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verschijnt een keer per kwartaal

Aan het begin van een nieuw jaar
door Piet Daalhuizen.
Graag maak ik weer van ons verenigingsblad gebruik om
enkele blikken te laten gaan over het voorbije jaar en een
kijkje te nemen in 1981. Onze start met ons drie maandelijks
periodiek is opzichzelf al "nieuw"; het blad heeft voor het eerst
een naam: "Cronyck de Geyn". Het was niet eenvoudig om een
keuze te maken; we hopen, dat U onze keus een goede vindt.
Andere jaren begon ik als voorzitter mijn nieuwjaarsbrief met
een terugblik naar het voorbije jaar. Dit keer wil ik een
speciaal het eerst het oog richten op het nieuwe jaar.
Immers, we gaan naar een eigen onderkomen; een e igen
werkruimte en vergaderruimte. Het is een beste start van het
jaar 1981! Uiterst dankbaar zijn we de bouwers, die onder de
bezielende leiding van het duo Gerard de Waard en Henk
Klösters de opknapbeurt hebben geregeld en gerealiseerd. We
kunnen aan de Handelskade onze materialen opslaan, ons
restauratie - en onderdoek werk doen, etc. Het is ons home; U
bent er altijd welkom!
We starten het nieuwe jaar ook met de wetenschap, dat
er een nieuwe secretaris komt. Jan Schut maakt van zijn
periodieke aftreden gebruik om volledig afscheid te nemen van
het bestuur. Door de enorme inzet van Jan is onze Historische
Kring vaak bestempeld als de 01 Club van Jan Schut"; zeker is
zeker - mede door het harde doorzetten rondom en direct na
de oprichting heeft Jan Schut onze vereniging helemaal op
poten helpen zetten. Jammer, dat Jan opstapt. Maar we gunnen hem
zijn redenen: "Kan ik me eindelijk eens echt gaan wijden aan mijn
hobby’s
op historisch gebied, want die schieten er door het

bestuurswerk wel bij in!" In ieder geval dank
voor alle werk.
Het achterliggende jaar zijn door diverse
mogelijkheden; gemeentesubsidies, subsidie
anjerfonds en nog steeds de extra opbrengsten
door de verkoop van ons boek, erg goed in ons
werkmateriaal gekomen. En ook. Ge inrichting van
eigen home komt van de grond. In de toekomst
kunnen en moeten we het beleid richten op andere
facetten van het werk van onze historische
kring. De geldelijke middelen zullen dan vooral hun
bestemming moeten vinden ten behoeve van verwerving
van belangwekkende stukken en een goed beheer van
hetgeen ons is of wordt toevertrouwd.
Dat op zich is een enorme krachtsinspanning
waarvoor we gesteld zijn.
Maar er is meer.... we kunnen gerust stellen,
dat er
op het gebied van de monumentenzorg in onze gemeente nog
weinig van de grond is gekomen. De gemeentelijke nota
"Karakteristieke Elementen" moet worden uitgevoerd
en ook de passages in het welzijnsplan over
"Cultuurconservering" verlangen uitvoering.
ER IS NOG ZO WEINIG VAN VROEGER IN ONZE GEMEENTE OVERGEBLEVEN; meer dan voorheen en met meer nadruk zullen
we ons daarvoor moeten gaan inzetten. Ook dat is
een opgave voor 1981 en daarna.
Bij al dit werk kunnen we zeker versterking
gebruiken; we hebben actievelingen nodig in de
diverse werkgroepen. Wij moeten bij al ons werk
voor het behoud e.d. van het historische onze
voorlichtende taak over het historische van
Nieuwegein niet vergeten!
Het is met al deze vooruitzichten, die een
taakopdracht zeker inhouden, dat ik U allen -ook
in huiselijke kring een heel best 1981 toewens.
-o-o-o-o-o-o-o-o-
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EEN " , VERGETEN" ASTRONOOM UIT JUTPHAAS.
Enige aantekeningen omtrent de afkomst en het leven
van Jacob Maurits CoreL Baron van Utenhove van
Heemstede. (1773 -1836)
door Jan Schut.
Als we de geschiedenis overzien, bemerken we dat zowel de
landelijke als de plaatselijke hoge functies en ambten
meestal bekleed werden door personen van adelijke afkomst. Een studie in de rechtsgeleerdheid en/of letteren
was bij hen de springplank geweest om tot dergelijke
funkties te kunnen doordringen.
Jacob Maurits Carel Baron van Utenhove van Heemstede
volgde echter een geheel andere weg. Hij beoefende geen
wetenschap die hem bekendheid, eer en aanzien zou kunnen
verschaffen. Maar voor we enige woorden gaan wijden aan zijn
persoon en zijn werk willen we eerst even stil staan bij zijn
naam, afkomst en voorouders.
Hij was een telg uit een zeer oud adelijk geslacht. Zijn
voorouders waren afkomstig uit de omgeving van de stad
Gent in de zuidelijke Nederlanden. Ze bekleedden er diverse
hoge posten en hadden allen goede posities. Posten als
rechter, schepen, schout en burgemeester werden veelvuldig
door een telg uit het geslacht Utenhove vervuld.
De naam "Utenhove" is eigenlijk afkomstig van de ZuidNederlandse naam "Wtenhove". In Vlaanderen werd in
vroeger tijd het woord "ugt" als "wt" geschreven. De Letter W is
in feite een dubbele U (denk ook maar aan de Engelse uitspraak
van de letter W.) De naam Wtenhove werd don ook
uitgesproken als "Uutenhove". In later tijd heeft de schrijfwijze
zich aangepast aan de uitspraak. Ook de familienaam Wttewaal,
zoals we die heden ten dage nog kennen wordt uitgesproken
als "Uuttewaal". De naam Utenhove heeft de betekenis van
"Uit den Hof ” of "Uit den Hove".
Een der eerste telgen uit dit geslacht i s Boudewijn
Utenhove, die in het midden van de twaalfde eeuw leefde.
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Hij had drie kinderen, Willem, Fulco en Truna. Beide
laatstgenoemden stichtten in het jaar 1230 de abdij
van Bylogne te Gent. Fulco overleed in het jaar
1240; Truna deed dat in 1242. Willem Utenhove had
op zijn beurt drie kinderen; één zoon en twee
dochters. De kinderen heetten Willem, Elisabeth en
Maria. Elisabeth werd adbis in de door haar oom en
tante gestichte abdij te Bylogne. Toen ze in 1249
kwam te overlijden, werd ze door haar zuster Maria
opgevolgd. In later eeuwen zouden nog diverse
telgen uit het geslacht Utenhove in de abdij van
Bylogne intreden.
Van de laatstgenoemde Willem, Willem Utenhove Willemsz.
dus, stammen al de latere leden van het geslacht
Utenhove af. Een geslacht, dat zich later in een
noorde lijke en een zuidelijke tak zou splitsen.
Afstammelingen van hem zijn onder andere:
Anthonis Utenhove: Hij werd in de woelige tijd
van de Hertog van Alva en zijn Bloedraad op
afschuwelijke wijze om het leven gebracht. 1)
Anthonis Utenhove Anthonisz.; waarschijnlijk de zoon
van de hierboven genoemde. Hij bevond zich onder de
Watergeuzen, die Den Briel innamen.
Nicolaas Utenhove, Heer van Markeghem. Dit was een man
van grote betekenis en invloed in de zuidelijke
Nederl a n d e n . H i j b e k l e e d d e v e l e j a r e n d e f u n k t i e
van
President
van
de
Raad
van
Vlaanderen.
Aartshertog Karel, de

1)

zie

2) J.

Hooft:Nederl. HLst. Deel,1; blz. 343: ....Anthonis Utenhove,
Gents Edelman, ter zake van ’t geLoov op last van Alva,
levendig gebraaden...
Utenhove: De Psalmen Davids in NederLondsche
Song-rymen. Acht en de rtig Psalmen in NederLandsche Dichte.
-Catechismus of KLnderLeere.
-Cellot d'Escury meldt daarnaast ook nog in Holl.
Roem, deel IV
dot J. Utenhove een Psalmenberijming met de bijbehorende muziek heeft
uitgegeven.
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maart 1515 tot ridder geslagen, nadat hij de dag daarvoor tot
Graaf van Vlaanderen was aangesteld. Nicolaas Menhove muntte
niet alleen uit door zon juridische kennis en rechtvaardigheid,
hij was ook een groot man op literair gebied. Zijn liefde voor
de letterkundig wetenschappen was zelfs zo groot, dat hij
nooit verzuimde een of ander boekwerk mee te nemen als de Raad
van Vlaanderen vergaderde, teneinde dat in de pauzes van de
vergaderingen of tussen de vergaderingen door te kunnen
bestuderen. Ook staat hij te boek als een der eerste en
voornaamste voorstanders van de Kerkhervorming. Zijn zoon, Jan
Utenhove i s a f g e s t u d e e r d i n d e l e t t e r e n en theoloog van
beroep. Er zijn verschillende theologische werken van zijn hand
bekend.2)
Een andere zoon van Nicolaas Utenhove is Karel Utenhove beroemd
door zijn wijsheid, vroomheid en afkomst. De hier genoemde
eigenschappen gingen gepaard met grote welbespraaktheid. Hij
onderhield contacten met grote geleerden van zon tijd en
correspondeerde onder meer met Erasmus.
Karel Utenhove Karelsz., zoon van de hiervoor genoemde, geboren
in 1536, studeerde te Parijs waar hij een graad in de letteren
behaalde. Naast Nederlands sprak hij vloeiend latijd, grieks,
hebreeuws, chaldees, frans, duits, engels en italiaans. Van
hem is bekend, dat hij nauwe contacten onderhield met het
Engelse Koningshuis. Onder de afstammelingen van Willem Utenhove
Willemsz. bevond zich nog een Jan Utenhove, Watergraaf van
Vlaanderen en verschillende malen tot schepen van Gent
aangesteld. Zijn zoon Olivier Utenhove verliet Vlaanderen en
vestigde zich in de noordelijke Nederlanden, waar hij in het
huwelijk trad met Elisabeth van Hackfort. Zij zon de
stamouders van de Nederlandse tak Utenhove geworden. Ter
onderscheid noemden zij zich Van Utenhove. Oolivier van Utenhove
heeft zich na zijn vertrek uit Gent in de omgeving van Meppel
gevestigd, waar hij tussen 1571 en 1591 als schout aangesteld is
geweest.
Anthony van Utenhove, zoon van Olivier en Elisabeth, is zijn
vader als Schout van Meppel opgevolgd van 1591-1595

psalm 110.
»et feiten longbettack ;tin leutn C~
~ tepDcn,tta 3V Dat op bat RtUB,pa

omty(cb bom lvooAt«
Anno 1563.

J. Utenhove: De Catechismus, oft Kinderleere. 1563.
3) zie J. Schut/G.H.P. de Waard: Van Ridderhofstad tot
Buitenplaats; pag. 12.
4) t.o.p. pag. 46.
5) Ik heb niet kunnen achterhalen of er en zo ja, welke
familiebetrekkingen er bestaan hebben.
6) De toegevoegde naam "Van Heemstede" is dus NIET
afkomstig van het thans nog bestaande kasteeL
Heemstede.

-7

Later heeft hij dienst genomen in het leger van Utrecht, waar
hij opklom tot kolonel van het "Oude Stichtsche Leger". Hij
was op 25 april 1593 in het huwelijk getreden met Agnes Renesse
van Baer. Zijn vrouw ontvangt in het jaar 1606 het huis Rijnestein
te Jutphaas van haar schoonzuster, weduwe van haar overleden
broer 3) Hiermede is de eerste relatie tussen de Van Utenhoves
en het dorp Jutphaas gelegd. De zoon van Anthony en Agnes is Karel
van Utenhove. Die volgt zijn vader op als Heer van Rijnestein.
Op 24 maart 1640 is hij vanwege Rijnestein in de Ridderschap van
Utrecht beschreven. Daarnaast heeft hij ook zitting gehad in het
Hof van Utrecht.
Karel Iran Utenhove treedt in het huwelijk met Alexandrine van
Tuyll van Serooskerke. Zij was de dochter van Hendrik van Tuyll
van Serooskerke, Heer van Stavenisse, St. Annaland en van
Rijnhuizen te Jutphaas. 4) Op 28 oktober 1630 wordt uit het
huwelijk van Karel van Utenhove en Alexandrine van Tuyll een
zoon geboren, Hendrik genaamd.
Hendrik van Utenhove trouwt later met Martha Maria Huygens
van Amelisweerd. Vanwege dit huwelijk wordt ook Hendrik van
Utenhove in de Ridderschap van Utrecht beschreven en wordt hij
Heer van Amelisweerd en Monnikenland.
Maurits Philibert van Utenhove, de zoon van Hendrik en Martha
Maria Huygens, geboren op 23 december 1666, volg zijn ouders later
op. Inmiddels was echter in het jaar 1661 het Huis Rijnestein
verkocht aan de Zeeuwse Edelman Jan de Casembroot met al de
bijbehorende rechten en plichten. Maurits Philibert staat sinds
14 november 1709 in de Ridderschap van Utrecht beschreven.
In dat zelfde jaar volgde ook zijn benoeming tot "Extra-Ordinaris
Raad van het Hof van Utrecht". Hij was gehuwd met Charlotte
Justine van Utenhove, 5) bij wie hij een zoon had, Jaco genaamd.
Deze was geboren op 11 mei 1700 en sinds 21 oktober 1734 lid van
de Utrechtse ridderschap. Jacob van Utenhove is in het jaar 1740
als Watergraaf van de Eem aangesteld en is hij afgevaardigde
in de Generaliteitskamer en sinds 5 juli 1740 ook "Stadhouder
der lenen". Uit zijn huwelijk met Geertruida Scheepers
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worden twee kinderen geboren; Maurits Carel van Utenhove op 26
juli 1747 en Willem Hendrik vare Utenhove op 1 februari 1572.
De eerstgenoemde zoon volgt zijn vader na diens overlijden op.
Hij is dan Heer van Bottestein,Munnikenland, Amelisweerd, de Hegge,
Heelwijk, Achttienhoven en Colenberg. Maurits Carel van Utenhove
overleed op 19 maart 1780 op Amelisweerd onder Bunnik en Vechten.
Zijn jongere broer Willem Hendrik is op 5 februari 1781 koper
van een perceel land onder Jutphaas, waar in vroeger tijd de
Ridderhofstad Heemstede heeft gelegen. Door die koop was hij
tevens eigenaar geworden van de rechten en plichten, welke nog
altijd op dat perceel land berustten. Hierdoor kon hij zich Heer
van Heemstede noemen. En vanwege die koop heeft Willem Hendrik
van Utenhove van Heemstede zich op 17 a p r i l 1782 in de Ridderschap
van Utrecht laten registreren. Hij was op 1 mei 1772 op het
kasteel Rijnhuizen in het huwelijk getreden met Clara Charlotte de
Geer. Uit dat huwelijk werden acht kinderen geboren, waarvan
Jacob Maurits Carel van Utenhove de oudste was. En hiermede zijn we
dan eindelijk aangekomen bij de persoon waar het ons eigenlijk om
te doen was.
Hij was op 26 juni 1773 te Utrecht geboren als oudste zoon van Willem
Hendrik en omstreeks 1790 studeerde hij aan Utrechts' Hoogeschool.
Hij volgde daar een studie, zoals zijn voorouders ook zo vele eeuwen
hadden gedaan, in de Griekse en Romeinse taal- en letterkunde.
Zijn lessen ontving hij daar van de professoren Segaar en Saxe.
Mede door hun bekwaamheid en door de leergierigheid van de jonge
Van Utenhove blonk hij spoedig uit in de beide talen. Een gesprek
met een van zijn medestudenten zou echter voor een groot deel
de verdere levensloop van J.M.C. van Utenhove van Heemstede
bepalen. Daarin wordt namelijk door de medestudent beweerd, dat het
niet mogelijk zou zijn zonsverduisteringen te berekenen. Van
Utenhove beweerde het tegendeel: "Kunt gij een zonsverduistering
berekenen? Laat dat dan maar eens zien!" De Jutphase student
daartoe uitgedaagd, besloot de loop der banen van hemellichamen te
berekenen. vanaf
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gewekt. En ook in die studierichting zal hij, zoals later zal blijken,
uitblinken door kennis, inzicht en nauwgezetheid. Nauwelijks
begonnen aan zijn astronomische studie constateerde hij, dat bij
verdere studie kennis van wiskunde onontbeerlijk zou zijn. En
dus werden ook lessen in wiskunde gevolgd. Zijn wis - en
sterrenkundig onderricht ontving hij van de beroemde hoogleraar
Hennert en van Louis Praalder. De laatstgenoemde was als
schoolmeester begonnen. In 1751 is hij mathematicus ter
"Admiraliteit van den Maze" In 1762 heeft hij die functie
verwissel voor de beter betaalde leraarsbaan aan de "Stichting
van Renswoude" te Utrecht.
Omstreeks 1795 is Van Utenhove zover gevorderd met zijn studie,
dat hij de zorg over de Utrechtse sterrenwacht op de
schouders gelegd krijgt. De eerste sterrenkundige
waarnemingen van Van Utenhove dateren van 1797. Bij de overname
van het observatorium verkeerde het in zeer slechte staat, waar
nauwelijks nog enig wetenschappelijk werk mee te verrichten
was. Toch ziet Van Utenhove kans
- na enig herstel en enkele verbeteringen- om met die
gebrekkige apparatuur goede resultaten te boeken. In het jaar
1802 krijgt Van Utenhove de beschikking over
enige nieuwe apparatuur; maar ook deze is verre van
volmaakt. En toch wist hij door zijn ijver en nauwgezetheid en
door zijn nauwkeurige registratie aan zijn waar nemingen een
graad van precisie te geven, die andere astronomen met betere
middelen, maar minder nauwgezet, niet konden bere iken. De
gebrekkige apparatuur waar Van Utenhove mee moest werken, kon
alleen vergoed worden door de grote zorgvuldigheid, die hij bij
zijn werk toepaste. Niettemin had hij veelvuldig met grote
problemen te kampen. Gedurende de wintermaanden kwam het
veelvuldig voor dat de olie, die de apparatuur moest smeren,
door de koude te dik geworden was, waardoor het niet meer
soepel liep. Hierdoor was van nauwkeurige registratie geen sprake
meer. Van Utenhove moest de olie en de apparatuur met
gloeiende kolen in een vuurtentje verwarmen!!
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Er bestaat in Nederland een gezegde: "Een profeet
wordt in eigen land zelden geëerd." En dat gaat
zeker op voor Jacob Maurits Carel Baron van
Utenhove van Heemstede.

Jacob
Maurits
Carel,
Baron
van
Utenhave
van
Heemstede. Geboren 26 juni 1773. Overleden 1
september 1836. Van beroep astronoom.
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astronoom; in eigen land is hij als zodanig nauwelijks
bekend. Slechts weinigen kenden zijn grote wetenschappelijke
verdiensten als astronoom. Het grote publiek kende hem
niet of noemde hem spottend: "De sterrenkijker van Jutphaas."
Bekende buitenlandse astronomen uit die tijd schatten hem
hoog. Bode, Von Zach, Wurm, Lalande, Triestenecker, Arago
en -uitzondering op de regel- de Nederlander G. Moll,
roemen allen zonder uitzondering de grote kennis en de
verdiensten van Van Utenhove. Waarnemingen van deze
buitenlandse astronomen werden niet zelden gecontroleerd aan
de hand van waarnemingen die Van Utenhove reeds had
uitgevoerd. Van de hand van Van Utenhove zijn dan ook
verschillende geschriften en verhandelingen verschenen.
Om er enkele te noemen:
-De Mercurius -overgangen van 1799 en 1802;
-Bedekkingen van Mars, Jupiter en Saturnus door de Maan; -Bedekkingen van sterren door de maan;
-Verduisteringen van de manen van Jupiter;
-De Komeet van 1811;
-Enige aanmerkingen op de verhandeling van de heer Bode;
(over vermoedelijke verplaatsing van de aardpolen) Heliocentrische coördinaten van 35 hoofdsterren en een
aantal andere sterren;
-Over de helderheid van Castor en Pollux;
-Over het verschil tussen spheris che en parabolische
spiegels voor telescopen;
-Berichten over de laatst verschenen Komeet (1799); -Bericht
over de thans verschijnende Komeet (1811/12); -Over de
omlooptijd en vermoedelijke vroegere verschijning
data der tegenwoordige Komeet (1811/12);
-Over de verdeling van den omtrek des cirkels in gelijke
deelen;
-Verhandeling over spiraalkolommen.
Naast de hierboven genoemde wetenschappelijke bijdragen heeft
hij ook getracht de sterrenkunde dichter onder de
"gewone" man te brengen. In de Utrechtsche Co urant
komen we aan het begin van de negentiende eeuw regel-
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matig astronomische bijdragen tegen, die door hem aan de krant waren
gezonden. De bescheidenheid, hem eigen, werden die bijdragen door hem
nooit met zijn naam
ondertekend. Pas bij zijn dood zou blijken, dat hij de
inzender was geweest van de artikelenreek s. Ook heeft hij de
gemeente Jutphaas een door hem zelf ontworpen en gebouwde zonnewijzer
geschonken. Deze heeft een plaatsje gekregen aan het Brughuis, dat
tot 1884 heeft gestaan vlak bij de oude Rijnhuizerbrug. Afkerig als
Van Utenhove was van publiciteit wenste hij ook aan deze
schenking niet zijn naam verbonden te zien.

Een afbeelding van het brughuis uit 1883, een jaar voor de sloop.
Het brughuis stond oor 7e westzijde van de Vaartse Rijn. De
zonnewijzer bevindt zich direct onder de daklijst tussen de twee
ramen van de verdieping. Op pagina een uitvergroting van d e
zonnewijzer

-13De bescheidenheid van Van Utenhove spreekt nog meer uit de
verschillende lidmaatschappen van wetenschappe lijke
instellingen en organisaties. Ook daarop heeft hij zich nooit
laten verstaan. Zo was hij onder meer lid var. -Het
Genootschap van Liefhebbers der Wiskunde;
-Het Koninklijk Instituut;
-De Koninklijke Academie van Wetenschappen;
-De Koninklijke Academie te Brussel;
-Het Bataafsch Genootschap der Proefondervinde
lijke Wijsbegeerte te Rotterdam;
-Het Provinciaal Genootschap te Utrecht;
-Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

De door Van Utenhove aan Jutphaas geschonken zonnewijzer.

.
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Overal was hij aanwezig, hetzij met het beoordelen van
geschriften en wetenschappelijke verhandelingen, hetzij met het
geven van adviezen over onderwerpen van Griekse en Romeinse
taal, alsook over werktuigkunde en Wis - en Sterrekunde.
Nergens poogde hij op te vallen door zijn aanwezigheid of
adelijke naam. Zijn instelling was dat hij beoordeeld moest
worden op zijn werk. Dat moest hem de eer en de achting geven.
Eer en hoogachting, die hij hier in Nederland maar ten dele
heeft ontvangen.
We besluiten dit artikel over Jacob Maurits Carel Baron van
Utenhove van Heemstede met een tweetal artikelen uit de
Utrechtsche Courant. Het ene handelt over de sterrekunde,
terwijl het andere het overlijden van Van Utenhove inhoudt:
Utrechtsche Courant van 1 november 1811. 7)
JUTPHAAS den 30. October. Na dat men de Komeet nagenoeg dien
weg heeft zien volgen, en die vertoning maken, welke wij voor eene
maand hadden aangekondigd, zal hij, gelijk reeds bekend is, met
verminderden glans en grootte in de aanstaande maand zich naar
het gesternte des Arends wenden, waarvan zij den 3. December de
helderste ster slegts even noordwaarts, en den 1. de Ster Gamma
bijna rakende zal voorbijgaan, even gelijk den 2. November de Ster
0 van Hercules. overigens komt zij in de volgende maand geene
aanmerkelijke Ster meer nabij: en hare schijnbare beweging zal,
met genoegzame nauwkeurigheid, door middel der volgende regte
opklimmingen eb afwijkingen worden voorgesteld:
1811
Nov. 1
9
17
25
Dec. 1

Regte
gr.
267
277
284
290
294

OpkL.
MLn.
43
5
38
53
30

NoordeL.
gr.
30
23
17
12
9

Afw.
mi,n.
0
20
20
38
45

7) zie ook: J. Schut: JUTPHAAS in krantenberichten, 1785-1840 pag. 57 en 58.
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De afstand der Komeet van Aarde zal den 15. November iets
meer don anderhalf maal., en den 1. December bijna gelijk
zijn aan tweemaal dien der Zon zijn.
Uit het vorengaande artikel blijkt, dat Van Utenhove beschikte
over een duidelijke en heldere manier van schrijven, naast
zijn astronomische kennis. Van Utenhove van Heemstede
overlijdt op 1 september 1836 op het kasteel Kermestein in
Lienden. 8)
Op 12 september 1836 vinden we in de Utrechtsche Courant
het volgende stukje naar aanleiding van het overlijden:
Jonkheer Jacob Maurits Carel Baron van Utenhove van
Heemstede, die den 1. dezer op huize Kermestein, te Lienden
overleed, was aldaar slechts gelogeerd, terwijl hij anders zijn
verblijf had op Heemstede 9) onder Jutphaas (Utrecht, gelijk Zijn
Ed. ook onder de Ridderschap van Utrecht behoorde.) Behalve
zijne staatkundige betrekkingen, als zijnde afgevaardigde van
Utrecht geweest bij de Tweede Kamer der Stoten Generaal,
beoefende hij ook de Sterrekunde, in welk vak wij nog dezen zomer,
ter gelegenheid van de zonsverduistering, met belangrijke artikels
in onze courant, van zijn hand zijn vereerd geworden.
Na zijn dood heeft zijn weduwe Justine Jeanette Getrude
Rutgers van Rozenburg, met wie hij op 2 juli 1819 in het
huwelijk was getreden, zijn uiterst kostbare collectie boeken van
in totaal meer dan 1500 banden, geschonken
aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. Die collectie is heden
ten dage nog een veelvuldig geraadpleegde verzameling boeken.

8) Het Nederlandse Adelsboek 1918 vermeldt (noemt) het
Vre d e s t e i n .
9) De Utr. Courant maakt hier een fout. Van Utenhove van
Heemstede heeft nooit op het gelijknamige kasteel gewoond, doch
heeft evenals zijn ouders op Groenendaal gewoond. Dit kasteel
heeft eveneens in h e t
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Overeind van Jutphaas gelegen. Het kasteel Heemstede werd
toen bewoond door de familie Mosch.
Geraadpleegde literatuur:
Bilt, j. v.d. : De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks.
Kist N.C. en Moll,
kerkhistorisch Archief, deel
I I I . 1 8 6 2 . Lisman, A.J.A.: De Heemstede.
Pijper, F.:
Jan Utenhove; zijn leven en zijn werken Leiden
1883.
Rienjes, A.E.: Het Kerspel Jutphaas.
Schut, J.:
Jutphaas in krantenberichten 1785-1840 Schut,
J. en Waard, G.H.P. de: Van Ridderhofstad tot ,
Buitenplaats.
Wittert van Hoogland, E.B.F.F.: Bijdragen tot de
Geschiedenis der Utrechtsche Ridder
hofsteden en Heerlijkheden - Heemstede
Adelsboek, Nederland: jrg. 1918.
Konst en Letterbode, Algemene: 1800 en 1839.

HET GEBRUIK VAN DE HERVORMDE KERKEN IN UTRECHT.
Er is een uitvoerig onderzoek geweest naar het huidig
gebruik van de oude Utrechtse kerken, alsmede van de nieuwere
hervormde kerken. Het onderzoeksresultaat is gebundeld in
een boek met 126 pagina en in dat boek zijn 37 illustraties
opgenomen. Het bijeengebrachte materiaal kan voor
verschillende geïnteresseerden van belang zijn: liturgen,
volkskundigen, architecten (inzake restauraties) en gewoon
andere geïnteresseerden. Het boek is te bestellen bij het
Instituut voor Liturgiewetenschap, Nieuwe Kijk in 't Jatstraat
104, 9712SL Groningen. De kosten zijn f 15,00.
Ons is medegedeeld, dat het boek niet handelt o v e rkerken in de
STAD Utrecht, maar over de PROVINCIE.
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Oud-Vreeswijkse Dorpsgezichten.
Er zijn acht oude Vreeswijkse dorpsgezichten verschenen.
Afgebeeld zijn ansichtkaarten van het begin van deze
eeuw. Ze zijn gedrukt op een fraaie soort zwaar papier
en uitstekend van kwaliteit.
De afbeeldingen geven de volge nde dorps -stukjes te
zien: -Schipbrug en Veerhuis;
-Koninginnensluis en wachtpaviljoen;
-Postkantoor aan de Dorpsstraat;
-Helling en Spuisluis;
-Vreeswijk gezien vanaf de Lek;
-Raadhuisplein; -Oude Sluis;
-Buitenkolk Oude Sluis.
De prenten zijn te bestellen bij de heer J. Scheppink,
Esdoornstraat 7, Nieuwegein. tel. 39818. De
kosten zijn f 12,50.
Uitbreiding bezit Historische Kring.
Op bladzijde 20 kunt U lezen, dat de inventaris van onze
vereniging met een aantal beste gereedschappen en hulpmiddelen is uitgebreid.
Daarnaast is het bezit van onze vereniging verrijkt met enkele
historische zaken.
- Van de heer N.J. Teljer kregen wij overhandigd de
studentenmuts van de heer A.H. Teljer en de koperen
naamplaat, die op de deur van het doktershuis in Vreeswijk
prijkte zo'n 100 jaar geleden. We zijn er enorm blij mee.
We kochten enkele achttiende eeuwse kopergravures van
het dorp Vreeswijk en enkele Jutphase kastelen.
Het is onze bedoeling om te trachten (daar is dan nu een start
mee gemaakt) de bekende serie kopergravures over het
Nieuwegeinse, die in de achttiende eeuw zijn uitgegeven,
compleet te krijgen.
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EEN RECONSTRUCTIE.
door Gerard de Waard.
Aan het eind van de 17e eeuw, na de grote brand die Jutphaas in
1680 teisterde en het dorp in de as legde, werd door Pieter de
Malaperd, Heer van Over-en Nedereind, de opdracht gegeven een
nieuwe windmolen te bouwen. Op dat moment was daar grote behoefte
aan, omdat de Jutphase boeren hun koren elders moesten laten malen.
De nieuw gebouwde windmolen was een open standerdmolen en werd
"De Batavier" genoemd.
Deze molen heeft vele huurders en eigenaars gehad.
De laatste eigenaar(esse) was Vrouwe Ada Mathilda de Geer van
Rijnhuyzen; zij had de windmolen gekocht op 10 januari 1888 van
Hendrik van Steenbeek voor f.8.200. Lang plezier heeft ze van haar
pas verworven bezit niet gehad, want op 24 augustus 1888 brandde de
WindkorenPelmolen "de Batavier" tot op de grond toe af. In dat
jaarverslag van de gemeente Jutphaas, onder het hoofdstuk
Brandweer staat het volgende te lezen:
"Op den 24e Augustus 1888 is door onbekende oorzaak de windmolen de
Batavier afgebrand, en diente ngevolge ook de daarnaast gelegen loods
dienende tot opslag en bergplaats van hoepels van den fabrikant J.F.
Schahli,j".
De molen was verhuurd aan C.J. Kruisen. Het belendende huis bij de
molen, bewoond door C.J. Kruisen en de bakker H. van Steenbeek, zijn
grotendeels gespaard gebleven.
De hoepelfabriek van de heer Schalij is door flink en moedig gedrag
van enkele brandweermannen behouden gebleven.
Het eerste pand was verzekerd bij de Brusselse en dat van de heer
Schalij bij de Utrechtse BrandwaarborgMaatschappij.
Op 15 januari 1889 verkoopt Vrouwe Ada Mathilda de Geer de grond
met daarop de ruïne van de molen, alsmede het daarnaast gelegen
woonhuis. De voorraad koren werd voor een bedrag van f.4.200 verkocht
aan Cornelis Johannes Kruisen.
Laatst genoemde laat de stoomkorenmolen herbouwen,waarvan de
romp nu nog aan de Herenstraat staat. ( zie ons eerste jaargang
nummer I ).
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De molen, hieronder afgebeeld, geeft de situatie weer zoals het er voor
de brand ongeveer moet hebben uitgezien. Deze reconstructie tekening
kwam onder andere tot stand na gesprekken en aanwijzingen van
mevrouw van Bemmel van Leeuwen; zij is in de boerenwoning naast de
molen geboren. Haar vader werkte als molenaarsknecht op de Batavier.
Verder uit gesprekken met mevrouw van der Starre-de Jong,
molenaarsvrouw van de wipwatermolen "Oudegein" en uit gesprekken
met Woud Puik, die 25 jaar als molenaar op de Batavier werkzaam is
geweest, W. van Mourik, de huidige eigenaar van de molen, het Streekarchief in Benschop en het Kadaster in Utrecht.

col. nr. DJ1437
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REDAKTIEMEMO' S .
Bibliotheek.
Ook liet afgelopen kwartaal
werd de bibliotheek van de
Kring weer met en-.
kele exemplaren uitgebreid. De
Kring schafte zelf aan:
Studiën over waterschapsgeschie denis
door Mr. S.J. Fockema

///

Andreae. Door schenkingen kwamen
w i j in het bezit v a n :
14-

,

van deze boeken.

1. Bezienswaardigheden betreffende het
kasteel Rijnhuizen e n omstreken door
P. de Rijcke.
2. Vereniging Vrijwillige Brandweer Vreeswijk
1930- 1980. Onze hartelijke dank aan de
schenkers

Uitbreiding inventaris.
In de afgelopen maanden heeft de Kring diverse nuttige za ken t.b.v. de
werkgroepen aangeschaft. De werkgroep Publicaties kwam in het bezit
van een diaprojector, terwijl voor foto-exposities een dertig-tal
wissellijsten werden aange schaft. Voor het opbergen van foto's, dia's
en andere zaken werd voor de werkgroep archief en documentatie een 10laden kast gekocht, terwijl de inventaris van onze werkgroep archeologie werd uitgebreid met een bodemweerstandsmeter en enkele
meetlinten.
Voor enkele werkgroepen.echter hebben wij ook nog steeds mensen nodig.
Vooral HISTORISCH ONDERZOEK EN ARCHEOLOGIE zoeken nog naar
mankracht. Neemt U eens contact op met de betreffe de coördinator. Naam
en telefoonnummer vindt U op de omslag van ons Kring-cronyck.
Jaarprogramma.
Inmiddels zijn enkele evenementen van ons jaarprogramma afgewerkt. De
fototentoonstelling in St. Jan over Oud-Vreeswijk

- 21wijk werd door een 150-tal belangstellenden bezocht,
waardoor van een succesrijke dag mag worden gesproken. De
foto's werden gemaakt door Ton van Zandbergen. Ton,
nogmaals onze dank hiervoor.
Op 18 november werd in "De Bron" onze jaarlijkse dia-avond
gehouden met als thema: Een wandeling door Jutphaas en
Vreeswijk. De avond werd verzorgd door de Heren Daalhuizen
en Ter Maat. Getuige de reacties uit een volle zaal, kon
ook hier van e e n g r o o t succes voor onze Kring gesproken
worden.
Nieuwe leden en donateurs.
In het afgelopen kwartaal konden wij de volgende
nieuwe leden en donateurs verwelkomen:
H. Lobato, Harplaan 6,
Nieuwegein.
A.W. Miltenburg, Nedereindseweg 20,
Nieuwegein.
W. Verwey, Doorslag 10,
Nieuwegein.
L. Booy, Oranjelaan 22,
Amersfoort.
P.A. Vermey, Henri Dunantlaan 11,
Nieuwegein.
G.G. Wijngaard, Sperwerlaan 47
Nieuwegein.
A.J. Tukker, Wierselaan 17,
Nieuwegein.
A.P.M. Thomas, Gildehuisdrift 27,
Nieuwegein.
C. van Genderen, Jac.v.Ruysdaelstr.18
Veenendaal.
N. Feije, Nachtegaalstraat 73bis,
Utrecht.
Mevr. G. ten Nijenenhuis, Lentegaarde 3, Nieuwegein.
J.A. Versteeg, Nedereindseweg 11,
Nieuwegein.
Een naam voor Uw blad.
Zoals in één van de vorige nummers reeds is medegedeed, zal
ons kwartaalperiodiek met ingang van de jaargang 1981 onder
de naam "K ring-cronyck" verschijnen. De naam werd bedacht
door de Heer A. Hartmannvan Rijnenburg. Het ontwerp is van
de hand van ons re dactielid, de Heer G. de Waard.
Tenslotte wens ik U, namens de redactie van het "Kring cronyck", een gelukkig en voorspoedig 1981 toe.

Otto Pijpker.

-22JEUGDIG ARCHEOLOGISCH WERK.
De laatste tijd komen bij onze vereniging steeds meer berichten
binnen, die er op wijzen, dat bij de jeugd belangstelling
bestaat voor enig archeologisch werk. We willen proberen of
we niet tot een werkgroep van kinderen v anaf 12 jaar kunnen
komen, die onder deskundige leiding archeologisch werk gaan
doen. Het moet voor de jeugd niet al te wetenschappelijk
worden; we moeten vooral proberen het jeugdig enthousiasme
te stimuleren. En toch daarbij bezig zijn op e e n v e rantwoorde
manier.
Van het graaf- en zoekwerk van een jeugdige archeologe
ontvingen wij het volgende bericht:
HIER VOLGT EEN BIJDRAGE VAN FEMKE LOCKEFEER.

Dit i s d e r o n d van een terra sigillata. Dat is rood
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gglanzend aardewerk van de Romeinen, dat gestempe ld is. Mijn
broer en ik spitten altijd om het hardst naar terra sigillatta, als
we dat tenminste mogen var; Leen Hamershag op de plek die
hij ons gewezen heeft. Je mag natuurlijk niet zomaar graven
overal, en zonder toestemming.
Ik heb het stukje gevonden op het Kerkveld.
Wat wel Leuk is; ik heb in Trier in een museum precies zo'n
zelfde kom gezien!
Het is afkomstig uit Frankrijk. Op de foto op pagina 22 zie je,
dat ik een beetje te hard geschrobd heb, want het boogje helemaal
rechts, is helemaal afgesleten. Het Is wel erg jammer, maar
daar is niets meer aan te doen. Het Is gemaakt rond het jaar 100
na Chr. Op de eerste foto zie dus het stukje, dat ik gevonden heb. Op
de tweede foto (hieronder) zo'n schaal als hij heel, Is, met
daarboven de mal waarmee hij wordt gevormd. De bovenste rand
wordt er hater aan gedraaid.
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De viskorven van Jutphaas.
door Leen Hamerslag.
In de periode, dat er grote wegen in aanleg zijn en de polders
van het Nedereind en de Rijpikkerwaard geheel worden
doorsneden met trace's voor die nieuwe wegen, heb ik de wet
bulldozers uitgegraven trace's afgelopen. Daarbij heb ik een
drietal plaatsen gevonden met restanten van viskorven. Echt
nog maar fragmenten, want de grote graafmachines hadden met
het uitgraven van het nieuwe wegtracee al erg veel vernield.
De vindplaatsen zijn als volgt gesitueerd. (ik houd hierbij
de nummering aan, zoals die ook is gebruikt voor de
registratie ten behoeve van de archeologische werkgroep.)
Tussen IJsselstein en Utrecht komt -gedeeltelijk- de nieuwe
provinciale weg Q-3 en er is reeds aanwezig de nieuwe
provinciale weg T-18 - S-15.
De drie vindplaatsen, waarover in dit verslag wordt
gesproken liggen allen op het gebied rond de Randdijk nabij
het kerkelijk centrum "De Bron".
Vindplaats 8 ligt in het tracee van de T-18, Buizerdlaan
geheten. Vindplaats 31 ligt ten oosten van de Buizerdlaan, op
dezelfde hoogte als vindplaats 8. En vindplaats 65 ligt in de
bouwput van het kerkelijk centrum "De Bron", pal tegen de
Randdijk.
Vindplaats 8.
Ongeveer 30 meter vanaf de Randdijk en 60-75 cm. onder het
maaiveld lagen in het wegtracee zes of zeven fragmenten van
viskorven met een tussenruimte van 30 tot 40 cm. Ze lagen in
grofzanderige bruingrijze klei. Ze werden op hun plaats
gehouden door vier of vijf rechtop staande stokken. De korven
steunden gedeeltelijk op de zijscheuten van dikkere takken. De
lengte van de takken is ca. 50 cm.
D e juiste ligging van de korven en de lengte van de rechtop
staande takken was nauwelijks te bepalen, omdat de dragline
nogal wat bodemschade had veroorzaakt.

Een schets van het. vissen met Viskorven zoals die in
Nieuwegein werden aangetroffen.
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Bij het bestuderen van de geologische kaart blijkt, dat er
een oude rivierarm heeft gelegen-, die op de vindplaats
nummer 8 nog een stukje in de polder Rijpikkerwaard loopt.
Ook uit een andere bron komt nog de kennis, dat de Randdijk
op stroomruggrond (ve rlande rivier) ligt. De heer van Doorn
schrijft in zijn boek "Rijpikkerwaard", dat de Randdijk op
zo'n stroomrug ligt, dat dat is aangetoond door proefboringen
van de Geologische Dienst uit Wageningen. De bodem is er
zeer gevarieerd; op vrij korte afstand van elkaar kun nen
verschillende soorten grond worden aangetroffen. Net naast
de Randdijk ligt ter plaatse grof rood rivierzand. Het is daar
vermoedelijk gedeponeerd vanuit een oude stroomgeul
(geologische kaart 380).
I n het begin van dit artikel stipte ik de naam aan, die is
gekozen voor het kerkelijk centrum "De Bron". Welnu, ter
plaatse komen een tweetal stroomruggen
bij elkaar of is een andere ontstaan! Naast het grove rode
zand ligt een kleipakket, dat overgaat in
blauwe klei en slappe moerasgrond. Het boek "De bodem van
Utrecht" (blz. 26) zegt dat de roodbruine kleur van de
bovengrond afkomstig is van een oude stroomrug en voor
akkerbouw een slechte structuur heeft.
In een ander artikel over de "Killen Arm van de IJssel" wil ik
daarop nader ingaan.
Vindplaats 8 en in het bijzonder vindplaats 65 geven mooi te
zien hoe de stroom vroeger gelopen heeft; de rivierarm
loopt van het noord-westen naar het zuid-oosten en ze had
een breedte van ongeveer 10 m. Vermeldenswaard is, dat de
sloten, die ten westen e n ten oosten van de T-18 zijn
gegraven inzakken daar waar zij de stroomrug kruisen. De
sloten worden er
ondiep en de watercirculatie wordt er door belemmerd.
De datering van de stroomruggen blijft een moeilijke zaak Er
zijn geen andere vondsten, dan de v iskorven en er is geen tijd
geweest voor nader onderzoek daarnaar. Door mij is de heer
Van Itterson Scholten benaderd van het I.P.P
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Een foto van de viskorven of wat er van over is.
Hij heeft het materiaal en de foto's bestudeerd. Hij denkt aan
restanten uit de ijzertijd - Romeinsetijd. Dit mede gezien de hoogte
van de vondsten in het profiel. Overigens zijn we niet geheel
zonder datering gelet op de opgravingen van nederzettingen in de
polder Nedereind. (De heer Van Tent) En verder zijn er de eigen
vondsten, die door de heer Kalee zijn gedateerd op de eerste tot
de derde eeuw.
Het dateren van viskorven is moeilijk, vooral ook omdat vorm
en samenstelling van de korven in de loop der tijden weinig of
niets veranderd is. De heren Van Regteren, Altena en Sarfaty
hebben tijdens hun waarnemingen in de bouwput van Vroom en
Dreesman te Utrecht in een verlande rijntak op het onderste
afzettingenniveau een viskorf gevonden. De datering van deze
fuik, met de
C-14 methode, geeft als uitkomst ca. 70 ja a r na Chr. me t een
mogelijke afwijking vroeger of later van 35 j a a r .
maandblad Oud Utrecht, jaargang 46, 1973, blz. 6 8 -
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Bij graafwerk voor de zandwinning ten behoeve van de
autoweg Utrecht - Den Bosch in 1935 en 1936 kwam er uit een
kuil, die tijdens het gewone graafwerk toch ruim 4 meter
onder het normale waterpeil lag en die regelmatig droog
werd gemalen, ook een viskorf te voorschijn. Er is toen ook
Romeins aardewerk gevonden. (Zie maandblad oud Utrecht,
1936, b l z . 4-5)
Vindplaats 31.
Op die plek is ten behoeve van de stadsuitbreiding een
diepriool ingegraven. En daarnaast is een afwateringssleuf
gegraven ca. 1 meter onder het maaiveld. De takken en
tenen van de vernielde viskorven lagen in een vette, grijze
klei, ca. 60 cm. onder het maaiveld.
Vindplaats 65.
De waarnemingen in de bouwput van "De Bron" zijn gedaan op
14 maart 1976. Bij het afgraven van de grond kwam ook daar
een viskorf te voorschijn. Ook werd er een hoefijzer
gevonden, dat zeker van latere datum is.

een afbeelding van het gebied Galecop, waar nederzeting
uit de Romeinse tijd is evonden.
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De gelokaliseerde stroomruggen maken deel uit van de
verbinding tussen het Jutphase stelsel en het Nedereindse
stelsel. Men kan zich afvragen welke soorten vis zoal
werden gevangen met de tenen viskorven. De zalm, die toen
nog rijk vertegenwoordigd was in
onze wateren, zal er ongetwijfeld bij zijn geweest. Mogelijk
ook werd er wat aal in de korven gevangen.
o-o-o-o-o-o-o-o-oJUTPHAAS EN DE HERVORMING.
door W.B. Heins.
Op 26 augustus 1581 werd bij plakaat van de Prins van Oranje
en het Hof van Utrecht de uitoefening van de Rooms Katholieke
eredienst in het gewest Utrecht v e rboden. Dit betekende niet,
dat de bevolking zomaar op eens en als het ware bij toverslag
van katholiek, protestants was geworden. Op het platteland
veranderde aanvankelijk weinig. Een vlugge en efficiënte
doorvoering van het Calvinisme was trouwens geen eenvoudige
zaak. In de eerste plaats waren er predikanten nodig om de
pastoors te vervangen. En waar haalde men die vandaan?
In het bovengenoemde plakaat was daarom bepaald, dat de
pastoors mochten aanblijven, mits zij de Heilige Mis staakten,
preekten uit de schrift "sonder die g e r e f o rmeerde religie in
eeniger manieren te blameren ofte lasteren of yet wat te seggen
dat tot vorderinge van de roomsche religie zoude mogen
strekken". Wel schreef men voor "dat zoe verre eenige dorpen
zijn, die het exercitie van de gereformeerde religie begeren, dat
men henlieden d'selve accorderen zal". In de tweede plaats bleef
een aanzienlijk deel van het bestuursapparaat, dat katholiek was,
in dienst. De plattelandsadel bleef eveneens katholiek. Ook op
de bevolking hoefde men niet te reke nen, want slechts een
enkeling was protestants uit overtuiging; een groot deel, ook
van de geestelijkheid, nam een afwachtende houding aan. Tot 1590
kwam in de feite lijke positie van de kerk ten plattenlande g e e n
verandering, tenzij de dood van een functionerende
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pastoor er aanleiding toe gaf. Het zijn vooral de predi kanten en
de kerkeraad van de stad Utrecht, die zich ergerden aan de
toestand van de kerk op het platteland. Dit "omdat in
verscheyden plaetsen, noch botte, onge leerde, onvernuftige papen
gelede n ende opgehouden werden, tot veler menschen onheyl ende
eenen groten blaem over dit land in alle genabuerde provintiën, in
de welcke des Heeren naem hierom dagelijx gelastert wert Waer
uyt oock dit noch verner ontstaet, dat de schade lijcke jesuyten
ende andere paepsche gesinden lanx soo meer inbreecken ende
quaet doen".
Hoe was nu de situatie in Jutphaas?
Door een gelukkig toeval zijn enkele ongedateerde rekesten van
kerkmeesters van Jutphaas bewaard gebleven, gericht aan
Gedeputeerde Staten van Utrecht. Deze stukken bevinden zich
thans in het familiearchief De Geer. Zij zijn zeer waarschijnlijk
uit 1583. De oude pastoor Peter de Koning is van zin om zijn
ambt neer te leggen tegen verkrijging van een redelijke
alimentatie om in zijn oude dag te voorzie n. De predikanten uit
het naburige Utrecht zijn er als de kippen bij om de verlaten
predikstoel te bezetten. Pastoor Peter de Koning wendt zich
dan tot Gedeputeerde Staten via zijn kerkmeesters met het
verzoek om een kapelaan aan te stellen. Het is echter aardiger om
nu de kerkmeesters zelf aan het woord te laten:
( De Geer 1153)

Aan mijn E. heeren die gedeputeerden der staten"slants
van Utrecht totte directie van de geestelijke goederen
gecommitteerd.
Geven mit alre reverentie te kennen die kerckmeesters van Jutfaes dat in
de vasten lestleden die predikanten van de gereformeerde religie gehoort
hebbende dat Peeter Coninck pastoir van Jutfaes, overmits zijn ouderdom ende impotentie, wel van meeninge was zijn predicatie te verlaten
mits hebbende competente alimentatie hoer onderstoen hebben sonder
weeten ende consent van hoer supplianten ende hoeren gebeuren den
stoel. inne te
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nemen ende aldaer te prediken, gelijck zij tselve oeck
tot noch toe gecontinueerd hebbende ende alsnoch continueren
waer deur (evenverretselve asroe voorts gaet) zij supplianten
bemercken dat hoer gemeente in een groot verloop rolmoeten
tomen. Eerst om dot zij (op den weleken men bij avontueren sol
willen drucken ofselve te loonen) geen middelen hebben noch en
veeeten te vynden o dvoirs. predicanten, in vougen zij elders
Beloont worden, te contenteren , aengemerct der pastorsen
incompste
doer off twelve voir al zoude behoiren te geschieden zover zijn alsse honden
carolus gulden sjaers ofte weynich meer te luttel genoch zijn tot dalimentatie
van den voirn.
Peeter Coninck, die een gebreckelick ende oudt man is van 82
jaeren ende oversulcx behoeftich. Item der kerckenincompsten (die
zijlieden als die supplianten verstwen zeer groot geacht hebben)
belopen sjaers boven die ordinaris Lasten volgende den state u mijn. e.
heeren, daer van Beleven engeverlick 60 Carolus gulden die niet al te
luttel zijn tot die timmeragie ende onderhoudt haerder kercken
mitsgaders andere extraordinaris lasten der selver ende die
gemeen gebeuren (op Wrens hans moeten vallen) verclaren zij dat zij
van heuren niet eenen stuver totten predicanten en willen geven omdat
zij ronder ho eren consent aldaer gecomen zijn, terwlcke in
voortijden niet en plach te geschieden ende zij doch genoch andere
lasten hebben te dragen. Ten tweeden dat dgemeen gebeuren
eenen affkeer hebbende vande voirn. predicanten om dat zij
buyten haren consent (als vooren) aldaer gecomen zijn niet te
kercken en tomen noch seynden afdoet hoer kynderen ende
dienstbode om yet goedts te hoorgin ende sullen doet deur op
wasschep als wilde menschen die van t woordt Godts noch van Benige
religie en veeeten. Oeck en hebben zij niemandt bij de handt die
henlieden in tijden van noot kan bijstaan t veelek in alsulcken
populeusen gemeente wel grooteLijckx van noode soude rijn.
Nu is 't aLsoe dot zij supplianten begerende roe veen doenlick is dvoirs.
inconventienten t' ontgaen mit consent ende ter begeerten van de
gemeen gebueren gesproken
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hebben mitten voirn. Peeter coninck. hoeren posto ir ten eynde
hij hem lugden in als weder om dienen soude als hij plach te doen
uytgenomen alleen den predick-stoel, te bewaren waar toe die
gebueren begeren om dat zijn uytspraecke overmits ouder - dom
failgeert ende zij hem oversulcx zeer qualick connen verstaen dat hij
eenen capellaen thaeren coste stellen sat- (mit s dot dselve henluyden
aengenaem zij om d'voirs. stoel te bewaren doer mede d'vorin.
postoir oeck te vreden Ls. Ende hebben die supplianten diens
volgende voorts gesproke mit Jan Adriaensz. vicaris t' Oudemunster
t' Utrecht ten eynde hij den stoel, bewaren ende der gemeente 't
woordt Goodts uuyt den ouden ende nyeuwen testa mente sonder op
yemant te Spreecken volgende u.e. ofte mijn heeren der stoten
ordonnontien leeren ende de gebueren wat meer bijstaen soude
dan andere een tijt lanck gedaen hebben waer toe zij den selffden om
eenen cleynen penning(soe hij doch anderssins tamelick heeft om off
te heven) oeck bewillicht hebben verhopende dat zij mittertijt doer toe
brengen sullen dat hij geheelick bij hemlieden sat, comen wonen ende
hoer sieck en soe bij nachte als bij dage mit 't woordt Goodts ende
andere goede vermaningen troesten ende ten besten stieren sol.
Dan also u.e. ofte mijn heeren die stoten voirn. t' anderen tijden
belieft heeft zeeckere ordonnantie te doen publiceren bij de
welcke geinterdicaert worden voorts oen geen pastoren
t'accepteren don d'geene die u.e. gepresenteert ende aengenaem
soude zijn ende de supplianten d'selve interdictie niet en begeren
te contravenieren oeck in desen die nochtans billicx doer onder
niet en soude begrepen worden als d'geene die niet meer don als
capellaen van de postoir alleen den stoelende niet anders bewaren
en sal.
Versouck zij supplianten zeer oetmoedehick dat u.e. gelieve den
voorn. Jan Adriaensz. (dien zij supplianten tot dien eijnde
presenteren) te examimeren ende verclaren aangenaam om den voirs.
predikstoel tot Jutfaes
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te bewaren ende de gemeente aLdaer t woordt Goodts nae
behooren te vercondigen ende te leeren. Dit doende etc.
In het tweede rekest reageren de kerkmeesters Gerrit
Adriaensz. Keizer en Herbert Cornelisz. op "Seeckere frivoLe
ende onwarachtige requeste" ge richt door heer Peter de
Koning , "hem van leere te wesen postoer in J u t p h a e s " .
Zij stellen dat de pastoor zich in het geheel niet
houdt aan de plakaten en ordonnanties, waarbij de uitoefening van de roomse eredienst verboden wordt.
In tegendeel: "ende he eft hem ter contrarien onderstaen ende hij
alsnoch doet the exersseren die voorschreven en papi.ste ende
roomsche relegije soe in 't begrave van dooden, inleydinge der
craemvrouwen ende corstenen van de kynderen. Ja dat erger ende
seer abbominabel Ls heeft hij requierant geleeden ontrent drie
maenden hem onderstaen in die kercke van Jutphaes the
herkorstenen in plaets van dopen een kyndt oudt ontrent
weesende een jaers jaers gecomen sijnde uute Londen van Woerden
ende aldaer te voerens naede reformatie gedo opt was. Item datten
requirant van gelijcken geweygert heeft die bueren in Jutphaes
die kynderen the doopen volgende d'ordonnantie ende beveelen
van u mijn Edele heeren, waerdeur doer oick enige kynderen
sonder doop gestorven s i j n in Jutphaes welcke geensins bij u
edele heeren g e l e d e n e n behoert t e w o r d e n . . . "
Verder merken de kermeesters op, dat de pastoor niet de door hen
verzochte twaalf gulden en vier s t u i v e r a l i m e ntatie behoort te
hebben "gemerct die selve penningen s p u i t e n d e sijn uute
memorijen ofte s ielmissen the doen d die welcke all over Lange
gecesseert hebben ende alsnoch cesseeren waer duer die
gerequireerdens ende gemeen bueren die selve penningen
geëmployeerd hebben tot notelijcke reparatie ende onderhoudt
haerder kercken, doer sij binnen den tijt van twee off drie
jaeren w e l te c o s t hebben gehadt over die vijff hondert g u l d e n
e n d e comende totte versochte alimentatie seggen die gerequi,reerdens dat den requirant meer als teveel, uute
voorschreven kercken is hebbende als besettende ende

genietende Meen twee popteen pastorijen ofte provens
die 't anderen tijden bij twe partorenbedient sijn geweest ende doen op
eerlicken onderhout ende hugs opgehouden hebben doer van hij de
geheelen dubbel genoten heeft ende alsnoch Ls genietende jaelixs ent
rent hondert daelders doer ter contraryen ander goede pastoeren as s
van Houten ende 't Guy niet meer sijn genie -tende dan s`iaers ontrent
tsestich gulden...."
De poging van de oude pastoor Peter de Koning om Jan
Adriaensz. als kapelaan en opvolger naar voren te
schuiven mislukte. Op 15 augustus rapporteren
Nicolaas van Oostrum en Johan Spruyt als commissarissen van
de geestelijke goederen aan de staten van Utrecht:
"dat zij jon Adriaensz. geexamineert hebbende, dot den selven
verclaert heeft te vreden te wesen te preircken volgende 't placcaet,
moer dat hij nyet ende conde renunchieren de roomsche relig ie,
noch bij meyninge was den doop ende het heylige nachtmaelop deze
wijse te celebreren, moer dot t selffde gedaen soude worden bij de
ouden pastoir aldaer noch seynde. Welcke rapport gehoopt zoo Ls
den zelven afgeslagen soo men nyet van meijninge en es eenige
postoiren van roomsche religie toe te Laten."

Naschrift.
We hebben gemeend om de vorengaande bijdrage ongewijzigd te
moeten plaatsen in ons blad. Ook al is de schrijf wijze van de
taal uit die dagen voor ons op zichzelf wat moeilijk te verstaan.
Als we er rustig voor gaan zitten, is er best uit te komen en
dan is de vorenvermelde historie best het uurtje waard, dat
er voor nodig is om ze goed te begrijpen.
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De Foto r u b r i ek
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In onze fotorubriek deze keer twee afbeeldingen van
de onze van de oude Rijnhuijzerbrug; . Het blijft jammer, dat deze brug
gaat verdwijnen, want daarmee -en anders is het niet- het enige
nog waar de volle aanzicht op het, oude dorp Jutphaas, op de
monumentenlijst prijkende panden i n de
daar (Heerenstraat) staan er zonder de entourage van. de brug
echt, verloren bij.
Onze inziens hoeft de gemeente nu wandel routes voor het fort niet
verder te ontwikkelen en het park Rijnhuizen komt ook in een
verloren hoek te liggen. Mensen gaar nu eenmaal niet, om dan
eindelijk in een parkje te kunnen komen. Jammer is de verdwijning
van de brug ook voor het bestemmingsplan voor de rest van het
Jutphase dorp. Boetiekjes, terrasjes, bomen.... de brug hoort,
er bij ! Jammer hoor.... de gemeenteraad heeft geen enkel oog
gehad voor dit oude. Geinbrug, Doorslagbrug en
Rijnhuizerbrug.... stuk voor stuk hebben ze eeuwen lang
oeververbindingen gevormd. Anno 1980 moeten ze ineens enkele
honderden meters worden verlegd!
Op de prentjes: Op pagina 35 (ANS0162)vaart een fors
zeilschip door de geopende Rijnhuizerbrug. In de twaalfde eeuw
werd het kanaal gegraven; vanaf de veertiende eeuw was op
die plek zeker een brug. De huidige brug dateert uit 1884.
Op pagina 37 ziet U links op de foto de toegang tot
de Rijnhuizerbrug. In het midden ziet U de rails van de
paardentram. Op deze foto is verder heel goed te zien hoe de
gemeente denkt de Heerenstraat te reconstrueren. In ieder geval
met de bomenrij aan weerskanten van de weg
Een oude Jutphaser verzuchtte laatst: "Was de S-15 maar
vijftien jaar eerder gekomen! Toen stonden de forse
platanen er nog, toen lag er geen betonnen fietspad
langs een zwart stuk asfalt."
Beide foto's stammen van het begin van deze eeuw.
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Wist U dat............
-deze rubriek echt en ook alleen maar is bedoeld voor
vermelding van serieuze, leuke, vervele nde, bijzondere gekke
en andere dingen in telegramstijl?
-wij in 1980 zijn ,uitgegroeid tot een vereniging met in totaal
meer dan 250 leden en donateurs?
-natuurlijk ........... er komt een presentje, maar alleen voor
250ste donateur en het 250ste l id en voor degene, die die
aanbrengt!
-de publiciteitsgroep bezig is om te komen tot een
"presentje" voor nieuwe leden en donateurs binnen
onze vereniging?
-Ze moeten toch weten hoe welkom ze zijn en daarom komen er
historische afbeeldingen in nieuwe kunstdruk be schikbaar!
-we nog niet precies weten wanneer die dingen gereed zijn?
-als er veel belangstelling voor zou komen, dat we die
prenten best willen verkopen?
-met de opbrengst dan de aankoop van authentiek materiaal
kan worden gefinancierd?
-we na al het vorengaande toch al uiterst nieuwsgierig worden
wie nu onze grootste ledenwerver zal worden?
-we voor de zoveelste keer nul-o p-het-rekest hebben
gekregen bij de gemeente?
-het gaat daarbij om ideeën voor Nieuwjaarskaarten; wij elk
jaar maar ideetjes aandragen en zij ze nooit gebruiken?
-we volgend jaar toch nog maar één keertje zullen
meedoen?
-we echt steviger moeten vechten voor het behoud van
historische zaken in onze gemeente nadat ook de strijd om de
Rijnhuizerbrug verloren is?
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En. wist U dat...............
-wij ons afvragen waar de oude Geinbrug ligt?
-wij ons zorgen maken om het behoud ervan, omdat er anders
straks weer een nieuwe moet worden gemaakt?
-het anders toch weer een namaakding is?
-van de hekwachterswoning van Huis de Wiers de ste entjes bewaard
zijn?
-hoe langer met herbouw wordt gewacht, hoe beroerder het
wordt, want elke dag wordt de hoop steentjes chaotischer?
-er straks niet meer uit wijs te worden is?
-weg historisch geheel; systeem simpel -HEEEEEEEL lang
wachtenen als alles g oed verpieterd is, ach ................... dan is
vernieuwbouw of restauratie veeeeeeeel te duur!
-dag.... hekwachterswoning, Kerkveld, Geinbrug, Doorslagbrug,
Rijnhuizerbrug, rechthuis, Anna van Rijnhuisjes, molen aan de
Molenstraat;
-er eigenlijk in eeuwen één ding niet is veranderd?
-kastelen werden gesloopt na ze jaren leeg te laten staan;
zo ook het Kerkveld en zo meer?
-Huis de Wiers past ook in die rij.
-MACHTIG HE, die Henkel! Bouwt een formidabel kantoor net achter
de molenaarswoning en de wipwatermolen!
-Past nou die molen niet in het landschap of is het kantoor
mooier?
-volgens ons heien ze voor het Henkel-kantoor ongeveer op de
funderingen van de molenaarswoning!
-zou Henkel de molenaarswoning willen opknappen als
tegenprestatie voor het slopen van het "witte huisje"?
-WIJ ONSZELF EIGENLIJK WAT ZWARTGALLIG VINDEN, MAAR DAT
BIJ EEN JAARWISSELING DE DINGEN OP EEN RIJ WORDEN GEZET,
EN DAT JE DAN SCHRIKT VAN ALLES WAT ZOMAAR WEG IS!
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EEN NIEUW BELEID.
Onze Historische Kring Nieuwegein staat voor belangrijke
beslissingen. In 1980 konden we vooral door de subsidie van
het Anjerfonds goed in ons gereedschap en in de hulpmiddelen
komen.
De gemeente stelde ons zonder dat er huur voor moet worden
betaald (zo'n overeenkomst heeft ook nadelen, maar wij
vertrouwen op de toekomst!) een pand beschikbaar voor ons
werk. En verder konden we veel zaken bekostigen uit de
opbrengsten van ons boek "Van Ridderhofstad tot
Buitenplaats"; veel te verwachte n renteverliezen en andere
financieringskosten konden worden bespaard door de
bijzonder voorspoedige verkoop van bijna de gehele oplage.
Momenteel wordt alweer gedacht aan een tweede druk!
We zitten dus goed in de materialen. En nu is een nieuw
beleid nodig. Dat beleid moet gericht zijn o p
activiteiten voor het behoud van historische zaken in
onze gemeente.
In dat beleid zullen wij tevens gestalte moeten geven aan de
uitgangspunten van het gemeentelijk welzijns plan. In dat plan
komt als wenselijk naar vore n de stichting van een plaatselijke
oudheidkamer. Wij rekenen op de gemeenteraad, dat zij
daarvoor een gebouw beschikbaar zullen stellen. (Ons huidige
home in het Vreeswijkse zou daarvoor op de benedenverdieping
een aanzet kunnen zijn, maar een IDEAAL PAND is de uit 1407
daterende pastorie op het Kerkveld!)
Het is echter aan onze vereniging om te zorgen voor de opbouw
van een waardevolle verzameling van voorwerpen, dit in de
ruimste zin van het woord, uit de historie van Nieuwegein. En
naast het kopen of verkrijgen van archivalia moet enorm veel
werk worden verzet.
Zo'n beleid moet in 1981 gestalte gaan krijgen. Wij hopen,
dat de leden en donateurs daarbij vooral zullen meedenken en
meewerken.
In mei moeten de nieuwe plannen worden opgesteld; we
rekenen op veel medewerking.
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VOORWOORD.
Van de 13 burgemeesters die Vreeswijk heeft gehad vanaf het begin van het
jaar 1800 tot en met de opheffing van deze gemeente in 1971, heeft
burgemeester P.J.M. van der Muelen ongetwijfeld de zwaarste ambtsperiode gehad
vergeleken met de anderen.
De langste zittingsperiode in de gemeenteraad van Vreeswijk staat ook op naam van
de hiervoor genoemde burgemeester.
De heer van der Muelen was van 1834 tot 1852 voorzitter van de
gemeenteraad. Na zijn eervol ontslag als burgemeester/secretaris was hij vanaf
1852 tot 1856 raadslid, om vervolgens met een onderbreking van drie jaar als
wethouder in de raad een zetel te bezetten tot, 1881 . De problemen door
tegenwerking, voor een groot deel voortvloeiend uit wrok en afgunst, die deze man
te verwerken heeft gehad, zijn enorm groot geweest, getuige onderstaand artikel, dat
uiteraard geen volledig inzicht verschaft over hetgeen er zich allemaal heeft afgespeeld.

STRIJD IN HET GEMEENTEBESTUUR.
Op 8 november wordt op de buitenplaats "Snellenburgh",
door Gerard de Waard.
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welke was gelegen langs de Benschopperwetering tussen IJsselstein en
Benschop, Willem van der Muelen geboren. Hij treedt op 27-jarige leeftijd
in het huwelijk met Johanna Hermina Wilhelmina Douwes, welke plechtigheid
te IJsselstein plaatsvindt..
De pas gehuwden vestigen zich te Vreeswijk, waar hij net als zijn vader
een dik belegde boterham verdient in de handel. Ondermeer handelt hij
met zijn jongere broer Benjamin in kaas. Laatstgenoemde heeft onder
andere een handelsonderneming in Duitsland.
Gezien de politieke interesse die de familie van der Muelen kenmerkt, is het
haast vanzelfsprekend dat hij mede als een der notabelen van het dorp
Vreeswijk zitting in de gemeenteraad heeft.
De gemeenteraad staat in die tijd onder voorzitterschap van
Schout/Burgemeester A. Braber. Deze was eigenaar/bewoner van het
"Huis de Wiers"
In 1815 wordt J. de Both burgemeester van Vreeswijk, doch echter voor
korte duur.
Reeds in 1818 wordt deze opgevolgd door Willem van der Muelen, die toen
voorzitter van de gemeenteraad is geworden.
Uit het huwelijk met Johanna Douwes zijn 11 kinderen geboren, namelijk 5
meisjes en 6 jongens. Op 27 maart 1833, op de nog jonge leeftijd van 54
jaar, komt Johanna van der Muelen-Douwes te overlijden. Ruim een jaar na
het overlijden van zijn echtgenote, en wel op 9 september 1834, komt Willem
van der Muelen te overlijden. Beide echtelieden zijn in hun geliefde dorp
Vreeswijk begraven.
Als opvolger voor de opengevallen plaats van burgemeester wordt Pieter Jacob
Marius van der Muelen aangesteld, oudste zoon van de overleden Willem van
der Muelen. Pieter is als tweede kind en eerste zoon te Vreeswijk geboren op 7
januari 1807 en gehuwd op 24 juni 1841 te Vianen met Elizabeth Hendrika
Theodora Stijman, geboren 15 juni 1821.
Reeds op zeer jonge leeftijd , hij was toen 27 jaar, neemt hij de taak van
zijn overleden vader over.
In 1833 wordt hij aangesteld als gemeenteontvanger en
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Willem van der Muelen, burgemeester van
Vreeswijk van 1818-1834.

-44mede daardoor dus geheel bekend met de politieke kleur der
raadsleden, die overigens allemaal bestaan uit Nederlands
Hervormden. Hij is uiteraard heel goed op de hoogte van hetgeen er
zich in en om het dorp Vreeswijk afspeelt.
De nieuwe burgemeester Pieter van der Muelen is net als zijn vader van
beroep koopman en met zijn vader als voorbeeld ook in de plaatselijke
politiek-geinteresseerd Als hij in 1834 voorzitter van de gemeenteraad
wordt zijn er de volgende personen lid van de Vreeswijkse gemeenteraad:
W. Pallada, rentenier - M. Spinhoven, landbouwer G. van Limbeek, gemeenteontvanger - D. de Kruiff, bakker/koopman C. van Dijk, stoombootvaartondernemer en scheepsmaker en als laatste
C. de Coole, dijkmeester. Alle leden, alsmede de voorzitter zijn lid van de
Nederlands Hervormde gemeente.
Ongetwijfeld zal het op het dorp Vreeswijk groot feest zijn geweest, als Pieter
van der Muelen, zoals reeds vermeld, op 24 juni 1841 in het huwelijk
treedt. Het huwelijk wordt gezegend met vier zoons, namelijk Willem, geboren
op 21 februari 1843, wordt later notaris in Driebergen; 2e zoon - Jan,
geboren op 15 december 1844, wordt soldaat en brengt het tot 1e luitenant;
3e zoon-Pieter, geboren op 18 mei 1847, wordt gemeenteontvanger in zijn
geboorteplaats Vreeswijk; 4e zoonJan Carel, geboren op 18 maart 1858;
deze brengt het tot civiel ingenieur bij de "Noord-Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij".
Pieter Jacob Marius van der Muelen burgemeester van
Vreeswijk.
Als Pieter Jacob Marius van der Muelen in 1834 het burgemeestersambt op
zich neemt is het niet te voorspellen hoe de zaken zich gaan ontwikkelen; dit wat
betreft zijn persoon ten opzichte van de raad en uiteindelijk de bevolking,
alsmede de invloed van de beslissingen die genomen worden of genomen
moesten worden. Kan hij zijn privé-zaken gescheiden houden met de
functie die hij daarnaast vervult?
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'In zijn hoedanigheid als burgemeester/secretaris en
ondernemer/koopman krijgt hij vaak kritiek over zijn doen en
laten.
Hij zou voordeel genieten en gunsten verstrekken en
zou dubieuze handelingen verricht hebben met gemeenschapsgelden, onder
andere met het armengeld'.
Al deze beschuldigingen blijven echter binnenskamers, doch daar komt een
eind aan als in 1844 de heer H. Bennik lid van de Vreeswijkse
gemeenteraad wordt. Bennik is van beroep aannemer; iemand die geen blad
voor de mond neemt en heel goed op de hoogte meent te zijn met de gang van
zaken, zoals deze zich voordoen op het dorp Vreeswijk.
De vraag is of de beschuldigingen, zoals eerder genoemd gegrond zijn,
achterdocht is of persoonlijke aversie tegen of tussen genoemde personen.
Bennik schrijft veel brieven naar het Provinciaal bestuur en naar de
commissaris van de Koning.
In deze brieven maakt hij melding van hetgeen de burgemeester van Vreeswijk
zoal in zijn functie presteert en beslist en wat volgens de schrijver wel en niet kan of
mag.
In een later stadium gaan er zelfs brieven naar het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Zo schrijft Bennik onder andere dat van der Muelen de gelden, die voor de armen
zijn bestemd en waarvan het toezicht en de administratie bij de gemeente
ontvanger berust, naar zijn eigen kantoor heeft gehaald. Deze gelden,
bestemd voor de armen, heeft hij, aldus Bennik, aan passanten uitgedeeld,
waardoor niet te bewijzen is waar dat "armengeld" blijft. Ook maakt
Bennik melding van straatlantaarn welke van der Muelen heeft gekocht
tegen de laagste prijs, terwijl dat nooit eerder is gebeurd vanwege de mindere
kwaliteit van de lantaarns. Ook kan hiervan geen rekening worden overlegd.
Ook raadslid van Dijk heeft klachten. Deze klachten liggen op het vlak van de
concurrentie. Van Dijk/van der Muelen zijn beide eigenaar van een
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maken om mensen te bewegen met zijn boten te reizen of goederen met
zijn boten te vervoeren, waardoor van Dijk in een ongelijke
concurrentiepositie komt.
Twee gedeputeerden komen persoonlijk naar het dorp om te onderzoeken
of de hun ter kennis gebrachte zaken met betrekking tot de
burgemeester op grond van waarheid berusten.
Uit het onderzoek blijkt niet dat van der Muelen frauduleuze óf dubieuze
handelingen heeft verricht, óf toezeggingen óf uitspraken heeft gedaan,
die later ten gunste van hem zouden komen.
Ook de kwestie van het armengeld wordt onderzocht en het blijkt, dat
de armen elke week ten kantore van de burgemeester hun geld
hebben afgehaald. De boekhouding wordt nagekeken en ook deze
klopt.
U begrijpt dat de verhouding tussen genoemde heren er niet op
vooruit gaat, als uit de onderzoeken blijkt dat de beschuldigingen
ongegrond zijn en voor een deel ontstaan zijn door wrok.
In 1847 komt de verhouding van de Muelen/Bennik tot een climax.
Op 15 september 1847 bevinden zich in het lokaal van de Sociëteit de
voorname personen uit het Vreeswijkse bedrijfsleven.
Tussen de heer Both en Bennik ontstaat een woordenwisseling over het
dobbelen dat in de gemeente Vreeswijk plaatsvindt en waaraan door het
Bestuur niets gedaan wordt.
Van der Muelen ergert zich aan deze heftige woorden
wisseling tussen beide heren en zegt:
"Bennik gij zijt zelf lid van de raad, het ware beter dat gij mij van dat
misbruik had kennis gegeven, dan had het nu niet in het breed zulks
hoeven behandeld te worden".
Bennik in toorn ontstoken antwoordt:
"De heer Both is een lor en jij burgemeester zijt een gemene vent. Jij
durft je hoed niet eens uit je ogen te zetten en je bent het niet waard dat
ik je aanzie".
Burgemeester van der Muelen is het hele gedoe nu ook

Het huis "Snellenburgh" waar Willem van der Muelen is geboren.
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In dat bewuste proces-verbaal staat onder andere het volgende te
lezen:
"Ik heb de overige aanwezige heren verzocht om als getuigen te dienen.
Daar genoemde persoon zich niet ontziet mij immer te beledigen en
grofheden in mijne betrekkingen aan te doen, heb ik gemeend als openbaar
ambtenaar hiervan proces-verbaal op te maken en u hier een relaas
van te doen moeten maken, teneinde het Openbaar Ministerie overlatende
er gebruik van te maken zoals nodig mag worden bevonden".
Tevens gaan er brieven naar de Commissaris en naar het
Ministerie met de volgende inhoud:
"Daar het raadslid Hendrik Bennik aftredend is en deze persoon mij als
burgemeester op vele wijze onaangenaamheden en beledigingen, zowel
binnen als buiten
de vergaderingen naar mij heeft toegezonden. Blijkens mijn letteren aan U
van 29 april aan uwe Excellentietoegezonden. Daar dusdanige grofheden
geen einde nemen zie ik mij genoodzaakt uwe Excelllentie te verzoeken van
mijn bezwaren kennis te nemen met daarbij aan te merken, dat het mij
onmogelijk is met zodanig persoon langer werkzaam te zijn en welke mede
niet alleen ik, maar ook de gemeenteraad uwe Excellentie ootmoedig
zouden verzoeken deze billijke klachten in overweging te nemen en van deze
gelegenheid te profiteren om ons college van hem te doen ontlasten, door
hem niet weder te benoemen".
Zoals wordt voorzien; Bennik wordt niet herkozen!
Hij houdt echter niet op met brieven schrijven, waarin
hij zich tevens beklaagt dat hij niet herkozen is. Ook de aantijgingen over
de burgemeester houden niet op.
Zo schrijft de Commissaris een brief aan het Ministerie
waar ondermeer het volgende in te lezen staat:
"Onder terugzending der stukken ons geworden bij Uwe Excellentie van 18
maart 1848, behelzende een nieuwe klacht van H. Bennik tegen de
burgemeester hebben wij de eer U te berichten, dat het ons leed doet dat genoemde persoon de besturen opnieuw bemoeilijkt met zaken, die reeds
voorlang zijn afgehandeld en nu in ons gevoelens niet meer te pas komen,
want zodoende
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zoude geene regering besluiten kunnen of durven nemen zonder
goedkeuring van H. Bennik, die nu niet alleen de gehele gemeente
maar ook Provincie en Ministerie wil regeren. De zaak is bij de heren
Gedeputeerde te veel bekend, want onder diens leiding zijn de onderzoeken geschied, zodat wij zulks niet meer hoeven te bewijzen. Tevens
beklaagt hij zich over zijn aftreden.. Vreemd is het dat al deze nieuwe
klachten tegen de burgemeester klachten zijn waar men voorheen
nooit van hoorde. Klachten verzonnen door iemand, die zich voorgenomen
heeft, al koste het hem gevangenisstraf, alles te zullen aanwenden om uit
wraak hem te laten vervolgen en waar mogelijk ongelukkig te maken.
Gelukkig evenwel zijn er voor deze klachten geen bewijzen, echter alleen
verzinsels en leugens, maar wenselijk ware het, dat hij voor zijne
aantijgingen diè beloning mocht ontvangen die eene eerloze man als hij
toekomt".
Ontslag van P.J-.M. van der Muelen als burgemeester van Vreeswijk
In 1934 is er een gemeentegids uitgegeven door beide gemeentes
Vreeswijk en Jutphaas.
Onder het hoofdstuk "Burgemeester der gemeente Vreeswijk
sedert 1813" staat ondermeer vermeld:
'P.J.M. van der Muelen, zoon van den oud Burgemeester Willem van der
Muelen heeft in 1852 zeer veel moeilijkheden met de bevolking gehad in
verband met de verkiezingen van de Gemeenteraad, welke toen moesten
plaatsvinden ingevolge de tot stand koming der "Gemeentewet". Zijn ontslag
als burgemeester staat hiermede rechtstreeks in verband'.' .
In werkelijkheid lag de zaak mijns inziens anders.
Er waren namelijk weer diverse klachten bij de Commissaris van de
Koning binnen gekomen, waaronder diverse van C. van Dijk. Zijn
klachten waren, zoals al eerder vermeld, die over de oneerlijke
concurrentie die van der Muelen er op na zou houden met betrekking
tot de stoombootvaart.
Over al deze klachten is een rekest verzonden door de Commissaris,
gericht aan de gemeenteraad van Vreeswijk. Op 11 februari 1852 wordt
daar door P.J.M.van der
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Muelen een antwoord op gestuurd, dat als volgt luidt:
"Na terugzending van het rekest ons gezonden door de Commissaris, doe ik
hierbij een copy van het verslag van de vergadering van de gemeenteraad,
gehouden omtrent die zaak. Uit het verslag zal genoegzaam blijken, dat alle
aantijgingen, daarin vervat, als lastertaal moeten worden beschouwd.
Tevens zijn wij zo vrij nog een afzonderlijke uiteenzetting omtrent derzelve tot
opheldering bij te voegen. Vertrouwende een en ander te hebben opgehelderd
en gerechtvaardigd.
Burgemeester en Wethouders,
P.J.M. van der Muelen, C. Kars.
Op 2 maart 1852 stuurt de Commissaris van de provincie Utrecht een
brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken waarin hij vermeldt,
dat hij zich op 27 februari persoonlijk op de hoogte heeft gesteld van de
onaangenaamheden en klachten die betrekking hebben op de burgemeester van Vreeswijk en geuit worden door diverse lieden en
ingezetenen van Vreeswijk.
"Het stuk wat ter mijne hand gesteld, bevat geen belangrijke bijzonderheden,
waaromtrent ik Uwe Excellentie nader zoude kunnen inlichten, zodat ik terugzending van het stuk van het zelve mij veroorloofd naar mijne voornoemde onjuist
zou zijn. Ik meen alleen nog daarbij Uwe Excellentie te moeten doen opmerken,
dat het mij voorkomt en enkele bewoordingen van het adres van den Heer
van der Muelen duiden dit aan, dat de burgemeester van Vreeswijk zelf niet
vrij is van heftigheid tegen zijne aanvallers"
Hij vervolgt zijn brief verder met:
"En zij, in plaats van tegen die aanvallers eene kalme beradigheid over te
stellen, zich te veel in de strijd te laten en daardoor aan zijn tegenstanders
nieuwe wapens verschaft".
Naar aanleiding van deze brief antwoord de Minister met een brief,
gedateerd 5 maart 1852 aan de Commissaris van de Koning in de
provincie Utrecht: "De inhoud uwer missie van den 27e februarie
heeft mij nog niet overtuigd dat de herbenoeming van de Heer van
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der Muelen als Burgemeester van Vreeswijk in het belang dier
gemeente wenselijk zou zijn.
Al mocht toch de thans aldaar bestaande spanning door die
herbenoeming worden weggenomen, is het te vrezen dat later dezelfde
onenigheid in die gemeente zullen plaatsvinden, waartoe naijver tussen de
heren van der Muelen en van Dijk als ondernemers van verschillende
stoombootdiensten zo licht aanleiding kan geven". Hij vervolgt zijn brief
met:
'Het komt mij daarom in het belang dier gemeente voor, dat de heer van
der Muelen als Burgemeester van Vreeswijk door een ander persoon moet
worden vervangen. Ik heb dan ook de eer uwe te verzoeken daartoe zo mogelijk
een geschikt persoon voor op te sporen'. ( Getekend door de Minister
van Binnenlandse Zaken ).
En zo gebeurt het ook.
Door laster die nooit is bewezen wordt van der Muelen min of meer
gedwongen zijn ontslag aan te bieden, wat hem dan ook eervol wordt
verleend.
Omdat de Commissaris van de Provincie Utrecht op korte termijn geen
bekwaam persoon kan vinden, die het ambt van burgemeester kan
vervullen of ambieërt, wordt deze taak opgedragen aan de toenmalige
burgemeester van Jutphaas.
Mr. J.L.H. van Royen krijgt als het ware al vroeg met een
"Nieuwegeinse" situatie te maken.
Burgemeester van Royen heeft vanaf 1852 tot 1866 deze dubbel-functie
op Jutphaas en Vreeswijk vervuld.
In 1866 wordt bij Koninklijk Besluit als Burgemeester van Vreeswijk
benoemd, de heer R.A. Verploegh Chassé. Deze burgemeester heeft tot
1894 dit ambt te Vreeswijk uitgevoerd.
de Gemeente Wet.
We gaan even terug naar de verkiezing van 1852 waar dus gekozen
moest worden ingevolge de tot stand gekomen Gemeentewet.
Aan deze strijd deed ook Hendrik Bennik mee en hij laat geen middel
ongemoeid om voldoende stemmen te krijgen voor een zetel in de raad. Zo
dwingt hij zijn werkvolk om op hem te stemmen. Zodra zij hun stem op
het biljet
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ten gunste van Bennik hebben uitgebracht, worden de biljetten door
Bennik verzegeld met het zegelopschrift "Bennik Vreeswijk".
Dit alles speelt zich af in de herberg van Van Dijk, waar de stembus
staat opgesteld.
Bennik wordt gekozen als raadslid-wethouder; hij heeft dus meer dan
voldoende stemmen behaald.
Zijn aartsvijand en tegenstander P.J.M. van der Muelen doet, ondanks zijn
ontslag dat hij als burgemeester heeft moeten nemen, mee aan de
verkiezingsstrijd. Hij haalt voldoende stemmen om in de raad als raadslid aan
te blijven. In 1856 wordt hij Wethouder, welke functie hij tot 1866 vervult.
Van 1866 tot 1869 is hij weer raadslid, waarna de heer van der Muelen van
1869 tot aan zijn dood in 1881 weer een functie als wethouder bekleedt.
(Een foto van de heer P.J.M. van der Muelen heb ik in het archief niet
kunnen vinden).
H. Bennik blijft tot 1857 lid van de Raad, waarna zijn zoon H.R. Bennik
de zetel van zijn vader overneemt. Ook een zoon van Van der Muelen, en
wel Pieter Jacob Marius, naamgenoot van zijn vader, komt op 42-jarige
leeftijd als raadslid/wethouder in de Gemeenteraad van Vreeswijk. Hij is
geboren op 18 mei 1847 te Vreeswijk en van beroep ambtenaar. Net als
zijn vader is hij erg geïnteresseerd in de plaatselijke politiek.
Vermeldingswaardig is misschien, dat de zoon van de Burgemeester op 1
augustus 1894 met Anna Maria Bennik te Apeldoorn in het huwelijk
treedt.
Wie had dat gedacht, verzoening in het geslacht
van der Muelen/Bennik; als de heren dat hadden geweten!
Bronvermelding:
Stukken van het Kabinet van de Commissaris van de provincie Utrecht.
Archief Provinciaal Bestuur van Utrecht na 1811. Vreeswijk
Voorheen - door J.G.M. Boon. Streekarchief Z.W.Utrecht.
Rijksarchief Utrecht.

53

Gids van Vreeswijk en Jutphaas 1934.en verder dank aan
de heer W.B. Heins.
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o-o=o-o=o-o=o-o-o-o=

REDAKTIE-MEMO'S.
Bibliotheek.
Het afgelopen kwartaal zijn
twee giften binnengekomen, nl.,
8
1. Jutphaas in krantenberich
ten door J. Schut en
. Herman de Man door H. Ett.
Giften blijven van harte welkom!!
Prenten.
Zoals in het vorige nummer al
werd vermeld, zijn wij overgegaan tot
de aanschaf van historische prenten
van Jutphaas en Vreeswijk. Inmiddels bezit
ten wij nu de volgende prenten:
Het Huis Stormdijk.
De Ridderhofstad Rynestein.
De Ridderhofstad Rynenburg.
Het dorp Vreeswijk of de Vaart.
Het dorp Vreeswijk op Vianen ziende.
Vreeswijk aan de Vaart (twee verschillende afbeeldingen) en
Gevecht by Vreeswijk aan de Vaart op 9 mei 1787.
Geen slecht begin vinden wij. Getracht zal worden de gehele
serie compleet te krijgen.
Aktiviteiten.
In het kader van het jaarprogramma zijn weer enkele evnementen
achter de rug. In de grote zaal van "De Lantaarn" werd in
december de foto-tentoonstelling
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over Jutphaas gehouden. Een 200-tal belangstellenden
bezochten deze tentoonstelling, waarvoor de foto's werden
gemaakt door de Heer ter Maat. Gezien de grote
belangstelling zullen wij hier zeker een jaarlijks
terugkerend evenement van maken.
Op 21 januari werd door Dr. van Hulzen voor een dertigtal
leden een lezing gehouden over het leven van de Romeinen
.Mede door de boeiende verteltrant van de Heer van Hulzen kan
van een geslaagde avond worden gesproken.
Secretariaat.
Zoals regelmatige lezers van onze cronyck reeds zal zijn
opgevallen is op de omslag van ons blad de vertrouwde naam
van Jan Schut verdwenen. Jan is als secretaris afgetreden en
in zijn plaats werd benoemd de Heer E. Hanselaar.
Jan, ook van de kant van de redactie bedankt voor het vele
werk wat je voor de Historische Kring en in het bijzonder
voor onze cronyck hebt gedaan. Je toezegging om ook in de
toekomst artikelen voor ons blad te blijven leveren
accepteren wij graag. Heer Hanselaar van harte welkom op
deze post. Ook met U hopen wij plezierige contacten te
onderhouden.
Nieuwe leden.
Het afgelopen kwartaal hebben zich als lid gemeld: A.F.
van Luyn, Sonatelaan 103, Nieuwegein. G. Goorman,
Sonatelaan 75, Nieuwegein. A. Mgazzeu, Walnootgaarde 25,
Nieuwegein. G.A. van Wijk, Gravin Catharinalaan 32,
Nieuwegein. J.L.H. Goertz, Graaf Leopoldlaan 8,
Nieuwegein. B. Veldhuizen, H. Chabotlaan 11, Nieuwegein.
René van de Mark, Nedereindseweg 129, Nieuwegein. C.J.M.
de Bruin, Nijlandlaan 3, Nieuwegein. H. Hezel, J.
Sluyterslaan 389, Nieuwegein. R.A.J.M. Balfoort,
Zinniastraat 41, Nieuwegein. Prins Bernardschool, Van
Reeslaan 1, Nieuwegein.
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A . Veldhuizen, Herenstraat 3, Nieuwegein.

Z. Goedhart, Richterslaan 40, Nieuwegein. R.K.School
Vroonestein, Lohengrinhof 9, Nieuwegein.

Wandelroute's Nieuwegein.
De afdeling voorlichting van de Gemeente Nieuwegein heeft
wederom contact met ons gezocht voor het beschrijven van
enkele onderwerpen in de door hen uit te geven tweede
wandelroute in Nieuwegein. Zodra dit boekje gereed is zullen
wij U hierover nader berichten. Het eerste deeltje is
overigens nog verkrijgbaar op het Stadskantoor. De prijs
bedraagt f. 1,--.
Rectificatie.
H e l a a s is er onder één der foto's bij het artikel o v e r de
viskorven in het vorige kring-cronyck een verkeerd
onderschrift geplaatst. Op pag 28 vindt u (helaas) geen
romeinse nederzetting, doch een stroomrug in de omgeving
van het kerkelijk centrum "De Bron".
Foto's.
Van de Heer Hartmann van Rijnenburg ontvingen wij een aantal
foto's, welke waarschijnlijk afkomstig zijn van een oude
kalender met afbeeldingen over Jutphaas. De foto's zijn
inmiddels aan onze fotograaf ter beschikking gesteld en
zullen worden opgenomen in ons foto- en dia bestand.
Heer Hartmann, hartelijk dank hiervoor.

Otto Pijpker.
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EEN ANDER BELEID.
Grepen uit het openingswoord van de voorzitter tijdens de
jaarvergadering van 20 januari jl.
terugblik
Het achterliggende jaar 1980 is voor de Historische Kring een
goed jaar geweest; er hebben veel activiteiten plaatsgehad, de
vereniging is flink gegroeid en we hebben een eigen onderkomen
gekregen.
Van dat laatste is de opknapbeurt heel ver gevorderd.
vooruitzien
Het zojuist begonnen verenigingsjaar vergt een nieuwe visie van het
bestuur op het te voeren beleid om tot realisering van de doelstellingen
van onze vereniging te komen.
In de achterliggende periode zijn we goed in ons gereedschap en
andere hulpmiddelen gekomen.
In dit nieuwe jaar moet een aanzet worden gegeven om met name de
collectie archivalia op te zetten-en dat in de breedste zin van het
woord. Op bescheiden wijze is een aanzet gegeven voor dit nieuwe
beleid en wel door de aankoop van enkele oude prenten. Er zal een
systematisch beleid ontwikkeld moeten worden om de collectie tot
één echte collectie te maken.
Ook op het gebied van de archeologie moeten dergelijke beleidszaken
gaan gebeuren.
Er is goede hoop, dat in 1981 gestart kan worden met een jeugd archeologische groep.
knelpunten in het gemeentelijk beleid
Op het gemeentelijk gebied heeft het gemeentelijk beleid zich ten aanzien
van het historische gekenmerkt door een verdere uitdieping van de nota
over de karakteristieke elementen, die in 1980 aan bekendheid heeft
gewonnen.
Het is duidelijk, dat het schrijven van uitstekende nota's op zich nog
geen verbetering van het beleid inhoudt. Wij menen te kunnen stellen,
dat wat dat be-
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treft het gemeentelijk gebeuren een "witte plek" in de
uitgangspunten van burgemeester en wethouders is. Op dit moment
wordt onzes inziens nog teveel voortgeborduurd op een soort "idee"
van "alles moet nieuw". En dat gebeurt in alle opzichten.
Landschappelijk gezien betreuren wij de enkele weken geleden
aangelegde
"ontsluitingswegen"
dwars
door
de
toch
karakteristieke griendgebiedjes langs de Vreeswijksestraatweg.
Ook het kappen van bomen aan de zogenaamde Langelaan, eveneens
ten behoeve van de ontsluitingswegen, betreuren wij.
Het is, dachten wij niet te veel gezegd, als wordt gesteld, dat in
Nieuwegein langzamerhand geen enkel onaangetast karakteristiek
landschappelijk element meer aanwezig is. Dat is erg jammer; we
kunnen slechts hopen en ons inzetten om verdere aantastingen van het
landschappelijke te voorkomen.
Ook op het gebied van de gebouwen betaalt Nieuwegein nu eigenlijk de
tol van een jarenlang toepassen van een op "vernieuwbouw" gericht
beleid. Er is veel verdwenen en er is veel vernieuwbouw gepleegd. Maar
het echte historische met de eigen karakteristieke waarde is toch niet
meer terug te krijgen. Waar de eernieuwbouwplannen wat te lang op zich
hebben laten wachten, dreigen nu lege plekken in het oude Vreeswijk te
ontstaan.
Voorbeelden daarvan zijn de hekwachterswoning en enkele stukjes
grond langs het Frederiksoord.
beleidsombuiging
Een beleidsombuiging van gemeentewege is dringend nodig. Er moet
naar worden gestreefd om te behouden wat er nog is. De
beleidsombuiging moet betekenen, dat vooral moet worden gestreefd
naar herstel, restauratie en regelmatig onderhoud van karakteristieke
zaken. Vooral dat laatste heeft de achterliggende tientallen jaren
ontbroken en eigenlijk is er sinds de vorige eeuw weinig veranderd.
Immers vele kastelen zijn verdwenen, gebouwen ver-
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pauperd en uiteindelijk zo verkrot, dat herstel bijna onmogelijk
werd.
Als we niet oppassen dreigt er nog meer verloren te gaan. Om maar
enkele zaken te noemen, waar onderhoud of restauratie zich aandient.:
Nicolaaskerk, de oude pastorie op het Kerkveld, de molenaarswoning,
het Vreeswijkse raadhuis, het schippersinternaat.
Onze taken
Voor onze vereniging zijn beslist een aantal taken in de strijd voor het
behoud van de karakteristieke elementen. Ons moet steeds voor ogen
staan, dat in een groeikern als Nieuwegein het uiterst belangrijk is,
dat de autochtone bevolking zich in de nieuwstad blijft thuisvoelen.
De nieuwe bewoners moeten zich in goed onderhouden en in stand
gehouden oude kernen eveneens thuis kunnen voelen. Dan bouwen
we een harmonieus ingerichte samenleving van nieuwkomers en
autochtonen.
Onze werkgroepen Archeologisch Onderzoek en Historisch Onderzoek
zullen met spoed moeten werken aan inventarisatie van de
karakteristieke elementen. Dan kan aan de gemeente een passend stuk
"gereedschap" worden geboden om die dan herkenbare elementen te
behouden.
Het is verder onze taak om meer dan voorheen als een soort "behoeder"
van het oude te gaan optreden.
Een en ander hoeft zeker niet te betekenen, dat wij als een actiegroep
tegenover de gemeente moeten gaan staan. In het achterliggende jaar
is in een uitstekende sfeer sprake geweest van regelmatige gesprekken
tussen de gemeente (wethouders en ambtenaren) en ons bestuur.
Wij hopen, dat in diezelfde uitstekende sfeer in de komende tijden
regelmatig gesproken zal kunnen worden over een "uitvoeringsplan"
voor de nota karakteristieke elementen. Een eerste aanzet moet er
worden
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gegeven in dit begrotingsjaar.
Onmiskenbaar komen in de toekomst dure projecten op ons (op
de gemeente) af. Projecten, die buiten veel rijkssubsidieregelingen
vallen. Restauratie en onderhoud zal dan uitsluitend een zaak gaan
worden van de gemeente. Dure projecten zullen onhaalbaar blijken, als
ze ineens in enig jaar de gemeentebegroting zullen belasten.
Het is daarom goed om ons voor te bereiden op zulke projecten
en maatregelen te nemen op spreiding van de risico's en de
kosten te realiseren. Dat kan door de vorming van een fonds voor
dit soort zaken, waarin dan elk jaar een bedrag wordt gestort.
Door ons bestuur is aan het gemeentebestuur verzocht om een
dergelijk project aan te melden voor de meerjarenbegroting.
We hopen van harte, dat de raadsfracties het belang van dit
project zullen inzien.
in goed overleg
Wij hebben er alle vertrouwen in, dat de goede contacten met het
gemeentebestuur zullen worden voortgezet en dat die contacten zijn
vruchten zullen afwerpen.
Wij hopen, dat we er in 1981 in zullen slagen om het aantal actieve
werkers in onze werkgroepen uit te breiden om het zich snel
uitbreidende arbeidsterrein van onze vereniging te kunnen blijven
bestrijken.
Met optimisme gaan we de toekomst tegemoet!
-----------------------------------------------------------------------
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HET JAAR VAN TE WEINIG MANKRACHT.
de werkgroepen in 1980 door Piet Daalhuizen.
De werkgroepen hebben tijdens de jaarvergadering hun
jaaroverzichten gegeven van de activiteiten over het jaar 1980.
De vereniging bruist van de activiteiten; er is veel werk verzet.
Echter ....................................................................... we komen
mensen te kort, die actief bezig zijn in onze vereniging. En
daarom voor 1981 is een van de "boodschappen" om actieve
leden te werven. ( Zie verder ons artikel omtrent de
ledenwerving en de reproductie van een prent dienaangaande ).
Uit de jaarverslagen van de werkgroepen nu een aantal "grepen".
De werkgroep Publicaties heeft een zeer actief 1980 achter de
rug. Diavoorstellingen en exposities vonden plaats in de Lantaern,
buurthuis Kerkveld, Buurthuis Fokkesteeg, De Bron, Sint Jan en
Bejaardenverzorgingstehuis Zuilenstein. Er werden in totaal bijna
1.400 bezoekers "geteld".
Van het boek "Van Ridderhofstad tot Buitenplaats" werden ook in
1980 goede verkoopresultaten bereikt; de eerste druk is nu bijna
uitverkocht. Boekjes raakte de publicatie-groep dus kwijt, maar het
foto-en diabestand groeide. Er zijn nu bijna 2.500 dia's en evenveel
negatieven en kontakt-afdrukken. De puzzel-fietstocht van mei
1980 was een groot succes met bijna 150 deelnemers; dit succes
"vraagt" om herhaling!
De werkgroep archeologie maakte door middel van haar verslag
meteen gebruik om het gebrek aan mankracht aan de
buitenwacht te melden. De groep is nog steeds te klein (gemiddeld
zes mensen). Het is overigens aardig te melden, dat binnenkort
waarschijnlijk met een jeugdarcheologische groep zal worden
begonnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Zoals gebruikelijk zal de archeologische werkgroep over 1980
weer een "Archeologische Kroniek" uitgeven;
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een uitvoerig jaarverslag, dat in de maand april zal
verschijnen met de verslagen van onderzoekingen in onder
meer het Galecop en op het Kerkveld.
De groep deed meer dan-"graven" alleen; er werden diverse
lezingen georganiseerd en bezoeken aan historische plaatsen
gedaan. Verwachtingsvol wordt uitgezien naar het gereed komen
van ons "home" aan de Handelskade.
De werkgroepen Archief en Documentatie en Historisch
Onderzoek leverden een aantal"projecten" af naast het
"traditionele" werk. Archief en documentatie heeft een -inmiddels
tot forse omvang gegroeid-plakboek van alle perspublicaties over
het Nieuwegeinse van de laatste jaren. Ook voltooide de
werkgroep de inventarisatie van het Teljerarchief. Vooral dat
laatste wordt als een soort "paradepaardje" gezien. In het nieuwe
"home" zullen plakboeken (of ringbanden) nu al interessante
naslagwerken blijken.
Van de groep Historisch Onderzoek werden bijdragen geleverd voor
het kring-kroniek en in samenwerking met mensen van de
publiciteitsgroep wordt gewerkt aan het nieuwe boek over
Jutphaas.
Voor 1981 staan in de jaarverslagen van de werkgroepen veel
nieuwe plannen genoemd. Meer mankracht is daarbij van eminent
belang. Begin 1981 moest onze vereniging al een aarzelende
houding aannemen op een verzoek van het gemeentebestuur om
een actie te voeren voor restauratie van de molenaarswoning. Er is
nog een bedrag van f.15.000 tekort op het totale project van
ruim f.45.000. Door te weinig mankracht komt nu de actie
"REDT DE MOLENAARSWONING" nog niet van de grond.
Misschien kan later dit jaar het project worden aangevat; het
wordt dan de start van de gemeentelijke oudheidkamer onder
beheer van de Historische Kring!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

62
HERMAN DE MAN.
een schrijver uit deze streek over deze streek.

Herman de Man, die in 1947 bij een vliegtuigongeluk het leven
verloor, was een schrijver die zijn leven doorbracht in deze
omgeving.
Zijn boeken spelen zich af in de Lopikerwaard; in de dorpen en
stadjes die daar liggen.
Mensen, die Lopikerwaard kennen, zullen uit de boeken van
Herman de Man, uit de beschrijvingen van typen van mensen
personen herkennen uit ons woongebied.
Om het werk van Herman de Man in de belangstelling te houden
is een vereniging opgericht, welke is gevestigd te Oudewater.
De vereniging heeft een kostelijk boek uitgegeven, waarin een
poging wordt gedaan tot reconstructie van het verhalend proza van
Herman de Mans' werken. In het boek, met vele foto's en
afbeeldingen, worden alle boeken die Herman de Man heeft
geschreven voor het voetlicht gebracht.
De vereniging Herman de Man geeft ook een tijdschrift uit.
Informatie over de vereniging en over de publicaties en over de
schrijver Herman de Man kunnen worden verkregen bij het
Streekarchief, Zuid-West Utrecht,
Dorp 194,
Benschop. te1.03477-1590
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DE GEMEENTEGIDS:
wel anders - niet nieuw!
Jan Schut ontdekte een oude gemeentegids; Piet Daalhuizen
"wipte" er enkele markante stukjes uit.
De Nieuwegeinse gemeentegids, die elk jaar verschijnt en die een
schat aan informatie geeft over alle facetten van de samenleving in
deze"groeistad" is niet zo "nieuw" als het wel lijkt. Voor het gebied, wat
nu Nieuwegein is, verscheen in 1934 óók al één "Gids van Jutphaas
en Vreeswijk". Het was een eenmalige gebeurtenis; op dat gebied is
het na 1934 tussen de beide gemeenten niet meer tot een
samenwerking gekomen.
toen en nu .................
Toen, in 1934 was de realisering van een voorlichtingsboekje een zaak
van het particulier initiatief. Het "Nationaal Uitgevers -en
Reclamebureau Vlaardingen" zag brood in dit soort boekjes. De
plaatselijke winkeliers, de bedrijven en instellingen konden er in adverteren. Zo werd het boekje bekostigd en om wat extra cachet er aan te
geven mocht de burgemeester een voorwoordje schrijven. Zo stonden
er in 1934 twee "voorwoorden" in; een van de Jutphase
burgemeester Mr. J.M.M. Hamers en een van de Vreeswijkse
burgemeester Jonkheer J.C. Mollerus.
Anno 1981 gaat dit soort dingen heel anders.
De gemeentelijke voorlichtingsdienst verzamelt de gegevens over
bedrijfsleven; verenigingen en organisaties, scholen, enzovoorts. Er
mogen enkele advertenties in en de burgemeester schrijft ook een
voorwoord. En natuurlijk…… waar een gemeenschap van meer dan
40.000 mensen is gehuisvest, valt meer te melden dan in een
samenleving van in totaal zo'n 6.000 "zielen". Groter waren
Jutphaas en Vreeswijk tezamen in 1934 immers niet. (Hoograven
laten we hier buiten beschouwing, al hoorde dat toen wel bij
Jutphaas).

-64De gezamenlijke gemeentegids uit 1934 doet het in 1981 nog heel
best; er zijn toch nog veel herkenningspunten voor nu in terug te
vinden.
Zo was Vreeswijk 66k in 1934 al trots op zijn scheepvaart en op
zijn Oudesluis; trots ook op de fraaie uitzichten op de rivier De
Lek.
Jutphaas sprak al in 1934 met weemoed over de verdwe nen
kastelen en over de op gang gekomen industrialisatie.
Herkenbaar zijn ook de advertenties van bedrijven, die ook nu nog
in deze omgeving zijn gevestigd.
Het"verhalen" van wat zoal in de gemeentegids uit 1934 is vermeld, is
op zich een aardige bezigheid voor de schrijver van een artikel.
Wij vinden de gemeentegids uit 1934 een kostelijk boekje, dat we
daarom juist ZELF de ruimte willen geven in onze "Cronyck".
Leest U met ons mee?
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J UTPHAAS .
VOORWOORD.
Waar de plaatsruimte in dezen gids een min of meer uitgebreide geschiedschrijving over de gemeente Jutphaas niet
toelaat, moge ik hieronder eenige „kijkjes" laten volgen uit
het verleden en heden mijner gemeente.
De oorsprong van den naam ..Jutphaas" is niet meer na te
gaan, vermoedelijk door het feit, dat deze gemeente tot de
oudsten uit den lande behoort. Niet onmogelijk is het echter,
dat de naam ontstaan is uit de Latijnsche woorden „jus"
(recht) en „facere" (maken) en de omstandigheid, dat de
gerechtsplaats van de stad Utrecht bij de zgn. Citadel onder
Jutphaas was gelegen, zoude in die richting wijzen. Ook over
den datum van het ontstaan der gemeente bestaat geen
zekerheid; vast staat, dat de naam .,Jutphaas" reeds
omstreeks het jaar 1100 voorkomt.
In vroeger eeuwen bevonden zich in Jutphaas vele kasteelen, waarvan thans nog de fortgrachten en de namen der tot
boerderij vervormde gebouwen getuigen. Ook het eigenlijke
kasteel „Jutphaas", waarvan de familie de Geer van Jutphaas
stamt, is verdwenen. T,-vee kasteelen zijn echter behouden
gebleven, n.l. ,.Rijnhuízen" en ..Oudegein".
Was met het verdwijnen der kasteelen de gemeente
Jutphaas meer nog dan vroeger een landbou«-gemeente geworden, in de laatste tijden is de industrie bezig zich hier
meer en meer naar voren te dringen.
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Doorsneden door een drietal kanalen, werd deze gemeente
als vanzelf voortbestemd om belangrijke industrieterreinen
binnen haar grenzen te verwerven.
Vooral in de laatste jaren neemt de vestiging van groote
fabrieken gestadig toe, zoodat men thans met de in de
advertentiepagina s van dezen gids voorkomende
industrieën aan een veertigtal komt, waar zeer
onderscheidene producten vervaardigd worden.
Behalve de voor de industrie zoo gunstige aanwezigheid
van drie groote kanalen (Merwedekanaal, Vaartsche Rijn,
Gekanaliseerde IJssel), heeft tot die toenemende vestiging
zeer zeker ook bijgedragen de omstandigheid, dat momenteel
Jutphaas allerlei voor de industrie gewenschte voordeelen
biedt.
Onmiddellijk grenzend aan een groote stad (Utrecht), in
het midden van het land gelegen, wordt de verbinding met
die stad door autobussen veelvuldig onderhouden, zoodanig,
dat men ongeveer 60 maal per dag heen en 60 maal terug kan
keeren. Deze autobussenverbinding wordt onderhouden door
een viertal ondernemingen, waarvan de grootste, de „N.V.
Autobusdiensten Vereeniging v/h. Tram en Bargedienstvereeniging", te Jutphaas gevestigd is. Verder staat behalve
electriciteit, gas- en waterleiding sinds eenige jaren een dag
en nacht te gebruiken vol-automatische telefoonverbinding
onder het rijksnet Utrecht ter beschikking. Ook een
radiocentrale met uitzending over drie stations (Hilversum,
Huizen, Buitenland) ontbreekt niet, terwijl de modern ingerichte vrijwillige brandweer zeer binnenkort een automatische alarmeering, „systeem Meij", zal verkrijgen, waarbij
gebruik gemaakt wordt van de draden der radiodistributie.
Heeft over het algemeen de onmiddellijke nabijheid van
een groote stad voordeelen voor de inwoners van Jutphaas;
voor den middenstand is die nabijheid minder gewenscht.
Begrijpelijk is het dan ook, dat die nijvere inwoners maar
een klein percentage der ruim 4600 zielen tellende bevolking
bedragen.
Eigenaardig is de bouw der gemeente Men kent er geen
kom, maar onderscheidene huizencomplexen. De twee grootste dier complexen zijn het oude dorp en „Hoograven".
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Bijzondere bezienswaardigheden zijn de twee reeds genoemde
kasteelen, de R. K. Kerk, door den kunstzinnigen Mgr. van
Heukelom gebouwd en ingericht, en het zeer oude algemeene
kerkhof met de groote familiegrafkelders.
Ook is de typisch Hollandsche molen aanwezig en deze
watermolen bevindt zich in zulk een schoone natuuromlijsting, dat
meerdere schilders daarin een dankbaar voorwerp voor
hunne kunstuiting gevonden hebben.
Erkend mag worden, dat het gemeentebestuur van Jutphaas met
zijn tijd is medegegaan en daarom biedt de vestiging in deze
landelijke gemeente, naast de groote voordeelen van het
buitenleven, ook de gemakken van de stad. Ieder, die zich
daarvan wil overtuigen, zal voor dat doel gaarne ten
gemeentehuize worden ontvangen.
Jutphaas, Februari 1934.
Mr. J. M. M. HAMERS,
Burgemeester van Jutphaas.
Nieuw leven door nieuwe industrie.
Wanneer de weg U vroeger eens door Jutphaas voerde, wekte dat
wellicht geen enkele speciale gedachte bij U op. Het was
Jutphaas, zonder meer, waar U niet of wel eens van gehoord hadt.
Jutphaas, het was altijd een stil en rustig plaatsje, zooals er zoo
vele zijn in Nederland. Sinds geruimen tijd echter is Jutphaas een
industrie rijk geworden, die den naam van deze plaats even
populair belooft te maken als de daar thans gefabriceerde
artikelen.
De Nederlandsche Persil Maatschappij heeft n.l. bij het zoeken
naar een geschikt fabrieksterrein haar oog laten vallen op
Jutphaas. Gunstig gelegen aan het Merwedekanaal is er thans
reeds een aanzienlijk fabriekscomplex, waar dag in. dag uit volop
leven en bedrijvigheid heerscht. Onvermoeibaar en gestadig
werken daar rappe handen en draaien daar ingenieuze machines,
teneinde de huisvrouwen van de artikelen der Nederlandsche
Persil Maatschappij te kunnen voorzien.
Doch, hoeveel bedrijvigheid en -- wat nog meer in dezen tijd hoeveel werkgelegenheid door de Ned. Persil Mij.
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Vreeswijk • De Lek met Schipbrug
VREESWIJK.
Een wandeling door Vreeswijk van af de tol aan den
Utrechtschen straatweg naar het z.g. oude dorp, op
welk uur van den dag ook, zal niemand vervelen, ja,
heeft in de avonduren en zelfs des nachts zijn
bijzondere bekoring. Het drukke verkeer te water en
te land, de actie in de Koninginnesluis, de
bedrijvigheid op de talrijke schepen en van de
schippers en schippersvrouwen aan den wal op de
Handelskade om hunne inkoopen te doen voor hun
reizen naar Rotterdam, Duitschland. België en ook
Frankrijk, de winkeliers, die de bestelde
scheepsbehoeften en levensmiddelen naar de schepen
brengen, de rivier-venters in hun wit en groen
geblokt-randige, hoog met koopwaren opgeladen
schuitjes (Parlevinkers), dit kleurenrijke en bedrijvige geheel is voor elken opmerkzamen
voorbijganger een genoegen om te aanschouwen.
Het internationale gedoe te water is al even belangrijk
als het internationale verkeer over den belendenden
straatweg, welke deel uitmaakt van den grooten
verkeerswe g Amsterdam-Brussel-Parijs.

Ergernis verdwijnt
Waar

Persil verschijnt

-72-

Vreeswijk - Raadhuisplein

Wij gaan verder en komen op het punt waar het
Merwedekanaal en de Vaartsche Rijn splitsen. Tegenover
ons ligt het in staat van verval verkeerende kasteel „Het
Huis de Wiers", sedert lang onbewoond, thans in gebruik bij
de N. V. Stoombootdienst „De Keulsche Vaart".
Keeren wij weer terug door de populierenlaan, die wegens
haar zeldzaamheid in bescherming is genomen door het
Staatsboschbeheer, dan bereiken wij rechtuit de Dorpstraat,
waarin het post- en telegraafkantoor en de Gereformeerde
kerk met Pastorie gelegen zijn, om vervolgens aan de Oude
Sluis te komen. Aan de eene zijde daarvan treffen wij
allereerst aan de Nederduitsch Hervormde Kerk, een bouwwerk stammende uit de 17e eeuw en daarna het in 1933
voltooide Roomsch-Katholieke Parochie Huis „St. Jan". Een
keurig modern gebouw met ruime zalen, vertrekken voor het
Wit Gele Kruis en een naar alle eischen des tijds ingerichte
be-waarschool.
Aan de overzijde, het Raadhuisplein met het hoogst een-
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-75EEN PRENT VOOR EEN NIEUW LID !!
Onder dit motto willen wij in 1981 een ledenwerfactie starten!
Ons ledenaantal bedraagt op dit moment 250 en wij stellen ons ten
doel dit aantal op 500 te brengen. Voor een gemeente als Nieuwegein
moet dit naar onze mening mogelijk zijn.
Wanneer ieder lid één nieuw lid zou aantrekken zouden wij in één keer
dit voor ons zo magische getal bereiken.
De publiciteitsgroep roept alle leden van onze vereniging dan ook op om
daadwerkelijk te proberen een nieuw lid te winnen.
Wij als publiciteitsgroep stellen hier iets tegenover. U, als aanbrenger
van een nieuw lid, ontvangt een prachtige reproductie naar keuze
(formaat 12.5x34) of (formaat 25x34) van een prent van J. de Beyer,
zoals op blz. 78 en 79 is afgedrukt, terwijl wij er tevens voor zullen zorgen,
dat het door U aangebrachte lid eveneens een dergelijke reproductie
ontvangt.
Wij vragen U gebruik te maken van het bijgesloten forlier en daarop
tevens te vermelden welke prent U kiest!
Nog eenmaal de doelstellingen van onze vere niging:
De Historische Kring Nieuwegein heeft als doel het wekken
van belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en
voor het gebied gele gen binnen de grenzen van de gemeente
Nieuwegein in het bijzonder.
De vereining tracht dit doel te bereiken door: -Het houden
van tentoonstellingen, -Uitgifte van een 3-maandelijks
Cronyck, -Het houden van diavoorstellingen,
-Het verzamelen van foto's, prenten en archivalia.
Dat hiervoor veel geld nodig is hoeft verder geen betoog. Draag ook
Uw steentje bij om deze doelstellingen verder uit te dragen.

-76ONZE PRENTENRUBRIEK.
Deze keer hebben we voor deze rubriek geen foto's uit de oude
doos gebruikt, maar kopergravures van enkele eeuwen oud. De
oorspronkelijke afmeting van de prent van Stormerdijk is 9,5 x 7
cm; onze herdruk is groter, namelijk 25 x 34 cm. Van de
afbeelding van het dorpsgezicht op Vreeswijk was de afmeting
1 9 , 5 x 7 cm; onze herdruk is 12,5 x 34 cm. Zoals U elders in
dit blad hebt kunnen lezen, maken de prenten deel uit van een
ledenwerfactie voor onze vereniging.
HET DORP VREESWIJK OP VIANEN ZIENDE is een kopergravure
uit de achttiende eeuw, die door H. Spilman is gemaakt aan de hand
van een uit 1749 daterende aquarel van J. de Beyer. In die tijd was
het rustig in het dorp, dat door de eeuwen heen veelvuldig te lijden heeft
gehad van oorlogsgeweld. Het nationale rampjaar 1672 betekende
ook voor Vreeswijk een vrijwel compleet platbranden; toen dus de
Beyer in 1749 zijn aquarel van het dorp maakte, was het eigenlijk pas
weer volledig opgebouwd. Markante gebouwen zijn in dat verband de
molen en de Hervormde Kerk. Maar ook de contoeren van de stad
Vianen met zijn trotse kasteel komen duidelijk naar voren. De aquarel
is gemaakt vanaf de plek op de toen nog erg lage Lekdijk ter hoogte
van de huidige Viaanse brug. Te zien is, dat op de plek waar in 1840
een schipbrug werd aangelegd in een of andere vorm al een overzetgelegenheid was; het hekje langs het pad loopt tot aan het water van
de Lek.
In het boek "Vreeswijk Voorheen" van J.G.M. Boon staan aquarel en
kopergravure afgebeeld en dan kan wordenopgemerkt, dat er duidelijke
verschillen tussen de beide afbeeldingen zijn. Zo heeft de Beyer zijn
aquarel verlevendigd met druk scheepvaartverkeer op de Lek, terwijl
Spilman slechts twee -vermoedelijk - grindbaggerschepen afbeeldt. Op
de kopergravure van Spilman zijn de twee scheepjes met gestreken
zeil afgebeeld. Ook op het land "doen" de beide kunstenaars het
anders. De aquarel laat een statige koets zien met twee paarden
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ervoor; grazende paarden in de uiterwaarden en een gemoedelijk
aandoend onderonsje op een bankje voor het huisje. De kopergravure
geeft in plaats van de koets twee ruiters te paard en in plaats van
grazend vee zien we twee boerenwagens met mensen erbij die kenne lijk aan het hooien zijn. Op de kopergravure verder
een wat leeg en kaal aandoend huis, waarbij twee jagers zich ophouden. En als
we de wiekenstand van de molens niet als een momentopname willen zien,
maar als "spreektaal" van de molenaar: de molen op de aquarel meldt, dat
hij langere tijd geen werk heeft, terwijl de molen op de gravure zegt, dat hij
korte tijd buiten bedrijf is.
STORMERDIJK zien we afgebeeld op een kopergravure uit 1744. Het
in de zestiende eeuw gebouwde huis verkeert dan in vervallen staat. Aan het
begin van de negentiende eeuw wordt het gesloopt. En dan wordt in 1809 door
Willem Hendrik Baron van Utenhove een nieuw herenhuis gebouwd. Van
Utenhove was getrouwd met Clara de Geer van Rijnhuizen; de familie de
Geer had het kasteel in 1777 gekocht. Als Clara de Geer van Rijnhuizen overlijdt, trouwt Baron van Utenhove met mej. Römer.
Omdat zij geen kinderen hebben, komt het huis door vererving daarna in
handen van de familie Romer. Nu be woont de familie van den Broek het
huis Stormerdijk, dat aan de Malapertweg is gelegen.
Stormerdijk is geen kasteel met een bewogen geschiedenis; het is gebouwd als
buitenhuis of als een soort heerboerderij. De plaats waar het stond ligt op
"route" van de kastelen-rij in Jutphaas. Van oost naar west waren daar
Heemstede, Groenendael, Stormerdijk, Wijnesteyn, Plettenburg, Rijnhuizen,
Vronestein, Battau, Reinestein, Rijnenburg en Everstein.
Twee boekjes met de historie van het dorp Vreeswijk en de kastelen zijn nog
verkrijgbaar: "Vreeswijk Voorheen" en "Van Ridderhofstad tot
Buitenplaats". In herdruk is het boekje "Wetenswaardigheden
betreffende Rijnhuizen"
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Het DORP VREESWIJK

op Vianen ziende
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-80Wist U dat .................
het voetgangersbruggetje over de oude Sluis-kolk niet wordt
vernieuwd, maar heel echt gerestaureerd? bij het oude
bruggetje een bord staat of stond met het opschrift: "Verboden stil
te staan op de brug"? zo'n bordje historisch wordt?
daarom onze vereniging gevraagd heeft om juist dat bordje?
- we het inderdaad krijgen?
het pand aan de Handelskade in mei met een open dag in gebruik
zal worden genomen?
het bestuur nog niet weet hoe officieel of niet de "opening" zal
gaan gebeuren?
het pand Handelskade 48 met. veel enthousiasme is en wordt
opgeknapt door onze actieve leden zelf? er gemiddeld elke week
acht waren, die zoal vanaf oktober 1980 bezig zijn?
dat gemiddeld neerkomt op in totaal 119 ( een honderd en
negentien ) uren per man?
- we zoveel uren per man niet durven vragen voor een actie voor de
molenaarswoning?
we dat ook niet durven voor het opknappen met eigen
mankracht van die molenaarswoning?
we vinden, dat het pand toch behouden moet blijven? we hopen,
dat een actieleider zich meldt?
- er binnenkort waarschijnlijk een jeugd-archeologische groep komt?
het gemeentebestuur nu ook het financieel verslag over 1980 heeft
goedgekeurd, hetgeen eerder door de ledenvergadering accoord
werd bevonden?
we genoten hebben bij de viering van het eerste lustrum van het
bejaarden-verzorgingstehuis Zuilenstein? er daar voor onze "stand"
veel belangstelling was? wanneer U meer formulieren voor het
opgeven van nieuwe leden nodig heeft, één telefoontje voldoende is?

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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ARCHEOLOGISCHEKRONIEK
APRIL 1981

tweede uitgave

Met deze tweede kroniek wil de werkgroep Archeologie U wederom
deelgenoot maken van wat er zoal door onze groep gedaan en
gevonden is.
Moesten wij vorig jaar melding maken van het ontbreken van een
eigen werkruimte; thans kan worden vermeld, dat de Historische Kring
een eigen "home" heeft en wel aan de Handelskade in Nieuwegein-Z.
Wij kunnen in deze ruimte nu eindelijk onze "gevonden voorwerpen"
verder bewerken en inventariseren.
Wij wensen u veel leesgenot en mocht U liefhebber zijn van
archeologie; U bent van harte welkom!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
LOPIKERKAPEL; vindplaats 35.
nov.1979-maart 1980.
Onze groep heeft in samenwerking met Ir.v.d.Kley een onderzoek gedaan
te Lopikerkapel. Het betrof hier een onderzoek om na te gaan of het voor
onze groep nuttig is een bodemweerstandsmeter aan te schaffen.
De resultaten waren van dien aard, dat wij tot de aanschaf van een dergelijk
apparaat zijn overgegaan.
ST. NICOLAASKERK; vindplaats 36.
nov.1979-febr.1980.

Zoals vermeld onder vindplaats 34 (eerste uitgave).zijn we verder gegaan
met het onderzoek in de tuin achter de pastorie. Het is in het geheel niet
geworden wat we er van hadden gedacht. Geen vondsten van belang en
geen bewoningssporen. We hebben tot in de zuivere ongeroerde grond
gegraven en zijn toen gestopt, mede omdat de tuinman over zijn tuin
wilde beschikken.
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VREESWIJK; vindplaats 37.
1979-1980
Door leden van de werkgroep al sinds vele jaren-onderzoek gedaan bij
diverse gelegenheden. Hierbij werd gevonden: veel aardewerkfragmenten,
munten (provinciaal en een enkel zilverstuk), messing knoopjes (gegoten en
ander fabrikaat), stenen kogels en een keramiek geglazuurd kruisje.
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KERKVELD; vindplaats 38.
2 febr.-22 febr.1980.
I n het kader van het Kerkveld onderzoek hebben we aldaar een
waterput gevonden. Dit is vooral te danken aan de heer de Waard, bij
deze onze dank Gerard.
De ronde waterput ligt aan de westkant van het Kerkveld. Deze was
geheel gemetseld met stenen, formaat 16x4x6 cm.en gelig van kleur. De
totale diepte van deze put is 6 meter. Op ca. 4 m. stond een eikenhouten duigenton. De breedte der duigen was 7 cm. en 5.5 cm. dik. In oost-west
verhoudingen heeft de ton een diameter van 94 cm. Jammer was het dat
deze ton geen vondsten heeft opgeleverd. Een datering wordt dan
moeilijker; we houden het dan, gezien de gegevens, op middeleeuws of later. Dat er geen vondsten waren zal komen, doordat het water niet geput
werd maar omhoog kwam via een pomp. Een zware loden pijp was
namelijk nog aanwezig tot in
de houten ton op de wel. Misschien dat een archiefonderzoek meer
duidelijkheid verschaft over het gebruik en
de eigenaar.
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KERKVELD; vindplaats 39.
22 febr. 1980.
In het kader van het Kerkveld onderzoek heeft een lid van de
werkgroep een fundering van handvorm baksteen ontdekt. Deze werd op
het Kerkveld gevonden, ter hoogte van het nog oude huis te midden van
de nieuwbouwwoningen. De fundering ligt vrijwel evenwijdig aan de
rooilijn van de oostelijke woningen. Het formaat van de roodoranje
bakstenen is 22x11x5 cm. De stenen stonden rechtop in gemetseld
verband op een liggende laag met daarin verwerkt kloostermoppen. Het
maaiveld was al afgegraven en de bovenkant van de baksteen lag ca. 20
cm. onder het maaiveld. Gezien het fragmentarisch gedeelte van de
fundering, was niet op te maken waar de fundering voor gediend had.
VREESWIJK; vindplaats 40.
23 febr. 1980.
Bij de reconstructie van de Oude Sluis werd door enige leden van onze
groep onderzoek gedaan. Een baksteen, gemeten van de oudste
landhoofden, had het formaat 22x11x5 cm. Verder weinig of geen
vondsten bij het vele grondverzet.
't-GEIN; vindplaats 41.
23 febr. 1980.
De landesaufnahme alhier betreft het onderzoek bij kabelingravingen
aan de IJsselsteinseweg ter hoogte van de gracht van het Gein. De
vondsten bestaan uit vroeg steengoed en een gave kloostermop, formaat
29,5x14,5x 6,5 cm., kleur oranje-bruin.met mortelresten.
Verder aangetroffen brokstukken kloostermop en stukjes leisteen.
Daarbij ook veel grind, voornamelijk wit materiaal, gerold materiaal.
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GEINBRUG; vindplaats 42.
23 febr. 1980.
Onderzoek gedaan toen de oude Geinbrug en het brugwachtershuis
gesloopt was. Ook dit onderzoek past in het kader van 't Geinonderzoek, dat al vele jaren door mij gedaan wordt. Gevonden werden,
diverse schelpen, vroeg steengoed. Verder aangetroffen puin van
kloostermop, leisteen en bot.
't GEIN; vindplaats 43
23 febr. 1980.
Bij werkzaamheden bij de oude weg van Rijkswaterstaat onderzoek
gedaan in het kader van 't Gein-onderzoek. Veel puin van kloostermop en
leisteen aangetroffen. Diverse gave kloostermoppen, formaat
26x13x5.cm, kleur oranje-bruin met mortelresten. De sleuf was 80-100
cm. maaiveld. ( Zie ook vorige vindplaatsen )
't GEIN; vindplaats 44.
23 febr. 1980.
Een gedurig onderzoek van vele jaren, dat elk jaar terug komt.
't GEIN; vindplaats 45.
24 febr. 1980.
Ten westen van de waaikuil is een vijver gegraven. Door dit grondverzet
is de invloed van 't Gein ook daar geconstateerd en wel in de vorm van
het bekende materiaal.
't GEIN; vindplaats 46.
febr. 1980-mrt 1980.
Door leden van de werkgroep een landesaufnahme gedaan ten Westen
van de gegraven IJssel. Het nog open liggende terrein wordt vol
gebouwd met woningen. Vondsten: rood aardewerk, een niet complete
pot op hoge
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standlobben, vroeg steengoed en verder werd aangetroffen, stukken
ruw glas waarvan de herkomst onzeker is. Kloostermop en puin daarvan,
leifragmenten en er komt vrij veel grind in de bodem voor.
Het bodemgebruik was boomgaard.
't FORT TE JUTPHAAS; vindplaats 47.
april 1980.
Door aanleg van een groenstrook bij de sportvelden en ploegen van het
land is veel handvorm baksteen en puin daarvan, glas en modern
aardewerk naar boven gekomen. De herkomst is onzeker. Het lijkt op
opgebrachte grond, gezien het aanwezige materiaal. Wij hebben niets meegenomen.
't GEIN; vindplaats 48.
22 mei 1980.
Door een lid van de archeologische werkgroep onderzoek gedaan in het
kader van 't Gein-onderzoek. Wederom zijn sleuven gemaakt, recht
tegenover de gracht van 't Gein. De sleuf ligt circa 10-11 m. uit de
gegraven IJssel.
Een fundering ligt evenwijdig aan de IJssel, een ander stond er haaks op.
Fundering van kloostermoppen, formaat 29x14x6 cm. Er lagen nog stenen
in gemetsels verband. Brokstukken ervan met formaat --x15x7 cm. De
funderingen liggen 80 cm.-maaiveld.
Verder aangetroffen een (beschoeing?), houten paal 30 cm. maaiveld,
zichtbaar 40 cm. en breed 20 cm. Deze paal staat 12 m. uit de gegraven
IJssel.
PLETTENBURG; vindplaats 49.
Landesaufnahme verricht te Jutphaas op het Plettenburg. Eigenlijk
waren we te laat; het was één grote puinhoop. Diverse mensen hadden te
hooi en te gras aangerommeld, op zoek naar gave plavuizen en andere
voorwerpen. Daardoor was het voor ons practisch onmogelijk om nog
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iets te reconstrueren van een oude boerderij die daar gestaan heeft.
De plavuizen waren ongeglazuurd en oranje van kleur, formaat
22x22x3,5 cm.
Van de oude boerderij was geen plavuis te vinden. Wel gevonden twee
beerputten van houten duigen tonnen, gedeeltelijk vernield, diameter 50-60
cm. en twee tonnen van circa 100 cm. Van deze laatste was er één gaaf en
zat boordevol met mest. Ze hebben, althans de grootste, tot de
modernste boerderij behoord. Ze lagen practisch gelijk met het huidige
maaiveld. De twee kleinere lagen veel dieper en behoren tot de oudste
bebouwing.
Van de jongste boerderij of stallen waren nog fragmenten te zien van
gestapelde fundering, secondaire handvorm baksteen, plavuizen en
brokstukken daarvan.
TWEEDE VELD TE JUTPHAAS; vindplaats 50.
3 juni 1980.
Door leden van de archeologische werkgroep landesaufnahme verricht
op het tweede veld te Jutphaas, gemeente Nieuwegein.
De opgebrachte grond van de landhoofden bevatte weinig archeologisch
materiaal.
HET KLOOSTER; vindplaats 51
3 juni 1980.
Landesaufnahme verricht op een terrein, dat bekend staat als "Het Klooster". Het
zou interessant zijn om er meting te verrichten en eventueel te laten volgen door
opgraving.
OUD-HEEMSTEDE; vindplaats 52.
14 juni 1980.
Landesaufnahme verricht. Het terrein is nu boomgaard en 25 tot 30 jaar
geleden geëgaliseerd. Aan het terrein en de bomengroei is de plek aardig te
lokaliseren. Misschien is onderzoek later mogelijk.
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WIJNESTEIN; vindplaats 53.
11 juni-14 juni 1980.
Door leden van de werkgroep onderzoek gedaan bij het voormalige
Wijnestein. Bij het uithalen van de sloot ten westen van Wijnestein
kwam aardewerk, een paardeschedel (niet compleet) en glas (flessen)te
voorschijn.
GALECOPPERDIJK; vindplaats 54.
15 aug.-4 okt. 1980.
In polder Nedereind, nabij Galecopperdijk hebben wij ons bivak
opgeslagen voor een langdurig verblijf. Het gehele terrein wat we op het oog
hebben is helemaal met de bodemweerstandsmeter afgetast. Vele
honderden metingen zijn verricht, zowel in de lengte as als in de breedte
as, alsmede dieptemetingen. Het beeld, uitgezet in grafieken, geeft een
interessant en grillig aanzien. Aan de hand van deze metingen zijn we
gestart met opgraving. Deze heeft laten zien dat het beeld van de metingen
terug te vinden was met graven. Er zijn geen vondsten gedaan, zoals
aardewerk fragmenten, maar wel grondsporen. Deze sporen geven ons
inzicht (voorlopig) over de bodem gesteldheid en bodemopbouw.
Dit verslag werd namens de werkgroep
samengesteld door
L. Hamerslag

Opgravingen in de polder Galecop.
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H I S T 0 R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N
derde jaargang,
nr.3 juli 1981

verschijnt één keer per kwartaal

In verband met het 10-jarig bestaan van de gemeente Nieuwegein
leek het ons een goede gedachte in dit nummer een artikel te
wijden aan het stadje Geyn en zijn omgeving. Een omgeving
waaraan Nieuwegein zijn naam dankt.
Jan Schut zal hierop in onderstaand artikel ingaan.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

't GEIN
Bij de wet van 15 maart 1971 werd besloten dat de gemeenten Jutphaas
en Vreeswijk per 1 juli 1971 zouden worden opgeheven, om daarna te
worden samengevoegd
tot één nieuwe gemeente - NIEUWEGEIN.
Velen zullen zich misschien afvragen waar de naam Nieuwegein vandaan
komt en daarbij mogelijk verband zoeken met het kasteel Oudegein,
gelegen tussen de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk.
Dit verband tussen de gemeente Nieuwegein en het kasteel Oudegein is
er inderdaad.
Het kasteel Oudegein, dat ook wel bekend staat onder
de naam Huis te Gein = Huis in het Gein, is waarschijnlijk in het begin
van de 12e-eeuw gebouwd om de bisschop-stol te beschermen, welke
aldaar van oudsher,eerst door de Frankische vorsten en later door de
bisschoppen van Utrecht, werd geheven.
Het gebied waarin de tol en het kasteel was gelegen stond toen reeds
bekend als “het Geyn ".
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Tijdens de landsverdeling der Frankische koningen wordt van het Gein
reeds melding gemaakt als zijnde gelegen in de 'gouwe Instarlakel. 1) Van
dit instarlake maakte trouwens nagenoeg de gehele provincie Utrecht deel
uit. Waar de naam 'Gein' oorspronkelijk vandaan komt is niet bekend.
Dat eerst de Frankische vorsten en later de bisschoppen van Utrecht op
deze plaats een tol hebben geplaatst vindt zijn oorsprong in het feit dat het
handelsverkeer van de stad Utrecht alsmede die van de Noordelijke
Nederlanden, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen naar de
Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk en Italië verliep, via de Vaartse Rijn en
Hollandse IJssel naar
de Lek, om vandaar vervolgens zijn weg naar de afzet- gebieden te nemen.
omdat nu in die periode de rivieren nog niet waren in- gedijkt gebeurde
het zeer regelmatig dat bij hoge waterstand van de Lek de aangrenzende
landerijen onder water kwamen te staan, terwijl ook de stad Utrecht
hinder ondervond van de hoge waterstand.
om nu aan dit gevaar een eind te maken werd in de
IJssel nabij het Gein een dam aangelegd. Het gevolg hiervan was dat de
stad Utrecht geen open verbinding meer had met de Lek, waardoor het
handelsverkeer werd belemmerd. Om nu het handelsverkeer niet geheel
onmogelijk te maken werd op de dam een kraan geplaatst welke, nadat de
tolgelden waren voldaan, de goederen over de dam in een aldaar gereed
liggende schuit deponeerde, die vervolgens zorgde voor het verdere
vervoer naar het zuiden van Europa.
Het is duidelijk dat de tolheffing ten gunste van de Utrechtse bisschoppen,
ook aan de bewoners van het buurtschap Gein een, zeker voor die tijd, vrij
grote welvaart bracht. Door het aanleggen van de dam in de 1issel was de
stad Utrecht weliswaar voor een groot
deel van wateroverlast verlost, het Gein zelf was dat echter geenszins. Door
de vele overstromingen van de IJzel en Lek, die vooral in het najaar en de
wintermaanden plaatsvonden, konden de bewoners van het Gein
de kerk van Eiteren, waaronder het Gein ressorteerde,
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veelal, niet bezoeken. Wegen en paden waren veelvuldig onbegaanbaar en
levensgevaarlijk. om nu toch aan hun kerkelijke verplichtingen te
voldoen verzoeken de bewoners van het Gein de bisschop van Utrecht,
Otto van der Lippe, om in het Gein een eigen kerk te mogen stichten. in
het jaar 1217 geeft de bisschop daartoe vergunning aan de bewoners van
het Gein, om binnen de grenzen van het kerspel Eiteren, een
afzonderlijke kerk te bouwen waar een eigen priester hun voortaan de
sacramenten en alle andere kerkelijke verplichtingen
zou bedienen. Met het vormen van deze nieuwe parochie is de nieuwe
gemeente 'Het Gein' ontstaan.
Ook 15 gezinnen die eigenlijk behoorden tot het kerspel Vreeswijk
werden ondergebracht in de nieuw gevormde parochie of kerspel Het
Gein.
De voordracht tot benoeming van een pastoor in het Gein, wordt door de
bisschop opgedragen aan het kapittel van St. Marie te Utrecht, die ook
het patronaatsrecht over de kerk van Eiteren bezat. In de bisschopsbrief
wordt ook de grootte van Het Gein vermeld.
De inhoud van de bisschoppelijke brief luidt als volgt: 'in den name des
Heeren Amen. Otto door Godts grotle 18Lsscop oLLen ChrLstgeLovLgen
in der eewlehegt.
'Wont een voste gedenckenlsse der verleden dingen
'doer door voLstondLch blgft, oLs die halr d e sprolcke 'ende schrlfte der
menschen getuychenlsse geeft, 'doeromme hebben wg weerdlch geacht bg
desen 'tegenwoordigen schrlfte te bevelen, ende oLLen 'ChristgeLovigen,
so weL tegenwoordlch oLs toecomende IkenLLc te moken, hoe dat wg
sommige ingesetenen van 'Egtheren ende sommige Lngesetenen von
Vreeswgck §oLrLoff gegeven hebben, hoer selven te timmeren een Ikercke
in de bepoLLnge von Egtheren bg t'Geyne, 'GodtLgck achtende ende
vaderlyck hoer nootsoecke- ILLchegt te hulp te comen, doeromme dot 99
omme die §sworlchegt des weges ende beLetseL des woters dlck- §wLLs
behlndert worden, dot sy tot hoereggen kercken §nlet en costen gecomen.
Aenmerkende dot doer door ecosten voLLen in perLeuL hoerder sLeLen,
hebben
'hoer ontnomen ende ontlost van die gchborsoemhegt
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‘der voorsz.kereke? ende hebben haer beloof,dat sy mogen ontfangen in haer
eygen kereke bij Gheijne die 'Sacramenten van Doopsel, begraeffenisse,
inleydinge
'van bruijloften ende craemvrouwen; maer op dat het
'Capittel van St.Marien binnen Utrecht, totten wel‘lcken behoort die inLeydinge des Priesters in die
‘kercke van Eytheren binnen die bepalinge der selver
‘kercke geen schade en lijde heers rechts, hebben wy
'haer gegheven recht van Patronaetschap int Gheijn,
'dot sij volcomen macht mogen hebben aldaer een
‘Priester in te leijden, se dickwils die kerck sal Ledich worden, die daer selfs in
eijgenen persone sal ‘celebrecen, egheen dienst ofte pensioen daer van
'betalende. Maer die ingesetene van t'Ghegn sullen ‘jaerlicx, voor een
erkentenisse der Heerlicheyt ende 'des Patronaetschaps, op haer selfs arbeijt
ende kosten overzetten vijftien vaten van haren wyn uyt
'haer schip over den dijck in een ander schip oen
'deze syde van den dijck na die Stadt, dot recht toe 'mach comen in die Stadt,
ende sij en sullen niet gehouden wesen enighe vorder oncosten ofte arbeijt te
'doene, don XV. vaten wijns, in manieren als boven, uijt 'het een schip int onder
over te setten. Daeromme 'hebben die ingesetene ten Gheijne op dese peijne be 'Looft desen dienst jaerlix te voldoen. 't Welck so verre sy tot eniger tijt
weijgerden, ofte vertreckten
'te bewijsen, so sal terstont hoer kercke gestelt
%worden onder interdict tot een veerdige voldoeninge.
'Die kercke oock tot Gheijne sol te vreden wesen met dese bepalinge, oen d'een
sijde tot die plaetse, die geheten wort Aldenghijne, ende tot die bepalinge der
'porochie van Jutphaes, in het uijterste Repplick-eijteren, aen d'ondersyde
totten wech, die daer Legt totte 'Werse van die graft, die daer is ofter het erf
van
'Wendekendis. Ende op dot dese dinghen vost ende en- 'verbreeckelick mogen
blijven, so hebben wy dese scriften doen bevestigen met die aengehangen
segelen van 'ons, Walters des Proests ende Archidiakens van Oude - &munster
ende van die kercke van Sint Marien, oick
mit het segel van Dirck die Coster van Oudemunster
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'binnen Utrecht, ende van die personaet in
Vreeswyck, 'dewelcke in vergeldinge van
vijftien huijsen behoorende oen die kercke
van Vreeswijck gegeven sijn vijff ponden,
omme doer mede Lant ofte renthen te
vercrijgen 'voor dese we kercke.
Dit is gedaen int jaer ons Heeren 1217 int
eerste jaers ons Bisdoms. Soo ijmant dit
zoude willen 'breecken, die moet vervloekt
wesen. Amen.'

De loop der verschillende rivieren gedurende de elfde
en twaalfde eeuw. Zie ook: J.J.de Geer Bijdragen tot
de Geschiedenis en Oudheden der prov.Utrecht.
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De gunstige ligging van Het Gein aan de belangrijke vaarroute
brachten Het Gein niet enkel welvaart en voorspoed; ook vele
rampen werden Het Gein niet gespaard. De Graven van Holland die
in voortdurende conflicten gewikkeld waren met de stad Utrecht en hun
bisschoppen, lieten geen middel onbeproefd om hen te dwarsbomen. Om
die reden is Het Gein dan ook regelmatig het doelwit van de
oorlogszuchtige benden van
de Hollandse graven die in hun strijd tegen de Utrechters werden
gesteund door de Graven van Gelderland. Ook de Heren van
IJsselstein, Vianen en Kuilenburg kozen in deze strijd veelal partij voor
de Hollanders. Het doel van al deze aanvallen op Het Gein was, om er de
tolheffing en de overlading onmogelijk te maken in de hoop dat de
handelslieden voor het vervoer van hun handelswaar, andere en veiliger
wegen zouden zoeken en zo het vervoer naar het Zuiden van Europa over
Hollands grondgebied zouden laten verlopen.
In het jaar 1202 komt Dirk VII, Graaf van Holland, tijdens de zoveelste
oorlog tussen Holland en Utrecht, met zijn leger naar Het Gein en
verwoest , met uitzondering van het kasteel Oudegein, het gehele gebied
rondom Het Gein.
In 1225 wordt het wederom door de Hollanders aangevallen. Waar Dirk
VII in 1202 niet in slaagde gelukte Floris IV in zijn strijd tegen de
bisschop wel. Hij verwoest niet alleen het sinds 1217 tot kerspel verheven
Het Gein; ook kasteel Oudegein valt ten prooi aan de vernielzucht van de
Hollandse Graaf. In de 13e-eeuw krijgt Het Gein nog vele van dergelijke
aanvallen te verduren, die niet alleen de bewoners van het kerspel veel
leed berokkenden maar ook het handelsverkeer enorme schade
toebrachten.
Om nu te trachten aan deze aanvallen en verwoestingen een eind te maken
besluit bisschop Johan van Zierik in het jaar 1294 om het kerspel Het
Gein tot een 'vrije en gevestigde stede te verheffen en aan de bewoners
van, binnen de nieuw gegraven gracht aldaar 'woonachtig, de vrijheid
en regten van poorters of
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Holland, afgedamd.
Hij had daartoe van de toenmalige burgers te verlenen.'
Het verkrijgen van stadsrechten was voor de bewoners van Het Gein niet alleen van belang voor hun verdediging
tegen aanvallen van buitenaf; aan het verkrijgen van
stadsrechten zaten ook nog verschillende andere
voorrechten en privileges verbonden. Zo werden zij van
verschillende belastingen ontheven, waarbij moet worden
opgemerkt dat deze belastingvoordelen alleen golden
voor de bewoners van Het Gein binnen de stadsgrachten.
De bewoners van het omliggende kerspel genoten deze
voorrechten dus niet.
Ook werd er in de nieuwe stad een eigen schout- en
schepenbank ingesteld waar, uit naam van de bisschop
van Utrecht, recht werd gesproken.
Schout en schepenen waren dus eigenlijk stadhouders
van de bisschop over Het Gein. De oorspronkelijke
stadsbrief bevindt zich in het archief van de familie
de Geer. 2)
Intussen was echter in het jaar 1285 de IJssel nabij
het Klaphek, waar het in open verbinding stond met de
Lek door Floris V, graaf van ige bisschop van Utrecht,
Jan van Nassau toestemming verkregen. Deze bisschop
stond overigens geheel onder invloed van de Hollandse
Graven, bij wie hij enorm veel schulden had.
Omstreeks dezelfde tijd zien we Jan van Nassau, om zijn
schulden af te lossen, vele van de bisschoppelijke
bezittingen verkopen.
Door het afdammen van de lJssel nabij het Klaphek
dreigt de stad Utrecht zijn verbinding met de voor hen
van belang zijnde vaarroute te verliezen.
Om nu het handelsverkeer niet nog meer te belemmeren
en om in geval van bijvoorbeeld brand over voldoende
bluswater te beschikken besluiten zij om een nieuwe
waterweg vanaf Jutphaas naar Vreeswijk te graven.
Dit is de huidige Vaartse Rijn vanaf de Henkelfabriek
naar Vreeswijk.
Nadat de lJssel bij het Klaphek was afgedamd dreigde
de lJssel te verlanden en dicht te slibben. Het was
immers geen open water meer. om nu dit verlanden tegen

-89te gaan besloot men om de dam nabij Het Gein, waar vanouds de
tolgelden werden geheven 'door te slaan'. Hieraan ontleent de Doorslag
zijn naam. De IJssel
bleef daardoor een open vaarwater en aldus van belang, voor het
lokale handelsverkeer naar onder andere IJsselstein en Montfoort.
Het nationale en internationale handelsverkeer verplaatste zich echter
van Het Gein naar de gemeente Vreeswijk waar het nieuw gegraven
kanaal in verbinding stond met de Lek. Om ook daar overstromingen
tegen te gaan werd aldaar, evenals in Het Gein het geval was, een dam
aangelegd die voorzien was van een kraan welke de goederen van de
ene boot in de andere overlaadde.

IJzeren mes, fragment van een schaar en hang voor een deur of luik,
bronzen steel van een lepeltje (?), gesp, ring en halve snuiter. Al deze
voorwerpen werden gevonden in een slootopvulling in Het Gein.
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Doordat Het -Gein. van zijn internationale betrekking beroofd
werd, verloor ook de bisschopstol aldaar zijn functie. Kort daarop
wordt de tol dan ook van Het Gein overgeplaatst naar de Nieuwe (Nye)
dam nabij Vreeswijk. Ondanks het verplaatsen van de vaarroute
waardoor Het Gein zijn belangrijke betekenis verloor, trokken de
voorrechten en privileges, verbonden aan de stadsrechten, vele mensen
aan. Zo zien we dan ook dat het stadje Het Gein uitgroeit tot een
welvarende stad waar het goed toeven is.
De welvaart van Het Gein duurt echter maar kort. Als in 1333 de strijd
tussen Utrecht en Holland weer oplaait moet Het Gein het weer
ontgelden. Het wordt door Willem van Duivenvoorde, Heer van
Oosterhout, in samenwerking met de Heren van Vianen geplunderd
en vervolgens in brand gestoken.
Het Gein is deze slag eigenlijk niet meer te boven gekomen. Hier en
daar worden nog wel enkele huizen herbouwd; zijn oude luister krijgt
het echter niet meer terug. Zeker niet als in de daarop volgende jaren
Het Gein opnieuw het toneel is van oorlogsgeweld. In het jaar 1355
brengt Arnoud van IJsselstein, vergezeld van de Heren van
Culemborg en Vianen een bezoek aan het stadje en aan het kasteel
Oudegein. Het kasteel wordt via een list ingenomen, geplunderd en
verbrand, terwijl ook het stadje hetzelfde lot beschoren is.
In het jaar 1402 is het ene Jan van Arkel, Heer van Zoelen, die
met zijn leger vanuit Hagestein de Lek oversteekt en optrekt naar Het
Gein om stad en kerspel, na plundering en brandstichting berooid
achter te laten. Van de bewoners van het kerspel Het Gein zijn er
velendie, vanwege de onveiligheid van hun gebied, naar rustiger en
veiliger oorden trekken. Door het veelvuldige vertrek van de
bewoners van Het Gein verarmde het kerspel in hoge mate. In het
jaar 1438 is men dan ook niet meer bij machte om, na het overlijden
van de pastoor, uit eigen middelen een nieuwe priester aan te trekken
en te onderhouden.
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De kerspelkerk wordt gesloten en de zielzorg van de bebewoners
van het kerspel wordt toevertrouwd aan de biechtvader van een in
1423 in de stad Het Gein gevestigd klooster "Onze Lieve Vrouw van
Nazareth".
Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Het Gein.
Er was een tijd dat in Nederland een zeer groot aantal kloosters of
konventen werden gesticht. Het stichten van een dergelijk klooster
gold als een vrome daad. Intreden in het klooster bleek op zeer velen
een enorme aantrekkingskracht uit te oefenen. Zo ook werd in Het Gein
een klooster gebouwd.
In het jaar 1423, als Martinus V als Paus te Rome verblijft en Jan
van Blankenheim de bisschopsstoel te Utrecht bezet, komen er een 3tal zusters naar Het Gein. Deze drie zusters waren uit Almkerk, een
dorpje in de buurt van Woudrichem, gevlucht nadat de alles vernietigende St. Elisabeths-vloed in 1421 ook hun klooster aldaar had
verwoest. In die verschrikkelijke nacht verdwenen vele dorpen in het
water. Ook Almkerk met inbegrip van het klooster werden van de
aardbodem weggevaagd. Een tiental zusters uit het Almkerkse
klooster onder leiding van de moeder-overste wisten in die nacht aan
het dreigende gevaar te ontkomen. De moeder-overste vertrok met
zeven zusters naar Amsterdam terwijl drie zusters naar Utrecht
trokken en aldaar hun intrek namen bij een rijke weduwe Aertgen
Buys.
Bij dit viertal voegde zich later nog 'eene rijcke devoote Jonckvrouwe
Beatrix Jacobs van Dordrecht die de zusters van het nodige voorzag
en ze in afwachting van betere tijden onderhield. Toen echter bleek
dat het klooster in Almkerk niet meer bewoond zou kunnen worden
leefde bij de zusters het plan om elders een klooster te stichten.
Beatrix besluit daarop om naar een geschikte plaats voor het
stichten van een klooster om te zien.
Op een goede dag passeert zij het kasteel Oudegein en ontdekt
even verder het kerkje van Het Gein tussen de sedert lange tijd
verwoeste en vervallen huizen. Zij stelde zich in verbinding met
de pastoor van
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Het Gein die na het horen van haar plannen er in toestemt dat in Het
Gein een klooster wordt gesticht.
Hij ziet in de komst van het klooster een mogelijkheid om het
vervallen stadje en de armoedige parochie nieuw leven in te blazen.
Beatrix Jacobs koopt daarop in Het Gein een stenen
huis. Dit huis was gelegen aan 'de oude dijk waar eertijds de Lek
pleegde te lopen'. Bij nader inzien bleek echter dat het te ver van de
kerk van Het Gein was ge- legen. Met goedvinden van de pastoor en
de buren werd het afgebroken om in de direkte nabijheid van de kerk
te worden opgebouwd.
Het nieuwe klooster was ruim 20 meter lang en telde naast
verschillende cellen en slaapkamers ook een eet- zaal, keuken en
kelders. Direkt nadat de bouw is voltooid nemen de drie zusters van
Almkerk, vergezeld van Beatrix, hun intrek in het nieuwe 'gesticht'.
Aertgen Buys blijft echter achter in Utrecht, om van- daar uit de
zusters van het nodige te voorzien. Bij haar dood in 1429 laat Aertgen
Buys trouwens al haar bezittingen na aan de bewoonsters van het
klooster. Nauwelijks was het klooster gesticht of er melden zich reeds
nieuwe leden. Zo kwamen ook de zeven Almkerkse zusters, alsmede
de mater van het klooster te Almkerk vanuit Amsterdam, waar zij
naar toe waren gevlucht, naar het nieuwe klooster in Het Gein.
De vroegere Almkerkáe mater stelde in het nieuwe kloos- ter orde op
zaken en hielp de zusters door de moeilijke beginperiode. Nadat zij
een zuster uit het St. Nicolaasklooster te Utrecht als tijdelijk overste
had aan- gesteld, keerde zij weer terug naar haar klooster in
Amsterdam. Na enige tijd gingen de zusters van het klooster in Het
Gein er toe over een eigen mater te kiezen. In eerste instantie werd
Beatrix Jacobs tot mater verkozen, uit dankbaarheid dat zij het
nieuwe klooster had gesticht. Beatrix bedankt echter voor de eer,
waarna zuster Dien - zij is één van de drie uit Almkerk gevluchte
zusters die in Utrecht hun toevlucht hadden gezocht - haar aanspraak
op de betrekking van mater van het klooster deed gelden. Toen echter
uit de
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tot mater was verkozen verliet zij'zeer teleurgesteld als ze was, het
klooster en vertrok naar elders. Die beginperiode was overigens geen
rus- tige tijd voor onze kloosterlingen. Zeker niet als blijkt dat, nadat
in datzelfde jaar 1423 de bisschop van Utrecht is overleden, er
omtrent de opvolging van de bisschop enorme twisten ontstaan tussen
de heren Zweder van Kuilenburg en Rudolf van Diepholt die bei- den
het bisschopsambt ambieren. zij gaan daarbij zover dat ze elkaar te
vuur en te zwaard bestrijden' Deze twisten hebben jaren geduurd
waarin het gebied van het Nedersticht vele malen het toneel is geweest
van wapengekletter.
In het jaar 1427 krijgen de zusters van het klooster een welkome
steun in Gerrit Claesen, die zijn huis, vee en al zijn andere
bezittingen, gelegen in de ambachtsheerlijkheid 'De Koppel'- tussen
Jutphaas en Houten -,verkoopt en met zijn vrouw zijn intrek neemt
in Het Gein. Bij het klooster liet hij voor hemzelf en zijn vrouw een
stenen huis - Ruwezen genaamd - bouwen en hij was de zusters van
het klooster behulp- zaam bij het bewerken van het land en bij het
onderhouden van de kloostergebouwen.
Daarnaast deed hij
voor de zusters van
Het Gein alle boodschappen. Zo zien
we hem regelmatig
in Jutphaas en Utrecht om aldaar
enkele zaken voor
kloosterzusters te
regelen, zich er
niet aan storend
dat hij door de
schippers in de
Rijn of de inwoners van Jutphaas
voorlde ezel van
Het Gein,werd
twee randscherven van steengoed kannen .
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uitgescholden.
Terwijl Gerrit Claesen de stoffelijke belangen van de zusters
behartigde werd de zielzorg nog altijd toevertrouwd aan pastoor van
der Ven, die in het jaar 1423 Beatrix toestemming gaf om in Het Gein
een klooster te mogen vestigen.
De zusters geven ondanks de goede geestelijke verzorging van de
pastoor te kennen dat zij graag een eigen biechtvader wensen.
Zodoende wordt pastoor van der Ven in het jaar 1433 opgevolgd
door Gerrit van Zael, afkomstig uit Amsterdam. Deze verblijft echter
maar kort in Het Gein, want op een goede dag is hij met onbekende
bestemming vertrokken. Hij wordt dan ook opgevolgd
door Herman Voscuyl, Utrechter van geboorte.
Deze Herman Voscuyl was, toen hij als zielzorgen en biechtvader
over de kloosterlingen van Het Gein werd aangesteld ongeveer 30
jaren oud. Hij was in Parijs tot doctor in de Godgeleerdheid
gepromoveerd. De theologische Hoogeschool van Parijs stond toen
overigens, vanwege het nogal losbandige leven en zedeloosheid welk
aldaar heerste, niet erg gunstig bekend.
Toen pastoor Herman Voscuyl in Het Gein aankwam nam hij zijn
intrek bij 'de ezel van Het Gein' - Gerrit Claesen. Beiden konden het
blijkbaar goed met elkaar vinden.
Drie jaar later wordt door Gerrit Claesen een woning gebouwd voor
Herman Voscuyl, die Gerrit uit eigen middelen betaalt.
De erfgenamen van Gerrit Claesen zijn met dit gebouw van 2
verdiepingen, aan de pastoor geschonken, niet zo erg ingenomen.
Zij beklagen zich bij de bisschop, waarbij zij tevens verzoeken om
geen schenkingen van erfelijke renten aan kloosters en konventen toe
te staan. Bovendien stellen ze dat de kloosters en konventen, zoals Het
Gein, geen wereldlijke personen zou mogen herbergen of onderdak
zou mogen bieden, dan wel in bescherming zouden mogen nemen.
Gerrit Claesen en pastoor Herman Voscuyl die zulk een stap van de
familieleden wel verwacht hadden, besluiten om het antwoord van de
bisschop niet af te wachten.
Zij verkopen in het geheim al hun erfelijke renten -
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wij zouden nu zeggen : obligaties - en van de opbrengst daarvan
worden niet alleen landerijen gekocht; ook verschillende huizen
worden door hen aangekocht. Al deze bezittingen schenken zij aan
het klooster. Als dan
enige tijd daarna door de bisschop overeenkomstig de wens van de
familie van Gerrit Claesen wordt beslist, blijkt dat noch Gerrit
Claesen noch Herman Voscuyl
ook nog maar één obligatie bezit; dit tot grote woede van de
familieleden.
Doordat beide heren naast vele huizen ook grote stukken grond aan
het klooster schonken worden de bezittingen van het klooster in
1438 enorm uitgebreid. Alleen
al aan grond bezat het klooster meer dan 200 ha. bouwland.
In die tijd was het klooster zelf uitgebreid tot ongeveer dertig
zusters. Het is duidelijk dat het leiden van dertig kloosterlingen en
het beheren en besturen van een zo groot klooster, alsmede de
daartoe behorende goederen een strakke leiding vraagt. Daar komt
bij dat juist in die tijd er een enorme drang bestond naar strengere
leefregels binnen de kloosters. De mater van het klooster in Het
Gein wordt door de zusters als te slap ervaren en niet in staat om
de strengere leefregels te handhaven. Zij wordt dan ook vanwege
haar te slappe houding simpelweg uit het klooster gezet en
teruggezonden naar haar vorig klooster te Utrecht.
In haar plaats wordt nu aangesteld ene Claertgen, uit Almkerk
afkomstig.
ondanks haar jonge leeftijd van ruim 24 jaar bestuurt zij het
klooster met strakke hand en tot tevredenheid der bewoners van
het klooster.
Daarnaast verbeterde zij de verhoudingen tussen de zusters
onderling. onder haar leiding leefden de zusters vreedzaam onder
en naast elkaar. Het is mede aan de leiding van zuster Claertgen te
danken dat de zusters van het klooster de bijnaam verkregen van
'de goude susteren von ’t Geyn’.
In het jaar 1441 verwisselden de kloosterzusters van Het Gein hun
Franciscanesser gewaad voor dat van de kanonikessen van St.
Augustijn, welke veel strengere
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leef- en kloosterregels naleefden.
omstreeks diezelfde tijd verleende de Paus toestemming om de oude
pastorie van Het Gein te verenigen met het klooster van Onze Lieve
Vrouw van Nazareth in Het Gein Diverse financiële bijdragen van
ouders van ingetreden kloosterzusters maakten het daarbij mogelijk
dat pas- toor Herman Voscuyl in staat werd gesteld om de kloostergebouwen te vergroten en te verfraaien. Deze giften werden echter
niet door iedereen op prijs gesteld. Daarbij werden de beschuldigingen
aan pastoor Herman voscuyl en zijn klooster steeds sterker, dat zij zich
ten koste van de armere bevolkingsgroepen verrijkten. Er wordt dan
ook op een gegeven moment bij de bisschop van Utrecht geklaagd:
'dat nu de oude cloosters rljck waren, de nleuwe
'oock dagelicx Lant aencogten ende husen timmerden, waerover zij int
eijnde alle de werelt souden
'besitten ende nae haer trecken'.
Dezelfde klachten steken in het jaar 1444 opnieuw de kop op als in dat
jaar ene Janneke van Loenersloot, overigens tegen de wil van haar
ouders, haar intrek
in het klooster van Het Gein neemt en daarbij ook nog meer dan '200
Looden fyn zilvers' aan het klooster schenkt.
Dit alles droeg er toe bij dat in het jaar 1446 door
de Raad der stad Utrecht werd besloten dat er geen wereldlijke
goederen meer in geestelijke handen moch- ten overgaan. Maar
pastoor Herman Voscuyl was slim genoeg om ook deze bepalingen en
verordeningen te ontduiken.
In de jaren 1438 en 1439 heerste er in het gehele Nedersticht vanwege
het mislukken van de oogst een enorm voedseltekort. De prijzen van de
levensmiddelen, zoals koren, graan en meel, stegen tot ongekende
hoog- te. Van de armere bevolkingsgroepen, die dergelijke hoge
prijzen niet konden betalen, overleden velen. Vanwege de grote
bezittingen van het klooster in Het Gein waren de kloosterlingen,
ondanks de hoge prijzen, in staat om in hun levensonderhoud te
voorzien.
Tot overmaat van ramp brak er in het jaar 1439 ook
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mog een pestepidemie uit die onder de toch al verzwakte bevolking van de stad Utrecht en van het platte
land vele slachtoffers eiste. De bewoners van het
klooster in Het Gein bleven echter van deze pestepidemie,gevrijwaard, waardoor in Utrecht al spoedig
het bericht de ronde doet, dat het in Het Gein blijk~
baar goed toeven is. Om die reden trekt ene Petronella
Schade met haar twee kinderen naar Het Gein, nadat zij
In Utrecht hun echtgenoot en vader aan de vreselijke
ziekte hadden verloren.
Nog steeds was de verordening van kracht dat, met
uitzondering van jonge kinderen, geen wereldlijke
personen binnen de kloostermuren mochten verblijven.
Aangezien Petronella nogal klein van stuk was besluit
de pastoor om deze verordening naast zich neer te
leggen en Petronella binnen de kloostermuren te laten.
Waarschijnlijk was hij niet alleen gecharmeerd van de
ruime financiële middelen van Petronella; ook anderemannelijke-gevoelens zullen daarbij een rol hebben
gespeeld. Er wordt van hem dan ook gezegd dat hij
'zeer groote kennisse met haer maakte'.
Hij raadt haar aan om zich niets van de verordeningen
aan te trekken en in het klooster te blijven, waarop
Petronella belooft dit te zullen doen.
Als echter enige tijd later pastoor Herman Voscuyl
wegens ziekte op bed komt te liggen, kan Petronella de
verleiding niet weerstaan om in haar eentje naar
Utrecht te reizen om er de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Ze ontmoet er ene Jan van Buren met wie
ze een paar dagen en nachten samenleeft, waarna zij
besluiten te trouwen.
De pastoor mist na enkele dagen echter zijn vriendin
en, halfziek als hij nog is, reisde hij naar Utrecht,
waar hij Petronella 'Curieus geelect' aantreft in het
bed met een voor hem onbekende man, niet wetende dat
hij de kersverse echtgenoot was van Petronella.
Herman Voscuyl spreekt haar vermanend toe en verzoekt
haar terug te gaan naar het klooster in Het Gein.
Inderdaad geeft zij aan dat verzoek gevolg, want de
volgende dag keert zij terug naar Het Gein.
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Haar echtgenoot die van niets weet, is woedend wanneer hij tot
de ontdekking komt dat Petronella is vertrok- ken. Hij reist haar
achterna en tot grote ergernis van de bewoners van het klooster
leischte hij gestadig
zijn wyff'. Deze werd echter door de pastoor aange- spoord om
het klooster niet meer te verlaten onder
het motief dat:'Indien ghy dees knecht trout, so sult eghy godt
offghoen ende u Leven Ln overspeu door 'brengen'.
zij verkoos daarop in het klooster te blijven, waarna haar
echtgenoot werd afgekocht met een som geld.
Toen Jan van Buren dat geld had opgemaakt aan diverse
uitspattingen verscheen hij wederom voor de poorten
van het klooster om opnieuw zijn vrouw op te eisen, terwijl hij
om zijn eisen kracht bij te zetten niet alleen de-poort vernielde
maar ook diverse ruiten van het klooster jan diggelen gooide.
In 1445 overlijdt Petronella in het klooster en werd aldaar ten
grave gedragen. Wanneer Jan van Buren van het overlijden van
Petronella in kennis wordt gesteld verschijnt hij opnieuw voor de
poorten van het kloos- ter om er de goederen van zijn vrouw op
te eisen.
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Een gevonden pispot in Het Gein,welke
duidelijk herkenbaar was aan een dikke
aanslag aan de : binnenkant.
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De pastoor had echter via een list, van Willemke,
de dochter van Petronella, gedaan weten te
krijgen dat zij bij de dood van haar moeder al de
bezittingen aan het klooster zou overmaken.
De pastoor 'deelt Jan van Buren dan ook mee dat
hij geen recht heeft op de bezittingen van
Petronella, omdat Willemke al de bezittingen van
haar moeder heeft geërfd en dat zij op haar beurt
al die goederen aan het klooster heeft eschonken.
om nu te trachten nog enige bezittingen van zijn
overleden vrouw te verkrijgen maakt hij de zaak
aanhangig voor het gerecht van de stad Utrecht,
die een onderzoek instelt naar de gedragingen
van de pastoor van Het Gein. Intussen zit Jan
van Buren echter niet stil. Nadat hij
een grote groep mensen op de been heeft gebracht
die door hen worden opgehitst, trekt deze groep
mensen onder leiding van Jan naar Het Gein met
het voornemen om pastoor Voscuyl uit het klooster
te verdrijven en gevangen te nemen. Hij
schijnt'hierin overigens niet gelukt te zijn.
De uitspraak van het gerecht van Utrecht kwam
vervolgens hierop neer dat de zaak in der minne
geschikt moest worden en dat aan Jan van Buren
een som geld moest worden uitgekeerd.
Eindelijk was het klooster en diens pastoor
verlost van Jan van Buren.
Echter weldra komt Herman Voscuyl opnieuw in
moeilijkheden. Als hij in 1447 weigert om enige
dochters van welgestelde en vooraanstaande
Utrechtse families in het klooster op te nemen,
waarbij het gaat om onechte kinderen', zoals
buitenechtelijke kinderen en kinderen van
ongehuwde moeders.
Het jaar daarop doen zich dezelfde problemen
voor.
Enkele hooggeplaatste Utrechtenaren zijn door
het toelatingsbeleid van de pastoor zo gegriefd
dat hij ter verantwoording wordt geroepen.
Hij verdedigd zijn beleid onder andere met de
mededeling dat hij nog nooit een 'onecht kind'
heeft aangenomen en hij dat zelfs niet heeft
gedaan toen de dochter van
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Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht, aan zijn deur klopte
om te worden opgenomen in de kloostergemeenschap !
Deze laster komt hem duur te staan. De bisschop, in woede ontstoken
over deze aantijging, stuurt twee afgezanten naar Het Gein om de
pastoor ter verantwoording te roepen. Daarbij werden alle
voorgaande moeilijkheden en aanklachten tegen Herman Voscuyl,
alsmede nog diverse nieuwe aanklachten, in niet minder dan 60
artikelen vervat.
Of pastoor Herman Voscuyl opzag tegen de verdediging of dat hij
begreep dat de verdediging slechts spel
zou wezen is niet bekend. Zeker is wel dat hij besluit het proces niet af te
wachten, want op een dag is hij spoorloos uit het klooster in Het Gein
verdwenen, waarna hij door de bisschop van zijn funktie wordt ontheven
en uit het kerkelijke ambt wordt gezet. Omdat de mater van het
klooster, de op 24-jarige leeftijd gekozen Claertgen, weigerde de tegen
de pastoor ingebrachte beschuldigingen te ondertekenen werd ook zij
van onbehoorlijk bestuur beschuldigd, waarna ook zij door de
bisschop werd afgezet en uit Het Gein werd verwijderd.
Pastoor Jan van der Lip, die in het jaar 1448 de
plaats van Herman Voscuyl innam, trachtte de orde en tucht in het
klooster te herstellen, doch werd in dat streven niet naar behoren
gesteund door de nieuwe mater Elisabeth Aelberts, die dan ook het
jaar daarop het veld moest ruimen ten gunste van Elisabeth van
Giffen, één van de drie eerste Almkerkse zusters. Dat ook Jan van
der Lip niet altijd even religieuze gevoelens en geestelijke drijfveren
hanteerde komt tot uiting als hij 'bij nacht onder mansslaap' in het
geheim naar Utrecht gaat, om daar de stiefdochter van ene Dirk
Ruisch op te halen, die 'overmijts den quaden
'regimente, dat nu een wiiltijts inder cloester tot
'Geyn geweest was', waarna deze stiefdochter er stiekem vandoor
was gegaan. Ook Jan van der Lip krijgt om deze lichtzinnige daad een
proces aan zijn broek, waarvan de uitspraak luidt dat hij: 'den
Paap uit Het Geyn', zich niet mocht bemoeien met het kind en haar
dan ook
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met rust moest laten.
Overigens schijnen er in die tijd ook ontvoeringen van
kloosterzusters uit Het Gein te hebben plaats gevonden. We lezen namelijk
dat in 1458 een zuster uit het klooster wordt ontvoerd. De twee daders
worden na enige tijd gearresteerd om vervolgens na een proces te worden
veroordeeld tot een half jaar eenzame opsluiting in 'den Rooden
Tooren'. Als bijkomende straf moesten beiden in het openbaar hun schuld
bekennen en boete doen, terwijl één der verdachten bovendien verplicht
werd een bedevaart naar Rome te maken. In 1459, onder Margriet
Holle als mater, gelukt het eindelijk de strenge leef- en kloosterregels
van St. Augustinus volledig door te voeren.
De zusters begonnen, om in hun levensonderhoud te voorzien, zich toe
te leggen op het vervaardigen van fraaie en kunstzinnige handwerken,
alsmede op het verluchten van Bijbels en andere kerkeboeken.

Deze steelpan en grape zijn van binnen geheel en van buiten
gedeeltelijk geglazuurd.
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Ook aan de dagelijkse godsdienstoefeningen wordt streng de hand
gehouden.
Rond het klooster wordt bovendien een hoge stenen muur gebouwd
die het klooster geheel van de buitenwereld moest afscheiden.
Margriet Holle wordt, vanwege de geestelijke opbloei van het klooster, in
het daaropvolgende jaar 1460 tot priorin van het klooster benoemd.
Afgezien van de 3-jarige oorlog, die ook in het klooster de nodige beroering
bracht, brak er een vrij rustige tijd aan voor de zusters en het klooster.
Deze vrede wordt echter, in het jaar 1551, op een wrede manier verstoord.
Dan wordt namelijk de toenmalige priorin Geertruida van Nes door zuster
Anna Reyers vergiftigd, waarna deze te Utrecht overlijdt. Geertruida
wordt opgevolgd door Elisabeth van Eck van Wijnestein. Haar familie
bewoonde het kasteel Wijnestein in het Overeind var. Jutphaas.
Onder haar leiding vervel het kloosterleven weer in de zonde van weleer,
toen het met name onder pastoor Herman Voscuyl, niet zo erg nauw werd
genomen met de kloosterregels en de zeden en gewoonten op een bedenkelijk peil stonden.
Zo zien we dat jonkheer Hendrik van Brederode regelmatig bezoeken aflegt
aan het klooster om er enkele avonden en/of nachten met Elisabeth door te
brengen. Wanneer onze jonkheer soms ander vrouwelijk schoon aan zijn zijde
verlangde werd een andere aantrekkelijke kloosterzuster door Elisabeth van
Eck van Wijnestein, al dan niet gedwongen Hendrik gezelschap te houden.
Het is duidelijk dat er dan alles behalve geestelijke zaken werden
besproken of geregeld.
Naast dit alles liet de priorin zich bovendien door een stelletje landlopers
bedriegen die haar voor een grote som geld namaak sieraden verkochten.
Alsof dit alles niet genoeg was liet zij zich bovendien door enkele vrouwen
bedriegen, die haar op slinkse wijze van enige gouden voorwerpen
afhielpen.
Deze 'dames' waren het klooster binnen gekomen onder het voorwendsel dat
er in het klooster gouden sieraden
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verborgen zouden zijn en de dames waren gaarne bereid deze
sieraden op te sporen. Zij hadden daarbij dan wel enige
sieraden van het klooster nodig. Toen Elisabeth van Eck van
Wijnestein hen deze ter hand had gesteld werden de voorwerpen
in enige doeken gewikkeld, waarna een bepaald ritueel volgde. Na
afloop van dit mysterieuze gedoe waren er geen sieraden gevonden.
Wel waren de sieraden die Elisabeth hen had gegeven verdwenen
en kozen de vrouwen ijlings het hazepad. Een eenvoudiger manier
voor deze 'dames' om goud te 'vinden' was voor hen niet
denkbaar.
Aan dit alles moet echter wel worden toegevoegd dat het niet alleen
Elisabeth was die in die dagen het klooster onbehoorlijk
bestuurde.
De pastoors, welke in die dagen als biechtvader over de
kloosterzusters waren aangesteld, brachten het er niet veel beter af.
Pastoor Pelgrim Jacobs, in 1541 aangesteld, hield meer van een
luxueus leven en van grote eet- en feestpartijen dan van zijn
pastorale verplichtingen.
In het jaar 1555 wordt hij dan ook opgevolgd door Cornelis
Jacobsz. van der Goude die echter in 1565 wordt afgezet omdat
hij de leer van Luther - de grote Kerkhervormer - aanhing.

-

Een geglazuurde kan met rozetten en een Maria met Kind in
reliëf uit de 15e-eeuw. (zie art. Westerheem, 1977.pag. 73.

-104-

Na hem komt Johan Aert Buysling naar Het Gein; deze pastoor
heeft ons nauwkeurige aantekeningen omtrent oorsprong, opkomst
en verdere lotgevallen van het klooster nagelaten; uit welke
aantekeningen vele gegevens in dit artikel beschreven, gebruikt zijn. Het
is aan hem te danken dat in 1568 de losbandige Elisabeth van Eck van
Wijnestein wordt afgezet en wordt opgevolgd door Sweertgen van
Buchell.
Door de opkomst van de Hervorming en door de 80-jarige oorlog die het
leven van onze kloosterlingen op het platteland onveilig maakten, kwam
in het jaar 1572 een eind aan het klooster van Onze Lieve Vrouw van
Nazareth in Het Gein.
De kloosterzusters trokken, om veiligheidsredenen naar Utrecht om aldaar
aan de Nieuwe Gracht, tegenover het St. Servaasklooster, een woning te
betrekken. Met hun vertrek was een eind gekomen aan 150 jaar turbulent kloosterleven in Het Gein.
Na hun vertrek bleef het klooster leeg achter en kregen wind en regen vrij
spel. Het kloostergebouw geraakte in verval om, na enige jaren de tand des
tijds te hebben doorstaan, geheel te verdwijnen.
De stad zelf was reeds lang daarvoor zijn bestaansfunctie verloren en
opgehouden te bestaan, om anno 1971 in een gewijzigde situatie en in
een andere verband én een aangepaste naam weer op te bloeien onder
de naam Nieuwegein.
De gemeente Nieuwegein heeft in het kader van een bestemmingsplan
voor het gebied waar eens stad en klooster lagen, aan de archeologische
werkgroep Zuid West Utrecht verzocht om aldaar een onderzoek in te
stellen naar de eventueel nog aanwezige restanten van de stad en het
klooster.
Tijdens dat onderzoek, welk in het voorjaar van 1976 plaatsvond, zijn in
een 3-tal sleuven verschillende zeer interessante vondsten gedaan ,
waaruit de conclusie gerechtvaardigd is dat er ter plaatse in lang vervlogen tijden een zeer intensieve bewoning is geweest in Het Gein en het
klooster van Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Het Gein.
Uit het onderzoek is tevens gebleken dat van beide nog
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vele restanten aanwezig zijn.
Moge het zo zijn dat ook die eens zullen worden blootgelegd.
++++++++++++++++++++++++
Lijst van voetnoten en gebruikte literatuur:
1. Te vergelijken met de tegenwoordige naam 'provincie'
2. De stadsbrief staat ook afgedrukt in:
Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht, 12e
jaargang 1856.
Literatuurlijst behorend bij artikel van en over Het Gein.
1. A.E. Rientjes/J.G. Bdcker : Het Kerspel Jutfaas, 1947.
2. G.W. v. Heukelum/A.E. Rientjes : Het Kerspel Jutfaas,
1911.
3. Mr. Adolphe Visscher : Nazareth, een Utrechts Konvent;
in: Utrechtsche Volksalmanak, 1852, pag. 51-90.
4. L.G. Visscher: Oorspronck, beginsel ende voortganck,voorders wat
fundateurs, overste en Regeerders dattet Convent int Geyn buyten
Utrecht gehadt heeft, byeenvergadert door: Io.Buysling, pater
aldaer, ao. 1574.
5. J.J. de Geer: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der Prov.
Utrecht, 1860.
6. J.J. de Geer: Een schets van het voormalige handelsverkeer door Het
Gein. In: v.d.Monde's Tijdschrift enz. 1843, jrg. 9.
7. J.J. de Geer: Oudegein en Het Gein. In: v.d. Monde's Tijdschrift
enz. 1843, jrg. 9.
8. Kronijk var, het Historisch Genootschap te Utrecht, jrg. 12.
9. R.J. Ooyevaar: Een proefopgraving in Het Gein, gem.
Nieuwegein; zie artikel in Westerheem, 1977 pag. 71 t/m 78.
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REDAKTIE-MEMO'S.
Bibliotheek.
Bij de redactie zijn het afgelopen kwartaal de volgende
boeken als gift voor de Kring
binnengekomen:
1.Wetenswaardigheden betref
fende het kasteel Rijnhuizen
door P. de Rijcke. 2.Polderpoëzie
door J. BrUll.
3 . U t r e c h t i n l e t t e r s d o o r d i v e r se
auteurs.
4.Het onstilbare heimwee naar de
Romantische vorm van de letter S
door J. Briill.
5.Ceramiek en glas door J.M.André.
6.Deze vijftig jaar door Lunshof.
7.Orientteppiche door M. Campana.
8.Historische ontwikkeling van het recht
door Kunst.
9.Tusschen twee werelden door Grondijs.
10.Waterloo door Naylor.
11.De vallei der Koningen door Neubert.
12.Frans Hals door Gem.museum Haarlem.
13.Spiegel der eeuwen door Herikhuizen. 14.De
wereld van de bijbel door Jirker.
15.Een priester is ook maar een mens door Creare. Een
hele lijst deze keer, waarvoor onze dank!!
Prenten.
Ook de prentencollectie van de Kring heeft een behoorlijke
uitbreiding ondergaan. De volgende originele prenten werden
aangeschaft:
1.Een bijzondere gravure uit 1585, voorstellende een
gevecht van de Spanjaarden bij de Sluis te Vreeswijk.
2.Gevecht aan de Vaart. Kopergravure uit 1793. 3.Het Huis
Rijnhuizen. Kopergravure uit 1740, 4.Het Huis Plettenburg.
Idem.
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5.Ridderhofstad Oude Gein. Kopergravure uit 1740.
6.Het Huis de Vliet.
Idem.
7.Gemeentekaartje van Vreeswijk uit 1850.
8.Blokhuis Gildenburg te Vreeswijk. Litho uit 1850.
Jaarprogramma.
Inmiddels is ons jaarprogramma 1980/1981 al weer afgewerkt
en wij mogen terugzien op een geslaagd seizoen. Weliswaar
werd de dia-avond over Oud-Jutphaas matig bezocht, doch het
feit dat deze op een "koopavond" werd gehouden zal hier
debet aan zijn geweest. Succesvol mag echter het bezoek aan
de vesting Naarden worden genoemd. Ongeveer veertig
belangstellenden waren hier aanwezig.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het jaarprogramma 1981/1982 al weer aan de gang. Ultimo september
hopen wij U dit programma te presenteren.
Nieuwe leden.
Onder het motto "Een prent voor een nieuw lid" zijn wij in
april jl. onze ledenwerf-aktie gestart. Wilt
U ook in het bezit komen van een reproductie van een
kopergravure van Vreeswijk of Jutphaas, geeft U ons dan een
nieuw lid op (Tel. 31637) en wij bezorgen deze prent bij U
thuis.(Voor afbeeldingen zie ons vorig Kring-cronyck).
Doen!!!!
De volgende leden begroeten wij in onze Kring:
R. van der Avoort, Dotterbloemstraat 19, Nieuwegein. M.C.
van Zutphen, Prinsessenweg 10, Nieuwegein.
J.H. van Zutphen, Prinsessenweg 10, Nieuwegein.
J.H. van Zutphen jr., Prinsessenweg 10, Nieuwegein.
G. de Knecht, v.d.Lecklaan 15, Nieuwegein.
K. Maton, Hildo Kropstraat 18, Nieuwegein.
R. van 't Pad Bosch, Lierseschans 4, Nieuwegein.
W.W. Hagenaar, Utrechtsestraatweg 16, Nieuwegein.
A.C. Bakker, Prof. Dr. Claylaan 12, Nieuwegein.
C.J.G.A. van Vliet, Ringslangweide 10, Nieuwegein.
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F.M.J. de Bruin, Bartokstraat 34, Nieuwegein.
G.A. van Beek, Wijnesteynstraat 40, Nieuwegein. W.
van Maurik, Stormerdijkstraat 39. Nieuwegein. J.
Rodenhuis, Westerweg 76, Limmen. J. Veldhuizen,
Calechedrift 21, Nieuwegein.
M.F. van Eck-v-d-Sluys, Venkelgaarde 23, Nieuwegein. A.Th.J.
Kuppens, ten Baanstraat 7, Nieuwegein. A.A.C. Reniers,
Mozartlaan 1 Utrecht. P.J. v.d. Berg, Herderlaan 2~,
Utrecht. A.J.S. Schuurman, Sabelburg 9, Nieuwegein. B.M. van
Woerden, Nedereindseweg 33, Nieuwegein. C.W. Coomans,
Tristanlaan 1, Nieuwegein. Hein M.L. Vera, Ringmus 19,
Nieuwegein.
Teljer-archief.
Op 28 maart jl. ontvingen wij bericht van het overlijden van de
Heer Dr.N.J. Teljer, kleinzoon van A.H. Teljer, in vroeger
jaren arts te Vreeswijk. Veel hebben wij als Kring aan de Heer
Teljer te danken. Hij was nl. degene die ons ultimo 1979 een
uniek familie-archief schonk over de artsen G.J. en A.H.
Teljer. Hij was het ook die ons vorig jaar nog verraste met een
uitbreiding van dit archief met de studentenmuts en het koperen
naambord van A.H. Teljer.
Bij testament heeft Dr. Teljer bepaalt dat aan de Historische
Kring Nieuwegein eveneens toekomt drie silhouetten in zwarte
lijsten, voorstellende de voorouders van de Teljer-familie uit
Asperen.
Wij zullen ons Dr. Teljer herinneren als een man die
boeiend vertellen kon van o.m. zijn reizen als arts op de
walvisvaarder "Willem Barentsz" en met een warme
belangstelling voor alles wat Jutphaas en Vreeswijk b e t r o f .
Foto's.
Zoals de meesten van U zullen weten bestaat ons fotobestand over Jutphaas en Vreeswijk uit circa 3.000
exemplaren, opgebouwd in de afgelopen drie jaar.
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Met het groeien van dit aantal wordt het voor ons echter ook steeds
moeilijker foto's van vóór 1950 te vinden. Vandaar ons beroep op U.
Heeft U nog foto's welke voor de Kring van belang kunnen zijn, belt U
dan even met de Heer ter Maat (40238) of ondergetekende (31637) en
wij dupliceren deze foto's bij U thuis.

Otto Pijpker.
FOTO
RUBRIEK,
waarvan als eerste een foto van de Handelskade ter hoogte van wat nu de
Dunantlaan is, in zijn totaliteit niet ouder dan 80 tot 100 jaar. Met de bouw
van de Handelskade is namelijk pas begonnen toen de verbreding van de
Vaartserijn tegen het einde van de vorige eeuw werd gerealiseerd. Vanaf de
plaats waar eens het Huis de Wiers heeft gestaan is een nieuwe weg ontstaan.
Voorheen voerde de oude "Rijndijk" door het dorp Vreeswijk, maar na 1887
kwam de route te lopen langs het nieuwe kanaaldeel. Het is best aardig om de
foto eens nader te bekijken. De bestrating is nu vervangen door een ander
soort steentjes en zeker zien we anno 1981 niet meer de T-Fordjes!
JUTPHAAS.
Het afgebeelde boerderijtje had zijn"plekje" aan de westzijde van het
Kerkveld even voorbij de snackbar Van Wiggen. Niet alleen doen dit
soort pandjes ons denken aan een Kerkveld dat er gewoon heel anders
heeft uitgezien. Zeker ook is de foto een beeld uit een tijd toen er totaal anders
werd geleefd. Echt dorps, waarbij op zo'n plek als het Kerkveld alle lief en
leed door alle bewoners werd gedeeld.Andere prenten geven daarvan een
beter beeld; alle bewoners verzamelen zich als de fotograaf iets wil
vastleggen en zo ontstaat een uniek beeld van een vroeger stukje
dorpsleven.
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Boerderij' op het Kerkveld te Jutphaas.

-112Wist U dat ....................
onze vereniging al weer 3 jaar bestaat.
het afgebrande huis in oud-Vreeswijk moet worden
herbouwd.
er anders opnieuw een "gat van Vreeswijk" is.
wij toch bang zijn dat het nieuwe gat zal blijven. er immers in
Nieuwegein geen historische gaten worden gedicht.
alleen de Molenstraat echt het dichten van een gat is. het Kerkveld
mooi, maar gewoon nieuw is. er rond 10 jaar Nieuwegein wat te doen
is. de Historische Kring daaraan meewerkt. dat gebeurt samen met de
Molenkruier in een etalage foto-wedstrijd.
er 27 best leuke foto's te vinden zijn.
de Historische Kring voor het jubileum van de gemeente "soleert".
U op 6 september dan wel mee kunt fietsen.
het dus om een puzzel-fietstocht gaat.
onze vereniging een enthousiaste jeugd-archeologische groep heeft.
Jan Gussenhoven onze "jeugdleider" is.
er gewerkt wordt aan een goede opleiding van de jeugd tot
amateur-archeologen. "wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst". Handelskade 48 intensief wordt gebruikt. wij met
"intensief" 2x per week bedoelen.
de hele redactie U een heel plezierige vakantie toewenst!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

