwerk of dat voorwerp 2,50 meter of 
meer uitsteekt boven de onderkant der wieken in hun 
laagste stand." 
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Een prentje van de Wipwatermolen Oudegein, dat in het num-
mer van juni 1930 is opgenomen. Het onderschrift luidt: 
Deze mooie oude molen in de omgeving van Jutfaas wordt 
regelmatig gebruikt. Het is te hopen, dat deze molen 
voor de sloop behouden kan blijven. 
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Dat het windrecht niet zomaar een dorre regel in een 
of ander reglement is, zal blijken uit het volgende: 

In het begin van de vorige eeuw lag in oudshoorn (nu 
gemeente Alphen aan de Rijn) in de kleine polder de 
fraaie buitenplaats "Rijnoord" De buitenplaats werd in 
1837 bewoond door de weduwe Van Poeliën. 
Rijnoord was een verrukkelijk oord, bevattende fraaie 
wandeldreven, een wijnberg met grotwerk, bos, herten- 
kamp, twee watervallen en visrijke vijvers. Het fraaie 
geboomte in het park werd evenwel te hoog naar het 
oordeel van de poldermeester, dit met het oog op de 
windwatermolen aan de molenvliet aldaar. 
Het gevolg was, dat de poldermeester eiste, dat het 
park zou worden gerooid, hetgeen niet naar de zin van 
de eigenaresse van Rijnoord was. Daar het polderbestuur 
op haar stuk bleef staan, deed mevrouw Van Poeliën aan 
de gemeenteraad van Oudshoorn het voorstel, dat Rijn- 
oord gratis aan de gemeente zou worden afgestaan om 
voor openbaar wandelpark te worden bestemd. Dit indien 
bereikt zou worden, dat Rijnoord in ongeschonden staat 
zou kunnen blijven bestaan. 
Van haar voorstel kwam evenwel niets terecht; het w4-
ndrecht moest geëerbiedigd worden. De eigenaresse 
was hierover- zo verbolgen, dat zij alles met de grond 
gelijk liet maken. Daarna vertrok zij naar Dordrecht, 
waar zij in 1845 overleed. Zo ziet men, dat het wind- 
recht strak moest worden nageleefd om de windmolens 
een onbelemmerde windvang te garanderen. 

MOLEN-ONTWIKKELING. 

Molens zijn maalwerktuigen, door wind of waterkracht 
aangedreven; vaak voor een groot deel van hout ge- 
maakte machines, waarin vaklieden uit voorbije eeuwen 
hun op ervaring gebaseerde bouwkunde, werktuig- en 
waterbouwkunde en aerodynamica verenigd hebben tot goed 
bruikbare werktuigen, die vele generaties gediend heb- 
ben en voor een groot deel hebben bijgedragen tot wat 
ons land nu is. 
Het oudste type windmolen in ons land is de standerd- 
molen; eenzelfde molen die ook werd bedoeld in de wind- 
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Het was een windmolen, die naar alle kanten met de 
wind kon meedraaien. Het principe was eenvoudig, maar 
daarom niet minder ingenieus. men maakte een stan- 
daard van zware balken, daarop werd een houten kast ge- 
bouwd en door middel van een houten as, die verticaal van 
de standaard door de kast liep, kon men de kast, 
waar zich ook het maalwerk in bevond, zo op de wind 
draaien. Dit soort molens is nu nog te zien op de 
stadswal van Heusden aan de Maas, in Rosmalen, in Mierlo 
en nog enkele andere plaatsen in ons land. De weg was 
gebaand; er werden molens gebouwd in vele variaties en 
voor vele doeleinden. 

Zo bouwde in 1594 de Uitgeester boer Cornelis Corneliszn 
in zijn dorp de eerste houtzaagmolen. Deze molen was op 
een vlot gebouwd om zo het geval op de wind te kunnen 
draaien. De molen, "De Juffer" geheten, bleek zijn werk 
op het vlot goed te doen. Als de wieken draaiden, dan 
kwamen er twee of drie zagen in een op-en-neer gaande 
beweging en deze zaagden de boomstammen in planken. 
Enkele jaren later wordt de uitvinding van Cornelis 
Corneliszn verkocht naar Zaandam. De beroemde molen- 
bouwer uit die tijd, Direk Sybrandtszn bracht allerlei 

vernuftige verbeteringen bij "De Juffer" aan. Na weer 
enige jaren kreeg zaandam zijn eerste Paltrokzaagmolen; 
een molen met onder het molenlijf een grote werkruimte. 
Ze stond op een centrale standaard, net als bij de stan- 
derdmolen, en recht gehouden op een ring met geleide 
rollen,op een,gemetselde ringmuur, waardoor de molen 
op de wind kon worden gekruid (gedraaid). 
De oliemolen werd eveneens ontwikkeld; we komen daar 
later in dit verhaal op terug. 

Door de hoger wordende bebouwing werden de molens in de 
windvang belemmerd, waardoor men het hogerop ging zoeken 
en hierdoor kwamen de Stellingmolen en de Torenmolen in 
opmars. De naam zegt het eigenlijk al; de stellingmolen 
is een torenachtige molen met aan de buitenzijde van de 
molen de stelling of omloop. Deze omloop dient om de 
wieken vanaf die omloop op de wind te kruien. 

Zo werden in de loop der eeuwen vele molentypen tot 

ontwikkeling gebracht: de buitenkruier, de binnen- 
kruier, de wipmolen en de poldermolen, de berg of belt- 
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Een voorbeeld van een torenmolen. Het is "De Windhond", 
die in Bunnik aan de Molenweg stond.Deze foto is van 
9 april 1930; tien dagen later werd begonnen met de sloop 
van de molen. 
molen en zo ook de volmolen. De volmolens stonden ten 
dienste van de lakenindustrie. De naam zegt het al; het 
vollen of vullen. Hiermee wordt bedoeld het in elkaar 
stampen van weefsels tot een viltachtige massa, waaruit 
laken werd vervaardigd. In de volksmond noemde men deze 
molens pis- of stinkmolens. De reden hiervoor was, dat 
men voor het proces van het vollen water en urine ge- 
bruikte. Later werd dit gebruik verboden, omdat de bij- 
tende eigenschappen gevaar opleverden. Daarna kwam de 
amoniak in gebruik en nog weer later de zogenaamde 
volaarde. De stad Leiden telde eens het grootste aantal 
volmolens binnen en buiten haar muren dan welke stad of 
plaats in ons land ook. 
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NAMEN VAN WINDMOLENS. 
Dankzij het menselijk vernuft in het verleden nam de molen 
een steeds belangrijker plaats in de samenleving in. In 
de eerste plaats verschafte de molen veel mensen werk 
en ook vervulde zij een veelvoud van taken. De molens 
werden onder meer gebruikt voor malen van meel, het 
houtzagen, het olie persen, gort en rijst pellen, van 
vodden papier maken en verder krijt, hennep en cacao 
verwerken. En ga zo maar door. 
Al deze molens stonden vaak dicht bij elkaar. Zo telde 
de Zaanstreek in de zeventiende eeuw honderden industrie 
en watermolens. Omdat zij vaak geen naam of kenteken 
bezaten, waren ze moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Heel begrijpelijk, dat de overheid daar iets aan wilde doen 
en de maatregelen nam. Zo gelastte de Rekenkamer van de 
Domeinen in Holland op 17 juni 1693 middels een brief 
aan de Schout en de Gerechten van o.a. Oostzaan, westzaan, 
Wormer, Uitgeest en Akersloot, dat: "Allede cygenaers 
van de meulens onder iw jurisdictie staende, die tseedert 
't begin van den jacre 1663 sijn opgerecht mette eerste 
bequaemste geleegenheyt voor u sult hebben te ontbieden 
ende in onse name af te vorderen het consent dat sy tot 
het opreghten van deselve van ons hebben geobtineert 
ende vervolgens deselve aenbeveelen, dat yeder eygenaer 
syne moolen binnen aght daegen daernaer sullen hebben 
te geeven geschildert een teeeken na het een oft tander 
dier off instrument, hetselve teeeken met letteren 
daerby geschreven, draegende sorgen dat yeder moolen 
een bysonder teeeken heeft omme alle abuysen voor te 
koomen." 
Hieruit blijkt dus, dat de op veel molens aangebrachte 
voorstelling van een dier of instrument mede gedaan was 
voor de ongeletterde man. Zo kon men aan de afbeelding 
aangebracht op de molen, zien welke hij voor had. ook de 
achternaam van veel Nederlanders houdt verband met de 
"wiekendragers"; onder andere mulder, molenaar, molendijk, 
Meuldijk, Van der Molen, Meuleman, enz.
BLOEI EN AFBRAAK. 
Ruim een eeuw geleden, zo rond 1850, kende de windmolen 
zijn grootste bloei en glorie. Ons land telde toen zijn



  

-15- 
grootste aantal windmolens, namelijk zo'n 1100. 
Alleen al in de zaanstreek stonden er in die tijd 600 
windmolens te draaien zo gauw er maar een zuchtje wind 
was. Van deze 600 windmolens waren er 240 houtzaagmolens, 
140 oliemolens, en 50 papiermolens. De overige 170 waren 
o.a. korenmolens, volmolens en waterradmolens. 
Deze laatste groep van windwatermolens maakten verhou- 
dingsgewijs landelijk de grootste groep uit. De molens 
hebben zich vanaf 1400 ontwikkeld, eerst de scheprad en 
daarna de vijzelmolen. Het noordelijk en westelijk 
gedeelte van ons lage land werden vroeger geteisterd door 
veel overstromingen, waarbij grote stukken land door het 
water werden weggespoeld en verzwolgen. 
Nadat men de eerste grote zeeweringen tot stand had kun- 
nen brengen, kon men de plassen en meren, die waren ont- 
staan, met schepradmolens leegmalen en drooghouden. 
Zo tussen 1575 en 1650 heeft de ingenieurswetenschap zich 
zover ontwikkeld, dat men met steeds meer succes ver- 
dronken land heeft weten in te polderen, en droog te 
malen. 

Fragment uit de kaart van Noord Holland met daarop de 
Haarlemmermeer. De kaart is vervaardigd in 1575 te 
Amsterdam door Joost Janszn, beeldsnijder. 
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Om maar een naam te noemen van iemand, die zich door zijn 
kennis van de waterstaatszaken zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt: Jan Adriaanszn Leeghwater 2) 
Een voorbeeld van zijn technische kijk en kennis van za- ken 
is het droogleggen van de Schermer in 1631. Hier- voor waren 
in totaal 51 molens nodig, die samen 1000 kubieke meter water 
per minuut uitsloegen. In vier jaar tijd was de Schermerpolder 
droog en kon men de grond' bewerken. Doordat het water vaak 
van grote diepte (soms wel 4 of 5 meter) omhoog gehaald moest 
worden, men de "Molengang", ook wel “getrapte bemaling" 
Omdat de opvoerhoogte van een normale schepradmolen meter is, 
werden er meerdere molens aan een watergang gebouwd. zij 
maalden elkaar het water toe, waardoor het trapsgewijs omhoog 
werd gewerkt en daarna in het open water geloosd kon worden. 
Had men een gang van drie molens, dan werd de molen, 
het water uit de polder maalde de "ondermolen" genoemd, en de 
tweede molen noemde men de."middenmolen", terwijl de derde 
molen, die het water in het open water loosde, de "bovenmolen" 
werd genoemd. 
Zoals gezegd had de schepradmolen maar een beperkte 

opvoerhoogte. Hier werd door de Leidenaar Symon Hulsbos een 
alternatieve uitvinding op gedaan. Hij vond het principe 
uit van de vijzel of schroef, zoals wij die nu kennen 

 
 
2) Jan Adriaanszn. Leeghwater werd in 1575 geboren in dorp De 

Rijp. Hij overleed in 1650 in Amsterdam. Hij van beroep 
timmerman en werd bekend door het bouwen van watermolens en 
door de uitvinging van een duikerklok, waardoor hij drie 
kwartier onder water kon blijven 
Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in het droogmaken 

   van verscheidene meren, zoals de Beemster (1607-1612); de 
Purmer (1618-1622); de Wormer (1624-1626); de Schermer, 
Heerhugowaard, het Starnmeer, enz. Verder kreeg hij 
bekendheid door het droogleggen van moerassen en Zuid-
Frankrijk, Lotharingen en Holstein Hij vervaardigde in 1640 
in Amsterdam de speelwerken voor de Wester- en Zuiderkerk. 
In 1643 publiceerde ,hij het "Haerlemmermeer-boeck", waarin 
hij een vurig pleidooi hield voor de drooglegging van dat 
meer. 
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op 25 april 1634 werd aan Symon Hulsbos een octrooi ver- 
leend op zijn uitvinding. Het betrof een "waterwerk 't 

welk e.d. zich nog verder door den wint oft peertkracht het 
water soo hoogh brengen kan as de Tegenwoordige acht kante 
wintmoolens 
met haer tween doen jae eer meerder as minder quantiteyt 
van water uytlosen konnen." Door deze uitvinding, die 
uiteraard geperfectioneerd werd, was de mogelijkheid ge- 
schapen om met één windmolen het water via de vijzel van 
grote diepte omhoog te halen. Door deze uitvinding zou 
men zeggen, is de getrapte bemaling overbodig geworden. 
Ze is echter gehandhaafd gebleven en in latere stadia 
nog veelvuldig toegepast. 

Hoezeer de watermolen het aanzien en de agrarische 
structuur van west en noord Nederland sedert ca. 1600 
heeft beïnvloed en gewijzigd, is nauwelijks voor te stel- 
len. Grote meren werden vruchtbaar bouw- en weiland; van 
drassige venen werden goede weidegronden gemaakt. Dit 
alles vereiste planning en ondernemingsgeest. men inves- 
teerde in bedijking en ontwatering, de waterbeheersing 
werd georganiseerd in waterschappen, die besturen kregen en 
reglementen, die hen verregaande bevoegdheden toekende. 

Zoals veel zaken en dingen, die door de mens waren uitge- 
vonden, maakte ook de molen een periode mee van grote bloei 
en bewondering. Maar hard is soms de weerslag als iets 
wordt overtroefd door een nieuwe vinding. Zo is het ook de 
windmolen vergaan. 

Vanaf 1840 is de stoommachine in zijn ontwikkeling en als 
krachtbron niet meer te stuiten. Tegen deze machine kon 
de molen niet op; het was een ongelijke strijd. Als argu- 
ment werd vaak de kreet geuit "omwille van de vooruit- 
gang". En als er geen wind staat ligt de productie stil 
en kan er niet gemalen worden en lopen de polders weer 
onder water. Als voorbeeld werd in die tijd het droogma- 
len van de Haarlemmermeer vaak genoemd. 3) 
 
3) De Haarlemmermeer is een voormalige binnenzee, gelegen 

tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. (zie kaartje op 
pag. 15). op de plaats van de Haarlemmermeer lagen in de 
zestiende eeuw een aantal kleinere meren, die door 
vervening en oeverafslag uitgroeiden tot een groot 
meer, dat door stormen uitbreidde.
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Tegen dit soort voorbeelden kon de windmolen 
terecht 
niet op en steeds meer ondernemers, die eerst 
twijfelden 
aan de stoomkracht, maakten toch de stap. De ontwikke- 
lingen raakten daardoor als het ware in een stroomver- 

snelling. Rond de eeuwwisseling waren er al zo'n 5.000 

windmolens verdwenen. 
Toen kwam de stap van de stoom naar de electriciteit.- 
En nog vóór de eerste wereldoorlog legden daardoor bij 
Hazerswoude vijftien poldermolens het loodje om te wor- 
den vervangen door drie electrische watergemalen. 
Ook Sint Victor, een martelaar uit de derde eeuw en 
de beschermheilige van de molenaars, heeft deze ont- 
wikkelingen niet kunnen tegenhouden. In 1685 werd in 
Amsterdam een korenmolen naar Sint Vietor genoemd. 
onder de afbeelding van deze heilige, die met een mo- 
len in de rechter hand en met een staf in de linker 
hand staat afgebeeld, staat een kort gedicht: 

Een prince die trekt te velt 
om victorie te behalen 
Door godts segen ben ik gestelt 
tot 'burgers dienst te malen 

ANNO 1685 

Ook de heilige Donatus heeft door de ontwikkelingen 
rond de molens minder aanbidders gekregen. Hij was van 
ouds de beschermheilige tegen het onweer. Onder de 
lezers zijn er misschien, die nog het schietgebedje ken-
nen, dat vaak werd gepreveld als de bliksem door de 
hemel joeg. Veel molens zijn door- blikseminslag 
verloren gegaan 
 
vervolg voetnoot pap_. 17- 

Al vroeg in de tijd van Leeghwater bestonden er plan- 
nen om de Haarlemmermeer droog te malen. (1641) Ten 
gevolge van de stormramp van 1837 kwamen de plannen 
in 1840 in een concreet stadium. Er werd een ringdijk 
en een ringvaart aangelegd, waarna drie stoomgemalen 
de watervlakte leegpompten. Het waren het Stoomgemaal 
eruquius bij Heemstede, dat nu als museum is 
ingericht, en de nog in werking zijnde gemalen 
Leeghwater en Lijnden. in drie jaar tijds werd de 
wateroppervlakte 

van 190 km2 drooggemalen. 
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Een prent uit "Architectura Mechanica of Molenboekt, 
De stellingkoremolen Sint Vietor te Amsterdam. 
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Rond 1910 was het molenbestand teruggelopen tot + 2500. 
De tweede wereldoorlog eiste ook zijn tol onder de wind-
molens; na de meidagen van 1940 lagen zo'n 480 molens 
,geheel of gedeeltelijk in puin. Twee jaar later bleek 
uit een opgave, dat nog maar 1467 windmolens in tact 
waren, namelijk 583 poldermolens en 884 industriemolens. 
483 molens verkeerden in een jammerlijke staat van on- 
derhoud, en dat werd verergerd door het aanhouden van de 
oorlog. Daardoor kregen bijvoorbeeld veel molenlijven de 
genadeslag door houtroof. 
Zo is er anno 1980 van het eens zo grote molenbestand 
niet veel meer overgebleven dan een schijntje; er zijn 
nog ongeveer 1.000 molens in Nederland. 

Uit het vorengaande zal de lezeR wellicht zich de 
vraag hebben gesteld hoe het gesteld was en is met de 
molens in onze gemeente. Het is daarvoor goed om de 
molenhistorie van de beide dorpen Vreeswijk en Jutphaas 
ombeurten te bespreken. 

VREESWIJK 

Rond 1850 stonden er in de gemeente Vreeswijk nog drie 
windmolens; de watermolen in de polder Klein Vuileop, 
de watermolen aan de Molenvliet in de Wierse polder 
nabij de buitenplaats De Bongenaer en de windstelling- 
korenmolen aan de Molenstraat. De beide eerstgenoemde 
windmolens zijn aan het begin van deze eeuw gesloopt. 
De derde molen, bekend als de molen van Van Eek, is 
inmiddels ook verdwenen. 
over de molen van Van Eek gaat het hierna volgende 
stukje historie. 
In de tweede helft van de zestiende eeuw stond er op 
Vreeswijk een standerd-molen, die in de zeventiende 
eeuw werd vervangen door een stellingmolen. Die stel- 
lingmolen kreeg de zeer toepasselijke naam van "Oog int 
Zeil"; men had er namelijk een prachtig uitzicht op 
de Lek, waar toendertijd alleen nog maar zeilschepen 
te zien waren. 
De eerste steen voor deze molen werd gelegd door de 
toenmalige burgemeester van Utrecht. Op een fraaie 
gevelsteen stond het opschrift: 
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Van Ravenswaey heeft van dese molen gelydt 
den eersten steen op den 29 Juny 1666. 

Omstreeks 1880 was Jac. Vink de eigenaar van de molen, 
die hij op zijn beurt doorverkocht aan H. Brummelkamp. 
In 1900 verkocht deze het bedrijf aan J.A. van Eek. 
Van Eek liet in 1908 de molen ombouwen tot een stoom- 
korenmolen en liet de wieken verwijderen. in feite was 
daarmee de onttakeling begonnen. Tot 1931 werd de molen 
als stoommolen gebruikt.. In mei 1942 werd de molen tot 
op de onderste twee verdiepingen na gesloopt. Aan het 
begin van de jaren zeventig zijn de laatste twee ver- 
diepingen van de robuuste molen geslecht. Vreeswijk is 
daardoor molenloos geworden. Slechts de naam Molen- 
straat doet nog terugdenken aan de fraaie stellingmo- 
len. 

De molen van Van Eek aan het begin van deze eeuw 
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J U T P H A A 5. 

omstreeks 1850 stonden er in de voormalige gemeente 
Jutphaas nog tien windmolens en een Paardenmolen (Ros- 
molen). Van deze tien molens waren drie houtzaagmolens, 
vijf watermolens, een korenmolen en een oliemolen. De 
drie houtzaagmolens waren de "Van Ede molen" en de 
Paltrokmolen van Van Aken; deze twee molens stonden in 
de polder Hoograven langs de Vaartserijn. De derde zaag- 
molen stond in de polder Westraven, eveneens langs de 
Vaartserijn. Ze droeg de naam "Olde Keizer". 
Dan de vijf watermolens. Een van deze stond c.an de 
Molenvliet in polder Laagraven, 500 meter zuidelijk van 
de buitenplaats De Liesbosch. Deze molen werd in 1903 
vervangen door een stoomgemaal. Het stoomgemaal werd in 
1946 gesloopt en vervangen door een electrisch gemaal. 
Dan stonden er drie molens in de polder van het 
overeind; van deze molens is weinig bekend. De werk- 
groep Historisch Onderzoek zal t.z.t. pogen de historie 
uit te zoeken. De vijfde watermolen is de wipwatermolen 
oudegein, die nog langs de Hollandse lissel staat. 

Deze molen dateert uit het midden van de zeventiende 
eeuw. Ze had als taak om de waterhuishouding in de 
oudegeinse polder op peil te houden. De wipwatermolen is 
in 1969 gerestaureerd. Daarbij werd het drijfwerk verwij-
derd. Het is de bedoeling om in een later stadium ook 
dit drijfwerk nog eens te restaureren en opnieuw aan te 
brengen. De molen is het eigendom van de Utrechtse 
Molenstichting. De molen is zo voor de sloop behoed. 
De laatste molenaar van de molen is de heer Van der 
Starre. Hij is nu 75 jaar, maar nog dagelijks bij zijn i 
molen te vinden. 

Dan stond er naast het huis "De Doorslag" de windwip- 
korenpelmolen "De Batavier". Van deze molen verhaalde 
ik de historie in het eerste nummer van de vorige jaar- 
gang van ons blad. De Batavier brandde in 1888 geheel af 
en op dezelfde plaats bouwde men toen de stoommolen, 
zoals die nu nog langs de Herenstraat staat. 

De twee overige molens van Jutphaas waren de windstel- 
ling-oliemolen "Voorzorg", met daarnaast de paarden- 
oliemolen "De Hoopil. 
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De molen Voorzorg. 
op 23 december 1844 overlijdt op 77 jarige leeftijd de oud-
burgerneester van Jutphaas Izaaq Schalij. Hij had 
veel bezittingen, die door zijn erfgenamen op woensdag 
17 september 1845 publiek worden verkocht in het Recht- 
huis op het Kerkveld onder leiding van Notaris Stevens. 
Koop 1 handelde over het "Alleaangenaamst gelegen 
buitenverblijf, genaamd VOORZORG, bestaande in een 
Herchuisinge, voorzien van 7 beneden en even zovele 
bovenkamers, keukens, kelder en zolder. Voorts koets- 
huis met stalling voor hoornvee en paarden, tuin met 
schone gewassen en boomgaard tesamen een bunder groot, 
12 roeden en 40 ellen, gelegen in het Overeind aan den 
straatweg bij Den Doorslagh. 
Koop 2 betreft de windoliemolen "VOORZORG" en de paar- 
denoliemolen "DE HOOP" met berging voor ruim 70 last  'en 
zaad en ca. 500 vaten olie, loodsen en stalling en 5 
knechtenwoningen en een perceel weiland, tesamen groot 
82 roeden, 58 ellen, gelegen achter het onder punt 1 ver- 
noemde perceel langs de lissel. 
In het geheel waren er een tiental koopobjecten van alle- 
maal huizen, landerijen, boomgaarden, etc. Wij beperken 
ons tot de twee eerstegenoemde zaken. 
Bij brief van uitgifte op de datum van 24 juli 1724 had 
Pieter Schalij van Baron de Geer van oudegein een soort 
erfpachtrecht van een stuk grond strekkende van de 
Doorslag tot de oudegeinse watermolen. Dit recht werd ver- 
nieuwd bij brief van 25 november 1786 voor het gerecht van 
oudegein en het Gein. Izaaq Schalij nam deze rechten van 
erfpacht van zijn vader over en hij behield ze tot aan 
zijn dood. In 1845 kopen de erfgenamen van wijlen Izaaq 
Schalij de rechten op de grond voor fl 1.150, waardoor zij 
volledig eigenaar worden van de bezittingen. Zij kregen 
daardoor de handen vrij om de nagelaten bezittingen en de 
gronden te verkopen. 
Antonie Cornelis Schalij Schalij, wonende op Nieuwenstein 
(in dat pand aan de Herenstraat is thans boekhandel Man- 
schot gevestigd) treedt bij de verkoping op als gemachtig- 
de voor de erfgenamen. De objecten 1 en 2 worden gekocht 
door Samuel Tierie voor de prijs van fl 14.000. 
Samuel Tierie was geboren in Leiden in 1815. Hij was olie- 

slager van beroep, en koopman. 
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De Stellingmolen van Verloop"Den Anker" (de nieuwe naam 
van de molen "Voorzorg"); op de voorgrond de huisjes van 
het Kraaienbuurtje. Links de buitenplaats Voorzorg. 
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Hij was in 1839 gehuwd met Alida Nicolasina van der 
Stok, die in 1817 in Nieuwpoort geboren was, Na het 
huwelijk trekken zij naar Oudshoorn, waar hij als olie- 
slager werkzaam was op een oliemolen. Daar wordt in 
1842 hun eerste kind geboren, zoon Pieter. In 1843 ver- 
huizen zij naar Haarlemmerliet, waar in datzelfde jaar 
dochter Hendrina wordt geboren en waar in 1845 zoon 
Samuel het levenslicht aanschouwt. Na de aankopen van de 
buitenplaats en de molen komen zij in oktober 1845 naar 
Jutphaas. Op 30 augustus 1846 wordt hun vierde kind 
Johanna Maria geboren. 
Rond de jaarwisseling 1846-1847 ontdekt men in de schuur 
naast de molen een begin van brand, dat met veel inspan- 
ning geblust kan worden. Maar in de nacht van 7 op 8 
april 1847 slaat het noodlot toe; er breekt brand uit in 
de molen. Daar alles door de lijnolie is doordrenkt, 
grijpt het vuur snel om zich heen en de molen "Voorzorg" 
brand tot de grond toe af. Ook de huisjes naast de molen 
lopen schade op. De paardenmolen "De Hoop", die op enige 
af- stand van de molen "Voorzorg" staat, loopt geen schade
op. Wel gaan een partij vaten lijnolie verloren, die al 
verkocht waren en die afgeleverd hadden moeten worden. 
Het geheel was tegen brand verzekerd, zoals te lezen is 
in de Utrechtsche Courant van die dagen. Nog dat zelfde 
jaar wordt er een nieuwe molen gebouwd, een flinke acht- 
kantige molen met stelling. (zie afbeelding hiernaast) 
Hoe werkt een oliemolen?
Eenvoudig gezegd komt het hierop neer: In de molen een 
platte steen (de legger), daaroverheen rollen twee op hun 
kant staande stenen (de lopers), welke het kool of lijn- 
zaad pletten. Het geplette zaad wordt boven een vuur in 
de zogenaamde "vuisterpan" verhit, en in bulen gedaan. 
De bulen, wollen zakken, krijgen een paardenharen omhulsel 
en worden in de opening van de slagpers (de lade) ge- 
stoken tussen twee ijzers. De wentelas heft de hei op, 
die met een enorme kracht op de slagbeitel slaat. Daar- 
door wordt een wig in de lade gedreven. De bulen worden 
daardoor als het ware uitgeknepen of uitgeperst. De olie 
wordt opgevangen in bekkens. Wat overblijft in de bulen is 

wordt fijngestampt en in de naslagperseen dikke,pap. Deze opnieuw uitgeperst. 
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Van de rest maakt men lijnkoeken. De hele procedure gaat 
gepaard met veel herrie en geraas. Ook zal uit het 
vorengaande duidelijk zijn, dat het met name op 
oliemolens veelvuldig voorkwam, dat de zaak in de brand 
vloog. Dit door het gebruik van vuur, dat nodig was om 
het zaad te verhitten. 

Eind 1847 komt de nieuwe molen van de familie Tierie in 
bedrijf en enkele maanden later, op 23 februari 1848, 
wordt bij Tierie een vijfde kind geboren, maarten Pieter. 
Op 9 maart 1848 richt Tierie het verzoek aan de ge- 
meenteraad van Jutphaas om bij zijn molen een stoomwerk- 
tuig te mogen oprichten. Dit "ten einde ten alle tijden 
derzelfde olieslagerij te kunnen doen laten werken." 
Op dit verzoek wordt heftig door diverse personen ge- 
reageerd. Gerrit Schalij, woonachtig in het huis "De 
Doorslag" wenst, dat de schoorsteen zo hoog mogelijk 
wordt opgetrokken. Jonker J.J. de Geer van Rijnhuizen had 
ook bezwaren: binnen de tijd van 3 jaar was er twee keer 
brand geweestm waarbij de laatste de oliemolen en de 
woning van Tierie geheel waren afgebrand. Dit had 
schade berokkend aan zijn kersenboomgaard, zijn veestapel 
en de buitenplaats Rijnhuizen. 
Hoepelfabrikant A.C. Schalij had veel nadeel aan zijn 
fabrikaat door damp (de hoepelfabrikage verschafte 
velen werk in Jutphaas). 
J.H. Taling, de huurder van de korenmolen "De Batavier" 
protesteerde, dat al zijn graan en meel zwart was gewor- 
den en voor de consumptie onbruikbaar.

In de paar jaar, dat de familie Tierie op Jutphaas woon-
de, hadden veel tegenslagen het gezin getroffen. Op 19 
juni 1848, vier maanden na de geboorte, stierf het 
jongste kind aan een besmettelijke ziekte. Het jaar daar-
op beviel de vrouw van Tierie van een tweeling, het waren 
een jongen en een meisje. De jongen werd naar het 
overleden kind genoemd (Maarten Pieter) en het meisje na 
haar moeder (Alida Nieolasina). Het meisje overleed een 
maand na de geboorte. 

Inmiddels was er wel toestemming gekomen voor de bouw van 
een stoomwerktuig. En men was met de bouw ervan begonnen. 
De voorwaarden voor de bouw waren: 



 
 

-27- 

"Dat de schoorsteen eene hoogten zoude hebben van 
minstens 20 Nederlandse Ellen. Dat langs den 
groote weg, aan de zijde van den Vaartserijn tot 
meerdere veiligheid voor rijtuigen eene behoorlijke 
scheiding of rasterwerk ter lengte van 1100 Ellen, 
aanvangende bij de Doorslagbrug langs de bedoelde 
stoomfabriek zal worden geplaatst en voortdurend 
in goede staat zal moeten onderhouden worden." 

Als de stoomfabriek zo goed als klaar is, slaat het 
noodlot weer toe. Op 14 december 1849 komt Samuel 
Tierie door verdrinking om het leven. in de overlijdens- 
advertentie in de Utrechtsche Courant staat te lezen: 

limijn geliefde echtgenoot 5. Tierie werd mij heden 
op ene noodlottige wijze, tot bittere droefheid 
van mij, in den ouderdom van 34 jaren, door den 
dood ontrukt, mij nalatende vijf kinderen allen te 
jong hun groot verlies te beseffen. 
Jutfaas 14-12-1849. A.N. v. der Stok wed 5. Tierie" 

In 1850 verkoopt de Wed. Tierie aan Jacob de Haan, Olie- 
slager uit Kralingen, voor fl 20.500 de buitenplaats 
"Voorzorg", strekkende van de straatweg van Jutfaas naar 
Vreeswijk, mitsgaders ene in 1849 nieuwgebouwde stoomolie-
molen (fabriek) met de daarbij behorende stoommachine en 
de vaste en losse gereedschappen. 
Aan Adrianus Baesjou, pateutolie-fabrikant uit Dordrecht, 
verkoopt zij: "Een windmolen, genaamd "Voorzorg" welke in 
1847 nieuw herbouwd was, met annex pakhuis en werf, plus 
de paardemolen "De Hoop" voor de som van fl 7.100.11 
Als de zaken zijn afgehandeld trekt de Weduwe Tierie-Van 
der Stok met haar vijf kinderen naar haar geboorteplaats 
Nieuwpoort terug; veel slechte en droeve herinneringen 
over Jutfaas neemt zij met zich mee. 
In 1864 verkoopt Baesjou aan Hendrik Willem Verloop uit 
Utrecht een achtkantige stellingmolen, genaamd "Den 
Anker". Baesjou heeft de molen dus een andere naam ge- 
geven, misschien wel uit bijgeloof, dit gezien de erva- 
ringen van de familie Tierie. De molen blijft onder de 
nieuwe naam lange tijd in eigendom van de familie Verloop. 
Herhaaldelijk worden er vennootschappen afgesloten, die 
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ten doel hebben het bedrijven van olieslagerijen, zeep- 
fabrikage en de handel in olie, oliezaad, zeep, raap en 
lijnkoeken. En evenzovele keren worden deze vennoot- 
schappen ontbonden of gewijzigd. Uit de akten blijkt, dat 
dit 10 maal is gebeurd. 
In 1951 wordt door Govert den Hartogh, als directeur van 
de N.V. Olieslagerij voorheen H.W. Verloop en Co, zete- 
lend te Oudewater, verkocht aan de N.V. Persil Mij. een 
buiten werking gestelde molen, ingericht als opslag- 
ruimte voor fl 30.000. 
Om de zaak te verduidelijken gaan we even terug naar het 
jaar 1850. Jacob de Haan had dus van de weduwe Tierie 
de buitenplaats "Voorzorg" en de nieuw gebouwde stoom- 
oliemolen (fabriek) gekocht. In datzelfde jaar verkoopt 
de Haan zijn bezit aan Jan Vroesom de Haan, fabrikant te 
Rotterdam voor dezelfde prijs, als die hij er voor had 
ge- geven. Deze Jan Vroesom de Haan bouwt het bedrijf wat 
uit en verkoopt in 1872 de hele zaak voor fl 33.200 aan 
Cor- -nelis Johannes Cockuyt, oliefabrikant afkomstig uit 
Kralingen. Ook hier valt het weer op, dat er vele ven- 
nootschappen worden opgericht, die eveneens even zovele 
keren worden ontbonden of gewijzigd. 
In de laatste akten van 1906 wordt meegedeeld, dat middels 
een Koninklijk Besluit toestemming is verkregen voor het 
uitoefenen van de olieslagerij en alles wat 
daar in de meest uitgebreide zin toe behoort. 
De zaak wordt in deze akten verder omschreven als: 
"Stoomoliefabriek genaamd Voorzorg te Jutfaas met machine, 
ketelhuis, electrische installatie, elevators 
en verdere transportinrichtingen, zelflossers met 
controleurs aan de Vaartserijn, ijzeren oliebakken, ruime 
pakhuizen en zaadzolders en met alle machinerieën, 
vaste en losse werktuigen en verdere zaken." 
In 1924 brandt de zaak voor een groot gedeelte af, maar 
wordt weer opgebouwd. In 1930 gaat Cockuyt op de fles en 
in 1931 volgt een veiling van de buitenplaats en de 
fabriek, beiden genaamd "Voorzorg". De buitenplaats, het 
huis, dat er nu nog staat, wordt gekocht door de heer 
Van Rooijen, meubelfabrikant uit lisselstein. De fabriek 
met al wat daarbij hoort, wordt gekocht door Louis Backer, 
makelaar te Amsterdam. Deze verkoopt in 1932 voor 
fl 60.000 de fabriek aan N.V. Leen Ostermann en Co, 
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MLNISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 

. . 

NR 4069 Afd K.W 

Betreffende 

BEHOUD VAN WINDMOLENS 

´S GRAVENHAGE 29 JULI 1930 

Bij circulaire van 2 Odober 1924. No. 4313. afdeeling Kunsten en Wetenschappen

heeft mijn toemalige ambsvoorganger door tusschenkomst van de Commissarissen der

Koniging in de provincien de medewerking ingepoepen van de gemeentebesturen met

betrekking tot het behoud van windmolens en aan hen het verzoek gedaan om zoodra

mocht blijken, dat plannen bestaan tot afbraak van of verandering aan een windmolen in

hun gemeente daarvan onverwijld  aan dit Departement kennis te geven.  

Het Is In de afgeloopen jaren, dank zij tijdige mededeeling van de daarbij betrokken

gemeentebesturen meermalen mogelijk gebleken windmolens die een groote

aantrekkelijkheid van het landschap ter plaatse uitmaakten, te behouden door, tijdig

overleg met den eigenaar en in verschillende gevallen. door verleening van een kleine

tegemoektkoming in de kosten van noodzakelijke herstellingen of verbeteringen. 

De ondervinding leert echter ook dat vele gemeentebesturen aan vorenbedoelde

aanschrijving niet steeds aadacht zijn blijven schenken. Herhaaldelijk koms het voor dat

aan het verzoek om belricht niet wordt voldaan. Zodat geen gelegenheid bestaad pogingen

tot behoud van bedreigde molens in het wer te stellen. 

Ik verzoek U daarom nog eens met nadruk omn, zodra U te oore mocht komen, 

 dat er plannen tot sloping of verbouwing van windmolens in Uwe gemeente bestaan

daarvan onmiddellijk aan mij mededeling te doen 

de minister. 
Van onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

Voor den Mnister 
De SecretarisGeneraal 
 C. Feith 

Het besef begint door te dringen, dat molens een kost- 
baar cultuurbezit zijn; hierboven een brief van de 
Minister van onderwijs en Wetenschappen, die in 1930 
bij alle burgemeesters aandrong op melding van sloopplan-
nen e.d. zodat men kon ingrijpen. 

Handelsmaatschappij te Amsterdam. Nog in hetzelfde jaar 
verkoopt ostermann de zaak door aan de N.V. Persil 
Maatschappij voor fl 122.000. Dit bedrijf, nu Henkel gehe- 
ten, heeft in de voormalige lijnkoekenfabriek haar 
zeepproductie op gang gebracht en deze verder uitgebreid. 
Het bedrijf kocht de naastgelegen percelen grond op, zodra 
de gelegenheid zich voordeed. Achter de fabriek stonden 
twee rijtjes huizen, haaks op elkaar. Deze arbeiderswonink-
jes werden in de volksmond "Het Oliebuurtje" genoemd. Ze 
werden in 1937 gesloopt. 
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Omdat de Persil steeds verder naar het zuiden uitbreidde, 
werd in 1951 de kans waargenomen om de reeds gekortwiekte 
molen te kopen. De molen had oorspronkelijk de naam "Voor- 
zorg", doch die werd later veranderd in "Den Anker". In de 
volksmond bleef het de Oliemolen van Verloop, ook al was 
in de oorlogsjaren de kop van de molen reeds verwijderd. 
ook de arbeiderswoninkjes langs de Hollandse lissel, die 
werden aangeduid als "Het Kraaienbuurtje", werden ge- 
sloopt. 
In het Jutphase is nog één van de 10 molens over! 

overigens is in het vorengaande slechts de ondergang ver- 
meld van de molen "Den Anker'?. De molen "De Hoop", die 
er vlakbij stond, ging in 1848 door brand verloren. ze is 
daarna niet meer herbouwd. 

"DE HOLLANDSE MOLEN?' 

In het begin van de jaren twintig zagen veel mensen, dat 
het niet goed ging met de Hollandse molens. Het ene na 
het andere molenlijf werd gesloopt of zo verbouwd, dat het 
de naam molen nauwelijks meer verdiende. Daarom werd in 
mei 1923 in Amsterdam de vereniging "De Hollandse Molen" 
opgericht, die ten doel had het behoud van windmolens te 
bevorderen in de ruimste zin. 
De vereniging is nog altijd zeer actief. Kort na de op- 
richting schreef deze vereniging een prijsvraag uit met 
het doel om middelen te vinden om de windmolen zodanig 
te verbeteren, dat de molen zou kunnen wedijveren met de 
moderne krachtwerktuigen, zonder daarbij aan schoonheid te 
verliezen. Niet minder dan veertig oplossingen werden inge- 
zonden; een bewijs van de belangstelling, die het vraagstuk 
had. in dit werk past het niet om de oplossingen te bespre- 
ken; deze zijn uitermate technisch. De vereniging "De Hol- 
kandse Molen" heeft ook in politiek Den Haag onophoudelijk 
aan "de bel gehangen" om de verantwoordelijke instanties 
er op te wijzen, dat het met ons "Nationale herkenningste- 
ken" niet goed ging. De acties hadden succes. 
Toch zijn er anno 1980 nog maar een duizendtal molens over 
van de meer dan 11.000 windmolens, die ons land omstreeks 
1850 nog telde. 
Dat geeft te denken. 

~ ~ 
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Bronnen van het artikel “ De Historie van de windmolen? 
” 
Geraadpleegde literatuur en archivalia: 

Groot Volkomen Molenboek, uitgegeven in 1734. 
Molens van Nederland, Herman Besselaar. 
Molenleven in Rijnland, A. Bieker Caarten. 
Vechten voor molens (folder), Rijksdienst voor de Monu-

mentenzorg. 
Vreeswijk aan de Lek, F. van Zutphen. 
Utrechtsche Courant, jaargangen van 1780-1850. 
Archief De Malapert van Jutphaas, Rijksarchief Utrecht. 
Gemeentearchief Nieuwegein. 
Gemeenteraadsverslagen Jutphaas van 1820-1880. 
Kadaster Utrecht. 

Aanvullende gegevens werden verstrekt door de heren 
Ing. E. Muller, A. Schuurman, W. van der Starre en W. 
den Boer. 

- ------------------

NOG GEEN NAAM VOOR ONS BLAD! 

Neen, er is nog geen naam gekozen voor ons blad. Er zijn 
weliswaar een aantal suggesties gedaan, maar die vonden 
bestuur en redactie eigenlijk allemaal niet geschikt; de 
ene was te lang, de andere klonk te moeilijk, etc. 
We doen het nog maar een jaargang zonder naam! 

SUBSIDIE VAN HET ANJERFONDS. 

Juist bij het ter perse gaan van dit nummer van ons 
kwartaalperiodiek ontvingen wij een brief van het Anjer-
fonds. Daarin werd ons een investeringssubsidie toege- 
zegd van fl 5.000. 
Het bestuur zal voorstellen doen voor de besteding van 
het geld. Het is zeer welkom; Anjerfonds HARTELIJK DANK!
De voorstellen voor de besteding kunnen verband houden 
met een investering voor de eigen huisvesting, projecte- 
apparatuur en/of archiefmaterialen. (kasten, safe). 
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Of 
HOE LIGGEN DE VERHOUDINGEN IN DE ARCHEOLOGISCHE WERELD. 
door Marijn Lockefeer. 

Na zo'n titel moet de lezer haast wel nieuwsgierig wor- 
den naar het verband tussen die twee, ogenschijnlijk zo 
verschillende,onderwerpen. Uw belangstelling is dus ge- 

wekt? Goed. Lees verderf 

Wij, van de archeologische werkgroep van de Historische 
Kring, hebben van het R.O.B. (Rijksdienst voor oudheid- 
kundig Bodemonderzoek) een zogenaamde bodemweerstands- 
meter te leen gekregen via de goede contacten van Leen 
Hamerslag. Ir. Van der Kley, de autoriteit op dit ge- 
bied, heeft ons het apparaat gedemonstreerd. 

Voordat ik iets ga zeggen over de werking en de bedoe- 
ling van het vernuftige, maar in wezen simpele apparaat, 
wil ik onderdeel twee van de titel van dit artikel gaan 
uitleggen ("Hoe liggen ..... 11 etc.") 
We hebben namelijk al eens eerder een kans gehad (via een 
sponsor) om een dergelijke meter te bemachtigen; het werd 
ons door de wetenschappers van het R.O.B. afgeraden: 
Het ding was niet erg bruikbaar." 
Wel, wij zijn te goeder trouw, hebben ontzag voor autori-
teitenen zagen dus van de aanschaf af. 
Ir. Van der Kley, een beminnelijk, betrouwbaar ogend en 
zeer deskundig man, die ons laatst voor alle zekerheid 
toch het apparaat kwam demonstreren, was echter een to- 
taal andere mening toegedaan dan het R.O.B.; hij kwam 
met verslaggeving van klinkende resultaten (zie hiervoor 
onder andere Westerheem, jaargang XVII, nr. 4-1968 en 
Westerheem, jaargang XIX, nr. 1-1970).op de proppen en 
dat loog er niet om. En onze eigen praktijk van het meten 
maakte ook ons (dat wil zeggen Leen Hamerslag, Wim Feir- 
abend, Gerard Wissink en ondergetekende) behoorlijk ent- 
housiast: het lijkt ons een uitstekend hulpmiddel. 
Let wel, hulpmiddel: opgraven blijft natuurlijk het enige

definitieve. 

Hoe kan dat dan, die kontroverse? 
wel, het is de zoveelste strubbeling tussen wetenschap en
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en amateurs: de wetenschap in Nederland (in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Duitsland) is terughoudend ten opzichte 
van de bodemweerstandsmeting. De amateurs (zeer 
uiteraard!) hebben enkele Romeinse castella (Leiden, 
merdam) opgespoord met deze apparatuur (de wetenschap had 
wel gezocht, maar nog niet gevonden): zie daar de verkla- 
ring. Zo gaat het vaker in de archeologisege wereld. 

overigens (onderdeel één van de titel): het principe van 
elektrische bodemweerstandsmeting is als volgt: 

      
1                             1

/-i\ 

3 4.

Er worden vier elektroden in ge -g:Fo@ficT gestoken, 
verbonden met een amèremeter (elektroden 2 en 3 - 
zietekening A- en een voltmeter (elektroden 1 en 4). De 
spanning tussen de twee buitenste elektroden neemt af 
volgens het tussenge- legen materiaal. (Overigens: de 
bodemweerstand hangt - naast weersomstandigheden en enkele 
andere faktoren- af van de geleidende eigenschappen van het 
bodemmateriaal; zo heeft klei een beduidend lagere 
weerstand dan zand, steen, e.d.) 
Gemeten wordt nu de stroomsterkte I door de twee 
elektroden en bovendien het potentiaalverschil tw V 
de twee binnenste elektroden. 
De elktrische weerstand van het grondmassief tussen de 
acquipotentiaalvlakken, gaande door 2 en 3 wordt 
door R = U V/1. Deze is omgekeerd evenredig met de 
trodenafstand a. De diepte in de grond waarop wordt 
is ongeveer gelijk aan de onderlinge elektrodenafstand 
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Normaal gesproken meten we op een diepte van ongeveer een 
meter, d.w.z. dat de elektroden onderling een meter 
afstand hebben, en verder noteren we de gemeten waarden 
terwijl we steeds de hele zaak een meter opschuiven op 
grafickpapier. Er is weinig fantasie voor nodig om het 
vervolg te kunnen bedenken: we meten verschillende ho- 
rizontale en vertikale lijnen, waarbij we in allebei de 
gevallen van één nullijn uitgaan: het resultaat kun je op 
kaart uitzetten. 
Het m eten met een losse volt- en ampèremeter heeft als 
bezwaar, dat twee resultaten moeten worden afgelezen, en 
dat steeds de stroomsterkte moet worden gedeeld op het 
potentiaalverschil. 
Er bestaat echter ook een apparaat (en dat hebben we 
geleend) waar via een brugschakeling de weerstand wordt 
vergeleken met een variabele weerstand. 

Ergens in een polder, waar, zoals ons bekend is, de res- 
ten liggen van de opstallen en terreinafbakeningen van 
een landgoed, hebben we een dag gemeten, uiteraard met 
toestemming van de eigenaar. En het moedgevende was, dat 
de grafiek, die we vonden klopte met de door de eigenaar 
uitgesproken vermoedens over de loop van een oude gracht 
en een (onzichtbare) muur. 
Kortom, we hebben best verwachtingen van dit "machien". 

vanwege de voortdurende slechte weersomstandigheden 
(vooral de regen bemoeilijkt het meten met deze meter) is 
er vooralsnog van verdere proeven niet veel gekomen. 

CAPITA SELECTA UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET STICHT. 

De Stichtse Culturele Raad organiseert in maart 1980 op 
4 dinsdagavonden, in samenwerking met de Utrechtse Volks-
universiteit, een lezingenserie over de geschiedenis van 
het Sticht. 

4 maart    periode tot 1000 
mevrouw dr. M. van Winter, wetenschappelijk 
medewerker Rijksuniversiteit Utrecht. 

11 maart    lle, 12de, 13de eeuw 
dr. C. Dekker, Rijksarchivaris in de provincie 
Utrecht. 

18 maart    14de en 15de eeuw 
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ONZE VASTE FOTO-RUBRIEK. 

dr. S.B.J. zilverberg, wetenschappelijk 
hoofd- medewerker Gemeentelijke Universiteit 
Amsterdam, 

25 maart - 16de en 17de eeuw 
drs. H. Leeuwenberg, wetenschappelijk archief- 
medewerker Rijksarchief Utrecht. 

Plaats: Volksuniversiteit, Nieuwegracht 41, Utrecht 
Tijd-   20.00 uur. 
Deelnemersprijs: fl 16,00 voor 4 avonden. 

in verband met de grootte van de zaal kunnen 100 per- 
sonen aan de serie deelnemen. Leden van Historische 
Kringen in de provincie Utrecht kunnen zich opgeven bij 
de Stichtse Culturele Raad door de deelnemersprijs over 
te maken op giro 17 39 31 of rekeningnummer 21.84.69.136 
van de Amrobank te Utrecht t.n.v. Stichtse Culturele 
Raad, mariaplaats 51, Utrecht onder vermelding van 
kursus geschiedenis 1980. De ontvangst van het betref- 
fende bedrag betekent inschrijving voor de kursus. 
Mocht de cursus reeds volgeboekt zijn, dan krijgt U 
daarvan bericht en wordt het geld teruggestort. 
                =======================

op de pagina's 37 en 38 zijn de foto's afgedrukt van on- 
ze vaste rubriek. Deze keer vergelijkbare prenten uit een 
zelfde tijd. op pagina 37 ziet U een afbeelding van de 
Vreeswijkse Tol, die tot 1947 gefunctioneerd heeft. De 
plaats van "vestiging" was langs de Jutphasestraatweg 
ter hoogte van perceel 18. 
De prent van pagina 38 stelt de Jutphase Herenstraat 
voor met op de achtegrond, midden, de Jutphase tol. 
op de voorgrond rechts ziet U nog de rails van de tram. 
ook de Jutphase tol heeft een roerige geschiedenis; tot 
1947, toen verdween ook dat stuk ergernis voor de bevol- 
king. 
Beide prenten zijn gemaakt aan het begin van deze eeuw. 
De prenten komen uit de verzameling van onze Historische 
Kring, die momenteel al zo'n 1.800 afbeeldingen kent. 
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Midden in dit tijdschrift bevindt zich een ongenummerd 
blad. Het is de inhoudsopgave van de eerste jaargang van 
ons kwartaal-periodiek. 
U kunt desgewenst deze inhoudsopgave uit dit boekje 
verwijderen en opbergen bij de vier nummers van de 
eerste jaargang. Deze inhoudsopgave werd samengesteld 
door 
jan Schut. 

WIST U DAT………. 
- we vreselijk veel aan het kopen zijn geweest; 
- we op deze manier nu een beste elektrische schrijfmachine 
bezitten, waarop dit boekje al is getypt; 

- er voor de archeologische werkgroep een archeologisch 
waterpas is aangeschaft; 

- de werkgroep archief en documentatie ook al het nodige 
geld heeft besteed; 

- daar ging het om dialogen, albums, mappen en... natuur- 
lijk foto's en dia's; 

- de drie genoemde zaken bij elkaar meer dan acht duizend 
gulden hebben gekost; 

- we nog steeds zoeken naar huisvesting; naar werkruimte 
eigenlijk; 

- de oude pastorie aan het Jutphase Kerkveld niet doorgaat; 
die hadden we graag gehad; 

- het bestuur het jammer vindt, dat dat gebouw nu leeg blijft 
staan; 

- er toch wel andere mogelijkheden opdoemen om een ruimte te 
huren of te kopen-, 

- er van het boek "Van Ridderhofstad tot Buitenplaats" al 
meer dan 1.100 exemplaren zijn verkocht; 

- de Historische Kring gaat meewerken aan de uitgave van 
een boekje met wandelroutes door Nieuwegein; 

- er komen historische wandelroutes en zogenaamde "groene" 
routes; 

- mooi is het allemaal; alleen .... het groen komt weer - 
veel historisch is alleen nog om over te lopen! 

- we bedoelen, dat zoveel verloren is gegaan; 
- wie schrijft, die blijft; 
- en zo kan het wel weer. 
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UNIEK ARCHIEF VOOR DE HISTORISCHE KRING. 
Het kiezen van een plekje in dit kwartaalblad voor de 
verschillende artikelen is meestal een moeilijke keus. 
We hadden U zo graag op de eerste pagina melding wil- 
len doen van een unieke verzameling, die we als His- 
torische Kring aangeboden hebben gekregen. Daar moest 
deze keer echter een nieuwjaarswens voorgaan. En dan 
.......  we hebben maar gegokt; als men ons blad hele-
maal niet echt doorleest, dan wordt na de eerste 
pagina toch meestal wel even gekeken naar de laatste 
pagina. 

In ons vorige periodiek stond een artikel over de 
cholera-epidemieën van de vorige eeuw. Ten aanzien 
van het gebeuren in de dorpen Jutphaas en Vreeswijk 
hadden daarbij de namen van de heelkundigen Teljer 
een bekende klank. 
Met de heer N.J. Teljer uit Bilthoven hadden wij reeds 
enige tijd wat contacten naar aanleiding van een 
artikel in het Utrechts Nieuwsblad over de Teljers. 
Daarin stonden enkele fouten. Van de berichten daarover 
van de heer Teljer uit Bilthoven is gebruik gemaakt bij 
het schrijven van het artikel in ons blad. Aan de heer 
Teljer zonden wij een exemplaar van het boekje toe. 

zijn antwoord heeft ons enorm verrast. Voor onze 
vereni- ging stelde hij een bijzonder uniek 
familiearchief ter beschikking. Alles tezamen omvat het 
archief zo'n 350 stukken, die afkomstig zijn van 
diverse telgen van het artsen (heelkundigen) geslacht 
van de Teljers en speciaal van Dr. G.J. Teljer uit 
Jutphaas en zijn zoon, die later in Vreeswijk de 
gezondheidszorg op zich nam. Het is géén dor archief 
met ambtelijke stukken; in tegendeel, er zijn erg veel 
persoonlijke bezittingen bij en ook veel zaken, die 
nauw verbonden zijn met de historie van de dorpen 
Jutphaas en Vreeswijk. 
Wij zijn trots op dit bezit en de schenker erg 
dankbaar. Momenteel werkt de werkgroep archief en 
documentatie aan beschrijving van de stukken en 
conservering. T.z.t. zullen we het graag eens tonen. 

Piet Daalhuizen
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april 1980 

zoals U ongetwijfeld in de nieuws-media gelezen zult 
hebben zijn er plannen om de Rijnhuizer-brug binnen- 
kort te slopen. Wij vinden dit een trieste zaak. Geluk- 
kig is een actiegroep opgericht om te trachten de brug 
te behouden. In verband met de actualiteit van dit on- 
derwerp schreef Jan Schut het volgende verhaal: 

Enkele losse opmerkingen over de Vaartse Rijn en de 

RIJNHUIZER - BRUG. 

verschijnt één keer per kwartaal 

Voordat we ons aan deze "losse opmerkingen" wagen over 
de Vaartse Rijn, die ook wel Merwedekanaal of Keulse 
Vaart genoemd werd, is het noodzakelijk eerst enige 
woorden te wijden aan de gemeente Jutphaas die door deze 
waterweg in twee delen is gesneden. 
De gemeente Jutphaas is inmiddels door enkele ambtelijke 
en politieke beslissingen sinds 1 juli 1971 opgeheven. 
Met ingang van die datum vormt zij, samen met de voor- 
malige gemeente Vreeswijk, de gemeente Nieuwegein. 
Jutphaas was, voordat het van de kaart werd geveegd, een 
zeer oude gemeente in het Sticht van Utrecht. Zelfs de 
oude plaatsnamen worden niet meer gebruikt omdat men veel 
liever spreekt van Nieuwegein-Noord en Nieuwegein- Zuid. 
Als kerspel of kerkdorp komen we de naam Jutphaas voor 
het eerst tegen in het jaar 1165. 
Van oudsher heeft Jutphaas bestaan uit twee gedeelten, 
namelijk het zgn. "Over-Einde van Jutphaas en het Neder- 
Einde van Jutphaas". Men is aan deze namen gekomen omdat 
het over-Eind onder het gebied viel van de provincie 
Utrecht, wat het Over-Sticht genoemd werd, terwijl het 
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Neder-Eind behoorde tot het gebied van het ',Neder-Sticht 
van de provincie Utrecht. Hierbij waas de Vaartse Rijn 
de natuurlijke scheiding. 
De Vaartse Rijn is van oorsprong een zeer oude tak van 
de Rijn, welke vanuit wijk bij Duurstede langs Vechten 
en Utrecht naar Woerden en Zwammerdam stroomt om nog verder 
westwaarts in zee te stromen. Bij Utrecht had 
deze Rijn een aftakking of Rijnarm in zuidelijke rich- 
ting. Langs Jutphaas lopend ging deze in de richting 
van het Gein om daar in de Lek uit te komen. 
omdat in die tijd rivieren niet, of onvoldoende werden 
onderhouden en uitgebaggerd gebeurde het dat de Rijn 
bij Wijk bij Duurstede niet voldoende water aan de 
stad Utrecht kon leveren. om nu de stad Utrecht toch 
van voldoende water te voorzien werd de Vaartse Rijn 
in het jaar 1148 op kosten van deze stad uitgegraven, 
teneinde het water van de Lek via Jutphaas naar Utrecht 
te leiden. 
De stad Utrecht had om diverse redenen belang bij een goede 
watervoorziening. Het gebeurde namelijk menig- 
maal dat Utrecht in de zomermaanden zonder voldoende 
bluswater zat. Een even belangrijke reden, mogelijk 
zelfs de belangrijkste, waarom Utrecht zich veel aan 
een goede watervoorziening gelegen liet liggen was het feit 
dat de handelsroute van Noord-Europa en het noor- 
den van Nederland (Friezen) via de Zuiderzee en de Vecht 
door de Utrechtse grachten naar het zuiden liep. 
Via de Vaartse Rijn voer men langs of beter gezegd door het 
gebied van Jutphaas naar het Gein om daar via de Hollandse 
Ijssel in de Lek te stromen. Daar vandaan 
kon men dan zijn weg vervolgen naar Holland en Gelder- 
land of naar Zuid-Europa. Hierbij moet worden aangete- 
kend dat de Vaartse Rijn, ook wel de"Vaart"of"Vrees- 
wijk anders gezegd de Vaart"genoemd, vanaf de huidige 
Henkelfabrieken in de richting Vreeswijk er in de 
twaalfde eeuw nog niet was. Dit deel is pas aan het eind 
van de dertiende eeuw gegraven. 
Hiervoor hebben we reeds aangehaald dat de gemeente 
Jutphaas bestond uit twee, door de Vaartse Rijn, geschei- 
den delen. 
Of beide delen van oudsher door middel van een brug met
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elkaar verbonden zijn geweest is niet waarschijnlijk. 
Mogelijk is de eerste verbinding tussen Over-en Neder- 
eind onderhouden door middel van een boot. De juiste 
datum van de aanleg van de eerste brug over de Vaartse 
Rijn is dan ook niet bekend. Wel is met zekerheid te 
zeggen dat er reeds in het jaar 1306 een brug heeft 
gelegen. Waarschijnlijk is deze brug in het jaar 1472 
vervangen of vernieuwd. We vinden namelijk vermeld 
dat in dat jaar de stad Utrecht, met toestemming van 
de bisschop en het kapittel, een nieuwe brug laat bou- 
wen. Deze brug moest echter door de inwoners van Jut- 
phaas onderhouden worden. Later hebben de Heren der 
Staten van Utrecht er een tolbrug van gemaakt. Iedere 
passant mocht toen tegen betaling de brug passeren. 
Zij hebben de brug tot in de eerste helft van de 18e eeuw 
in bezit gehouden, waarna zij de brug met de tol- rechten 
verkochten aan de heer Esaye Gillot van Heem- stede. Deze 
heer was de trotse bezitter van het kasteel Heemstede. 
Omdat het gebied rond Jutphaas het in de middeleeuwen 
nogal eens zwaar te verduren had als er weer eens een 
oorlog werd gevoerd door de Hollanders en Geldersen tegen 
de stad Utrecht, of als de bisschop van Utrecht ten 
strijde trok, wat ook nogal eens voorkwam, moest 
ook de brug het ontgelden. We zien dan ook dat de brug, 
wanneer er weer eens werd gevochten in het "Jutphase", 
bij wijze van voorzorg werd afgebroken teneinde op die 
manier de doortocht aan de vijand te beletten. 
Dit gebeurde onder andere ook in het jaar 1585 toen de 
Spaanse troepen het op de kastelen op het Over-Eind ge- 
munt hadden. 
Aan het eind van de 18e, of het begin van de lge eeuw, 
is er een nieuwe brug gebouwd. We zien namelijk op een 
afbeelding uit het jaar 1883 dat er tussen het Over- 
en Neder-Eind een dubbele ophaalbrug is gebouwd. 
Aan het eind van de ige eeuw is echter duidelijk te mer- 
ken dat de Vaartse Rijn voor het steeds drukker gewor- 
den scheepvaartverkeer te smal is. 
om die reden wte verbreden. ordt dan ook besloten om de Vaar@tse Rijn 
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Afbeelding uit het jaar 1883; dubbele ophaalbrug. 
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Daartoe werden, zowel aan de straatzijde als aan de zijde 
van het kasteel Rijnhuizen, stroken grond en der- gelijke 
opgekocht. De toenmalige eigenaar van Rijnhuizen had 
echter bij de verkoop van een stuk grond langs de Vaartse 
Rijn bedongen dat het zgn. "theehuisje", dat door de 
verbreding van de Vaartse Rijn moest verdwijnen, weer 
herbouwd moest worden. Ook het zogenaamde 11 brug- huis", 
welke aan de Neder-Eindse kant van het water stond, moest 
toen voor deze verbreding wijken. In dit brughuis werden 
door de Utrechtse of lisselsteinse notarissen veilingen 
en verkopingen gehouden. Daarnaast fungeerde het als 
café. 
In het jaar 1884 kwam de huidige Rijnhuizerbrug over de 
verbrede Vaartse Rijn gereed. Deze brug is in opdracht 
.van het Rijk aangelegd. 



 

Ze hebben hem anno 1979 bijna honderd jaar in beheer. 
Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat deze, toch wel 
markante brug op een even markante plaats, zijn eeuw- 
feest vieren zal. 
Rijk en gemeente hebben duidelijk andere plannen en 
willen hem vervangen door een moderne en bredere brug. 
De Rijnhuizerbrug zal dan moeten verdwijnen. 
Zoals zo vaak gebeurt zijn financiële motieven daar de- 
bet aan.Dan zal opnieuw een machtige brok historie voor 
altijd "historie" zijn. 
Het ware wenselijk dat de gemeente Nieuwegein en Rijks- 
waterstaat nu eens NIET de financiële motieven laten 
prevaleren, doch één om verschillende redenen onmisbare 
brug voor het nageslacht zouden willen behouden én 
onderhouden! 
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De godsdienst van de Grieken. (2) 

door Henk van Wiggen. 

In het laatste gedeelte van het vorige artikel over de 
Griekse goden (oktober 1979. nr.4) schreef ik dat de 
Homerische wijsheid luidde:"Mens is mens en god is god". 
In dit artikel wil ik wat dieper ingaan op dit centrale 
probleem. 

Er schijnen twee manieren te zijn om de relatie tussen 
mens en god te bekijken. De twee manieren schijnen to- 
taal aan elkaar tegenovergesteld te zijn, maar toch zijn 
beiden sterk aanwezig in de Griekse traditie. 
Als ik naar 
uitspraken: 

de vorige zin kijk, denk ik aan de volgende 

Pindaros zegt:" Probeer nimmer Zeus te worden. Voor een 
sterfelijk iemand is alleen een sterfelijk lot gerecht- 
vaardigd ". 
maar dit is echter niet de enige houding waarvan wij ons 
bewust moeten zijn. Wat te zeggen van de opvatting van 
de religieuze taak van de mens die wij bij Plato vinden, 
namelijk dat het doel van de mens is zich zoveel mogelijk 
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te assimileren met god. En wat te zeggen van Aristote- 
les die zegt: 

"Leg de sterfelijkheid zover mogelijk van je af". 
Welk idee is nu representatief voor de Griekse gods- 
dienstgedachten? 
Is er een onoverbrugbare kloof tussen sterfelijk en 
onsterfelijk, tussen mens en god, en leiden pogingen 
tot overbrugging van de kloof alleen maar tot rampen, 
of is het de plicht van de mens een leven te leiden 
dat de verwantschap met de goden zou benadrukken? 
ongetwijfeld zijn beide ideëen sterk aanwezig. Profes- 
sor Rose heeft aangetoond dat de sleutel tot het be- 
grijpen van onderliggende strukturen van de Griekse 
godsdienst ligt in de organisatie van de Homerische 
gemeenschap. (1) 
Het is de religie van de helden die wij in de gedich- ten 
te zien krijgen. weinig of niets wordt gezegd over 
de godsdienst van het gewone volk. In de ogen van de 
oorlogszuchtige aristokraten vormden goden en mensen 
een maatschappij, georganiseerd op basis van een sterk 
klasse-onderscheid. De hoogste klasse van aristokraten 
waren de goden; hun relatie tot de mensheid is dezelfde 
als de relatie tussen hogere en lagere standen. De ana- 
logie tussen deze twee is van belang als wij vragen be- 
kijken betreffende wederzijdse relaties en betreffende 
sterfelijkheid. 
De goden behoren tot de hoogste laag van één komplexe 
gemeenschap. De goden werden geboeid door sterfelijke 
schoonheid. Zij gingen om met mooie vrouwen en hadden 
nakomelingen. Deze nakomelingen werden de koningen van 
de mensen met de titel 'geboren uit een god'. Bijvoor- 
beeld: van het koninklijk paar in Phaeacia was Alcinous 
de kleinzoon van Poseidon. ( de god van de zee ) 
De kinderen die voortkwamen uit deze gemengde huwelijken 
waren sterfelijk. Dit benadrukt de absolute scheiding 
tussen sterfelijken en onsterfelijken. Datgene wat de 
goden ons peil deed naderen was een element van mense- 
lijk natuur in de goden en niet een element van godde- 
lijk natuur in de mensen. 
Verraad of ontrouw jegens de heer is een onvergeeflijke 
misdaad. Bijvoorbeeld: de mens Sisyphos werd veroordeeld 
1I)Rose, H.J. Modern methods in Classidal mythology.19,30
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tot eeuwige marteling, omdat hij Zeus beledigd had. 
Het is deze zaak van rang, prestige en macht die de go- 
den zo scherp scheidt van de mensen. 
De manier om de jaloezie van de goden op te roepen was: 
het vergeten van de eigen sterfelijkheid. In deze onover- 
brugbare kloof tussen sterfelijk en onsterfelijk lag het 
verschil dat aan de goden het recht gaf om net zo wreed 
en grillig te handelen als zij wensten. 
Bij Homeros is de wil van een belangrijk persoon wet. 
Hij doet geen dingen omdat ze juist zijn. Neen, omdat hij 
een aristokraat is, zijn de dingen die hij doet juist. 
De les van Homeros is duidelijk: de mensen moeten een ze- 
kere afstand houden van de goden en niet proberen in de 
sferen van de goden te komen. 
De twee religieuze ideëen (a. onsterfelijkheid die een 
verheffing tot godheid inhoudt en b. onderwerping aan 
een hogere macht.) komen op in sferen' die gewoonlijk 
met lchthonischel en 'Olympische' relegie worden aange- 
duid. 
ik bekijk nu eerst de termen 'Olympisch' en lchthonischl. 
Allereerstbehandel ik de term 'olympisch' 
De goden, die hieronder vallen zijn diegenen die verble- 
ven op de berg Olympus. zij behoren tot de sfeer van de 
hemel. 
De Olympiërs worden zo genoemd, omdat zij wonen op de 
olympus, een aardse berg, die iedere Griek kon zien. 
Deze berg staat op de aarde. Hierdoor ontstaat er een 
nauwe band met het aardse. Het feit dat de Olympiërs 
als hemelse goden werden gezien, is te danken aan de 
schrijvers. De top van de Olympus ligt in de pure lucht. 
Deze pure lucht verraadt de aanwezigheid van de goddelijk- 
heid. 
De sterfelijke mens ademt niet die pure lucht, maar ademt 
de verdorven, sterfelijke, aardse lucht in. Hier belanden 
wij dan in de sfeer van lchthon'. (= aarde) 
Het verschil tussen lchthonisch en olympisch' is het ver- 
schil tussen aarde en hemel. 
Ik heb nu een onderscheid gemaakt tussen 'olympisch' en 
lchthonischl, tussen goden van de hemel en goden van de 
aarde. De klassifikatiemethode kan leiden tot de veronderstel-



 
 

-50- 

ling dat bepaalde goden hemels waren en dat anderen 
aards waren. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat 
Apollo en zeus hemels zijn en dat Dionysos aards is. 
Was dit onderscheid er wel zo duidelijk voor de Griek? 
Ik denk van niet. Als we kijken naar Griekse auteurs 
dan zien we dat Zeus (de oppergod van de 01,ympiërs) 
wordt aangeduid als .... lchthonios'. 
Het bovengen
te trekken. 

oemde onderscheid is dus niet zo eenvoudig 

Het komplexe karakter van de Griekse goden is het ge- 
volg van een komplexe oorsprong. ( zie kringperiodiek 
oktober 1979, pag. 27-28 ) Er waren vele soorten reli- 
gie in Griekenland en enkele van deze soorten waren 
verbonden met de verering van bepaalde goden, waardoor 
men in eerste instantie geneigd is te denken, dat iedere 
god een ander soort religie vertegenwoordigde: hier de 
olympiërs, daar Dionysos, weer elders Demeter en Kore. 
wij moeten ons ervan bewust zijn dat de aanbidders van wat 
wij beschouwen als tegengestelde soorten religie dezelfde 
god voor heel verschillende doeleinden kunnen oproepen. 
Het kan slechts leiden tot onwerkelijkheid 
als we proberen orde en rede te ontdekken in zaken die 
we alleen kunnen zien als 'zaken van ongelijkvormigheid'. 
Terugkomend op de aan het begin van dit artikel gestelde 
vraag welke religieuze houding overheerste bij de gewone 
Griek, de Homerische erfenis van sterfelijke gedachten 
voor stervelingen of de hoop op onsterfelijkheid en assi 
milatie met de goden, moet ik zeggen dat de 'overwinning 
ging naar de Homerische opvatting. 
Een meer spirituele opvatting over mensen, dood en goden 
bleef een uitzondering tot tenminste eind 5e eeuw voor 
Christus. 
De beïnvloeding van de literaire kreaties van Homeros 
op de religieuze beleving was weliswaar oppervlakkig 
en was zeer zeker een belemmering voor de ontwikkeling 
van een echte innerlijke religie, maar het was 
een feit. 
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IJZER; een nieuw metaal aan het einde van de bronstijd. 

door Leen Hamerslag. 
Het is niet zo gemakkelijk voor ons land om aan te ge- 
ven wanneer de ijzertijd begint. De grote moeilijkheid 
is dat de laatste bronstijd, zonder grote storing, in 
de vroege ijzertijd overgaat. ons kleine landje werd 
door uitlopers der grote culturen geraakt. Dat bewijzen 
de grafgiften die zeldzaam weinig metaalgiften bevatten 
en waarin ijzer helemaal zeldzaam is. 
De ijzertijd is in het algemeen gekenmerkt door het ge- 
bruik van ijzeren wapens en werktuigen en tenslotte ook 
door het eerste geld in muntvorm. 
Het is echter net als bij de steentijd, toen brons ook 
de steentijd niet ineens afsloot. Nu maakte het eerste 
gebruik van ijzer ook geen einde aan de bronsbescha- 
ving. Eerst als het ijzer te verwerken is, en men snij- 
dende werktuigen van behoorlijk ijzer weet te vervaar- 
digen, kunnen we eigenlijk van de zogenaamde ijzertijd 
spreken. 
lizertechniek en ijzerwinning brachten een culturele 
verandering. Deze cultuur verandering had sneller plaats 
in de gebieden die dichter bij de eerste ijzereentra la- 
gen en alwaar ook de techniek daarvoor aanwezig was. 
In ons land, zover verwijderd daarvan, verliep dat veel 
trager. 
Het is bewezen, dat die geleidelijke verandering van de 
bronstijdbeschaving plaats had door invloeden uit Grie- 
kenland en Italië. 
De Midden-Europese cultuurgroep van de oudere ijzertijd 
wortelt in hoofdzaak in bovengenoemde bronsbeschaving, 
maar breidde zich steeds verder uit en deed nieuwe cul- 
tuur groeperingen ontstaan, waarvan de grenzen lang niet 
meer met die uit de bronstijd samen vallen. Dit was mede 
een gevolg van de toenemende civilisatie en bevolkings- 
dichtheid; het aantal groepen neemt toe, ieder gebied 
wordt wat beperkter en de vormen van rijkdom groter. 
In de geografisch meer afgesloten gebieden hield de oude 
bronscultuur veel langer stand, zoals bij de paalwoning- 
bouwers van Noord- en West-Zwiterland en van de Boven- 
Rijn. 
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Het is daarom begrijpelijk, dat voor vele gebieden het 
juiste begin van de ijzertijd moeilijk valt aan te wij- 
zen, te meer daar in die gebieden,in deze periode, 
geen migraties hebben plaatsgehad. En al zal ook daar 
het nieuwe metaal geleidelijk aan zijn binnengedron- 
gen; toch behield het brons, door zijn mooie goudglans 
nog steeds een bevoorrechte plaats voor het versieren- 
de element. 
in Midden-Europa, waar, in het begin van de nieuwe pe- 
riode, het ijzer als nieuw en zeldzaam metaal nog zeer 
kostbaar was, werd het in verband met zi'n duurzaamheid 
en sterkte vanzelfsprekend alleen voor de voornaamste 
wapens gebruikt. Het brons werd nu gebruikt voor de 
versiering. Spoedig werden nu ijzeren zwaarden, sluit- 
spelden en andere voorwerpen door de handelaars hierheen 
gebracht of van stam tot stam verhandeld. 
Het oudste ijzerland van Midden-Europa is Noricum, van 
waaruit het gebruik van het nieuwe metaal zich naar 
alle zijden verbreidde. Hier ligt aan het prachtige berg 
meer, in Salzkammergut tegen de steile hellingen, het 
stadje Hallstatt.met ongeveer 1300 inwoners. Het ligt 
aan de westelijke oever van het Hallstättermeer; omringd 
door een steil gebergte. Er zijn belangrijke zoutmijnen, 
die sinds de prehistorie worden geëxploiteerd. In 1846 
heeft men in de buurt van de zoutmijnen een 
gevonden met bijna 1000 prehistorische graven met prach- 
tige grafgiften. 
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De eerste Hallstattperiode (1000-700 voor Christus) 
wordt gekenmerkt door het voorkomen van bronzen en grote 
ijzeren zwaarden. De bronsinvloed was dus nog aanwezig. De 
tweede periode (700-500 voor Christus) geeft een kort 
zwaard te zien, terwijl brons de functie van sieraad in- 
neemt, dat dan ook veelvuldiger voorkomt. 
Gedurende deze periodes is er een levendige handel met 
landen rond de Middellandse Zee, hetgeen blijkt uit het 
voorkomen van geïmporteerde voorwerpen, zoals bronzen 
vaatwerk, emmervormige vaten of situlae, ketels, scha- len 
enz. 
Gebruiksvoorwerpen meegegeven in de graven , bestonden 
voornamelijk uit wapens en strijdwagens; klein van vorm en 
vierwielig. Het vaatwerk van aardewerk was handgemaakt en 
vaak versierd met ingekerfde geometrische figuren die 
mediterrane en Voor-Aziatische invloed vertonen. Hun 
vestingen waren goed verdedigbaar en vaak 
door wallen beschermd. 
De talrijke vondsten van wapens, paardentuig en wagen- 
beslag hebben tot de veronderstelling geleid, dat de 
Hallstatt inwoners een militaire bovenlaag vormden, die 
grote delen van Europa beheersten. 
..Langs de Donau drong de kennis van het ijzer snel door 
tot aan de Rijn en ontwikkelde zich daar, waar bruikba- 
re ertsen werden gevonden. ( De Jura-gebieden, Bourgon- 
dië en Lotharingen ). 
In de omgeving van Couvin zijn overblijfselen van ijzer- 
ertsontginningen gevonden, de zogenaamde "abannets" 
Pas in de eerste helft van het laatste voorchristelijke 
millenium kwam het ijzer meer algemeen in gebruik, zo- 
dat eerst dan met recht van ijzertijd gesproken kan wor- 
den. 
De ontwikkeling van de ijzercultuur stelt de kennis van 
het smelten van de ijzerertsen voorop. Het winnen van 
ijzer uit zijn ertsen als noodzakelijke vinding voor de 
verdere technische ontwikkeling, bracht een algehele 
ommekeer ten opzichte van de bronstechniek. 
Het bewerken en zeker het winnen van het ijzer uit zijn 
ertsen is eerst veel later geschied, dan met de andere 
metalen gebeurd is. Hoewel nu ijzererts in grote hoe- 
veelheden voorkomt, méér dan welk ander erts ook.
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De oudste smeltovens bestonden uit een gesloten ruimte. 
Daarin werden afwisselend lagen ijzererts en houtskool 
gelegd, die vervolgens in brand gestoken werden. Om de 
nodige lucht voor het vuur te verkrijgen werd dit met 
een soort blaasbalg toegevoegd. Zo verkreeg men op de 
bodem van de oven een week en slakachtig product. 
De slakken wist men hamerend te verwijderen, terwijl 
het zo verkregen smeedijzer telkens opnieuw verhit werd. 
De apparatuur uit die tijd maakte het slechts mogelijk 
een koolstofarm ijzer te krijgen, dat een zeer hoog .-
smeltpunt heeft. 
Weeren, blz. 362. en Kossinga, G. blz.1, wijzen erop, 
dat ook de onopvallende kleur van de ijzerertsen, ' , 
over de bonte, dikwijls door zwavelverbindingen mooi 
geelgekleurde koperertsen, wel degelijk de ontdekking van 
het ijzer heeft tegengehouden. Dit alles neemt 
niet weg, dat ook zuiver ijzer, hoewel zeldzaam, vroeg 
genoeg bekend blijkt, zij het dan ook alleen als 
ijzer of als gedegen tellurisch ijzer. 
En waarom zou men zo'n toevallig gevonden stuk gedegen 
ijzer, dat tamelijk week is, door koudhameren dan niet 
even goed bewerkt hebben als het koper? Dit werd koud 
gesmeed, evenals later de bronzen voorwerpen. Een voor- 
beeld daarvan vormt een vondst in twee graven te El 
zen ten zuiden van Cairo, uit de tijd der eerste Dynas- 
tie van Egypte, dus vroeger dan 3000 jaar voor 
(Déchelette, J. blz. 30.). Deze vondst bestaat uit ijze- 
ren kralen in de vorm van kleine cylindrische buisjes. 
Hoewel deze kralen uit zuiver.ijzer bestaan, is dit ' 
niet meer dan een uitzonderlijke merkwaardigheid, die 
met een mogelijk begin van de ijzertijd wellicht niets 
te maken heeft. 
ook uit het Noorden kwamen zulke ijzervondsten uit gra- 
ven, die men in de tweede helft van de derde bronsperio- 
de plaatst, dat wil zeggen omstreeks 1200 volgens Monte- 
lius, of in de 14e-eeuw '. voor  Christus (Kossinna). 
De laatste vermeldt dergelijke vondsten uit grafheuvels 
op Seeland en Bornholm. 
Veel langer duurde het, eer men staal technisch wist te 
bewerken. Men bereikte dit door het slakachtig ijzerpro- 
duet meermalen uit te smelten, waardoor het ijzer meer 
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koolstof opnam. Staal is namelijk ijzer met meer dan 
0,6% C. gehalte. 
De geleidelijke verbreiding van ijzerwinning en ijzer- 
technieken over Europa en het feit, dat deze ontdekkin- gen 
een hogere ontwikkeling veronderstellen, sluiten feitelijk 
uit, dat men deze ontdekking voor de oude we- reld op 
meerdere plaatsen zoeken moet. Toch meende men 
in het midden van de vorige eeuw nog, dat het ijzer in 
de cultuurlanden van het Zuiden, duizenden jaren voor 
onze tijdrekening, algemeen werd gebruikt. Daarentegen 
zou in Noord-Europa dit metaal eerst enkele eeuwen na 
Christus voorgoed bekend zijn geworden. 
Lange tijd geloofde men, dat Egypte het land van oor- 
sprong van de ijzertechniek moest zijn en gold het als 
axioma, dat het ijzer in Egypte reeds tijdens de eerste 
dynastie gebruikt werd. Immers men hield het voor onmo- 
gelijk, dat steenblokken voor pyramiden en andere grote 
bouwwerken zonder ijzeren gereedschappen bewerkt waren. 
Reeds Montelius,o., blz. 295 voerde evenwel vele bewij- 
zen aan, dat dit in Egypte geschiedde met koperen of 
bronzen werktuigen en dat de sporen van ijzeren gereed- 
schap op de stenen gedenktekenen van het nieuwe Rijk 
aantoonbaar zijn. 
Pas later bleek, hoe men in Noord-Europa in de steentijd, 



  

zonder gebruik van welk metaal ook, niet alleen steen 
wist te doorboren, maar zelfs te zagen. Bovendien le- 
vert het oude Mexico en Centraal-Amerika voorbeelden 
genoeg, hoe grote, met reliëfs rijk versierde bouwwer- 
ken uit de prac-Columbiaanse tijd tot stand kwamen zon- 
der gebruik van ijzeren gereedschap. Het ijzer werd daar 
later door de Europeanen ingevoerd. ook Egypte 
zelf leverde prachtige bewijzen dat ook daar, zonder 
gebruik van ijzeren werktuigen, de geweldige en prach- 
tige monumenten zijn verrezen. Thans heeft men een mas- 
sa bronzen wapenen en gereedschappen uit de 18e Dynas- 
tie, terwijl men geen zekere vondst van bewerkt, niet 
gedegen ijzer kent uit de tijd voor de Ige Dynastie. 
Men weet nu, hoelang in Egypte werktuigen en wapens uit 
brons algemeen in gebruik waren en wanneer deze plaats 
maken voor ijzeren artefacten, met andere woorden, 
wanneer in Egypte van ijzertijd kan worden gesproken. 
Daarvoor zijn typerend dat twee door Flinders Petrie in 
Fayoem onderzochte steden, waarvan Kahun gebouwd werd 
voor de arbeiders die aan de pyramide, van de tot de 
12e Dynastie behorende Koning Sesotris II, werkten. 
Over Sesotris 11, 1897-1877 voor Christus, is maar wei- 
nig bekend. in Griekse bronnen wordt hij samen met zijn 
opvolger, Sesotris III, 1878-1843 voor Christus, als 
één Farao Sesotris vermeld. Deze zou zeer grote 
gen hebben gedaan, tot in Europa toe. Dit riioet sterk 
dreven zijn, maar het is bekend dat hij grote militaire 
campagnes leidde. De tweede stad Gurob werd onder de 
18e Dynastie, ten tijde van Thutinoses III, gesticht. 
In beide steden vond Petrie een grote hoeveelheid werk- 
tuigen, allen van steen of brons, maar niet één spoor 
van ijzer of van ijzeroxyde. Indien ijzer aanwezig ge- 
weest was kon dit niet zijn weggeroest, omdat zelfs 
houten voorwerpen, weefsels en papyrus bewaard zijn ge- 
gebleven. Men mag daarom veilig aannemen, dat ijzer 
nog niet in gebruik was. (montelius, O., blz.305.). 
Daarmede is ook in overeenstemming, dat in de inscrip- 
ties van de Amarna-tijd (15c-14e-eeuw voor Christus) 
wel van ijzer wordt gesproken, doch steeds als van een 
duur en zeldzaam metaal. 
Als onder de geschenken van de Hetiten-koning, Tusch- 
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ratta aan de Egyptische Koning Amenhotep 111 (ca.1408- 
1372 voor Christus) van prachtige kostbare ijzeren dol- 
ken gesproken wordt, dan waren deze zeker van gedegen, 
natuurlijk ijzer en niet uit ijzererts vervaardigd. 
Hetzelfde geldt ook voor de buitengewoon mooie dolk uit 
het graf van Tutanchamon uit de 14e.eeuw voor Christus, 
die zo goed als roestvrij en staalachtig glanzend gevon- 
den werd. Een bewijs te meer, dat die dolk uit gedegen 
ijzer gesmeed is. (Peake en Fleure, blz. 53). 
ook de Egyptische inscripties spreken een zelfde taal, 
al is het niet met zekerheid te zeggen, of men met het 
woord voor metaal vroeger niet het brons aanduiddg,ter- 
wijl dit later ijzer betekend zou hebben. Tekenend is 
het in dit verband, dat het Egyptische woord "baa-e- 
nepel, voor ijzer eigenlijk "geschenk des hemels" bete- 
kent, waardoor men vanzelf aan meteoor-ijzer denken moet. 
Toch meent men ook uit de inseriptieste kunnen bewijzen, 
dat het winnen van ijzer niet voor de ige. dynastie 
opgekomen is; voordien wordt een afzonderlijk woord 
voor ijzer niet gebezigd. Het typische woord voor ijzer 
"bi-n-pet" is niet bekend voor de tijd van het nieuwe 
Rijk. Het komt eerst voor in een religieuze tekst van 
Abu Simbel uit de ige dynastie, waarin wordt geschreven, 
dat de God Ptah romp en hoofd van Koning Ramses II 
uit de electron (zilver en goud legering),zijn benen 
uit brons en zijn armen uit ijzer gevormd heeft. 
( Déchelette, blz. 32). 
Bleek uit de archeologische gegevens, dat de bronstijd 
in Egypte tot in het Nieuwe Rijk voortduurde, ook uit 
de goed bewaarde wandschilderingen in Egyptische 
graven is hetzelfde te lezen. op deze schilderingen worden 
vaak wapens en werktuigen afgebeeld, waarvan 
velen geel of rood en anderen blauw zijn gekleurd. Er 
kan geen twijfel over bestaan, dat rood en geel, koper 
en brons en blauw, ijzer of staal aanduidt. In het graf 
van Ramses III ( begin van de 12e eeuw v.Chr.) zijn 
enige wapens op een wandschildering rood en andere weer 
blauw gekleurd. Dit bewijst, dat nog altijd in het 
begin van het Nieuwe Rijk, naast de nieuwe ijzeren 
wapens, de bronzen in gebruik waren. 
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Op afbeeldingen uit de oude tijd ziet men alleen rood 
of geel gekleurde wapens en werktuigen, maar geen blauwe 
Het ijzer als blauw gekleurd metaal op de wandschilde- 
ringen in Egypte wordt steeds afgebeeld in handen van 
negers, wat volgens obermaier,H, blz 328, de Afrikaan- 
se oorsprong van dit metaal verraadt. 
Van grote betekenis is in dit verband het antwoord van 
de Hetitische Koning Chattusil aan Ramses II, waarin hij 
betreurt, dat hij aan de wens van de Egyptische Koning 
nietkan voldoen, daar hij in zijn voorraadsruimten in 
Kizvadna geen ijzer meer voorradig had en daarom be- 
looft het spoedig te zullen aanmaken. Hij zond intus- 
sen,als blijk van zijn goede wil, een ijzeren zwaard, 
(Peake en Fleure, blz. 33-34). Kizvadna was een Heti- 
tische vazalstraat aan de zuidelijke oever van de Zwarte 
Zee, ten oosten van de Halys rivier, waar later het rijk 
Pontus is ontstaan. Juist dit gebied is zeer rijk aan 
ertshoudende oppervlakten-lagen. ook Kreta kreeg zijn 
beurt als het oorsprongsland der ijzerwinning en ijzer- 
techniek. 
Eveneens kreeg het vaste land van Griekenland deze eer. 
In een rotsgrafkamer van de benedenstad van Mykene wer- 
den twee kleine ijzeren vinger-ringen gevonden, terwijl 
in Mykene zelf, evenals op Kreta, een ring gevonden werd 
bestaande uit ijzer en goud. Hieruit blijkt, dat beide 
metalen als gelijkwaardig golden. 
Dit alles bewijst wel, hoe kostbaar het ijzer toen was, 
en hoever men toen nog van een eigenlijke ijzertijd 
verwijderd was. Eerst veel later wist men zoveel smeed- 
ijzer te winnen, dat men de eerste werktuigen daaruit 
kon maken.Typerend is het volgende: voor de kampspelen 
en bij het dodenfeest ter ere van Patroeles stelt Achil- 
lus als prijs voor de winnaa@,discus werpenleen ijzeren 
schijf ter beschikking, waarvan verteld werd, dat de be- 
zitter daarmee voor minstens vijf jaar voldoende ijzer 
had voor zijn werktuigen. Dat er ook wapens uit vervaar- 
digd kondenworden wordt niet vermeld; de wapens uit Ho- 
merus,tijd bestonden, zoals bekend is, nog uit brons. 
De werkelijke ijzertijd begon in Griekenland eerst na 
de Mykeense tijd, in het begin van de 12e. eeuw voor 
Christus. 
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Voor-Azi@5kan al heel moeilijk het oorspronkelijke land 
van de ijzertechniek zijn, want de spijkerinseripties 
uit Chalden en Assyrië spreken eerst van ijzer na het 
jaar 1000 voor Christus. Verder weten we, dat de Assy- 
rische Koning Assoernasjirpal II, bij de verovering van 
de ASsyrische steden, behalve goud, zilver en koper, ook 
ijzer buit maakte. De wegen liet hij, volgens die in-. 
scripties, nog uitsluitend met behulp van bronzen werk- 
tuigen aanleggen. 
op grond van aanwijzingen in bijbelteksten meende Belck 
te kunnen bewijzen, dat de Philistijnen de eigenlijke 
uitvinders van de ijzerwinning en - techniek moesten zijn. 
( Belck,W., 1907, blz. 334-381 ). Uit zijn onderzoek 
blijkt, dat de Philistijnen het ijzer eerder gekend heb- 
ben dan de Joden. De Joden hebben het ijzer in Egypte 
niet gekend, want bij alles wat zij bij hun uittocht mee- 
namen, wordt ijzer niet genoemd. 
Toch kunnen de Philistijnen moeilijk de uitvinders geweest 
zijn, omdat er in hun gebied geen ertsen voorkomen; ver- 
der zijn er noch de primitieve ovens noch slakken gevon- 
den. 
Terwijl dus in Egypte, Kreta en Griekenland de ijzertijd 
omstreeks 1200 voor Christus begint, geschiedt dit in Voor-
Azië eerst in de 10e. eeuw voor Christus. 
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Geheel anders zijn de toestanden in het Noorden van Azië. 
We weten reeds, dat Ramses Il bij de 
Chattusil om ijzer vroeg, wat deze hem echter listig 
te onthouden. Er was daar in het Hetitenland de streek 
Kizvadna, het latere Pontus, waar in de 13e. eeuw voor 
Christus ijzer algemeen bekend was en in grote hoeveel- 
heden werd gewonnen. Ook Genesis IV, 22 wijst naar deze 
streken, waar Tubaleain een hameraar en smeder in alle 
werken van koper en ijzer was. De tekst Jeremias XV, 12 
is weliswaar niet zo heel duidelijk en nogal lastig uit 
het Hebreeuws te vertalen, maar wijst toch op de her- 
komst van ijzer uit het Noorden. 
Belck herinnert aan de Genesis-tekst, maar laat die 
der met rust, terwijl het toch erg belangrijk is om te 
weten waar die Tubal woonde en het er minder op aankomt 
van wie de Joden ijzerwinning en - techniek geleerd 
ben. 
Ook wordt in de Griekse overlevering het land der 
'@Chalyber" genoemd, ten westen van de Tibarenen, waar 
naar Joodse overlevering "Tubaleain" woonde. 
Met het woord "Chalybs" werd door de Grieken staal aan- 
geduid. zo gaf het land van oorsprong zijn naam aan dit 
nieuwe metaal; zoals het koper in de Oudheid de naam 
Cyprus kreeg. 
In Zuid- en midden-Italië begint de ijzertijd omstreeks 
1000 voor Christus. In Noord-Italië verschijnen ijzeren 
wapens eerst in de 10e. eeuw voor Christus, maar in de 
ge. eeuw worden daar ook nog wapens van brons gemaakt. 
In de Oost-Alpen komt het ijzer sedert 1000 voor Chris- 
tus spoedig algemeen in gebruik, maar toch wil Kossinga 
deze tijd liever tot de bronstijd rekenen. 
Een voorname rol speelt het Krainerland. In de grote 
grafvelden van dit gebied zijn prachtige sieraden gevon- 
den, maar ijzeren wapens vindt men er eerst in de Laat- 
Hallstatt-tijd, terwijl dan de sieraden weer uitsluitend 
van brons zijn. 
Geheel anders is deze verhouding in,het om zijn zoutri' 
dom zo dichtbevolkte industriegebied van, Hallstatt in' 
Salz Kammergut in Oostenrijk. Hier zijn reeds in de 
re Hallstatt-tijd in hoofdzaak ijzeren wapens gevonden. 
In de omringende gebieden van Z-Duitsland en ' ''   1 
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zijn de verhoudingen weer anders dan in de Krain. ook 
daar wordt het ijzer sedert 1000 voor Christus algemeen 
gebruikt voor sieraden of als versiering in bronzen arm- 
banden en in bronzen grepen van zwaarden. 
De Illyrii@rs, die zich over Bohemen en Silezië nog tot 
in Z-Posen en de Lausitz verbreidden, en aan wie dezelf- 
de typische versieringen met ijzer in hals- en armpingen, 
dezelfde ijzeren wapens, enz. worden toegeschreven, bein- 
vloedden volgens Kossinna de Germanen van N-Duitsland en 
zelfs Skandinavië. Zo zou langs de oderweg het ijzer als 
importwaar en de ijzersmeedkunst van de Illyriërs de Ger- 
manen hebben bereikt. 
De Germanen moeten ijzer al zeer vroeg, reeds voor 1000 voor 
Christus, vanuit het Zuiden gekregen hebben, want 
al in de IVe. periode van de bronstijd, volgens Kossinna 
(1150-1000), kenden ze het verwerken van ijzer voor klei- ne 
sieraden. ook bij de Germanen zien we dus, dat ijzer 
het eerst voor kleinere sieraden en pas later voor wapens 
gebruikt wordt. De gevonden ijzeren wapens uit deze vroe- ge 
periode zijn dan ook allen ingevoerd uit de Alpenlan- den. 
Het ijzer was nog een kostbaar en zeldzaam metaal 
en daarom kan men nog niet van een eigenlijke ijzertijd 
spreken. 
Kossinna wil voor N-Duitsland,tussen 750-700 voor Chris- 
tus, een overgangstijd aannemen. Dan eerst komt een in- 
heemse ijzerwapensmeedkunst op. Kossinna meent aangetoond te 
hebben, dat het ijzeitnzijn bewerking via de Illyriërs tot 
de Germanen is gekomen en daarmee ook het woord voor ijzer. 
Aldus blijkt, dat in Noord-Europa, door zijn relatief on- 
gunstige ligging, op het einde van het tweede voor chris- 
telijk millenium, de bronstijdbeschaving veel langer voort- 
duurde dan in de meer zuidelijke landen. Al zijn uit deze 
periode uit N-Europa wel geïmporteerde ijzeren voorwer- 
pen bekend, toch is het heel begrijpelijk, dat de chrono- 
logische bepaling van de Noord- en Zuid-Europese archeo- 
logen sterk uiteenloopt. 
Het chronologische samenvallen van het einde van de Noord- 
Europese bronstijd met de oudere ijzertijd in Zuid-duitse 
gebieden is (was) een bron van verwarring voor een juiste 
datering. 
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In ronde cijfers uitgedrukt valt de ijzertijd van pré- en 
proto historische Europa tussen 1000 v.Chr. en Christus 
geboorte en wordt algemeen verdeeld in een ou- 
dere(brons-ijzer) ijzertijd, de La-Tène periode. Toen 
werd gebruik van ijzer van ijzer in geheel Europa alge- 
meen en de bewerking van dit metaal bereikte een hoogte 
punt. 
De La-Tène periode volgt in de 5e eeuw voor Christus op 
de Hallstatt periode. ook deze periode is, even als die 
van Hallstatt naar een klassiekevindplaats genoemd, na- 
melijk naar La-Tène. 
In 1858 ontdekte Schwab en.Desor aldaar een blokhuisvor- 
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mige versterking. De vondst was daarom zo belangwekkend, 
omdat de gevonden voorwerpen evenzeer van de Hallstatt- 
als van de Romeinse cultuur verschilden. Ze is nog be- 
langrijker, omdat ze de beschaving weergeeft van een 
bepaald volk, de Ketten, door de Romeinen "Galliërs" 
genaamd. 
zijn de oudste ijzeren wapens door houtskoolgloed- en 
snelle afkoeling alleen oppervlakkig gestaald, de Kel- 
tische ijzerindustrie van de La-Tène-tijd kende daaren- 
tegen buiten wel-ijzer ook wel-staal, dat wil zeggen, men 
wist ijzer koolstofrijker te maken, en het te har- den. 
Gallische wapens uit Alesia bezitten een kern van staal, 
waartegen weekijzer werd aangeswieed, dat door 
koudhameren gehard werd (obermaier,H,1931, blz.328). 
Zo zien we dus het nieuwe metaal "ijzer" een nieuwe 
periode inleiden van ca. 1000 v. Christus tot Christus 
geboorte, die naar gelang de ligging van de streken ten 
opzichte van de eerste ijzereentra eerder of later aan- 
vangt. 

~ 
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FOTO-RUBRIEK. 

Voor onze fotorubriek hebben we weer gebruik gemaakt 
van onze eigen fotoverzameling. Van het Vreeswijkse 
ziet U een afbeelding van de Lekstraat zo omstreeks 
het begin van deze eeuw. De prent is gemaakt in de 
richting van de Oudesluis. Links ziet U wat thans de 
Gildenborch is. Achter de fraaie bomen kunt U nog net 
een blik werpen op de Molenstraat. Een kiekje, dat on- 
getwijfeld midden in de zomer is gemaakt en wel in een 
welvarend dorp. Wanneer U op de kleding van de -' ' 
let, dan mag U best aannemen, dat het zondag was toen 
de foto is gemaakt. of .... en dat gebeurde in die 
ook.... men wist dat de fotograaf langs kwam en daar- 
voor liep het hele dorp uit. 

De Jutphase afbeelding toont U een stukje Nedereindse- 
weg. De foto is gemaakt ter hoogte van de huidige 
Ten Baanstraat. De boerderij rechts op de foto stamde 
uit de zeventiende eeuw. Ze is in de twintiger jaren 
afgebroken om plaats te maken voor de groep huizen, 

 thans onder meer slagerij Blommestein is geves- waarin
tigd. 
Midden op de foto, die gemaakt is vanuit westelijke 
richting, ziet U nog juist het brandspuithuisje, dat 
vroeger op het Sluisje stond. 
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In het artike.1 "De historie van de windmolen" ( 2e jaar-
gang nr. 1 ) is op pagina 15 een storende fout geslopen. 
Vermeld werd dat het aantal windmolens in ons land 1100 
bedroeg. Dit aantal bedroeg echter 11000. onze exuses 
aan de schrijver. 

REDACTIEMEMO'S. 

Rectificatie. 

Naam Kring-periodiek. 

Naar aanleiding van onze oproep aan de leden om een naam 
te bedenken voor ons periodiek zijn een 50-tal suggesties 
binnengekomen. De werkgroep Publicaties heeft hieruit de 
inzending van de Heer Hartmann van Rijnenburg gekozen, 
namelijk "Cronyck de Geyn". Bij de volgende jaargang zal 
van deze naam gebruik worden gemaakt. 
De heer Hartmann van Rijnenburg heeft voor zijn inzending 
het Fotoboekje van Jutphaas ontvangen. De overige inzen- 
ders hartelijk dank voor hun suggesties. 

Fotoboek IJsselstein. 

Onder de naam "IJsse'lstein te kijk" heeft de Historische 
kring Ijsselstein een fotoboek uitgegeven. Het boek be- 
staat uit 95 pagina's met ruim 100 foto's en is verkrijg- 
baar op de adressen: Zomerdijk 37 of Kronenburgplantsoen 
22. Ook bij de plaatselijke boekhandel is het boek ver- 
krijgbaar. De prijs bedraagt f. 15,--. 

Wandelroutes in Nieuwegein. 

Van de Afd. Voorlichting van de Gemeente Nieuwegein ont- 
vingen wij bericht dat een drie-tal wandelroutes in boek- 
vorm zullen worden uitgegeven. De eerste route zal om- 
streeks juni verschijnen en loopt vanaf Winkeleentrum 
Hoog-Zandveld via de Hollandse lissel langs park Oude- 
gein. De werkgroep Historisch onderzoek heeft aan deze 
uitgave meegewerkt door van de historische punten welke 
in deze route voorkomen korte beschrijvingen te maken. 
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De prijs van dit boekwerkje bedraagt f. l,-- en zal ver~ 
kri gbaar zijn bij de Afd. Voorlichting en de plaatse- 
lijke boekhandel. 

Bibliotlieek
. 
Er is een eerste aanzet gemaakt voor het inrichten van 
een eigen bibliotheek. 
in de afgelopen maanden is de "Kring" in het bezit ge- 
komen van de volgende boeken: 

1. Van Ridderhofstad tot Buitenplaats. 
2. De-eerste ansichten van Jutphaas. 
3. De eerste ansichten van Vreeswijk. 
4. IJsselstein te kijk. 
5. Vroonestein (nr.50). 
6. De katholieke Gemeenschap in Nieuwegein. 
7. De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis. 
8. Amsterdam-Rijnkanaal. 
9. Amsterdam-See und Freier Rheinhafen. 
10. Aardewerk in de Noordelijke Nederlanden (oopie) 
11. Berichten van de Fysich Geografische Afd. 
12. Fysische geografie van Nederland. 
13. Historische geografie van Nederland. 
14. Kerkveld (Alg. informatie en informatie over woningen). 
15. Rijksmuseum het Catharijneconvent: Tekst en uitleg. 

Mochten er leden of donateurs zijn die onze bibliotheek 
met een geschiedkundig boek willen aanvullen, dan houdt 
de "Kring" zich hiervoor warm aanbevolen. 

Otto Pijpker. 
~ 

PAULUS BRENGEN; een verdwenen volksgebruik. 

door'A. van Dort. 
In het jaarboekje "Nifterlake" 1932 beschrijft A.E. Rien- 
tjes te Maarsen (kapelaan te Jutphaas van 1906-1911) een 
oud volksgebruik, namelijk "Paulus brengen". 
Ongeveer 50 'a 60 jaar geleden was het op de Stichtse dor~ 
pgn van het Nederkwartier, vooral onder de boerenbevol- 



 
 

-69- 

king, gewoonte om "Paulus te brengen". Die gebruik zat 
vast aan de 25e januari; de gedenkdag van St. Paulus 
bekering. Voor zover na te gaan, bestond dit gebruik 
in Jutphaas, Harmelen, Zuilen, maarsebroek, Maarsen en 
waarschijnlijk in meer plaatsen in het westen of noord- 
westen van de provincie Utrecht. 
Op 25 januari werd er een pop gemaakt van stro, die met 
oude lappen of doeken werd omwonden; of eenvoudiger een 
stok met een paar lappen èr omheen, welke Paulus moest 
voorstellen. De bedoeling was om deze pop droog bij het 
haardvuur te brengen, of in een hoek van de kamer te 
zetten. Gewoonlijk waren het goede buren of vrienden 
die dit probeerden, want wanneer dat lukte moest de 
vrouw des huizes pannekoeken bakken en een feestje ver- 
zorgen. 
Het was vaak een heel werk om de pop droog binnen te 
krijgen, want de bewoners waren op hun hoede en ieder- 
een die er van verdacht werd wel eens een Paulus onder 
zijn kleren te hebben werd natgegooid. 
Waarom het gebruik uit de wereld is geraakt is niet be- 
kend. Ten tijde van Rientjes waren er nog enkele oude 
mensen die het zich konden herinneren. ook in een Til- 
burgse avondcourant wordt vermeld; dat men een strooien 
Paulus bij de haard plaatste, terwijl de huisvrouw koe- 
ken bakte. Wanneer het goed weer was gooide zij een pan 
met boter over Paulus heen, of sloeg hem met een bebo- 
terde koek in het gezicht. Was het weer slecht, dan 
gooide zij hem in het vuur. 

't GEIN. 
door Jan Gussenhoven. 

Per 1 Juli 1971 is Nieuwegein ontstaan uit de gemeente 
Vreeswijk en de gemeente Jutphaas. Velen zullen zich 
misschien afvragen waar de naam Nieuwegein vandaan komt 
en daarbij mogelijk verband zoeken met het kasteel'Oude- 
gein' gelegen tussen Jutphaas en Vreeswijk. Dit verband 
bestaat inderdaad. Het Kasteel Oudegein, ook wel bekend 
als Huis te Gein. Huis in 't Gein, is waarschijnlijk in 
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het begin van de 12e eeuw gebouwd om de bisschopstol te 
beschermen welke daar van oudsher eerst door de Fran- 
kische vorsten en later door de bisschoppen van Utrecht, 
werd geheven. 
Het gebied waar de tol en het kasteel waren gelegen was 
toen reeds bekend als 'het Geynl. Waar de naam vandaan 
komt is niet bekend. Tijdens de landverdelingen van de 
Frankische vorsten wordt van het Gein reeds melding ge- 
maakt; als te zijn gelegen in 'gouwe Instarlakel waar 
nagenoeg de gehele provincie Utrecht deel van uitmaak- 
te. 
Waarschijnlijk door het verlanden van de Kromme Rijn én 
doordat Doorestadt door de Noormannen was weggevaagd 
liet de Bisschop van Utrecht een nieuwe waterweg graven 
van de Tolsteegpoort langs de Liesbosch naar het Kasteel 
oudegein; althans in de omgeving van het Kasteel kwam 
deze vaart genaamd 'de Rijn' in de toendertijd nog mach- 
tige lissel welke via het Klaphek in open verbinding 
stond met de Lek. 
Dat hier een tol te vinden was is niet zo verwonderlijk 
want practisch alle handelsverkeer van en naar Utrecht 
liep via waterwegen. De Noordelijke Nederlanden gingen 
veelal via de Zuiderzee-Vecht-stukken van de Rijnloop- 
Vaartse Rijn-Hollandse Ijssel naar de Lek en Rijn om zo 
verder te gaan naar b.v. Keulen- Vlaanderen- Frankrijk 
enzovoort. 
ie zou kunnen zeggen dat destijds 't Gein zeer strate- 
gisch lag. omdat nu in die periode de rivieren nog niet 
waren ingedijkt gebeurde het zeer regelmatig dat bij ho- 
ge waterstand van Rijn -Lek de landerijen en laag ge- 
legen delen onder water kwamen te staan. Ook de stad 
Utrecht ondervond hier van hinder. 
om aan dit gevaar een einde te maken werd in de IJssel, 
tegen 't Gein aan, een dam gelegd. Het gevolg hiervan was 
dat Utrecht geen open verbinding meer had met de Lek. 
Dit was uiteraard een belemmering voor het scheepvaart- 
verkeer en een nadeel voor de handel. Men plaatste op de 
dam een kraan of lier en nadat de tolgelden waren be- 
taald werden de goederen,via de kraan van het ene schip 
in het andere, overgeladen om zo de weg naar Zuid Euro- pa 
of Scandinavie te vervolgen. 
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Het is duidelijk dat door de aanwezigheid van de tol er 
ook voor het Gein de nodige voordelen waren te halen, 
want een en ander bracht zeker voor die tijd een vrij 
grote welvaart. 
Was Utrecht door het aanleggen van de dam van waterover- 
last verlost; 't Gein was dat zeker niet. Vooral in het 
najaar en winter konden de bewoners van 't Gein de Kerk 
te Eiteren ( West lisselstein ), waaronder 't Gein res- 
sorteerde, veelal niet bezoeken. wegen en paden, voor 
zover men dat zo kan noemen, waren veelvuldig onbegaan- 
baar en levensgevaarlijk. om nu toch aan hun kerkelijke 
plichten te kunnen voldoen, verzoeken de Geyners de bis- 
schop van Utrecht, Otto van der Lippe om een eigen kerk 
te bouwen. In 1217 geeft de Bisschop daartoe zijn toe- 
xstemming. Eerst dan ontstaat er een zelfstandige paro- 
chie ( Kerspel ) met kerk en pastoor. 
Deze parochie, waar later de Gemeente 't Gein uit ont- 
staat, valt onder het Kapittel van St. Marie te Utrecht. 
De gunstige ligging van 't Gein aan de zeer belangrijke 
vaarroute brachten niet alleen welvaart en voorspoed. 
Vele rampen werden 't Gein niet bespaard. De Graven van 
Holland, die in conflicten gewikkeld waren met de stad 
Utrecht en haar Bisschoppen, wat eeuwenlang heeft ge- 
duurd, lieten geen middel onbeproeft om hen te dwars- 
bomen. Het Gein was regelmatig het doelwit van oorlogs- 
zuchtige benden van diverse Hollandse graven, die in hun 
strijd tegen Utrecht ook dikwijls werden gesteund door 
de graven van Gelderland. Ook de Heren van lisselstein, 
Vianen en Kuilenburg kozen in deze strijd meestal de 
kant van de Hollanders. 
Het doel van de vernietiging van 't Gein was om Utrecht 
te treffen in de handel en transporten, die men zelf 
liever over Holland wilde laten lopen. 
In 1202 komt Dirk VII, graaf van Holland, tijdens de zo- 
veelste oorlog tussen Holland en Utrecht, met een leger 
naar 't Gein en verwoest , met uitzondering van het Kas- 
teel, het gehele gebied van het Gein. 
In 1225 komen de Hollanders weer terug. Wat Dirk VII 
niet kon, deed Floris IV dunnetjes over. Met zijn troe- 
pen verwoest hij de pas 8 jaar bestaande parochie en te- 
vens valt het kasteel Oudegein ten prooi aan roof en ver-
nielzucht. 
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In de 13e eeuw krijgt 't Gein nog diverse van deze aan- 
vallen te verduren, die niet alleen de parochie veel 
leed bezorgden maar ook het handelsverkeer zeer veel 
schade toebrachten. Om vooral aan dat laatste het hoofd 
te kunnen bieden, besluit Bisschop Johan van Zierik in 
het jaar 1294 om het Gein "Tot Vrije en gevestigde Stede" 
te verheffen en aan de bewoners, die binnen een nieuw 
te graven gracht aldaar woonachtig waren "Vrijheid en 
regten van poorters of burgers" te geven. 
De bewoners zaten nu wat veiliger in hun stad, maar via 
de stadsrechten kreeg men ook andere privileges, bij- 
voorbeeld het dragen van wapens en ontheffing van be- 
lastingen. Ook werden er in naam van de Bisschop van 
Utrecht "Schout en Schepenen" benoemd met een eigen 
rechtspraak en bestuur over 't Gein. 
intussen was echter i n het jaar 1285 in de IJssel bij 
het klaphek, waar de lissel in open verbinding stond met 
de Lek, door Floris V een dam aangelegd. Hij had daar 
zelfs toestemming voor gekregen van de Utrechtse Bis- 
schop Jan van Nassau. Deze bisschop stond overigens van- 
wege de vele schulden, geheel onder invloed van de kol- 
landse Graven. 
Utrecht was nu zijn belangrijke waterverbindingsweg 
kwijt en kreeg door de dam weinig of te kort aan blus- 
water. om het handelsverkeer niet te belemmeren beslui- 
ten ze in 1285 te Utrecht om een nieuwe waterweg te gra- 
ven van Jutphaas naar Vreeswijk. Dit is de huidige 
Vaartse Rijn, vanaf de Henkelfabriek naar Vreeswijk. 
Nadat de lissel bij het Klaphek was afgedamd, dreigde 
het gevaar van verlanden en dichtslibben. Om dit tegen 
te gaan kwam men op het idee de dam bij 't Gein te slech- 
ten, door te prikken, "door te slaan". Hieraan ontleent 
de Doorslag zijn naam. De Hollandse IJssel bleef daar- 
door een betrekkelijk open water voor lokaal verkeer, 
onder andere IJsselstein-Montfoort-Gouda enz. Het grote 
en internationale handelsverkeer verplaatste zich echter 
naar Nieuwe (nye) dam van Vreeswijk. Ook hier kwam een 
tol; men paste het systeem van 't Gein toe, door op de 
dam een kraan of lier te plaatsen voor het overslaan van 
de goederen. De tol in 't Gein had van nu af aan alleen 
maar betrekking op klein lokaal verkeer. 
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De Hollandse Ijssel werd in de jaren 1488, 1525 en 1561 
verdiept en wellicht verbreed, daar waar dat mogelijk 
was. De handel op onder andere Dordrecht en ook de door- 
voer van goederen van de Oost-en West Indische Compag- 
niën werkten nog wel in het voordeel van de tol in 
't Gein. Eerst in 1811 werd de tol opgeheven. 
ondanks de handicap van de verplaatsing van de grote 
vaarroute, groeit 't Gein tegen de verdrukking in. Door 
de stadsrechten, wat nogal wat voordelen opleverde, wer- 
den vele mensen aangetrokken. In deze stad, mits je poor- 
ter kon worden, was je een vrij mens. 
Zo zien we dat 't Gein een welvarend stadje wordt, waar 
het goed toeven is. Het is helaas maar van korte duur. 
Als in 1333 de strijd tussen Holland en Utrecht weer 
eens oplaait moet 't Gein het weer ontgelden. Deze keer 
is Willem van Duivoorde, Heer van Oosterhout, in samen- 
werking met de Heren van Vianen, die de stad met een 
sterk leger innemen, plunderen en vervolgens geheel in 
brand steken. Deze zware slag is 't Gein in feite nooit 
meer te boven gekomen. Hier en daar worden er wel wat 
huizen opnieuw opgebouwd; zijn oude luister krijgt het niet 
meer terug. zeker niet als in de daarop volgende jaren 't 
Gein opnieuw het toneel is van krijgsrumoer. Arnoud van 
IJsselstein brengt in 1355 een kort bezoek 
aan 't Gein en hij is in gezelschap van de Heren van Cu- 
lemborg en wederom ook de Heren van Vianen en hun troe- 
pen. Het kasteel Oudegein wordt via een list ingenomen, 
geplunderd en verwoest. Hetzelfde lot ondergaat ook de stad 
't Gein. 
In 1402 is het Jonker Jan van Arkel die met zijn leger 
vanuit Hagestein de Lek oversteekt en 't Gein inneemt, 
om de stad te plunderen en in brand te steken en alzo 
't Gein volkomen berooit achter te laten. Vele bewoners 
trekken naar veiliger streken of steden. In 1438 zijn de 
parochianen niet meer in staat, om na het overlijden van 
hun pastoor een nieuwe aan te trekken. De kerk wordt ge- 
sloten en de zorg van de parochianen wordt overgenomen door 
de geestelijke van het klooster "Onze Lieve Vrouw 
van Nazareth", dat in 1423 in de stad werd gesticht 



 

Wij menen, dat er voor de werkgroepen nu nuttig bn 
interessant werk voorhanden is! 
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Verdeling bestuursfuncties. 
Tijdens de jaarvergadering zijn enkele nieuwe 
bestuursleden gekozen. In de onlangs gehouden 
bestuursvergaderirig zijn de bestirarsfuncties opnieuw 
verdeeld. 

Voorzitter        P.M. Daalhuizen. 
Secretaris voor 
externe zaken 
Secretaris voor 
interne zaken 
Penningmeester 
Tweede Voorzit- 

ter 
Coördinator 
voor huisvestings- 
zaken (molenaars- 
woning, bouw, ete) 
Contacten werk- 
groepen          H. 
Klösters. 

Nota Karakteristieke Elementen.' 
Er is een gemeentelijke nota verschenen, die de titel 
"Karakteristieke Elementen" heeft gekregen. Het 
bestuur heeft niet wethouder Ter Stege al over de 
inhoud van de nota vergaderd. Er wordt eindelijk een 
plan ontwikkeld, waardoor het beheer en behoud van 
historische zaken, zo- wel landschappelijk, 
cultuurtechnisch, cultuurhistorisch enzovoorts 
structuur kan gaan krijgen. Er komen dus wat meer 
kansen voor aandacht aan historische zaken. Ons 
bestuur heeft de medewerking van de Kring toegezegd 
bij de werkzaamheden als gevolg van deze 
"beleidsnota". Eerste "beleids-bepalende" zaken zijn 
het inventariseren van de karakteristieke elementen. 
H. Klösters zal met de werkgroepen contact zoeken over
de volgende inventarisaties: -archeologische "kaart" 

van Nieuwegein-, 
-gebouwen en andere zaken, die niet onder 
monumentenzorg vallen, doch die een historische of 
culturele, dan wel karakteristieke waarde hebben in 
een bepaalde omgeving. 

E. Hanselaar. 

G. de Waard. 
Mevr. J. 
Verbaan. 
H.J. ter Maat. 

J. Schut.
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Girorekening 
Voor de inning van de contributies en de dotiaties is door 
onze vereniging een girorekening geopend. Het laten 
drukken van accept-stortings/overschrijvingsformulieren 
vergt wat extra tijd. Wilt U zo vriendelijk zijn om Uw 
contributie of donatie voor 1980 even over te maken op 
postgiro 
44 19 859 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein te Nieuwe 
gein. De contributie is op jaarbasis fl 25,00.
De Molenaarswoning. 
Gehoord de mening van de ledenvergadering, hebben wij ge- 
sprekken gevoerd met het bestuur van molenstichting over 
de huur van de molenaars-joning nabij de wipwatermolen 
Oudegein. De mogelikheden, dat onze vereniging de geres- 
taureerde molenaarswoning zal kunnen betrekken voor een 
redeli@ce huur, zijn gunstig. Eind mei zal in een 
bestuurs- vergadering van de molenstichting de zaak aan de 
orde ko- men. Vervolgens kan.].dan verder overleg 
plaatsvinden. In dit verband zijn de lopende gesprekken 
met "De Lantaern" voorlopig gestopt. 
Overigens hebben wij de molenstichting beloofd om te zul- 
len meewerken aan de restauratie. Dit door een stukje 
zelfwerkzaamheid. Deze werkzaamheden zullen in de huur 
worden geempenseercl en verder zal de molenstichting de 
huur herzien op basis van eventuele monumentensubsidies. 
Voor de restauratie hebben we nodig: 
-schilders                  -rietdekkers 
-metselaars                 -timmerlieden 
-verf etc.                  -electriciens 
-loodgieters                -materialen 

Graag spoedig een telefoontje over Uw mogelijkheden om te 
helpen door "handenarbeid" of goedkoop materiaal aan de 
heer E. Hanselaar, Nedereindseweg 2, telefoon 31298. 
"Eindvoorstellen" voor acceptatie van de molenaarswoning 
zullen worden gedaan, zodra de gesprekken zijn afgerond. 
Er komt dan een aparte ledenvergadering, waar leden en 
donateurs over de plannen hun zegje kunnen doen. Daar ook 
wordt een besluit genomen. We hopen dit jaar de zaken af 
te kunnen ronden. 



  

Wist U dat ..... 
- de Historische Yring meedoet in een werkgroep voor het 
behoud van de oude Rijnhuizerbrug; 

- het is een werkgroep; geen actiegroep dus; 
- wat niet is kan komen; 
- het geld helemaal op is in Nieuwegein; 
- triest maar waar; 
- de Rijnhuizerbrug toch behouden kan blijven, omdat het 
behoud kan worden betaald uit besparingen op fietspa- 
den, voetgangerspaden en bruggejtes bij de gemeente en 
de sloopkosten van de brug door de Dienst der Domeinen;

- overigens zou de schrootwaarde bij de sloop een 
opbrengst- post zijn; 

- de nieuwe nota over het beleid op het gebied van de 
historische waarden geeft ons redenen tot vreugde; 

- jammer dat het geld op is, want dat is in een aantal 
opzichten wel nodig om die nota in praktijk te brengen;

- er vele te restaureren objecten zijn, die nu "uit de 
boot" vallen; 

- we noemen maar de boerderij Geinoord 12; 
- er een middel is om U te troosten; 
- als het geld op is, er ook geen middelen zijn om te 
slopen; 

- blijven vanaf nu dus alle historische zaken in ieder 
geval overeind; 

- de naambordjes voor de nieuwe straatnamen in het 
Pletten- burg al zijn geplaatst; 

- we toch nog niet tevreden zijn; 
- we hopen, dat in Merwestein historische namen komen; 
- overigens is gebleken, dat besluiten van de 
straatnamen- commissie een bijna dogmatisch karakter 
hebben; 

- onze secretaris Jan Schut keihard volhoudt, dat 
driemaal het scheepsrecht is; 

- hij vindt, dat men in het Militair Hospitaal dat recht 
ondersteunt; 

- hij na de derde operatie in vier maanden gepleit heeft 
voor het aanbrengen van een ritssluiting; 

- alle gaten toch weer zijn dichtgenaaid, omdat alles is 
genezen! 
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april 1980    tweede jaargang, nr 3 

verschijnt één keer per kwartaal

DE STOOMSTEENFABRIEK "DE LEK". 

door Gerard de Waard. 

Een industrie van betrekkelijk jonge datum, die echter 
veel van de toekomst mag verwachten, is ongetwijfeld 
de fabrikage van bouwsteen uit een mengsel van kalk en 
zand. 
Dit voorgaande was het begin van een artikel, gepubli- 
ceerd in het weekblad "Eigen Haard" van 1906. 
Deze "kunst", als men het zo mag noemen, is geenszins 
nieuw; reeds in de grijze oudheid moet zij bekend zijn 
geweest. 
Zo vindt men bij de ruinen van de tempel van Salomo te 
Jerusalem goed geconserveerde blokken metselwerk die 
uit kalkzandsteen bestaan. 
Ook de kathedraal te St. Domingo op Haïti, waar 300 
jaar geleden de stoffelijke resten van Columbus werden 
bijgezet, is in het jaar 1500 uit kalkzandsteen opge- 
trokken en vertoont nog weinig sporen van verval. 
Tegenover deze kerk werd, lang na haar voltooiing, een 
kasteel voor Columbus uit harde natuursteen gebouwd, 
dat het door de tand des tijds niet zo lang heeft uit- 
gehouden en reeds na anderhalve eeuw in puin was ver- 
anderd. 
Het schijnt, dat de wijze van vervaardiging in de loop 
der eeuwen verloren is gegaan. 
Een poging, om uit een mengsel van zand en kalk weer 
een bruikbaar bouwmateriaal te verkrijgen, dateert uit 
het midden van de vorige eeuw. Het was de Duitse nijver- 
heid, die er zich het eerst voor interesseerde. 
Aanvankelijk lukte het wel een bruikbaar fabrikaat te 
vervaardigen, doch het duurde veel te lang voor de 
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Laad-en lossteiger  van stoomsteenfabriek "De Lek"- 
stenen als metselstenen verwerkt konden worden. Als 
het mengsel gereed was en uit de vormen kon worden 
genomen, werd het aan de lucht blootgesteld om zo 
langzaam te drogen en te harden. De kalk ontleende 
aan de lucht koolzuur en het daardoor gevormde Calsium- Carbonaat veroorzaakte de innige verbinding met de 
zandkorrels. Dit proces duurde 4 tot 6 maanden, terwijl 
ongunstig weer soms alles bedierf. 
Eerst door de ontdekking van Dr. Migaelis, dat vochtig 
kall"hydraat in weinig uren Calsium-Hydrolilicaat vormt, 
met het kiezelzuur van het zand onder invloed van wa- 
terdamp bij hogere -temperaturen en drukking, deed men 
een belangrijke stap in deze ontwikkeling vooruit. 
Hoewel op deze wijze een buitengewoon harde en vaste 
steen kon worden verkregen, was de inrichting zeer 
kostbaar en het resultaat heel onzeker,daar het meng- 
sel dikwijls, als natte mortel in de vormen geperst, 
uiteen viel zodra de werking van de hete waterdamp 
ophield. 
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Zo bleef dus de vorming van stenen langs deze weg be- 
perkt. 
De machinctechniek was toen ook niet voldoende ontwik- 
keld om doelmatige verhardingsketels met hoge spanning 
en persen voor zeer zware druk te bouwen. 
Eerst toen men zover met de techniek was, dat aan deze 
eis kon worden voldaan, werd de ontdekking van Dr. Mi- 
gaelis van praktische waarde. Immers nu was het moge- 
lijk om volgens het door hem ontwikkelde procedé; ge- 
wone metselstenen, geschikt voor alle doeleinden te ver- 
vaardigen. 
De fabrikage van kalkzandsteen kreeg nu weldra in Duits- 
land een zeer belangrijke uitbreiding, wat niet te ver- 
wonderen was, daar het nieuwe bouwmateriaal de concur- 
rentie met gebakken metselsteen glansrijk doorstond 
Zo bleek verschillende malen bij brand, waarbij kalk- 
zandsteen en kleisteen aan dezelfde hitte waren bloot- 
gesteld, de betere kwaliteit van eerstgenoemde steen- 
soort boven kleisteen. Terwijl muren en schoorstenen 
van kleisteen afbrokkelden en instortten, had het vuur 
maar weinig of 3,een uitwerking op gebouwen van kalkzand-
steen. Ook blijkt, dat kalkzandsteen, gebruikt voor het 
leggen van zeekade en zeewering (o.a. te Elbing), veel 
beter tegen invloed van vorst en ijs bestand is dan 
klinkersteen. 
Een groot voordeel van kalkzandsteen boven kleisteen is 
nog, dat de hardheid hiervan voortdurend toeneemt door 
chemische omzetting tengevolge van de opname van kool- 
zuur uit de lucht en uit het water. Het herhaaldelijk nat 
en weer opdrogen, wat gewone gebakken stenen doet 
"verweren", verhoogd juist het weerstandsvermogen van 
zandsteen. 
Zo is er in Duitsland een periode geweest, dat men 
( de Duitse overheid ) de voorkeur gaf om openbare ge- 
bouwen, zoals stations, ziekenhuizen en gerechtshoven, 
uit kalkzandsteen op te trekken in plaats van met ge- 
bakken steen. 

Het voorgaande is bedoeld als een inleiding op het 
volgende: 
"Doordat de vervaardiging zo eenvoudig leek, was het 
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niet te verwonderen dat deze tak van industrie ook naar 
ons land werd overgebracht. Immers zand vindt men, 
vooral in het oostelijke deel van ons land, overvloedig 
en kalk is gemakkelijk te verkrijgen. Echter niet alle 
soorten is voor deze fabrikage geschikt. Als eerste 
eis moet worden gesteld, dat het geheel vrij van leem 
is. zuiver scherp zand geeft de meeste waarborg voor 
het verkrijgen van een goede zandsteen. 
Zo rond de eeuwwisseling waren er in ons land 7 kalk- 
zandsteenfabrieken. De fabriek van de firma Leccius 
de Ridder en van der Heyden was toen één van de mo- 
dernste. Deze fabriek stond in Rhenen onderaan de 
Grebbeberg langs de Rijn. Het bedrijf was uitgerust 
met twee steenpersen, een grote pers met een produc- 
tiecapaciteit van 24.000 stenen per 10-urige werkdag 
en een kleine pers met een productie van 20.000 stenen 
per werkdag. Verder had het bedrijf nog een handpers, 
welke een dagproductie van 2000 stenen kon halen. 
In 1910 wordt te Vreeswijk door de Gebr. Hartman een 
stuk grond gekocht, dat gelegen was aan de buitenkant 
van de Lekdijk tussen het landhoofd van de Schipburg 
en de buitenhaven van de Koninginnensluis. 
op dat stuk grond werd door de Gebr. Hartman een stoom- 
steenfabriek gebouwd, met de bedoeling er betonstenen 
te gaan produceren. 
De productie van deze betonstenen bleek geen goede 
keus, want men gaat al kort nadat het bedrijf gestart 
is over op de productie van kalkzandsteen. 
De fabriek krijgt de naam van de rivier waaraan zij 
gelegen is en op een groot bord langs de rivier staat 
dan ook "Stoomsteenfabriek De.-Lek]$. 
Langs de Lek werd een laad- en lossteiger gebouwd voor 
het lossen van de grondstoffen en het laden der kalk- 
stenen. 
In het begin was de fabriek uitgerust met 3 handpersen, 
welke bediend werden door 9 man; voor elke pers 3 man. 
In 1923 onderging het bedrijf een uitbreiding en werd 
technisch verbeterd. Hierdoor kon een jaarproductie 
van 30 miljoen stenen worden gehaald. 
Deze hoeveelheid stenen was voldoende om 2500 woningen 
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van binnenmuren te voorzien. 
Het gehele bedrijf verschafte aan ongeveer 50 man werkg 
die in twee ploegen werkten vanaf 6 uur in de morgen 
tot 12 uur middernacht. Een uitzondering was er voor 
de 3 stokers; zij moesten er zorg voor dragen, dat de 
stoommachine dag en nacht op druk bleef en zij voer- 
den de nodige reparaties uit. Deze stoommachines, het 
waren er 2, werden om het half jaar in bedrijf geno- 
men, zodat men dan de andere machine die stil werd ge- 
zet kon repareren, zoals vlampijpen vernieuwen, ete. 
De stoommachine die in bedrijf was moest namelijk een 
grote ketel en 4 kleine droogketels onder stoom en druk 
houden. 
in de grote droogketel konden in één keer 26 lorries 
gereden worden, met op elke lorrie 1100 kalkzandstenen, 
terwijl in de 4 kleine ketels 52 lorries geplaatst kon- 
den worden, waarop ook elk 1100 stenen. 
Deze droogketels werden dan 9 uur lang onder een druk 
van 9 atmosfeer gehouden, hetgeen nodig was voor het 
hardingsproces. 
Eenmaal uit de droogketels werden de lorries naar bui- 
ten gereden en door een kraan afgetast. 
De economische crisis in de dertiger jaren trof ook de 
bouwnijverheid, dus ook de steenfabrieken. 
Spoedig daarna brak de tweede wereldoorlog uit, wat een 
algehele sluiting van het bedrijf tot gevolg had. 
Eerst aan het einde van 1946 kon men op de steenfabriek 
"De Lek" de productie weer op gang brengen. 
In 1960 wordt de stoommachine omgebouwd op oliestook 
en bouwde men een volautomatische steenpers, welke de 
productie nog verder opvoerde. 
Dan wordt de Gemeente Nieuwegein in 1971 een feit. 
De voormalige dorpen Jutphaas en Vreeswijk houden op 
te bestaan en vormen nu de groeikern Nieuwegein. 
De bestuurders van deze nieuwe gemeente zagen zich voor 
de taak gesteld in korte tijd veel woningbouw te reali- 
seren. Het ene project na het andere werd uit de grond 
gestampt. 
Zo werd ook het plan Lekboulevard ter tafel gebracht en 
goedgekeurd. 
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Dit plan houdt in; het slopen van de stoomsteenfabriek 
"De Lek", het slopen van de "Veerhuizen" en het slopen 
van diverse boerderijen, gelegen langs de Lekdijk. 
Daarna zal het gebied ter plaatse worden opgehoogd met 
zand tot op gelijke hoogte met het wegdek van de Lek- 
dijk. 
De huizen, welke op dit stuk terrein zijn geprojecteerd, 
krijgen dan een bijzonder mooi uitzicht op de rivier 
de Lek en op het oude stadje Vianen. 
In het jaar 1974 is het zover; de Gemeente Nieuwegein 
heeft de benodigde gronden voor het project in eigendom 
verkregen en de sloop van de Veerhuizen en steenfabriek 
plus boerderijen kan beginnen. 
Als binnen niet al te lange tijd daar de eerste mensen 
komen wonen zullen zij niet bevroeden, dat onder hun huis 
eens een steenfabriek heeft gestaan en meehielp 
de woningnood te lenigen. 
De schrijver van het artikel in "Eigen Haard" besluit 
zijn verhaal als volgt: 

"Langzaamaan, steeds meer, zlen we in onze steden en ' dorpen, 
maar in onze villaparken vooral, huizen verrijzen, uit witte 
Lichtgrijze zandsteen opgetrokken. 
Ze brengen een nieuwe, aangenaam aandoende toon in de 
kleurengamma van het Hollandse Landschap. 
Het nieuwe fabrikaat is op weg, met hoopvolle verwach- tingen, zich 
een plaats te veroveren naast de uit klei gebakken steen, wiens 
rode kleur beheerst heeft en nog beheerst in iedere stad en dorp in 
ons vaderland. 
Zal het zich voortdurend kunnen handhaven? 
Het antwoord is de toekomst". 

~ 

Bronvermelding. 
"Eigen Haard", geïllustreerd volkstijdschrift, 1906. 
"Vreeswijk aan de Lek" door F. van Zutphen. 
Met dank aan Jan van Dam, die mij veel gegevens ver- 
schafte omtrent de stoomsteenfabriek "De Lek", waar 
hij vele jaren als machiniststoker werkzaam is geweest. 
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KEIZER NAPOLEON 

door Piet Daalhuizen. 

IN JUTPHAAS EN VREESWIJK. 

Op zondag, 6 oktober 1811 bracht Keizer Napoleon met 
een omvangrijk gevolg een bezoek aan de stad Utrecht. 
zijn reis naar Utrecht voerde via Vreeswijk en Jutphaas 
De geschiedschrijvers spreken elkaar tegen voor wat 
betreft het vervoermiddel van de keizer. Het schijnt 
echter toch zeer waarschijnlijk, dat de schippers van 
het Pinnemakersveer de keizer en zijn gevolg over de 
Lek hebben gezet. 

De komst van Napoleon naar Utrecht heeft heel wat voor- 
bereidingen gevergd, zoals dat trouwens overal gebeur- 
de. In totaal moesten 13.500 manschappen aan de garni- 
zoenen van de stad Utrecht worden toegevoegd. Daarvan 
was al op 26 september 1811 het detachement van het 2e 
Regiment Chevau-légers-Lanciers de la Garde in de stad 
aangekomen. Dit was het vroegere Garde Cavalerie Rëgi- 
ment van Koning Lodewijk Napoleon, dat'voor het over- 
grote deel uit Hollanders bestond, en dat de keizer 
vanuit Frankrijk naar Holland had vergezeld. 
Deze soldaten droegen kleurige scharlaken-rode unifor- 
men, waardoor ze bij de Utrechtse bevolking de bijnaam 
kregen van "De Rode Lanciers". 
Na de 26ste september kwamen de overige legeronderdelen 
ook te Utrecht aan. Ruim 10.500 soldaten werden inge- 
kwartierd bij de Utrechtse burgers; welgestelde ingeze- 
tenen met grote huizen kregen elk 18 'a 20 soldaten te 
huisvesten. 3000 manschappen werden ondergebracht in 
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk en het stadje IJssel- 
stein. 

De franse soldaten waren uiterst gedisciplineerd, maar 
schenen het tijdens de vrije uren toch wel erg bont te 
maken. historisch gezien is het wellicht niet verant- 
woord; toch is het in dit verband wel interessant om 
enkele zinnen uit de "volksoverlevering" te memoreren. 
Ik heb ze van mijn in 1873 geboren grootvader, die ze 
op zijn beurt verteld heeft gekregen door zijn opa, die 
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zelf het verblijf van de fransen omstreeks 1611 heeft 
meegemaakt. 

De franse soldaten hadden tijdens de dagen, die aan het 
keizerlijk bezoek voorafgingen niet zoveel anders te 
doen dan het oppoetsen van het wapentuig en wat patrouil-
letochten te maken. Daartoe behoorde ook het controleren 
van de route, die de keizer en zijn gevolg zouden nemen. 
Dit met de daarbij behorende huiszoekingen. De fransen 
zijn daarbij nogal rumoerig geweest; veel in de nage- 
zochte huizen werd vernield! Tijdens het passagieren in 
de landelijke plaatsjes was er niet veel te beleven; 
slechts de herbergen boden wat vertier. Verder hadden 
de soldaten het gemunt op de Hollandse meisjes. Verteld 
wordt, dat de fransen daarbij zo opdringerig waren, dat 
zij de mé4&sjes tot in de huizen achterna joegen. Vaak 
gingen de deuren op slot en werden aan de binnenzijde 
gebarricadeerd. Daar achter stelde de heer des huizes 
zich dan op met een fikse bijl om zijn dochters te be- 
schermen. Dat was afschrikwekkend genoeg, omdat de sol- 
daten zich er wel voor wachtten om amok te maken. Tot 
zover dit stukje "overlevering" 

Napolcon was in de nacht van de derde op de v-ierde ok~ 
tober vertrokken uit Antwerpen. Hij reisde gedeeltelijk 
per boot en andere stukken van de route werden afgelegd 
in een koets of te paard. ( Zoals bekend had Napoleon 
een schimmel als zijn lievelingspaard, dat hem overal 
vergezelde ). De tocht ging via Willemstad, Hellevoet- 
sluis, Dordrecht, Gorinchem en Vianen. 
In Gorinchem kreeg de stoet na de overnachting een on- 
voorziene vertraging. Keizerin Marie Louise, die vrij- 
wel altijd en overal te laat verscheen, was niet op tijd 
reisvaardig. Pas omstreeks 9.00 uur was Marie Louise 
klaar voor het vertrek. Toen echter had zich voor de 
verblijfplaats in Gorinchem een grote menigte verzameld 
en Napolcon wilde de onverwachte hulde nog best even in 
ontvangst nemen. Hij nam zijn gemalin bij de hand en 
voerde haar naar het balkon van de woning. Pas later nam 
het keizerlijk paar plaats in de reiskoetsen, die hen 
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naar Vianen moesten brengen. 
Onderweg liet de keizer zich uitvoerig informeren over 
de watersnood, die het gebied tussen de grote rivieren 
in 1809 te verduren had gekregen. Vanuit Gorinchem ging 
het via Leerdam naar Vianen. Op veel plaatsen waren de 
sporen van de watersnoodramp nog zichtbaar. 

Per boot of met koetsen? 

In het boek "Napoleon in Nederland" door C.F. Gijsberti 
Hodenpijl ( uitgegeven in 1904 te Haarlem ) verhaalt de 
schrijver: "Hier, scheepten de Keizer en de Keizerin 
zich weder in op hun jacht, dat te dien einde op den 
naar Vreeswijk dwars over te voren breeden Lekstroom 
gereed Lag en ook voor deze reis van alle mogelijke 
geriefeLijkheden was voorzien, om hen verder, over den 
Vaartschen Rijn, naar de hoofdstad van het Sticht te 
brengen". 

Twee andere geschiedschrijvers, die hun notities als 
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vermoedelijke ooggetuigen hebben nagelaten, vermelden 
anders. 
H. Keetell in zijn "Dagverhaal der voornaamste gebeur- 
tenissen binnen Utrecht" en Jan Lodewijk Willem Baron 
de Geer van Jutphaas in zijn autobiografie zijn van 
mening, dat Napoleon en zijn gevolg in ieder geval 
vanuit Vreeswijk de tocht per reiskoets hebben gemaakt. 
De oversteek over de Lek zou volgens hen ook niet zijn 
gemaakt in het keizerlijke jacht, maar met een boeijer 
en vier ponten. 
In dat geval hebben de schippers van het pinnemakers- 
gilde, die het veer tussen Vianen en Vreeswijk bedien- 
den,de keizerlijke stoet over de Lek gezet. Zij hadden 
immers voor het overzetten het alleenrecht. Vermoede- 
lijk zijn alle circa 20 pinnemakersveer-schippers voor 
de overtocht in de weer geweest. De helft van hen woonde 
in Vreeswijk en de anderen in Vianen. 

Het was op die zesde oktober echt herfstweer; bij een 
"vuile" noord-westenwind joeg de regen over het land. 
Overigens was de totale organisatie van de keizerlijke 
ontvangst en overzet een Utrechtse aangelegenheid, om- 
dat een groot gedeelte van "De Vaart" onder verantwoor- 
ding van het Utrechtse stadsbestuur viel. 
"Voor Hunne Majesteiten over de Leck te zetten Lag een 
boeijer gereed; en voor het gevolg, dot zeer aanzien- 
Lijk en talrijk was, en de bagagie, die van veel belang 
was, waren vier ponten bijeen gebracht, om het overzet- 
ten zoveel mogelijk te bespoedigen." 
Binnen één uur werd de omvangrijke stoet over de Lek 
gezet en dat gebeurde zonder ongelukken! 

Enig oponthoud was er verder in Vreeswijk wel. 
De Lek vormde de grens van het Departement van de Zui- 
derzee en het bestuur van dat departement moest de 
keizer een welkom bereiden. Aanwezig waren de Prefect, 
Graaf de Celles en de onder-prefect J.M. Baron van 
Tuyll van Serooskerken. Er werden hoogdravende en voor- 
al zeer lovende welkomstspeeches afgestoken. Napoleon 
reageerde minzaam en vervolgens werd de tocht voortge- 
zet. 
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Vanaf Vreeswijk werd de keizerlijke sto 'et vergezeld 
door grote aantallen franse troepen. Het was toen 
overigens al ver in de middag en de keizer zou niet 
voor de avond in de stad Utrecht aankomen. De hele rit 
vanaf Vreeswijk tot de stad Utrecht was een stuk orga- 
nisatiewerk van de franse Maarschalk Nicolas Charles 
oudinot, hertog van Reggio. Daarvoor had hij met toe- 
stemming van Jonkheer Barthold de Geer van Jutphaas en 
zijn echtgenote Jacoba Gijsbertha Beatrix van Vianen 
het kasteel Huize de Geer als een soort hoofdkwartier 
in gebruik. ( Het kasteel Huize de Geer is in 1905 af- 
gebroken en later zijn daar de eerste huizen van de 
Jutphase woningbouwcorporatie St Joseph gebouwd ). 
Over de activiteiten van maarschalk Oudinot schrijft 
Jan Lodewijk Willem Baron de Geer van Jutphaas: 
"Het huis was vol von officieren en omringd van ordon- 
nances. Het was gênant maar alles zeer ordentelijk en 
Gereed. Een hussaar, die zonder verlof eenige druiven 
had geplukt, werd onmiddellijk doorover bestraft." Toen 
een ordonnance na enige tijd het bericht bracht, dat de 
keizer bij Vianen was gearriveerd, vertrokken 
de Maarschalk en al zijn officieren spoorslags naar 
Jutphaas en Vreeswijk. 
Al spoedig zette de hele caravan zich in beweging in de 
richting Utrecht. 

In Utrecht stond een comité van ontvangst gereed in de 
hofstede "Het Blauwhek" nabij de Jeremiebrug ( einde 
van de huidige Jutphaseweg ). De keizer en zijn gevolg 
werden om 12.00 uur verwacht, maar door de vertragingen 
in Gorinchem kwam de stoet pas om 15.00 uur bij de stad 
Utrecht aan. 
Overigens konden de paarden ook al niet snel opschieten 
omdat de onophoudelijke regens van de voorafgaande dagen 
de wegen in modderpoelen hadden veranderd. 
Bij zijn terugkomst in Frankrijk vaardigde Napoleon op 
16 december 1811 een decreet uit, waarin de weg tussen 
Gorinchem en Utrecht tot onderdeel werd verklaard van 
"Route der ire classe", die van Parijs naar Amsterdam 
voerde. En dat betekende, dat er klinkerbestrating kwam. 
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In 1812 werd begonnen met de bestratingwerkzaamheden 
en in 1814 was de gehele klinkerbestrating tussen 
Vreeswijk en Utrecht een feit. 
Bij de binnenkomst in de stad Utrecht werd Napoleon 
opgewacht door de Utrechtse burgemeester Van Dielen. 
Die bood de keizer twee gouden sleutels van de stad aan. 
( Overigens bleken deze sleutels van zilver te zijn en 
verder verguld! ). Napoleon bedankte met een zeer kort 
woord en vertrok toen naar de stad. Een koerier ging voor 
de stoet uit en die moest telkens uitroepen: “L'Empereur, 
l’empereur!" ( De keizer, de keizer!). 

Vervolgens kwam dan de keizerlijke stoet, die minstens 
tien duizend man "groot" was met daarbij wagens, paarden 
enzovoort. Volgens een opgave van Baron de Geer zag de 
stoet er als volgt uit: 

1. Een détachement Gardes gendarmerie. 
2. Het Corps Gardes d'honneur. 
3. Een koets met 6 paarden bespannen, waarin de Groot-



  

maarschalk van het paleis, de Grootkamerheer en de 
Opperstalmeester. 

4. De Generaal Colbert met zijn aides de camp te 
paard. 

5. Een compagnie Gardes Hollandsche lanciers. 
6. Een compagnie Gardes Poolsche lanciers. 
7. Een compagnie Gardes jagers cavalerie. 
8. Een koets met 8 paarden bespannen, waarin Keizer 

Napoleon en keizerin Maria Louisa gezeten waren. 
9. Een eskadron Gardes grenadiers te paard 
10. Een koets met zes paarden bespannen, waarin vier 

staatsdames van Hare Majesteit. 
11. Een koets met 6 paarden, waarin de Prins van Neuf-

chatel ( onderkoning van Zweden ), de Prins Aldo- 
brandini, de Hertog van Treviso en de Hertog van 
Conegliano. 

12. Zes compagnieën van het 23ste regiment jagers 
cavalerie. 

13. Een koets met 6 paarden, waarin vier kamerheren 
14. van H.H.M.M. de majesteiten keizer en keizerin  

Een koets met 6 paarden, waarin vier kabinetssecre
tarissen. 

15. De Generaal Chasseloup met zijn aides de camp te 
paard. 

16. Het geniale 11de: regiment.cuirassiers. 
17. Het gehele 4de regiment cuirassiers. 
18. Een koets met 6 paarden, waarin twee aides de camp 

van Z.M. en twee kamerheren van H.M. 
19. Een koets met 6 paarden, waarin vier ecuyers. 
20. Het 6de regiment cuirassiers. 
21. Het 7de regiment cuirassiers. 
22. Een detachement Gardes gendarmerie.

Het grote militaire vertoon werd nog eens extra "kracht" 
bij gezet toen vanaf de stadswallen een serie saluut 
schoten werd gelost: "Op den wal boven die poort was een 
batterij van zes twaalfponders onder bevel ven den 
Luitenant d'Auzon de Boisminard tot het Lossen van de  
vereischte saluutschoten". 
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Napoleon maakte aan alle officiële vertoon een einde 
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nadat hij was aangekomen aan het pand aan de Wittevrou-
wenstraat, waar hij tijdens zijn verblijf in Utrecht 
zou vertoeven. ( Thans is in dat pand de Universiteits- 
bibliotheek gevestigd ). De keizer ging de stad bekij- 
ken en daarbij werd hij alleen maar vergezeld door en- 
kele generaals en enkele maarschalken. Geen grote mili- 
taire vertoning dus. Op de oudegracht echter liep dat 
uit de hand; de keizer werd door de bevolking herkend 
en al spoedig omsloten door een enorme mensenmenigte. 
Men snelde op hem toe, kuste de panden van zijn rok, 
zijn paard, wat niet al. Eindelijk toen hij riep: 
-eela suffit, laisser moi passer, place, place- 
maakte men ruimte om hem heen en reed hij over het 
Sint janskerkhof naar zijn verblijf terug. 

De stad was verder feestelijk verlicht; de keizer gaf 
een audiëntie en hield gesprekken met vele hoogwaardig- 
heidsbekleders. Andere dagen hield hij zich bezig met 
het gadeslaan van oefeningen van zijn militairen in de 
bossen rondom Utrecht. 
Keizerin Marie Louise kwam daar ook kijken, maar van 
haar is ook verhaald hoe zij in de stad Utrecht speel- 
goed ging inkopen. 

Veel goeds had de keizer verder voor Utrecht niet in 
petto; hij liet de prefect afkondigen, dat de univer- 
siteit nog slechts f.7.000 van de staat per jaar zou 
krijgen in plaats van de tot dan toe gebruikelijke 
f.50.000. Verder wees de keizer financiële behartiging 
van enkele stadsbelangen door de staat af. 

De "storie" van het bezoek van de keizer aan Utrecht 
leert ons, dat juist daardoor in Vreeswijk en Jutphaas 
een stuk klinkerbestrating kwam. Het geeft ons ook een 
beeld van wellicht het heel weinig historische gebeuren 
rond het kasteel "Huize de Geer" in Jutphaas. 

Bronvermelding: 
I'Napoleon in Nederland", C.F. Gijsberti, 1904 
"Maandblad van oud-Utrecht", jaargang 1934; 



  

"Vreeswijk-Vianen vice versa voor 1840", J. Schut in 
de eerste jaargang, nr. 2 van dit blad; 
"Dagverhaal der voornaamste gebeurtenissen binnen 
Utrecht", H. Keetell in "De Navorscher" nummer 55-1905. 
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BLbLLotheek. 
Ook het afgelopen kwartaal 

werd onze bibliotheek weer met 
enkele exemplaren aangevuld. 

Door giften kwamen wij in het be- 
zit van de volgende boeken: 
1. Vreeswijk aan de Lek. 

2. Studieën over Waterschapsgeschiede- 
nis. 

3. Het Liernurstelsel. 
4. Iets over ontsmetting en ontsmettingsdienst. 
5. Inventaris van het seeretarie-archief der Gemeen- 

te lisselstein van 1815 - 1942. 
De schenkers hartelijk dank. 

1.@ 

ArcheoLogische kronlek. 
Naast ons 3-maandlelijks periodiek heeft ieder lid 
in het vorig kwartaal ook de Archeologische Kroniek 
over 1979 ontvangen. Helaas is hierin verzuimd Leen 
Hamerslag als de samensteller te vermelden. 
Leen, onze excuses voor dit abuis! 

Dia-scherm. 
Op de laatste dia-avond, welke gehouden werd in 
Buurthuis Kerkveld werd gebruik gemaakt van een ons 
ter beschikking gesteld projectie-scherm met een af- 
meting van 3½ x 2 meter. Een enorme verbetering t.o.v
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het scherm wat tot nu toe in gebruik was. ook voor 
het komende seizoen zullen wij onze dia's hierop 
projecteren. 

Teljer-archief. 
In één van de vorige nummers van ons periodiek werd 
melding gemaakt van een schenking door de Heer N.J. 
Teljer te Bilthoven van een familie-archief van diver-
se telgen van het geslacht van de Teljers. ( O.m. 
artsen te Vreeswijk en Jutphaas). 
Door de werkgroep Archief en Documentatie zijn de af- 
gelopen maanden alle stukken beschreven. Het is een 
lijst geworden van 100 stukken. Binnenkort zal aan 
de Heer N.J. Teljer een exemplaar ter hand worden ge- 
steld. In het nieuwe seizoen hopen wij dit archief 
aan onze leden te kunnen tonen. 

Otto 
Pijpker. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o- 
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De ronde waterput op het Kerkveld te Jutphaas.

door Leen HamersLog. 
in het kader van het Kerkveldonderzoek was de archeo- 
logische werkgroep zeer verheugd met het bericht over 
de aanwezigheid aldaar van een waterput. Vooral door 
de bemoeienissen en inspanningen van Gerard de Waard, 
zijn we veel te weten gekomen over deze put. 
Het was namelijk niet meer bekend, dat het Kerkveld in 
het verleden twee pompen rijk is geweest. 
Jammer was het, dat de activiteiten rond de put niet 
bekroond zijn met andere vondsten. 
De datering van de waterput kan worden afgeleid uit de 
baksteenformatern en van de ligging ten opzichte van het 
profiel. waarschijnlijk is de put middeleeuws of van 
iets latere tijd. 
De put ligt aan de westzijde van het Kerkveld, 12.80m. 
uit de westgevel en 25.20m. uit de oostgevel. 
Het betreft een ronde waterput die water gaf door een 
dikke loden pijp, die tot onderen doorliep tot ver in 
de houten duigen ton, welke op een wel stond. 
in een later stadium was hij overkluisd en opgemetseld 
met een moderne hardgebakken baksteen; 8 stenen liggend 
gemetseld, formaat 21x10x5cm, een gat uitsparend van 
50x50cm. Het gat was afgesloten met een Scm. dikke hard- 
stenen plaat, die we in stukken terugvonden. De put lag 
6-10cm. maaiveld. De opgemetselde rand meet 95x95cm. 
De put-diameter bovenaan is 1.20m. De totale diepte ruim 
6m. De waterstand vanaf bevenrand put bedroeg 1.90m. 
Het water was vrij helder. 
De moderne baksteenrand moet circa 100 jaar oud of meer 
zijn, want oude Kerkvelders wisten niet dat deze put be- 
stond. 
Vrijdagmiddag, 22 februari 1980 is hij leeggezogen door 
een pompwagen. Na enkele uren stond er nog ruim een meter 
water in. Verder werd de put leeggepompt met een 
electrische pomp, waarna een grote duigen ton zichtbaar 
werd. 
De put is gebouwd met handvormbaksteen, geel-oranje van
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Archeologische werkgroep in actie bij de waterput. 

kleur, formaat 16x6x4cm. en aangesmeerd met cement. 
Op circa 3m. vanaf de bovenkant van de put zijn houten 
ringen ingemetseld, dikte 4'4,5cm. en 95cm. per segment 
Vanaf de bovenkant van de ton bedraagt de diepte van 
de put circa 4m.; de diameter in oost-west-verhouding 
1.26m. en noord-zuid 1.30m. De vaste grond ligt op 
circa 1.70m. van de bovenkant ton. 
Dat er geen vondsten beneden in de put lagen is te be- 
grijpen, omdat de welput op een pomp was aangesloten, 
gezien de dikke loden pijp, die tot beneden in de wel 
reikte. 
men zal er geen water uit geput hebben; de pomp bracht 
het water omhoog. 



  

De houten ton als bron. 

Op de bodem van deze ronde waterput stond een grote 
duigen ton. De vaste kleibodem in de ton ligt op cir- 
ca 2.lom vanaf de bovenrand van de ton. De ton heeft 
een diameter in oost-westverhouding-94cm. en noord- 
zuid 75cm. Deze maten zijn verklaarbaar, omdat hij 
z'n ijzeren banden kwijt was; deze waren weggeroest 
en werden in stukken rondom de ton teruggevonden. 
De breedte der duigen varieert van 7-14cm. en hebben 
een dikte van circa 5cm. 
De eiken ton of ( wijnvat ) was voorzien van een laag 
slib, grind en mestlaagjes tot op de vaste klei. 
Rondom de ton begon de vaste klei op 1.70m. 
Gezien zijn lengte en diameter was hij compleet circa 
2.4m lang en had een inhoud van 1000 liter. Van onze 
ton was 1.20m te meten in gehalveerde toestand. 
De ton bestaat uit circa 22 duigen. Al met al een leuk 
object om te onderzoeken. 
De foto's zullen een en ander nog nader belichten. 
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TUSSEN TREKSCHUIT EN SNELTRAM LIGT EEN EEUW!

door Piet DaaLhuizen. 

Bovenstaande titel gebruikte ik in 1975 bij een artikel, 
dat verscheen in het Utrechts Nieuwsblad. Er werd toen 
juist het feest gevierd van 600 jaar oude Sluis en dat 
was de aanleiding om diverse historische aspecten van het 
oude Vreeswijk eens onder de loep te nemen. 
Er is een actuele reden om nog eens even terug te komen 
op het openbaar vervoer in het verleden en nu! 

De actualiteit heeft met twee zaken te maken. Zo zijn er 
gemeentelijke plannen om op het grondgebied, waar 
vroeger de garagecomplexen van de "Tram en Bargedienst 
Vereeniging", van "De Twee Provinciën" en op het laatst 
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van "West Nederland", een aantal huizen te bouwen. 
Het gebied ligt aan de Vreeswijkse Handelskade. Ach, 
en verder is er bekend geworden dat er opnieuw een 
fikse vertraging aan zit te komen met betrekking tot 
de tram-plannen. Het is niet mijn bedoeling om hier 
een artikel te schrijven met de complete historie over 
het openbaar vervoer in deze omgeving; dat zou een lang 
en intensief onderzoek vergen. 
Passend in de huidige actualiteit lijkt mij een globale 
weergave van de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. 
Daarbij wil ik enkele verwijzingen doen naar literatuur 
over het onderwerp. ik heb niet de pretentie compleet 
te zijn. 

Rond honderd jaren geleden onderhielden stoomboten de 
verbinding tussen de stad Utrecht en het achterland. 
Vanuit Vreeswijk werd zo het vrachtvervoer en het per- 
sonenvervoer onderhouden. Het gehele vervoersapparaat was 
een zaak van particuliere ondernemers. Vreeswijk vormde 
als het ware een knooppunt voor het verkeer tussen 
Utrecht en bijvoorbeeld Vianen en Gorinchem. 
U kunt er over lezen in het boekje "Vreeswijk Voorheen", 
dat in 1970 verscheen van de hand van J.G.M. Boon. 
( blz. 123 e.v.). 

Een aantal particuliere ondernemers richtte rond de 
eeuwwisseling de "Tram- en Bargedienstvereeniging" op. 
Deze "vereeniging" exploiteerde bootdiensten tussen 
Utrecht en Vreeswijk en in die tijd ontstond ook de 
Vreeswijkse paardentram. De "Tram- en Bargedienst- 
vereeniging" zorgde voor de aanleg van de tramrails en 
opende omstreeks 1890 haar geregelde diensten op Utrecht. 
in Jutphaas was halverwege de route een paardenstal, 
waar de paarden tijdens elke rit werden verwisseld. 
De wagens van de paardentram waren gestald in de com- 
plexen aan de Vreeswijkse Handelskade. 

De "Tram-en Bargedienst" had trouwens nog enkele ge- 
bouwen. zo was er het fraaie wachtlokaal aan de zuid-
zijde vai, de Koninginnesluis. Zowel de passagiers 
van 
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de paardentram als van de bootdiensten maakten er van 
gebruik. In het dorp Jutphaas was het "wachtlokaal" 
gewoon een zaal van een cafe. Het Vreeswijkse "Pavil- 
joen" ( zo werd het door de bevolking genoemd ) was 
iets bijzonders; fraai van uiterlijk en met een wacht- 
ruimte, apart voor de eerste klas en apart voor de 
tweede klas-passagiers! 

In 1919 stopte de "Tram en Bargedienst" met haar boot- 
diensten. De Paardentram bleef nog tot 1923 rijden. 
Toen maakte ze plaats voor de tramwagens, die werden 
getrokken door ford-bussen. Het vertrek van de paarden- 
tram ging met enige weemoed gepaard en zeker ook waren 
er angsten. Zo werd er voor gewaarschuwd, dat de snel- 
heid, waarmee de nieuwe tramwagens reden, gevaar kon 
opleveren voor de hersenen. 

In de Utrechtsche Courant van 31 juli 1923 schreef de 
Jutphaser W. Grapendaal een weemoedig afscheidsgedicht 
aan wat hij noemde: "Mijn ouden vriend". 
Grapendaal stond 'bekend om zijn gedichten en om zijn 
voordrachtskunst. Het is aardig om zijn "Afscheid aan 
mijn ouden vriend" hier te vermelden. 

Afscheid aan mijn ouden vriend. 

Beste vriend in heb gelezen, 
Dat je ons verlaten gaat. 
Is dit nu voor al jouw goeddoen? Zet men 
jou nu zóó op straat? 
Wat een buien, wat een stormen 
Heb je op deez’aard doorstaan, 
En door de moderne toekomst, 
Is je werk nu afgedaan. Ouderwetsche, 
kalme mensen 
BLijven je tot 't Laatst getrouw 
Halfstok waait Neerlands driekLeur ALs 
bewijs van diepe rouw. 
Menig keuvelend vrijend paartje, Menig 
Moeder met haar kind, 
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Zaten rustig Ln de kamer 
Van hun ouderwetschen vrind. 
Ik Breng u dank von vele menschent Met 
wie gij gingt en ook weer kwam, Wij 
wenschen U een zaLig einde, 
Jutphaassche oude trouwe Tram. 

De busmaatschappij ontplooide zich steeds verder. Mo- 
menteel is er een modern streekvervoersbedrijf, dat 
bezig is om ook het fenomeen "sneltram" aan haar wagen- 
park toe te voegen. 
De basis van het bedrijf lag aan de Vreeswijkse Handels- 
kade. 

Hiervoor heb ik het boekje "Vreeswijk Voorheen" genoemd, 
waarin aardige bijzonderheden staan vermeld over het 
openbaar vervoer in deze omgeving. 

in terassant is ook om te lezen in de gemeentegids, die 
de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk in 1934 gezamenlijk 
uitgaven. In 1936 gaf Vreeswijk weer een eigen gemeen- 
tegids uit, maar ook daarin wordt ruime aandacht ge- 
schonken aan het gebeuren rond de "Tram-en Bargedienst- 
vereeniging". De dienstregeling is volledig opgenomen. 
in 1974 liet "Op de Rails", het maandblad van de Neder- 
landsche Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- 
en tramwezen, een speciaal nummer verschijnen over de 
sneltram Utrecht-Nieuwegein en met een uitvoerig arti- 
kel met fraaie foto's van de tram Utrecht-Vreeswijk. 

Van een totaal ander soort is een boekje, dat wellicht 
nooit is verschenen. Het is van de hand van N.H. Willem- 
se en de auteur beschrijft een aantal alledaagse gebeur- 
tenissen in de tram tijdens de ritten. Historisch niet 
zo interessant, maar verder alleraardigst om de sfeer 
te proeven van de paarden-tram. 

Tot slot; binnenkort zal een boek verschijnen over het 
openbaar vervoer in deze omgeving. Er is uiterst nauw-
keurig onderzoek verricht, dat vele jaren in beslag 
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heeft genomen. Het boek bevat vele tot nu toe niet be- 
kende afbeeldingen van trams, dienstregelingen, etc. 
De auteur is P. van der Kuylen. 

Met mijn verhaal hoop ik wat belangstelling bij U te 
hebben gewekt voor de tram van Vreeswijk. 
Veel plezier bij een eventuele historische onderzoeking 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o- 

ONZE FOTORUBRIEK. 

Met onze fotorubriek van de oude dorpen Jutphaas en 
Vreeswijk hebben we deze keer wederom ingehaakt op een 
actualiteit. 
onlangs werd namelijk het nieuwe politiebureau in ge- 
bruik genomen, dat gebouwd is aan de Schakelstede. 

Het nieuwe politiebureau hebben wij afgebeeld met daar- 
onder het gebouw, waarin de Nieuwegeinse gemeentepoli- 
tie tot nu was gehuisvest. 
Over het nieuwe gebouw kunnen we kort zijn; de dag-en 
weekbladen hebben regelmatig over de bouw geschreven 
en historisch gezien wordt voor ons pas over een aantal 
jaren van belang. 
over het oude gebouw kunnen we-in vogelvlucht-het vol- 
gende vermelden: "Het werd gebouwd in 1910 'als gemeen- 
tehuis voor de gemeente Jutphaas. Nadat de gemeente 
Nieuwegein in 1971 was gevormd en het gemeentelijke 
apparaat in diverse noodgebouwen was gehuisvest, kwam 
het oude gebouw in 1974 leeg toen het nieuwe gemeente- 
huis afgebouwd was. Het nieuw opgerichte corps van de 
Nieuwegeinse gemeentepolitie kreeg het toen als voor- 
lopige huisvesting". 
voorheen hadden Jutphaas en Vreeswijk Rijkspolitie; 
dit was gewoon omdat de dorpen te klein waren voor een 
eigen gemeentepolitie. 
Gemeenten met meer dan 30.000 inwoners zijn verplicht 
een eigen politiecorps te hebben. 
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In vroeger jaren lag die "norm" voor een eigen politie 
veel lager. Jutphaas had zo'n eigen politiecorps, om- 
dat het met Hoograven en het Kanaleneiland erbij, ruim 
12.000 inwoners had. Na de annexatie door de stad 
Utrecht van het Kanaleneiland en Hoograven werd het 
Jutphase corps opgeheven en kwam daar ook Rijkspolitie. 
De Rijkspolitie werd gehuisvest in het bureau naast 
het Juphase gemeentehuis, waarin daarvoor gemeente- 
politie zat. 
Bij de Jutphase Rijkspolitie werd toen ook ingedeeld 
de politionele verzorging van Vreeswijk, waarvoor voor- 
heen Schalkwijk verantwoordelijk was. Dit neemt over- 
igens niet weg, dat in elke gemeente de burgemeester 
het hoofd van de politie ist 

De Vreeswijkse politie heeft het overigens steeds met 
een zeer eenvoudige huisvesting moeten doen. 
Bij de Oude Sluis ston een vierkant gebouwtje, en dat 
was het "politiebureau". Ver in de zestiger jaren werd 
in Vreeswijk een nieuw politiebureau gebouwd aan de 
Mauritsstraat; toen was de vorming van Nieuwegein 
( waardoor ook de overbodigheid van het nieuwe poli- 
tiebureau ) in feite al bekend! 
in Jutphaas was de Rijkspolitie de laatste jaren ook 
gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Claylaan; ook 
gebouwd in de zestiger jaren. 

Twee andere foto's drukken we deze keer nog af in onze 
fotorubriek. Prentjes, gemaakt in de oude Jutphase 
Heerenstraat, met daarop onder meer veldwachters in 
het tenue van die tijd. 
Op de ene prent staat Veldwachter J.M. Kubes midden op 
de weg. Rechts op de foto is nog een deel van de tram- 
rails van de paardentram te zien en ook nog een stukje 
van de Jutphase tol. De foto is van 1903. 
Veldwachter Kubes werd in 1907 ontslagen, omdat men 
hem in beschonken toestand slapende onder een boom 
had aangetroffen! 
De prent daaronder is enkele jaren later gemaakt en 
daarop is een autobus te zien van de N.V. Utrechtsche 
Personen-en:,Goederendienst, die vanaf 1913 tussen 
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Utrecht en Vianen reed. 
De veldwachter, in het midden van de prent met naast 
zich de fiets, is vermoedelijk D. Jacobs, die in 1907 
werd benoemd. 

Overigens verdiende een veldwachter of politieagent 
een "geweldig" salaris! In 1869 kreeg Jutphaas gemeen- 
tepolitie en uit de notulen van de gemeenteraad blijkt, 
dat de veldwachter toen een "jaarwedde" genoot van 
f.200.-! Er was dan wèl vrije woning en een uniform 
op kosten van de gemeente. 
In 1901 was het "jaarloon" opgelopen tot f.300.-. 

De gegevens voor deze foto-bijschriften werden ver- 
strekt door J. van Egdom en W.B. Heins. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o- 

RENOVATIE KERKVELD VORDERT 
 
door Piet Daalhuizen. 

Op liet Kerkveld werden op donderdag, 19 juni 1980 de 
sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners van het 
Elisabethshofje. Het uit 1908 daterende hofje is voor 
ruim f.800.000 gerestaureerd; het is jammer genoeg de 
enige restauratie - de rest is (hoe aardig ook) heel 
gewoon nieuwbouw. met vernieuwbouw wachten we nu nog 
op de Anna van Rijnhuisjes; op die plek is nu op het 
nieuwe Kerkveld een "Gat van Rijn" ontstaan! 

Het Elisabethshofje werd in 1908 gebouwd voor huisves- 
ting van 8 arme vrouwen. De bouw werd gefinancierd door 
Elisabeth Baesjou-Heytink, de kasteelvrouwe van Vrone- 
stein. Dat kasteel was toen overigens al afgebroken en 
mevrouw Baesjou was verhuisd naar Voorburg waar zij het 
huis "Klein Vronestein" had laten bouwen. De opdracht 
voor de bouw werd gegeven door de Jutphase pastoor 
W.G. van Heukelum. 

Op het Kerkveld moet nu nog é6n werk worden uitgevoerd, 
dat het weer een echt ouderwets en vooral gezellig aan-



 
 

vooraanzicht             zijaanzicht 
zicht moet geven. Het is de bouw van de dorpspomp, zoals 
hierboven afgebeeld. Op het Kerkveld heeft vroeger zo'n 
pomp gestaan. oorspronkelijk zal die van ijzer zijn ge- 
weest met een houten omhulsel. Later is daaromheen een 
stenen bouwwerkje verrezen. Die stenen pomp wordt her- 
bouwd. De gemeenteraad keurde op 19 juni daarvoor de 
voorstellen goed. De pomp wordt ruim 2.5m. hoog en bij- 
na één meter in het vierkant van oppervlakte. 
Het materiaal is hardsteen en daarvan worden alle zicht- 
bare vlakken gefrijnd. De zwengel en de spuwer worden 
gemaakt van gietijzer. De inwendige constructie van de 
pomp voorziet in de "aansluiting" op een wel, die ter 
plekke onder het Kerkveld loopt, zodat de pomp ook voor 
vers water kan zorgen. 
De pomp komt tegenover het St. Elisabethshofje te staan. 
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WIST  U DAT   ....... 

....  Stap 7 Concept Welzijnsplan is verschenen? 

....  Dat een beleidsplan van de gemeente Nieuwegein is? 

....  De Historische Kring daarin met name wordt genoemd
onder het hoofdstuk Cultuuroonservering? 

....  Het welzijnsplan alleen de wensen en doelstellin- 
gen aangeeft? 

....  Er een tijdsschema moet komen mei, betrekking tot 
de realisering van alle wensen? 

....  Dat tijdsschema jaarlijks wordt aangepast? 

....  Volgens het welzijnsplan de gemeente onze Histo- 
rische Kring meer subsidie wil gaan verstrekken? 

....  Daarbij gepland is de oprichting en inrichting en 
het beheer van een gemeentelijke oudheidkamer? 

....  Aan de Vreeswijkse Oudesluis restauratiewerkzaam- 
heden zijn gestart? 

....  Die twee-en-een-half jaar duren? 

....  De totale kosten zo'n zes miljoen gulden zijn? 
U aardig diep in de "bouwput" kunt kijken, of zo 
U wilt tot op de bodem? 

....  Het een blik waard is? 

....  Er 62 mensen hebben deelgenomen aan onze puzzel- 
fietstocht van 8 juni? 

....  De reacties na afloop goed waren en het gebeuren 
voor herhaling vatbaar is? 

....  we in september wellicht op de ledenvergadering 
met de uitgewerkte voorstellen kunnen komen voor 
de restauratie van de molenaarswoning? 

....  l@e nog veel actievelingen kunnen gebruiken in 
bijna alle werkgroepen? 
@@e momenteel de 200 zijn gepasseerd voor wat be~ 
treft het aantal leden en donateurs? 

....  De redactie @l die leden en donateurs en belang- 
stellende lezers van harte een beste vakantie 
toewenst? 

-0-0-0-0-0 
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HISTORISCH KRING NIEUWEGEIN  

oktober 1980 tweede jaargang, nr.4. 

verschijnt één keer per kwartaal 

DE BRANDWEER IN JUTPHAAS vanaf 1760 tot heden. 

Een historisch overzicht van 

gasten en het materiaal 

brandbestrijding, spuit- 

ALGEMEEN. 
om te komen« tot zo'n overzicht moet men nog vele eeuwen 
terug gaan, tot de tijd van de Romeinse k 'eizers waar- 
van bekend is dat er toen al enige vorm van georgani- 
seerde brandbestrijding was, nl. een stadswacht die ook 
brandblusdiensten moesten verrichten. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van sifones, waarmede wa- 
ter in de brand kon worden gebracht. Aangenomen moet 
worden dat men onder sifones in het algemeen alle toe- 
stellen verstond welke dienden voor het aanvoeren van 
bluswater, emmers, bakken, enz., echter geen spuiten. 
Van de eeuwen nadien is niets omtrent de wijze van 
brandbestrijding bekend. Eerst van de late middeleeuwen, 
toen steden met houten huizen ontstonden en een brand in 
een woning een gevaar voor een groot gedeelte van de 
stad opleverde, is bekend, dat het blussen van brand 
plaatsvond door het uitstorten van water met behulp van 
emmers, die aanvankelijk van metaal, later (15e eeuw) 
van leder waren vervaardigd, alsmede door het omhalen 
van huizen met behulp van baken en touwen. 
Later werden aan het blusmateriaal ladders en zeilen 
toegevoegd, de laatste om de huizen rondom een brand 
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door afdekken te beschermen; de zeilen werden dan zo- 
veel mogelijk nat gehouden. 
De eerste brandspuit te Amsterdam werd in 1657 in ge- 
bruik genomen. Het was een uitvinding van de Neuren- 
berger Hans Hautsch. De perspomp met twee cilinders, 
waarvan de zui .gers door middel van een grote ijzeren 
balans met pompstokken aan de einden werden bewogen, 
was geplaatst in een koperen bak, waarin met behulp van 
emmers water werd gestort. Het water werd weggespoten 
door een op de pomp aangebrachte beweegbare straalpijp. 
Men kreeg een straal met onderbrekingen op het moment 
dat de bewegingsrichting van de zuigers veranderde. 
Doordat de pomp vlak voor het brandende perceel moest 
worden opgesteld kon men slechts blussen door raam- en 
deuropeningen, wat zeer gevaarlijk was voor mens en 
materiaal. overigens was het bluseffect gering, terwijl 
er ook veel personeel voor nodig was. 
Door de Gebr. Van der Heijden, waarvan Jan van der Heg- 
den (1637-1712) de meest bekende was, werd een spuit 
ontwikkeld die voorzien was van een "aanbrengen". Dit 
was een in een schraag opgehangen zeildoekse zak, die 
met een slang van zeildoek aan de spuit was verbonden. 
De aanbrengen werd aan de walkant van een gracht opge- 
steld en met emmers water gebuid. 
Het water stroomde dan naar een bak, waarin de pomp 
was geplaatst. Door de pompwerking werd het water ver- 
volgens door slangen van aan elkaar genaaide stukken 
lede rt aan de uiteinden van koperen schroefverbindingen 
met een straalpijp,gevoerd en in de brand verspoten. 
Deze spuit werd bij een brand in Amsterdam op 12 janu- 
ari 1673 voor het eerst en met groot succes gebruikt. 
Later werd de aanbrengen voorzien van een hefpomp, 
waarmede direct water uit de gracht werd gepompt en in 
de zak werd gestort. Deze pomp kreeg de naam van "aan- 
jager". Verder werden de stukken leder met koperen na- 
gels aan elkaar geklonken en werd de pomp van een wind- 
ketel voorzien, zodat men een ononderbroken straal ver- 
kreeg. In 1689 vond Jan van der Heijden de zuigslang uit 
die aan de spuit werd bevestigd en waarmede het water 
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De eerste brandspuiten.

uit open water kon worden opgezogen. 
De gebr. Van der Heijden werden door het bestuur van 
de stad Amsterdam tot Generale Brandmeesters benoemd. 
Bovendien stichtten zij een fabriek van slangbrand- 
spuiten en leverden slangen en spuiten naar alle lan- 
den van Europa. Na 'de uitvinding van de stoommachine 
werd omstreeks 1830 in Engp-land en Amt.-rika een 
stoom- spuit gebouwd, doch eerst in de tweede helft van 
de 
Ige eeuw kwam de aanschaffing van stoomspuiten pas 
goed op gang. De ontwikkeling van de automobiel bracht 
omstreeks 1900 de eerste automobielstoomspuit. 
De automobielmotor gaf aanleiding tot het toepassen van 
de centrifugaalpomp. Deze pomp is heden ten dage 
in een verbeterde versie nog steeds onvervangbaar 
als het gaat om grote hoeveelheden water te verspuiten 
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DE TOESTAND IN JUTPHAAS.

Wij schrijven nu over de tijd van omstreeks 1750. 
Jutphaas bestond toen uit twee gedeelten, nl. het 
Overeind en het Nedereind, met nog een enkele ne- 
derzetting en diverse kastelen daar omheen. 
Het merendeel van de bevolking (+ 2000 inw.) was 
aangewezen op land- en griendbouw en op de vee- 
boeren. Ook enkele ambachtslieden, w.o. smeden, tim- 
merlieden, metselaars, wagemakers, schoenmakers, 
naaisters, kleermakers, bakkers en kruideniers wa- 
ren er gevestigd. 
De behuizingen waren stuk voor stuk allemaal brand- 
gevaarlijke objecten door het veel toegepaste hout 
aan zolders en aangebouwde hokken en stallen. 
Bovendien werd er zomer en winter gestookt in kachels 
en open haarden. De brandstof bestond uit hout en 
turf. 
Volgens het brandweer-reglement anno 1768 luidde art. 
14: Alle ingezetenen die een huis of gebouw hebben, 

moeten beschikken over: 
1    een bekwame ladder. 
Ii een lantaarn. 
III een emmer. 

Deze emmer moest een bolle bodem hebben, zodat hij 
altijd opgehangen moest worden en ook nog gevuld 
met water moest zijn. 
Twee maal per jaar werd er schouw gehouden. Dan dien- 
den bovengenoemde voorwerpen voor het huis langs de 
weg te staan. Bij het ontbreken van een onderdeel 
werd per stuk 6 stuivers boete opgelegd, die ter 
plekke moesten worden betaald. 
De mensen die bij een brand werden ingezet waren door 
het Gemeentebestuur aangewezen om voor bepaalde 
tijd brandweerdiensten te verrichtten, hieronder be- 
hoorden ook vrouwen. 
Artikel 8 van het reglement luidde: Bij liet verrichten 
hunner functies moeten zij gehoorzamen, zonder gemor of 
tegenspraak. ook mag men niet uit het werk bij 
%,erplaatsing schrijd-en. 
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Hier stond een boete op van 30 stuivers. 
Bij een brand op de Heemstede op 12 augustus 1769 waren 
twee personen zonder geldige reden niet ver- schenen 
Hiervoor werd een boete opgelegd van f. 10,-. De 
gemiddelde weeklonen bedroegen   in die tijd f. 5,- 
,@ f. 8,-. Er werd dus voorbeeldig  gestraft. 
De kosten van de brandweer werden hoofdelijk omgesla- 
gen op alle ingezetenen variërend van f. l,- tot 
f. 100,-. De Heer van Rijnhuyzen,Jan Jacob de Geer, 
werd o.m. voor f. 100,-- per jaan volgens de geschied- 
schrijving, aangeslagen. 
ook in de tweede helft van de 18e eeuw werd er al bij 
de brandweer gedronken, men moest tenminste vier maal 
per jaar de brandspuit proberen. men sprak dan over 
het visieteren van den brandspuit en voor zo'n avond 
had men dan de beschikking over een Y2ton bier 'a f. 
4,- per ton. 
Voor de meer ingewijden volgen hier nog enkele details. 
Men had de volgende rangen: De Bevelhebber den Schout, 
Opper Brandspuitmeester, Schepenen, Riekeniers, Tromp- 
voerders, Pompers en Waterscheppers, w.o. ook vrouwen. 
ook had men een soort aflegsysteem: 
1.om met de leren slang bij de brand te gaan.( Te ver- 
gelijken met de aanvalsploeg van nu 1 en 2). 

2.Om de slang te voeren en te zien of er lekken zijn. 
(Te vergelijken met de waterploeg 4 en 5). 

3.om op de brandhaken en leren te passen. 
4.Om op de zakken en zeilen te passen. 
De pompen die toen ter beschikking stonden waren van 
het type zuig-en perspomp van J. van der Heijden zoals 
eerder omschreven, maar dan wel in een kleinere uit-- 
voering. Deze pomp werd door vier mannen gedragen. 
Er waren twee brandspuiten in Jutphaas in gebruik, nl. 
één voor het Overeind en één voor het Nedereind. 
Over de periode van 1800 tot 1840 is weinig of niets 
bekend. Eerst vanaf 1840 moest de Gemeente een jaar- 
lijks verslag uitbrengen over het wel en wee in de ge- 
meente. Dit werd opgesteld op enkele voorgedrukte vel- 
lc,i,. papier. onder het hoofd bevolking stond dan b.v. 
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Eerste verbeterde brandspuit anno 1870.

2200 inwoners, waarvan 1000 vrouwen en 1200 mannen. 
Politie: 2 veldwachters, jaarwedde f.300.- 
onderwijs: 1 hoofdonderwijzer. 
Dokters en vroedvrouwen. 
Geestelijken en 
Brandweer niet te vergeten. 
Deze verslagen van al die jaren zijn opgeslagen in het 
regionale archief te Benschop.
DE BRANDWEER VAN 1843-1852.

In deze periode bezit de gemeente Jutphaas 3 brandspui- 
ten, waaronder 1 grote zogenaamde perspomp op 4 wielen 
die door een paard getrokken kan worden, of als er geen 



  

paard bij de hand is, door mankracht werd voortbewogen 
en verder nog 2 draagbare brandspuiten. 
Twee keer per jaar wordt er geoefend met de brandblus- 
middelen om de personen geoefend te houden. 

1854. 
In deze tijd spreekt men ook al over het "Raven", welk 
gebied dat tegen Utrecht aanligt ook bij Jutfaas behoor- 
de. Hier waren steenfabrieken en houtzagerijen geves- 
tigd. In 1854 brandde@een houtzaagmolen in oost Raven 
tot op de grond af; deze molen was niet verzekerd. 

1860. 
Brand in één der steenfabrieken van de heer van der Broeke 
op Oost Raven. 
In dat gebouw was de brandspuit gestationeerd, dus kon 
de brand snel worden geblust. 
De heer van der Broeke had vroeger veel zeggenschap; 
hij was onder andere ook lid van de gemeenteraad, van- 
daar dat de spuit bij de hand was. 

1861. 
Kosten brandweer f.19.- 

1862. 
Een raadslid in het Nedereind heeft een brandspuit in zijn 
woning gestationeerd en wordt bij geval van nood ingezet. 
(Naam van het raadslid werd niet vermeld). 
Dit jaar was er ook brand in een woning op het Kerkveld 
van de Hervormde Diaconie, maar werd door de huurder en 
buren geblust. Schade f.3.50. 

1864. 
De Brandblusmiddelen zijn voor een gedeelte in het af- 
gelopen jaar verbeterd. 
De gemeente Jutfaas bezit een grote brandspuit met aan- 
jager ( zie het gedeelte over J.v.d.Heyden ) zijnde: 
ene perspomp en twee kleine draagbare brandspuiten. 
Een der laatste is in bewaring bij een raadslid op het 
Nedereind. 
De brandweer is nu in de kom der gemeente georganiseerd. 
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1865. 
9 september: brand ontstaan op de hofstede van C. Pauw; 
oorzaak van de brand wordt toegeschreven aan bliksem- 
inslag. Twee hooibergen zijn een prooi der vlammen ge- 
worden. 

1866. 
Kosten brandweer f.70.26. In deze tijd was de brand- 
weer een volledige gemeente aangelegenheid. Brandmees- 
ters, hooistekers en spuitgasten hadden een jaarwedde. 

1870. 
in ditjaar brandde een hoepelmakerij tot de grond toe af 
en eveneens de buitenplaats "Nieuwestein" aan de 
Dorpstraat. 

1872. 
Twee nieuwe brandspuiten aangeschaft met de nodige 
hennepslangen, 10 draagbare handlantaarns en 2 spuiten. 
Kosten hiervan f.1264.-. Overig materiaal f.172.73. 
Ditjaar was er een brand in de steenfabriek van de firma 
Rozé & Zn. op het Raven. 
Met 2 spuiten en hulp van de Utrechtse brandweer werd de 
brand geblust. 

1873. 
21 april: boerenhofstee met inboedel en 40 stuks vee 
op het Nedereind verbrand. In dit jaar brandde ook 
houtzaagmolen "Oog in t'Zeil”, op het Raven tot de grond 
toe af; oorzaak blikseminslag. 

1874-1875. 
In deze jaren was er veel onweer met blikseminslag. 
Hofstede Geinoord, alsmede enige huizen in het dorp 
werden door de bliksem getroffen. 

1880. 
Opriieuw werd een brandspuit aangeschaft. De gemeente 
heeft nu 3 grote spuiten, die elk door vast personeel 
worden bediend. ook is er nu sprake van brandweerhuis- 
jes, waarvan 
1 op het Raven ( later werd dat Hoog-Raven en Laag- 
Raven ). 
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1 op het Nedereind ter hoogte van de boerderij van 
Dirk van der Horst. 

1 op het Sluisje tussen café Vendrig en de vroegere 
ingang van bloemmisterij "Veellust". 

We slaan nu enkele jaren over van weinig branden naar 
24 augustus 1888. Toen is de korenmolen de "Batavier" 
afgebrand en tevens de daarnaast gelegen loods van de 
hoepelfabriek van Schalij; de daarnaast gevestigde 
bakkerszaak liep ernstige waterschade op. 
De korenmolen die toen eigendom was van Baron van Har-
denbroek tot Loekhorst en was verhuurd aan C.J. Kruis-
ten stond, waar nu de Gebr. Mourik wonen bij de voor- 
malige Doorslagbrug. 
De nu volgende jaren is er weinig vermeld over de 
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brandweer. De notulist maakt zich er af met bijvoor- 
beeld enkel te vermelden: in 1901 drie spuiten in vol- 
doende staat, of dit jaar geen noemenswaardige branden. 
omstreeks 1902 is de kapitale hofstee, die toen bewoond 
werd door Rietveld afgebrand; deze hofstee is later 
weer opgebouwd en staat in het Nedereind ter hoogte vari 
de Galecopperdijk waar nu nog de fam. van Selm woont. 

Nu weer een reeks van jaren met geen bijzonderheden, 
alleen een vermelding van bijvoorbeeld: voorstel in 
de Raad om voor f.150.- de spuiten te laten repareren 
en een vergoeding verleend aan A. van Kooten van f.250. 
voor zijn afgebrande boerderij anno 1905. 

In 1912 is er een wijziging in de beloning van het 
brandweerpersoneel gekomen. 
In het jaar 1916 is er een grote brand geweest bij de 
olieslagerij van Cockuyt, waar nu de Henkel gevestigd 
is. Er is toen ook hulp verleend door Ijsselstein met 
een stoomspuit. 

VER. VRIJWILLIGE BRANDWEER.

De vrijwillige brandweer werd opgericht in 1923. Om- 
streeks deze tijd werd ook een autospuit aangeschaft 
en wel een T.Ford met massieve banden. 
Deze wagen had alleen een voorruit en was verder geheel 
open. Volgens overleveringen was het in de winter een 
bezoeking om met deze wagen naar een brand te rijden. 
De gemeente Jutfaas was nogal uitgestrekt; de grens 
liep toen tot aan de Muntbrug bij Oog in All. 
Bij een brand in de metaalfabriek "Heicop" langs de 
Kanaalweg had de chauffeur bij aankomst bevriezingsver- 
schijnselen opgelopen. 
overigens was deze spuit een enorme vooruitgang voor 
de brandbestrijders, want deze autospuit had een eentri- 
fugaalpomp. 
In 1926 geraakte een automobiel in brand op de Utrechts( 
straatweg ter hoogte van E. van Bentum Sr. 
De vrijwillige brandweer heeft de brand geblust; voor 
de meer ingewijden; deze auto was van de aannemer Klaas 
Nieuwpoort, die woonde in het huis Nedereindseweg 11 
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naast de huidige drogisterij. 
Met de komst van deze automobielspuit kwamen de zoge- 
naamde spuithuisjes grotendeels te vervallen. 
De eerste autospuitgarage stond op de speelplaats van 
de O.L.School en de Chr.School, achter de tuin van 
dr.Willemsen (nu Schoolstraat 2-Gem.Werken.) 

CRISISJAREN 1928-1938. 

in deze jaren is er bijna geen nieuw materiaal aange- 
schaft. In deze periode was een herenboer Commandant 
van de brandweer en wel de heer Smorenburg, die woonde 
in het herenhuis Nieuwestein.( thans boekwinkel Manschot) 
De brandweerbezetting was toen meer een boerenaangele- gr-
nheid, aangevuld met enige ambachtslieden. ( zelf- standig 
). 
Een brand van enige omvang was die van de boerderij van 
Dirk v.d. Horst in 1934, waarbij de grootste stier van het 
Nedereind verbrandde. 
Kenmerkend voor die tijd was, volgens overlevering, het 
volgende: Als de brandweer uitrukte vanuit de School- 
straat richting dorp, dan gebeurde het meermalen dat 
commandant Smorenburg nog niet geheel was aangekleed 
als de spuit er aan kwam; dan moest zijn huishoudster, 
hij was vrijgezel, zijn witte boord met staldeurtjes 
nog om doen-en de spuit maar wachten. 
Met de komst van de Henkelfabriek,die toen Nederlandsche 
Persil My. heette, kwam er wat meer leven in de brouwe- 
rij. In het jaar 1934 was dat een grote vooruitgang voor 
de werkgelegenheid. 

EEN NIEUW TIJDPERK BIJ-DE BRANDWEER.

In 1938 werden er 2 nieuwe autospuiten aangeschaft met 
name Ford V.8. Deze hadden een dichte kabine voor chauf- 
feur/pompbediener en de commandant; de manschappen zaten 
op 2 banken in de lengterichting zonder beschutting; de 
pomp was achter ingebouwd. 
Eén spuit werd gestationeerd op Hoog-Raven. 
In deze tijd kwam er ook een nieuwe commandant en wel 
de duitser Heuewinkel, in de volksmond Huienwinkel ge- 
noemd. Deze was technisch medewerker van de Persil My. 
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Autospuit anno 1927.

Hij heeft de paraatheid van het korps flink omhoog ge- 
bracht en de manschappen waren over zijn nieuwe werk- 
methodes erg ingenomen. Door de tweede wereldoorlog 
werd hij opgeroepen voor dienst bij de Weermacht; hij 
is later niet meer teruggekomen bij de brandweer. 
Zijn opvolger was commandant Swarts, een medewerker 
van de Spoorwegen (rampendienst); hij woonde in Hoog- 
Raven. De brandweer bestond toen uit 2 korpsen met 2 onder- 
commandanten; voor Jutfaas de heer Grapendaal en voor 
Hoog-Raven de heer Uyterwaal. Deze reorganisatie was 
nodig geworden door de grote uitbreiding van Hoog-Raven 
In deze tijd, namelijk in 1946,is de schrijver van dit 
artikel als adspirant-brandwacht toegetreden tot de 
Jutfase brandweer. 
De twee autospuiten zijn in dat jaar verbouwd; de pomp 
werd voor de motor geplaatst (zgn. voorbouw) en het ge- 
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heel werd overkapt voor manschappen en materiaal, met achterop 
een rijdend haspel met 200 meter 3 duims 
slangen. 
In dit jaar werd ook de nieuwe brandweergarage in de voormalige 
Christelijke School, Schoolstraat 2 betrok- ken. 
In 1948 was er een grote brand in de voormalige Con- structie 
Werkplaats van de Gebr. van Bentum, die ver- huurd was aan Helco 
N.V.; een fabriek voor gasverwar~ mingstoestellen aan de 
Nedereindseweg. Het betrof hier 
een gevaarlijke brand door de ontploffing van propaan- 
en butaangasflessen. Door lisselstein werd assistentie verleend. 
In 1953 werd de autospuit opgeroepen, bemand door enke- 
le mensen die in Gem.Dienst waren, om de wateroverlast 
in het Zuid-Hollands en Zeeuws rampengebied te bestrij-- den. 
In deze tijd werd het gebied Hoog-Raven door de stad Utrecht 
geannexeerd en werd Jutfaas weer een kleine gemeente, wat tot 
gevolg had, dat commandant Swarts 
ook verdween. overigens werd er onder bovengenoemde commamdant 
vele nieuwe dingen ingevoerd op het gebied 
van aflegsystemen" die veel naar Engels voorbeeld wer- den 
uitgevoerd. 
Na het vertrek van Swarts werd de heer Zonderland com- mandant 
van Jutfaas en de heer Grapendaal ondercomman- dant. 
In 1955 kwam er uiteindelijk een landelijk aflegsysteem (is het 
systh)omatisch klaarleggen van het brandweerma- teriaal voor de 
brand). 
T@n deze periode moest er veel geleerd worden, want iedere 
brandweerman moest tenminste het diploma brandwacht 2e- klasse 
halen. Vervolgens kon men doorgaan voor resp. brandwacht ie klas, 
hoofdbrandwacht, adspirant onder~ brandmeester, onderbrandmeester 
en brandmeester. 
Ook werden er nu brandweerwedstrijden gehouden, die in- gedeeld 
waren in klassen 1-2-3-4, provinciaal, gewest en een landelijke 
finale. In zo'n landelijke finale is Jut- faas één maal 2e 
geworden in de klasse 111. 
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In de 60-er jaren werd er een nieuwe motorspuit aange- 
schaft, namelijk de Ford-Thames Trader, 6 eil. motor, 
met een vermogen tot 2000 L.per minuut. 
Grote branden zijn in deze tijd niet voorgekomen; 
iedere week werd er echter wel geoefend om de paraat- 
heid gaande te houden. 
In 1971 werden de gemeenten Jutfaas en Vreeswijk samen- 
gevoegd tot één gemeente Nieuwegein. 
Commandant Zonderland 'is aangebleven tot en met begin 
1974. 
In de periode 1974 tot 1977 zijn er veel commando wis- 
selingen geweest in het korps Jutfaas, waarvan onder- 
linge bemoeizucht' de oorzaak was. 
in december werd er orde op zaken gesteld door de komst 
van de nieuwe commandant J.J. Koopman. Men ging er van 
uit, dat er 1 brandweer moest zijn en 2 sector-comman- 
danten. Tevens kwam er een verordening betreffende de 
organisatie en het beheer van de Gemeentelijke Brand- 
weer met een volledige taakomschrijving. 
ook is toen de "Rechtspositieregeling vrijwilligers" 
bij de brandweer in werking getreden, waar voorgaande 
jaren al veel geharrewar over was, dus iedereen kent 
nu zijn rechten en plichten bij de brandweer. 
Op 17 juli 1978 was er een grote brand op de Ijssel- 
steinseweg en wel bij "Belhaco B.V.", groothandel in 
verflakken en vernissen. Door de vele belendingen en 
ontploffingen was dat een zeer gevaarlijke en moeilijk 
te bestrijden brand. Hierbij werden 4 bluseenheden in- 
gezet met een groot vermogen van 3000L. per minuut, 
hulp van Utrecht-1 autoladder en 1 motorspuit. 
Totale schade f.2.000.000. 
In 1980 bezit de gemeente Nieuwegein 4 gecomb. hoge-en 
lage drukspuiten van het merk Mereedes en Daf, welke 
een groot vermogen hebben van 3000L.min. 
in de loop van dit jaar zal hieraan nog een drukspuit, 
merk Mereedes worden toegevoegd. Tevens heeft men de 
beschikking over volledige adembeschermingsapparatuur 
en als allarmeringssystheem het zgn. stilallarm.
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Onze wens gaat nu nog uit naar- een nieuw brandweerka- 
 zerne en een autoladder. 

Ad. Brand.
bronvermeldinp,: 
Algemene geschiedenisboeken, 
Regionale archief te Benschop, 
Commandant Koopman en 
Eigen waarnemingen. 

~ 

Bibliotheek. 
Het afgelopen kwartaal werd 

de bibliotheek uitgebreid met de 
volgende boeken: 

1.Haar werk ging door. Prinses Juli- 
ana in Noord-Amerika. Door R. 
man. 

2.Kadaster-gids door Mr. F. Keverling- 
Buisman en Ir. E. Muller. 

3. Poezij van verscheide Mengelstoffen 
Lukas Rotgans (copie). 

De schenkers hartelijk dank!! 

fototentoonstelling Vreeswijk. 

Momeiiteel(ult.september) zijn de voorbereidingen voor de 
fototeritoonstelling te Vreeswijk in volle gang. De 
stelling zal worden gehouden op 18 oktober van 11 tot 17 
uur in gebouw st. Jan in Nieuwegein-Z. Naast vele oude 
foto's van Vreeswijk zal ook een gedeelte uit het archief 
vaii de Vreeswijkse arts Teljer worden geëxposeerd. 

1o--
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REDAKTIE-MEMO'S. 

Otto, 
Pijpker 



  
 

Fototentoonstelling over Oud-Vreeswijk 
in Huize St. Jan dd.18.10.1980 van 
11 - 17uur 

: Dia-avond. 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER ,FototentoonsteLL!ng over Jutfoos, tevens 
expositie ven het TeLjer-orchLef. 

:Dr. A.von Hulzen zal een Lezing houden 
over het dageLLjkse Leven der Romeinen. 

:FilM over Vreeswijk. 

:Dia-avond over Oud-Jutfaas. 

:Bezoek aan de vesting Noorden. 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAAR-T 

APRI  

MEI . Fietspuzzeltocht.

Over de juiste datum van bovengenoemde evenementen 
krijgt u nog nader bericht. 
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De Heren De Malapert op Plettenburg te Jutphaas 

geschreven door A.E.D. Hartmann von Rijnenburg. 

Aan het eind van de zestiende eeuw werd het anders zo 
rustige Jutphaas opgeschrikt door nieuwsgierigen die 
in groten getale kwamen om te zien of dat, wat zij ge- 
hoord hadden waar was. Voor de burgers, die door de 
waterwegen wel bezoek gewend waren, was het vooral het 
soort bezoekers dat verwondering wekte. immers men zag 
de oude adel, bestuurderen der Steden en andere patri- 
ciërs. 
Maar ook voor hen was het nu duidelijk-wat zo onopval- 
lend was begonnen-was nu een bezienswaardigheid van de 
eerste orde geworden. 
Het voor hen vertrouwde Huis Plettenburg, dat in 1596 
aan de Hugenoot Nieolaas de Malapert was verkocht, was 
veranderd in een waar lusthoft 
Het wekte bewondering bij de burgers, die het als een 
aanwinst voor Jutphaas beschouwden, maar het wekte af- 
gunst bij de edelen, die zo'n nieuweling nog niet kon- 
den accepteren. 
Het geslacht De Malapert stamde uit Noord-Frankrijk, 
waar in 1196 Jean Sire de Bazentin et de montauban als 
eerst bekende voorvader leefde. Hij was gehuwd met 
Alix d,Averdoin en woonde in Cambresis. 
in de eeuwen daarna droegen de afstammelingen de namen 
Bazentin, Montauban, Hervilly en Malapert. Eerst rond 
het jaar 1450 zien we de naam Malapert als regel. 
Wel werd het familiewapen de Bazentin voor de toekomst 
door hen behouden; in een blauw schild de zilveren 
lelies met als helmteken de uitkomende zwaan met gehe- 
ven vlucht. Wel vindt men een enkele maal in de archie- 
ven "Bazentin dit de Malapert". 
Rond 1470 vinden we ie-an de Malapert gehuwd met ieanne 
d'Esclories te Valenciennes. zijn kleinzoon Michel de 
Malapert, Seigneur de Buquant,was gehuwd met Grégorine 
de Behault. Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen. Twee 
van hen, Nieolas en Louis, zullen nageslacht verkrijgen 
dat een rol zal spelen op Plettenburg te Jutphaas.
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Nieolas was geboren in 1540 en gehuwd met Josine Kethel. 
Uit dit huwelijk werd Nicolaas de Malapert geboren, die 
later Plettenburg kocht. zelf was hij geboren te Ant- 
werpen, waar zijn familie omstreeks 1545 zeer vermogend 
was geworden. 
Hij huwde in 1592 met Marguerite Panhuys uit Antwerpen. 
Tevens werd hij eigenaar van een huis aan het Janskerk- 
hof te Utrecht. 
In 1608 koopt hij van Wilhelmina van Riebeeck, de erf- 
gename van Vrouwe Johanna van Rijn van Jutphaas, de 
Heerlijkheid van het Overeind. Dit voor de som van 
f.26.200; wel een heel bedrag in die tijd, al waren 
hier de heerlijke-rechten bij inbegrepen, zoals onder 
andere de tienden van "veertig HOEVEN LANTS", met het 
gerecht. De familie de Malapert was in zeer goeden doen! 
Daarbij kwam nog een aantal andere rechten, zoals de tol 
van de Doorslagbrug. 
Een en ander was geheel naar wens van de Staten van 
Utrecht, die al langer hadden gehoopt dat het bestuur 
over de heerlijkheid in protestantse handen zou vallen. 
Wel waren de burgers in Jutphaas hier eerst niet zo 
blij mee. Zij waren bijna allen katholiek en bang dat, 
als de nieuwe schout en de schepenen zouden worden be- 
noemd en dan natuurlijk ook protestant, de verdrukking 
voorgoed een aanvang zou nemen. 
Predikant Cornelis Egbertz kon zich in de handen wrij- 
ven over wat komen zou - het bekeren van de hardnekkige 
bevolking van Jutphaas. Doch alles bleek anders te zijn; 
zowel de vrees van de katholieken als de hoop van de 
protestanten was ongegrond. De familie De Malapert was 
verdraagzaam; dit gold voor Heer Nicolaas, alsook voor 
zijn neef Louis de Malapert, Ambachtsheren van het Over- 
eind. 
Nieolaas, die geen kinderen had, liet zijn bezittingen 
na aan zijn beide zusters Catharina en Suzanna; echter 
binnen twee jaar dragen zij Plettenburg en de Ambachts- 
heerlijkheid over aan hun neef Louis de Malapert, zoon 
van Louis Sr. 
Nieolaas stierf in Jutphaas en op zijn graf in de oude 
kerk op het Kerkveld stond: "Hier ligt begraven Nico- 
laas de Malapert, Heer van Plettenburg en Jutphaas, die 
stierf in den jacre 1615 den 6-den November". 
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De familiegrafkelder bevond zich in het koor; de graf- 
zerk is 1.80 bij 3 meter en met het wapen van de familie 
voorzien. 
De nieuwe Heer van het Overeind, Louis de Malapert huw- 
de tweemaal; eerst in 1599 met Anne Latfeur, zij hadden 
één dochter, daarna, toen zijn vrouw in 1605 stierf, 
huwde hij in 1607 met Anne Vivien. 
Deze Anna Vivien was de dochter van Catharina, de tante 
van Louis; hij had van haar Plettenburg gekocht. 
Uit dit huwelijk stamt nu de familie De Malapert van 
jutphaas en Plettenburg. 
overigens scheelden oom en nicht slechts acht jaar. 
In 1623 wist Louis de Ambachtsheerlijkheid van het 
Nedereind aan het familiebezit toe te voegen. Dit door 
een overeenkomst met Jan wolfert van Brederode. 
Vanaf dit tijdstip kan Plettenburg worden beschouwd als 
de zetel van het bestuur over heel Jutphaas. 
Wel is het zo, dat Overeind en Nedereind niet geheel 
konden samensmelten door het Leenstelsel dat een schei- 
ding inhield, door aan de ene kant leenroerig te zijn 
aan het Huis van Loenersloot (overeind) en aan de andere 
kant aan de Staten van Utrecht (Nedereind). 
Dit hield ook een scheiding in voor de ambtsdragers, zo- 
als de schepenen, die echter wel weer onder één schout 
dienden. ook was er slechts één secretaris. 
Wel dateert uit deze tijd het samengestelde wapen, het- 
zelfde dat Jutphaas nu bezit. 
In zijn laatste levensjaren kon Louis het minder goed 
vinden met zijn vrouw Anne Vivien, zodat beiden geschei- 
den leefden, de ene te Jutphaas, de andere te Utrecht. 
In 1637 werd Louis jr.,in opdracht van zijn vader Louis 
de Malapert en ingevolge het testament van zijn moeder 
Anne Vivien, beleend met beide Heerlijkheden. 
Deze Louis jr. deed iets merkwaardigs voor Jutphaas; uit 
eigen middelen liet hij in het dorp een klinkerstraat 
leggen, groot 49 roeden. In het gemeente-archief van 
lisselstein bevindt zich nog het contract met Baltus, 
meester-metselaar, wonende te lisselstein, waarop staat: 
"Von Jon WLLLems-erf tot oen de Sugdt-s@jde von Jon 
Schugtemockers-erf". Verder de aantekening dat hij goede 
materialen moest gebruiken. 
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Dit stuk weg is nu een deel van de huidige Herenstraat. 
Wij komen nu in een periode van geschillen aan. 
Bestond er in deze tijd het wereldlijk recht van de 
Ambachtsheer; ook was er het kerkelijk recht, het zoge- 
naamde Patronaatsrecht. In dit geval dus van de Jutpha- 
se kerk. Had men beide rechten, dan betekende dat men 
zowel het bestuur over het dorp had, als over de kerk. 
Door het benoemen op beide gebieden van de diverse 
functionarissen, kon een grote macht worden uitgeoefend. 
Geen wonder dat de verschillende Heren uit de omgeving 
er geen gras over lieten groeien als zij een mogelijk- 
heid zagen om bepaalde rechten naar zich toe te trekken. 
Niet altijd werden bier de goede middelen gebruikt. 
Het in diskrediet brengen aan de ene kant, kon gevolgen 
hebben aan de andere kant. 
En dit nu, was precies wat Louis jr. overkwam. 
De tegenstander was Adriaen Ploos van Amstel, Heer van 
Oude-Gein, die het ook aan de stok had met de Heer van 
Rijnenburg. Hoewel de geschillen over het Patronaats- 
recht waren begonnen en de verdere troebelen niet ge- 
heel duidelijk waren, had een en ander onverwacht een 
tragische wending voor Louis de malapert 
Op 20 juni 1638 wordt hij plotseling van zijn waardig- 
heid ontheven als Ambachtsheer van Overeind en Neder- 
eind. En wie volgt hem op? Adriaen Ploos van Amstel! 
Doch het lot besliste korte tijd later anders; op 12 
mei 1639 overleed Adriaen en werd Louis de Malapert in 
zijn oude rechten hersteld. 
Louis de Malapert stierf op Plettenburg in november 1663. 
Zolang zijn kinderen minderjarig waren, trad zijn vrouw op 
als Ambachtsvrouwe van overeind en Nedereind. 
Zij, Eleonore d'Ablaing, zou bijzonder geliefd worden 
bij de burgers van Jutphaas. Zij en haar oudste zoon Louis 
waren zeer tolerant tegenover de roomsen en wer- den 
daarom aangeklaagd bij de Staten van Utrecht door enkele 
protestanten, die ditniet konden zetten. Doch 
als men naar eer en geweten handelt, behoeft men niet bang 
te zijn. De familie de malapert ging hun gang en stoorde 
zich verder niet aan de Staten. zij handelden volgens 
recht en billijkheid. 
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Tijdens het bestuur van Elconore de 'Malapert, geboren 
d'Ablaing, werd Jutphaas bezet door de Franse troepen; 
ook Plettenburg moet het ontgelden, we schrijven dan 
1672. Nu ontstaat ook-de Schans. 
In de laatste levensjaren van de Ambachtsvrouwe speelt 
zich een gebeurtenis af in Jutphaas, die onafscheidelijk 
met het dorp verbonden zal blijven. 
Vroeger stond de molen van Jutphaas in de Molensteeg, 
of deze nu in het bezit was van Het Ambacht of dat al- 
leen het molenrecht daartoe behoorde, is in de archie- 
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ven niet meer na te gaan, maar zeker is-er is over de 
molen in de loop der eeuwen heel wat getwist. 
De dichter Stalpaart van Wielen maakte over deze twis- 
zelfs een gedicht. 
Het luidt:   Wie ken 't de meulen wijteng 

De meulenaer Ls de dwaes. 
Of laet dan, dus te krijten; 
Of komt mij te Jutphaes 
Beschuldigen met rede, 
Want dat is de eige stede, 
Daer 't malle meulenrecht 
Bepleit te worden plecht. 

Waarschijnlijk bij de brand van 1680, die Jutphaas te 
terde, werd de molen, waarover al zoveel te doen was 
geweest, overgebracht naar de Doorslag. 
Bij dit verhuizen is, naar men zegt, de molen 
omgevallen Sindsdien is er in Jutphaas een plaats die 
de naam Valom 
heeft gekregen. 
Zo was er ook een gezegde over het verzet tegen het 
nieuwe en dat luidde: 
"Dat hen het hoofd droolde, aLs de Juphcxse molen". 
In 1688, als hun moeder sterft, worden de Ambachtshee 
lijkheden verdeeld tussen de broers Louis en Pieter de
Malapert van Jutphaas. Doch na de dood van Louis, kort
daarop, erft Pieter weer diens deel en zijn beide
heerlijkheden weer verenigd 
Pieter huwde in 1704 met Suzanna Godin, zij hadden vijf
kinderen, waaronder Louis, die in 1738 bij de dood van
zijn vader opvolgt. 
Deze Louis, die was geboren op 15 februari 1708 te
Jutphaas, huwde op 4 augustus 1739 in de Domkerk te 
Utrecht Louiza de Geer, dochter van Jan Jacob de Geer, 
Heer v Finsong en Jacquelina Cornelia van Assendelft. 
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Hun zoon
Pieter volgt op, als vader Louis in 1782 sterft; moeder
Louiza is dan al lang overleden, namelijk in 1751 bij 
geboorte van een dood kind. 
Wel is vader Louis nog hertrouwd met Engelbertha Elisa
beth Godin op 3 maart 1755; zij was de dochter van de
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burgemeester van Utrecht, Izaak Ferdinand Godin en van 
Magdalena Voet van Winssen. Uit dit huwelijk werd een 
dochter geboren, die haar familie handen vol werk zou 
geven. Op 18 januari 1758 kwam zij als Johanna Magda- 
lena de Malapert ter wereld. Na haar 21e verloor zij 
haar hart aan een koetsier. Vader Louis de Malal-)ert 
kon dit niet toestaan, als zijnde:"Beneden het Fatcoen 
von zijne Familie". Doch dit verzet "was het paard ach- 
ter de wagen spannen" en de koetsier, Johan Krüger, 
handelde volgens zijn beroep en ging er in de karos met 
zijn geschaakte bruid vandoor. In Rheinberg (Duitsland) 

1227-5- 

Stuk uit een akte, waaruit blijkt dat Pieter de 
Malapert ziin zuster Johanna Magdalena heeft onterft. 
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aangekomen, huwden zij. 
Vader Louis probeerde nog zijn dochter te achterhalen, 
om ze in een "verbeter hugs" op te sluiten, zoals uit 
de archieven blijkt, doch het was al te laat. 
Wel heeft hij haar onterfd en daar had het bruidspaar veel 
door verloren, maar door het erfdeel van haar moe- der 
viel deze tegenslag nog te verwerken. 
Hoewel dan Johanna Magdalena de Malapert aan financiën 
veel verloor, moet zij rijk zijn geweest aan nakomelin- 
gen. Zij stierf te Utrecht op 30 mei 1831. 
Keren wij nu terug naar haar halfbroer Pieter de Mala- 
pert, die in 1782 opvolgde. Hij moest de troebelen mee- 
maken als gevolg van de beweging der patriotten in hun 
strijd tegen de heersende klasse en de Prins. 
En zo vond er een strijd plaats tussen Prinsgezinden 
en patriotten aan de Vaart te Jutphaas. De patriotten 
wisten de overwinning te behalen. 
In ons "Archief Rijnenburg" bevindt zich nog een zeld- 
zame prent die de strijd weergeeft uit die tijd. 
In 1806 sterft Pieter de Malapert van Jutphaas op Plet~ 
tenburg en wordt bijgezet in het familiegraf te Jutphaas. 
zijn broer Jan Jacob de Malapert, die in 1743 was gebo- 
ren, is nu het hoofd van de Familie. 
Hij was in 1774 met zijn nicht Isabella Sophia van der 
Muelen gehuwd, dochter van Andries van der Muelen en 
Charlotte de Geer. 
Nu breekt de laatste periode aan in de vorm van een 
reeks sterfgevallen. 
In 1781 sterft Jan Jacobs echtgenote, als haar tweede 
zoon in 1778 is voorgegaan. In 1790 sterft zijn oudste 
zoon Louis en wordt in het familiegraf bijgezet. Broer 
Pieter stierf in 1806 zoals we al eerder zagen. 
Nu is Jan Jacob de Malapert van Jutphaas met zijn doch- 
ter Jacquelina de laatste van het geslacht, dat we al 
in 1196 tegenkwamen. 
Met veel zorg legt hij de laatste hand aan een stamboom, 
die hij zelf tekent; het is alsof hij de wereld wil wij- 
zen op zijn geslacht, waarvan hij het einde ziet naderen, 
al probeert hij dit tegen te houden. 
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Zo is er het verzoek van de Koning, om de kinderen uit 
het huwelijk van zijn dochter mede het recht op de naam 
Malapert toe te staan, samen met het wapen. 
Doch de schakels tussen de verzoeker en de Koning zijn 
er velen en spraken we voorheen niet over afgunst, die 
de familie de Malapert ten deel viel? 
Het verzoek werd dus afgewezen! 
Met de dood van Jan Jacob de Malapert van Jutphaas op 
22 mei 1816 sterft de laatste Malapert in Nederland-. 
Wie de oude stukken bekijkt, ziet de zorg waarmee het 
geslacht De Malapert de huwelijken sloot; vaak met be- 
kende families. ook de interesse voor het verleden was 
groot, vooral voor hun stamboom. Er zijn zelfs brieven 
gewisseld met de genealoog van de Koning van Frankrijk, 
Pierre d'Hozier, gericht aan Louis de Malapert 
(gestempeld 
1663). 
Alleen het graf is bewaard gebleven, al is de kerk ge- 
sloopt. 
ook Plettenburg is in de vorige eeuw afgebroken, alleen 
een weg draagt nog de naam.
Wij denken nog aan de regels eens geschreven: 

"ALdaer noch wert bij eenen rijcken Heere Mailie- 
paert 

Een Lusthof gebout, 't welck só het volbracht werd,
sijns gelijcke van fraeijheijt, cunst en cieraet 

niet en sal finden". 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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ONZE VASTE FOTORUBRIEK 

In nummer 2 van onze eerste jaargang heeft Jan Schut 
een artikel geschreven onder de titel "Vreeswijk- 
Vianen vice versa voor 1840". In dit artikel wordt de 
"wording" beschreven van de vaste oeververbinding over 
de Lek. Zo kwam in 1840 de schipbrug tot stand. Daar- 
van ziet U in onze vaste fotorubriek een afbeelding. 
De twee kabines links op de foto, die uit ongeveer 
1930 stamt, zijn de machinekamers van de beide vaar- 
elementen, die voor de scheepvaart uit de brug konden 
worden gevaren. De schipbrug heeft dienst gedaan tot 
de nieuwe Lekbrug in 1936 klaar was gekomen en daarna 
.... toen de gloednieuwe brug in de oorlogsjaren door 
bombardementen was vernield. In 1950 was het zover, 
dat de schipbrug voorgoed verdween. Het huidige jacht- 
haventje is van oorsprong de "schuilhaven" voor de 
schipbrug. Bij slecht weer en ijsgang op de rivier wer- 
den de brugelementen in de schuilhaven veilig opgebor- 
gen. 

De Jutphase prent biedt U een blik op het Sluisje, even-
eens van het begin van deze eeuw. Links is de gevel te 
zien van café De Zwaan en eigenlijk is dat het enige, 
dat nu nog aanwezig is. Het sluisje is gedempt, het 
brandspuithuisje gesloopt en de bomen gerooid. Het ver- 
dwijnen van de huisjes rechts gebeurde vrijwel tegelijk 
met de sloop van de huisjes links; zo omstreeks 1960. 
Het sluisje was er al eerder gedempt en de bomen nog 
eerder gerooid. Het brandspuithuisje, waarin een van 
de Jutphase brandspuiten stond, verdween in de dertigen 
jaren. op het Sluisje, dus aan de noordzijde van het 
water, werden ambachten bedreven. Er was daar onder 
meer een mandenvlechter en een schoenmaker, die 
"orthopedisch schoeisel" vervaardigde. in de zeven- 
tiende en de achttiende eeuw is op het Sluisje de 
bierbrouwerij "De Zevenstar" geweest. De brouwkelders 
liggen nu nog onder de Herenstraat ter plaatse. 
De brouwerij verdween na een grote brand.
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Een eigen home ! 
Van Burgemeester en Wethouders hebben we bericht ont- 
vangen, dat we het pand Handelskade 48 (boven-verdie- 
ping) in bruikleen voor onze activiteiten kunnen be- 
trekken. Omdat met deze transactie dus geen financiële 
consequenties voor de vereniging optreden, is het hou- den 
van een ledenvergadering over de aanvaarding van 
het pand niet nodig. Wij zullen nu ook niet komen met 
voorstellen voor restauratie en inrichting van de mole- 
naarswoning. Aan de Molenstichting hebben wij bericht, 
dat onze vereniging huisvesting heeft gevonden en der- 
halve geen interesse meer heeft voor de molenaarswoning. 
overigens maakte ons bestuur zich de laatste tijd al 
zorgen over de financiële haalbaarheid van het 
gymolenaarswoning-project". We zouden in de restauratie 
moeten bijdragen, het gebouwtje inrichten, het onder- 
houden èn een huur betalen. Verder kwamen er dan nog 
de kosten bij van energie. De laatste berekeningen 
kwamen uit op circa f.9.600 per jaar. Daarvan zou onge- 
veer de helft subsidiabel zijn. Echter, we kunnen ook 
in de sfeer van de subsidies bezuinigingen verwachten 
en dan werd het geheel nog griezeliger. 
Nu dus in bruikleen het bovenhuis van de voormalige garage 
Bos. Het is een zeer ruime huisvesting; twee 
grote kamers, ruime hal, keuken, toilet, douche en een 
zolder over het gehele pand. Er dient het een en ander aan 
te worden opgeknapt. Behangetje, vloerbedekking en hier en 
daar een stukje reparatie van de vloer, schoor- steen, 
waterkranen en lichtleidingen. Verder krijgen 
we natuurlijk de kosten van de inrichting. Wat dat be- 
treft hebben we overigens al een flink aantal leuke 
aanbiedingen binnen. En om maar wat daarvan te noemen: 
wandkasten, stoelen, lichtarmaturen en sanitair ten be- 
hoeve van de archeologische groep. 
Het is onze bedoeling om "open huis" te houden als ons 
gebouw klaar is. 
Met de coördinators van de werkgroepen caan we overleg- 
gen over het uitvoeren van al het werk en over de wensen 



  
143 

van de werkgroepen. Wij hopen bij het werken te kunnen 
rekenen op veel vaardige handen! 

MONUMENTEN OP DE TOCHT 

door Piet Daalhuizen. 

De Rijnhuizerbrug verdwijnt en juist bij het sluiten van 
de redactie van dit nummer van ons blad bereikte ons het 
bericht, dat ook de toekomst van de molenaarswoning bij 
de wipwatermolen oudegein onzeker is geworden. 
De Raad van State heeft namelijk uitgesproken, dat de 
molenaarswoning niet op de monumentenlijst thuishoort. 
De Stichting de Utrechtse Molen had om plaatsing op de 
monumentenlijst verzocht en toen dit werd afgewezen was de 
molenstichting in beroep gegaan. Dit heeft men nu ver- 
loren .... helaas. De meest logische weg lijkt nu, dat de 
molenstichting eenvoudige reparaties gaat uitvoeren om 
zo in ieder geval de molenaarswoning in stand te houden 
tot er betere tijden komen; tijden waarin geld beschik- 
baar is voor een werkelijke restauratie. Want daar moet 
het wèl naar toel 

De molenaarswoning is het zoveelste monumentje in Nieu- 
wegein, dat een onzekere toekomst tegemoet gaat. In 
Vreeswijk lijkt er aan het slopen een eind te zijn ge- 
komen nu de dorpskern tot beschermd gebied is verklaard. 
Maar ook buiten die dorpskern zijn vele zaken, die waard 
zijn om voor het nageslacht bewaard te blijven. 
Het gemeentebestuur lijkt in de nota "Karakteristieke 
Elementen" een goede aanzet gegeven te hebben voor een 
beleid inzake de cultuur-conservering. Een goede AANZET, 
dat wel .... maar voor een goed monumentenbeleid is meer 
nodig. Naast inventarisatie van de karakteristieke ele- 
menten zal er geld beschikbaar moeten komen voor restau- 
ratie van zaken. 

Dat geld lijkt momenteel zeer moeilijk verkrijgbaar te 
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zijn in Nieuwegein. Toch menen wij, dat Nieuwegein op 
haar begrotingen jaarlijks gelden voor restauratie 
moet gaan opnemen. Voorlopig is de lijst van gesloop- 
te monumenten enorm veel groter, dan de lijst van ge- 
restaureerde monumenten. Die cijfers "omkeren" kan 
niet meer; daarvoor is er al jaren teveel en te roe- 
keloos gesloopt. Maar we mogen onderhand best eens 
stellen, dat we er recht op hebben, dat er niet meer 
gesloopt wordt, dat er ook eens wat wordt gerestaureerd. 
Al het oude hoeft toch niet te verdwijnen! 
Er is nu al vrijwel geen geld voor het nieuwe stads- 
centrum; straks is al het oude gesloopt en is er geen 
geld voor het nieuwe. 
Nieuwegein wordt zo in veel opzichten een arme gemeente! 

Het bestuur zal het gemeentebestuur en de gemeenteraads- 
fracties een brief sturen om van haar bezorgdheid uiting 
te geven. Wij zullen in ieder geval vragen om enkele 
gebaren van de gemeente, gebaren die duidelijk kunnen 
maken, dat de gemeente een monumentenbeleid werkelijk ter 
harte gaat. Gebaren, die zouden kunnen bestaan uit het 
spoedig herplaatsen van de oude Geinbrug, uit het 
restaureren van de molenaarswoning en uit het openen 
van gesprekken met eigenaren van monumenten, teneinde 
verval een halt toe te roepen of te voorkomen. 

Een monumentenbeleid is dringend nodig; mooie beleids- 
nota's kunnen zo'n beleid niet vervangen 

-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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