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Weer is een jaar voorbij en voor U ligt het eerste nummer
van de vierde jaargang van ons vereniging-blad. In de
achterliggende drie jaren is de oplage van "Cronyck de Geyn"
gegroeid van circa vijftig tot bijna vierhonderd exemplaren.Het
lijkt mij dan ook nu een goede gelegenheid om alle
medewerkers aan het blad te danken voor alle werk er aan in
de achterliggende jaren.De auteurs,de fotograaf,de drukken,
de bindende bezorgdienst,kortom allemaal hebben ze in goede
samenwerking steeds gezorgd voor een aantrekkelijk blad
voor onze leden en donateurs.Ons blad mag best het
visitekaartje van de Historische Kring worden genoemd!
Na drie -wat ik wil noemen verkennende jaren is onze
vereniging aangeland op een punt waar de werkgroepen
duidelijk hun richting hebben bepaald en met het eigen
werkgebied ten bate van de vereniging in de weer zijn om het
beeld van de historie van het Nieuwegeinse te verduidelijken en
bekendheid te geven.Jaarlijks kan bij dit "nieuwjaars-artikel" de
kreet worden herhaald,dat we best wat mankracht extra
kunnen gebruiken voor de werkgroepen.Dat is nu niet anders.
We staan aan het begin van een jaar, dat veel veranderingen
voor onze vereniging te zien kan geven. Of die veranderingen
positief zullen uitpakken valt niet te zeggen; we zullen uiterst
waakzaam moeten zijn en actief op de ontwikkelingen moeten
inspelen.
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In de eerste plaats krijgen we te maken met eer: nieuwe
subsidieverordening.Van bestuur en werkgroepen zal veel
worden verlangd op het gebied van plannenmakerij en
financieel inzicht om te kunnen blijven rekenen op
gemeentelijkse subsidies.We zullen daarbij steeds moeten
opletten,dat we baas blijven binnen de eigen vereniging.De
nieuwe subsidieverordening geeft nl.nogal wat "handvatten"
aan de gemeentelijke overheid,die een wezenlijke beïnvloeding
van het functioneren van de vereniging inhouden. Dat wijzen
we af! We hebben er overigens begrip voor, dat de
gemeentelijke overheid voor het verstrekken van subsidies
voorwaarden stelt ten aanzien van de besteding van de gelden.
Een andere zaak, die ons bezig houdt is de huisvesting van
onze vereniging. Er wordt een nieuwe
brandweeraccommodatie gebouwd en in 1983 zal de
brandweer dan vrijwel zeker de ruimte aan de Handelskade
niet meer nodig hebben. Wij hopen dat de gemeentelijke
overheid ons de ruimte boven de brandweer laat behouden,
en we wensen mee te praten over een bestemming van de
benedenverdieping. Denkbaar is, dat de gemeente ons het
gehele pand ter beschikking stelt om daarmee een eerste
aanzet te geven voor realisering van een gemeentelijke
oudheidkamer.
In het nieuwe jaar hebben wij er alle vertrouwen in, dat de
werkgroepen blij-ven functioneren en dat door hen goed
werk zal worden geleverd. We mogen verwachten dat dit
jaar het boek over 3e historie van Jutphaas zal
uitkomen.Vreeswijk op Dát gebied een tweetal goede boeken.
Het is van belang dat ook de historie van de andere
dorpskern van onze gemeente naar buiten wordt gebracht.
Graag wensen we alle werkgroepen succes met de uitvoering
van hun werkzaamheden; alles zal de bevolking ten goede
komen voor zover er belangstelling bestaat voor de historie
van ons gemeentelijk gebied. Wij menen over informatie te
beschikken, dat er grote
interesse is. En eigenlijk wordt dat regelmatig beves-
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tigd door de vele bezoekers van onze tentoonstellingen en
film- en dia-avonden.
Een belangrijke taak zal dit jaar bestaan uit het benadrukken bij
de gemeentelijke overheden van het belang,dat de veel geprezen
nota "Karakteristieke Elementen" wordt omgezet in dadenZonder iemand te kort te doen menen we te kunnen stellen,dat er
geen beleid is.Jarenlang is er -veelal na lange tijden van verpauperinggesloopt in de gemeente.Het Kerkveld is een schrijnend
voorbeeld.Vernieuwbouw is wel mooi en niet ontkend wordt,dat er
een dorpsplein is teruggekomen,maar monumenten als het Regthuys
en de Anna van Rijnhuisjes zijn er niet meer.
De situatie rond de oude Geinbrug en de Hekwachterswoning zijn
nog triester.
Wij zijn van mening, dat er niet meer moet worden gesloopt in deze
gemeente.Panden en andere zaken,die kunnen worden gekenschetst als
"Karakteristieke Elementen" moeten behouden blijven.Een goed en
regelmatig onderhoud is daarvoor de basis.Wij moeten bij de
gemeentelijke overheid blijven hameren op die zaken. Anders wordt
bijvoorbeeld de toekomst twijfelachtig voor het Raadhuisplein, de
pastorie op het Kerkveld en vele oude boerderijen. Dit gemeentelijk
beleid in een goede richting beïnvloeden zal een van de belangrijkste
taken zijn voor ons bestuur in het jaar 1982. ,
Wij hopen met het bovenstaande goede vorderingen te maken in het
voor ons liggende jaar.
Graag wensen wij alle leden en donateurs zowel binnen de vereniging
als in hun huiselijke omgeving een goed en voorspoedig 1982.
P. Daalhuizen, Voorzitter Hist. Kring.
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VREESWIJK, de VAARTSCHE RIJN en de
KONINGINNENSLUIS.
In onderstaand artikel wordt ingegaan op de verbondenheid van het dorp Vreeswijk met de Vaartse Rijn en de
Lek.De nadruk komt daarin te liggen op de bouw van de
Koninginnensluis en diens voorhaven.
Het dorp Vreeswijk heeft haar bestaan en ontwikkeling van
oudsher te danken aan de waterwegen de Lek en de Vaartse
Rijn.Deze hebben tot diep in de twintigste eeuw hun stempel
gedrukt op opkomst en bloei van het economische leven van
het dorp.Het was immers het scheepvaartverkeer die niet
alleen vertier en leven in het rivierdorp bracht,maar bovenal
de inwoners een zekere bron van inkomsten verschafte. De
ontwikkeling van het dorp loopt dan ook parallel aan de
ontwikkeling van het scheepvaartverkeer door de Vaartse
Rijn en de Lek.
Voor we verder enige woorden wijden aan Vreeswijks
belangrijke levensader,die naast Vaartse Rijn ook
'Keulse Vaart' en of 'het Merwedekanaal' genoemd wordt , is
het nuttig en nodig iets te zeggen over de rivierenloop
gedurende de middeleeuwen in de omgeving van de stad
Utrecht.
De Vaartse Rijn is van oorsprong een zeer oude tak van de
'Oude Rijn 1 die van Wijk bij Duurstede – toen Dorestad
genaamd - via Vechten, Utrecht en Woerden naar
Zwammerdam stroomde. Bij Vechten buurtschap tussen
Utrecht en Bunnik, heeft deze Oude Rijn een zijtak gehad,
welke in zuidelijke richting lang Wiltenburg, de Koppel,
Raven en de Liesbos
stroomde. Vanuit Tolsteeg,nu een stadswijk van Utrecht,
waren de stadsgrachten door_ een smal water met die zijtak
van de Oude Rijn verbonden,ter hoogte van de Liesbos.
Oorspronkelijk verliep de verliep de scheepsvaart- en
handelsroute van de stad Utrecht via die Oude Rijn naar
Wijk bij Duurstede. Aan het begin van de twaalfde
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eeuw is deze route niet meer toereikend. In 1148 wordt de
waterloop vanuit de stadsgracht van Utrecht naar jutphaas niet
alleen verdiept en verbreed, het wordt tegelijkertijd
doorgetrokken naar Het Gein. Daar stond het in verbinding
met de Hollandse IJssel, die op haar beurt bij het Klaphek toen Hoppenesse genaamd - in de Lek uitmondde. Wel was in
het nieuw gegraven gedeelte bij Het Gein een dam gelegd, zodat
daar overlading der goederen moest geschieden.
De stad Utrecht heeft altijd grote waarde gehecht aan goede
water- en vaarwegen. Ze had daarvoor een aantal redenen,
waarvan de onderstaande de belangrijkste waren:
a: In de eerste plaats waren er handelspolitieke belangen.
b: In de tweede plaats waren goede waterwegen ook van
levensbelang voor Utrechts eigen waterhuishouding.
Handelspolitieke belangen.
Zowel het nationale handelsverkeer van noordelijk Nederland met
het zuiden van Nederland, als het internationale verkeer, met
name van Amsterdam met de grote steden in Duitsland, voerde
voor een niet onaanzienlijk deel via de stad Utrecht .Ook de
handelsroute der Denen, Zweden en Noren met de landen van
zuid Europa verloopt tijdens de middeleeuwen via de Zuiderzee,
de Vecht en de stadsgrachten van Utrecht naar Lek en Rijn. Het
is duidelijk dat Utrecht, liggend aan die belangrijke handelsweg,
daarvan haar economische vruchten plukte.
Waterhuishouding van de stad.
Voor de eigen waterbehoeften waren de inwoners van de stad
eveneens afhankelijk van het grachtenwater. De grachten
fungeerden niet alleen als belangrijke vaarroute; even belangrijk
was het water van Utrechts grachten voor de eigen
huishoudelijke en industriële
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watervoorziening. Daar komt bij dat eventuele branden ook
bestreden moesten worden met het grachtenwater. Eén en
ander maakt duidelijk dat de stad Utrecht kosten noch
moeiten wenste te sparen voor het behoud van goede
verbindingen met Nederlands grootste rivieren.

Vaarroute van Utrecht naar de Lek
tot het jaar 1 2 8 5 .

Het is Floris V, Graaf van Holland, die in 1285 Utrecht een
zware ekonomische slag toebrengt, door de Hollandse IJssel
bij het Klaphek af te dammen. Hij doet dit omdat Holland
haar voortdurende wateroverlast toeschrijft aan de Hollandse
IJssel .Uiteraard is de stad Utrecht
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over die afdamming niet erg te spreken. Er dreigde
een zeer belangrijke bron van inkomsten verloren te gaan.
Utrechts vroede vaderen geven opdracht in aller:jl een
nieuw kanaal te graven vanuit Jutphaas in de richting van
Vreeswijk. Het is het gedeelte vanaf de huidige
Henkelfabrieken naar Vreeswijk. Op onderstaand plaatje is
de route aangegeven.

Vaarroute van Utrecht naar de Lek
vanaf h e t j a a r 1288 tot 1373.
(Door do auteur enigszins aangepast).

Utrecht heeft aldus haar verbinding met de Lek hersteld.
Ook de nieuw gegraven vaart wordt door een dam van de
Lek gescheiden. Deze dam heeft waarschijnlijk gelegen in de
omgeving van de huidige Wiersdijk, waar
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zich een natuurlijke verhoging in het terrein bevond. Door
een smal water, mogelijk een deel van de Zandveldse
wetering,bereikte men de Lek.Voor het op peil houden van de
grachten was Utrecht verder aangewezen op het water van de
Vecht.
Als het kanaalvak Jutphaas - Vreeswijk in 1288 in gebruik
genomen wordt is het in eerste instantie een aanmerkelijke
verbetering ten opzichte van de oude route langs Het Gein en
de bochtige Hollandse IJssel.

Vaarroute van Utrecht naar de Lok vanaf het jaar 1373 tot 1892.
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Het scheepvaartverkeer neemt toe, ook komen er grotere
schepen. Nog geen honderd jaar later is de 'nieuwe vaart'
reeds te smal en heeft het onvoldoende diepgang. Een
bijkomend probleem was dat de bedding van de Lek zich
gedurende die periode had verplaatst in de richting van Vianen.
Als gevolg daarvan wordt de scheepvaart enorm belemmerd. In
1373 wordt de gehele vaarroute vanaf Utrecht tot de Lek op
stadskosten uitgebaggerd, verdiept en verbreed. Tegelijkertijd
wordt ook de dam bij de Wiersdijk opgeruimd en vervangen
door een sluizencomplex, direct aan de monding van de doorgetrokken Vaartse Rijn in de Lek.

Het blokhuis Gildenborch; 19e eeuwse lithografie door P. W. ran de
Weijér naar een ouder voorbeeld.
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Ter bescherming van de sluizen bouwen de Gilden van
Utrecht een zg. 'blokhuis' welke de naam GILDENBORG
krijgt.
'....ende tymmerden eenen toorn op dLe Uterdyck,daer 'sy die
slusen mede bescermen wouden voir hoer vian-'den,datmense
niet en vernielden, ende noemdent GILDENBORG, wont die
Ghilden van Utrecht dedent Tymmeren..'3
Door de bouw van de sluizen kon niet alleen een grote
belemmering in de vaarroute, de dam bij de Wiersdijk,
weggenomen worden, Utrecht kon door de sluisdeuren in
Vreeswijk meer of minder te openen,het waterpeil in haar
grachten enigszins regelen.
De bouw van Gildenborg is niet overal met instemming
begroet. De Heren van Vianen zien in Gildenborg een
regelrechte bedreiging van hun veiligheid en handelsverkeer.
Nadat ze de Hollanders hebben weten te overtuigen van de
dreiging die van het Vreeswijkse blokhuis zou uitgaan, wordt
het een jaar na de voltooiing belegerd. Zonder al te veel moeite
valt Gildenborg in handen van de Hollandse troepenmacht, die
er een Viaanse bezetting op nestelen. Kort daarna wordt Gildenborg echter door de Utrechtse troepen heroverd. De
onderhandelingen die daarop volgen resulteren in een
vredesverdrag. Ruim een eeuw blijft het betrekkelijk rustig
rond Gildenborg, de sluizen en het dorp Vreeswijk.
Het zijn de Hoekse en Kabeljouwse twisten die omstreeks
1480 de Nederlanden verscheuren. Ook Vreeswijk krijgt
van die twisten haar deel.
Vanwege de belangrijke strategische ligging van het dorp
wordt Vreeswijk in 1481 en 1482 door de Hollandse troepen
belegerd. Loopt het in 1481 nog gunstig af met Vreeswijk en
het blokhuis, hoe anders is dat het jaar daarop! Met een
legermacht van meer dan 12000 soldaten onder leiding van
Joost Lalaing wordt Gildenborg aangevallen.Hierbij gebruikt
men het zwaarste oorlogs materieel. Er worden kogels
afgevuurd met een diameter van meer dan 25 cm. De
Utrechtse bemanning van het blokhuis zien in dat verzet
nutteloos is en geven
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zich onder voorwaarde van vrije aftocht over.Ze laten daarbij veel
munitie en proviand achter in het blokhuis.Gildenborg wordt
door de Hollanders leeggeroofd en met de grond gelijk
gemaakt.Het puin verdwijnt in de sluiskolken en het hout wordt
meegenomen naar Holland.Ook de Vreeswijkse bevolking heeft
enorm geleden onder dit oorlogsgeweld: Huizen werden
geplunderd en in brand gestoken. Eén en ander had tot gevolg dat
de in 1458 aangelegde haven,die in 1478 nog was uitgebaggerd,
en de in 1472 verbrede en verdiepte Vaartse Rijn,onbruikbaar
waren geworden. 4 Nadat de Hollanders vetrokken waren is met
alle macht begonnen aan het herstel van de sluizen en de herbouw
van het dorp. De hiervoor benodigde gelden moesten worden
opgebracht door de verhoging van de accijns op bier en sterke
drank.

(Rijksarchief Utrecht. Top. Atlas no. 1028x).
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Een belangrijke verbetering aan het sluizencomplex
is in 1562 uitgevoerd.De bedding van de Lek had zich opnieuw
in de richting van Vianen verplaatst.Besloten is toen om vóór
de bestaande sluis een tweede schutsluis te bouwen.Door het
sluizencomplex a.h.w. te verlengen tot in de hoofdstroom van de
Lek konden de schepen gemakkelijker de Lek op- en
afvaren.Bovendien was de oude binnenkolk nu beter beschermd
tegen hoge waterstanden van de Lek.Een niet onaanzienlijk
voordeel was ook dat nu trapsgewijs geschut kon worden.
Een belangrijke verbetering van de vaart naar Vreeswijk is ook
de verbreding en verdieping die in 1604 plaats vindt.Een halve
eeuw later vervangt de stad Utrecht de stenen boogbrug over de
sluis door een ophaalbrug.Ook dat betekende een belangrijke
vooruitgang voor het scheepvaartverkeer.Rond 1750 is de
Vaartse Rijn door toeneming van het aantal schepen en hun
tonnage opnieuw aan verbreding en verdieping toe. Vanaf 1754
volgen regelmatig baggerwerkzaamheden die de vaarroute op
de gewenste diepte moeten houden.
Handelsverkeer van Amsterdam.
Hiervóór hebben we aangehaald dat de scheepvaartverbinding
Utrecht - Vreeswijk niet alleen van stedelijk of lokaal belang
was.Ook Amsterdam heeft enorm veel waarde gehecht aan goede
verbindingen met de grote rivieren van Nederland.
Vóór het jaar 1822 konden alleen zeer kleine schepen vanuit
Amsterdam binnendoor de Vecht bereiken.Grote schepen waren
genoodzaakt via de Zuiderzee naar Muiden te varen om daar de
Vecht te bereiken.Nadat ze daar op de Vecht waren
binnengeschut konden ze doorvaren naar de in 1609 gebouwde
Weerdsluizen te Utrecht,waar hen een nieuwe schutting
wachtte.Een dergelijke procedure volgde ook in de sluis bij
Vreeswijk eer eindelijk de Lek bereikt was.Het is duidelijk dat
deze bochtige,smalle en omslachtige waterweg voor Amsterdam
verre van ideaal was.
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Weliswaar heeft de stad Utrecht en later ook de Staten van
Utrecht gedurende vele eeuwen kosten noch moeiten gespaarde
Vecht en de Vaartse Rijn bevaarbaar te houden, voor
Amsterdams handelsverkeer was en bleef de route een
handicap.
Tijdens de Bataafse Republiek komt het trajekt van Utrecht
naar Vreeswijk in beheer en onderhoud var, het Rijk. Alleen van
dat laatste komt niet veel terecht ! _- 1819,als het aan de provincie
Utrecht wordt overgedragen is het totaal verwaarloosd.Ook het
sluizencomplex in Vreeswijk,gedurende de Bataafse Republiek
overigens in stads handen gebleven,bevindt zich in zeer slechte
staat.Grote stukken sluismuur zijn afgebroken en in de
sluiskolken gevallen,waar ze een regelrechte bedreiging voor de
scheepvaart waren. Er wordt dan al vele jaren onderhandeld
tussen het Rijk en de gemeente Utrecht over het herstel van de
sluizen.De overheid verlangde van Utrecht dat het de vervallen
sluizen zou opruimen en vervangen door een complex van grotere
afmetingen.Utrecht voelt daar vanwege de financieële
konsekwenties niet erg veel voor. Zij vinden een gedeeltelijke
restauratie voorlopig voldoende.In die tijd wordt de sluis
regelmatig voor het scheepvaartverkeer gesloten teneinde enige
reparaties uit te voeren. In 1811 is de doorvaart door de sluizen
van Vreeswijk gedurende langere tijd geheel onmogelijk als
twee nieuwe sluisdeuren moeten worden aangebracht. 5 Het Rijk
grijpt hierna in en laat een kleine schutsluis bouwen,even ten
oosten van de oude Sluis. 6 In 1817 is deze nieuwe sluis voor de
scheepvaart opengesteld. 7
Het duurt nog tot 1821 vóór dat Utrecht in staat is de
vervallen oude Sluis te vervangen door een groter,
sluizencomplex.Het is Amsterdam die de impasse waarin de
onderhandelingen verkeerden, doorbreekt. Ze verklaren nl.
bereid te zijn een deel van de kosten voor het herstel te willen
dragen, mits de gehele vaarroute van Amsterdam tot de Lek bij
Vreeswijk zou worden aangepast aan de eisen des tijds.
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Plattegrond van Vreeswijk omstreeks 1820. (Rijksarchief
Utrecht. Top. atlas no. 1007).

Het Rijk en Utrecht gaan akkoord met het Amsterdamse
voorstel.Het Koninklijk Besluit van 16 april 1821 zegt dan ook
dat er 'een kanaal voor grotere Rijn'schepen zal worden
gerealiseerd tusschen Amsterdam 'en de Lek bij Vreeswijk...'
De aanbesteding van het werk vindt nog datzelfde jaar
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plaats.Op 22 november 1821 wordt door de burgemeester
van Utrecht de eerste steen gelegd voor de nieuw te bouwen
sluizen in Vreeswijk. 8 Twee jaar later is de gehele vaarweg
van Amsterdam tot de Lek aangepast.Met een diepgang van
1,80 m en een breedte van bijna 10 meter voldoet ze
ruimschoots aan de gestelde eisen. Het traject niet alleen
breder en dieper geworden,ook alle bruggen in het traject zijn
beweegbaar geworden. Van de totaalkosten van f 660.000.werd f 180.000.door het Rijk gedragen.Het resterende bedrag
moest worden opgebracht door de beide steden.Als tegemoetkoming mocht Utrecht bij de Weerdsluis en bij de sluis in
Vreeswijk sluisgelden blijven heffen.Van de zijde van
Amsterdam ontstaat tegen die uitzonderingspositie van
Utrecht een enorme weerstand. Het liefst zagen zij de gehele
vaarroute vrij van tol-,brug- en sluisgelden.
Amsterdam heeft met de ingebruikname van het vernieuwde
kanaal haar handelspositie met de steden in Duitsland aanzienlijk
kunnen verbeteren. Hier komt dan ook de naam 'Keulse Vaart'
vandaan..
Het gaat met waterwegen hetzelfde als met de autosnelwegen:
Hoe breder de wegen,des te meer verkeer trekt het
aan,waardoor files en opstoppingen ontstaan.Zo ook in de
negentiende eeuw met de waterweg Amsterdam Vreeswijk. De
aanvankelijk ruim voldoende sluizen te Vreeswijk,geven na enige
jaren dezelfde problemen te kennen als de autowegen van
tegenwoordig:Er ontstaan wachttijden rond de Oude Sluis in
Vreeswijk.Ook de heffing van de sluisgelden is de Amsterdamse
schippers nog altijd een doorn in het oog.Mede door de steeds
groter wordende schepen voldoen de smalle en bochtige
waterwegen niet meer.De Kamer van Koophandel van Amsterdam heeft berekend dat een schip van 335 ton over het
traject Amsterdam - Keulen ongeveer f 5000. - aan sluis-,brugen tolgelden moest betalen.Een voor die tijd fabuleus
bedrag.9'
Opnieuw onderneemt Amsterdam de nodige stappen bij de
overheid.Door de regering wordt in 1852 een commissie
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ingesteld die zich buigt over de door Amsterdam gedane
voorstellen. Eén van de voorstellen is dat het Rijk de gehele
vaarroute, inklusief de sluizen te Utrecht en Vreeswijk in
beheer moet overnemen. De stad Utrecht,die haar
inkomsten uit de sluisgelden in gevaar ziet,weigert aan dit
plan medewerking te verlenen. Het sluisgeld voor een schip
van 225 ton bedraagt in 1851 in Vreeswijk f 9.- . Er passeren
dat jaar meer dan 8500 schepen de sluizen van Vreeswijk.
De inkomsten aan de Weerdsluis te Utrecht beloopt in die
zelfde periode een bedrag van omstreeks f 15.000.per jaar.
Overigens moet hierbij worden aangetekend dat het heffen
van sluisgeld in Vreeswijk voor een deel onwettig was.In een
Koninklijk Besluit van 1 juli 1828 wordt naast een verhoging
van het sluisgeld te Vreeswijk uitdrukkelijk bepaald dat de
Amsterdamse Rijnschepen van die verhoging zijn vrijgesteld.
De Vreeswijkse sluismeesters negeren die bepaling en
verlangen ook van de Rijnschepen de verhoging.
Alle verzoeken van Amsterdam en van overheidswege worden
door Utrecht NIET gehonoreerd.Utrecht stelt haar financieële
belangen veilig! De bemoeiingen van Amsterdam blijven niet
helemaal zonder succes:Het Rijk neemt in 1854 de gehele
waterweg van Amsterdam naar Vreeswijk, met uitzondering
van de bovengenoemde sluizen, in beheer over.Ook de
sluiswachters in Vreeswijk worden, door gerechtelijke
uitspraak gedwongen het onwettige deel der sluisgelden op te
geven.
In 1868 wordt door het gemeentebestuur van Amsterdam
bij de minister van Binnenlandse Zaken opnieuw aangedrongen op verbetering van de Rijnverbinding.Mede om
moeilijkheden met Utrecht uit de weg te gaan,wordt door
de Stadsingenieur,de heer J.G.van Niftrik, een nota
opgesteld,waarin gepleit wordt voor het graven van een
geheel nieuw kanaal van Amsterdam via Amersfoort en de
Gelderse Vallei,door de Betuwe naar Dodewaard.
Inmiddels hadden de ingenieurs van Provinciale Water-

Het plan van J. G. van Niftrik (1870)

staat van de minister opdracht gekregen een ontwerp te maken tot
verbetering van de bestaande vaart naar, Vreeswijk.De publikatie van de
heer Van Niftrik blijft bijna twee jaar in een Amsterdamse bureaulade
liggen.Als men na twee jaar het stuk weer ontdekt
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ls het te laat. De ingenieurs van de Waterstaat hebben inmiddels
hui: opdracht voltooid en hun plan ter verbetering van de
bestaande Keulse Vaart,bij de minister ingeleverd.Amsterdam
is het met dat plan totaal oneens. De meningsverschillen gaan
zelfs zo ver dat de Kamer van Koophandel van Amsterdam zich
met een schrijven tot koning Willem III wendt. Ze laten in dat
schrijven van het plan van Provinciale Waterstaat geen spaan
heel:De route via Utrecht is voor Amsterdam te lang,te
bochtig,te smal en heeft te weinig diepgang. Op enkele plaatsen
kunnen de schepen, zo zeggen ze, elkaar nauwelijks passeren.
Voor grotere schepen is en blijft de route via Utrecht,ook na
uitvoering der plannen van de Waterstaat ongeschikt.Ook de
heffing der tolgelden in Utrecht en Vreeswijk blijft hen een
doorn in het oog. Overigens zaten ze in Amsterdam niet meer
stil.De Nederlandse overheid en de Tweede Kamer worden in die
dagen overspoeld met brieven, nota's en voorstellen om vooral
krachtige en afdoende maatregelen te treffen tot het verbeteren
van Amsterdams Rijnverbinding. Ondubbelzinnig werd daarin
de voorkeur uitgesproken voor de route via Amersfoort en de
Gelderse Vallei. De minister van Waterstaat,Handel en
Nijverheid vindt het plan van Amsterdam te duur en spreekt zijn
voorkeur uit voor een verbetering van het bestaande traject.
Opnieuw protesteert Amsterdam met alle beschikbare
middelen.
Politiek Den Haag blijft gedurende de zeventiger jaren van de
vorige eeuw veelvuldig gekonfronteerd met Amsterdamse en
of Utrechtse voorstellen ter verbetering van de verbinding van
Amsterdam met de Rijn,Lek en Waal.Diverse voorstellen
zijn in de Tweede Kamer gebracht en verworpen.Als
uitvloeisel van alle geleverde voorstellen,plannen en
beschouwingen wordt op
6 januari 1881 bij de Staten Generaal een wetsontwerp
ingediend, welke luidt:'.... Voor rekening van den 'Staat
wordt een kanaal aangelegd,breed in den bodem 'ten minste
3,10 M.onder den waterspiegel,van het
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'Noordzee-kanaal bij de Stads Rietlanden te Amsterdam,met
eene ombuiging bewesten Utrecht, langs Vrees'wijk en Vianen
tot in de Merwede bij Gorinchem...'
Ondanks sterk afkeurende stemmen uit Amsterdam wordt het
voorstel op 27 juni 1881 in stemming gebracht en met 40 tegen
33 stemmen aangenomen. Een maand later doet de Eerste
Kamer dat eveneens. 10
Amsterdam heeft daarmee haar strijd om een goede verbinding
met de grote rivieren van Nederland verloren. Met die
constatering zijn we eindelijk aangekomen bij het
onderwerp,waar het ons bij de aanvang van dit artikel'om te
doen zou zijn:
De verbreding van de Vaartse Rijn en de bouw van de
Koninginnensluis in Vreeswijk.
DE BOUW VAN DE KONINGINNENSLUIS
In het volgende gedeelte geven we eerst een overzicht van de
werkzaamheden welke zijn uitgevoerd ten behoeve van de
verbreding van de Vaartse Rijn en de bouw van het
sluizencomplex.

WERKZAAMHEDEN.

DATUM
AANNEMER.
DATUM AANNEEMAANBE!
v
STEDING
SOM.
OPLEVE

Het verruimen van H.Bennik
Vaartse Rijn
te
De Liesbosch en De
Wiers bij Vreeswijk

12 --7
1882

Het bouwen van een J.Monster 25-10
schutsluis en het
te
1882
maken van de Voor- Putters
havendijken.
hoek.

171883

161249,

29-11 886111.
1887
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AANNEMER DATUM v DATUM v AANNEEM
AANBEOPLEVE
SOM.
STEDING
RING.

Het bouwen van een
ijzeren draaibrug
en het verruimen
der Vaartse Rijn
te Jutphaas,op de
plaats der oude
ophaalbrug.

J.de Haan
te
Arnhem.

30-5
1883

22-6
1885

90194.

Het maken van een
verbindingskanaal
van,de in aanbouw
zijnde schutsluis
naar het huis De
Wiers bij j Vreeswijk

J.Monster
te
Putters
hoek.

6-11
1883

29-11
1887

113469.
`

Het bouwen van 2
dubbele ijzeren
ophaalbruggen over
in aanbouw zijnde
schutsluizen te
Vreeswijk.

De Vries
& Robbé
te
Gorinchem

5-3
1884

12-12
1885

13559.

Het inrichten van
een aan het Rijk
behorende woning
bij de draaibrug
te Jutphaas.

A.C. Willemse t
Vreeswijk

13-8
1884

18-4
1885

1726.

Het bouwen van een
pontwachterswoning
te Vreeswijk

A.C. Willemse te
Vreeswijk

13-8
1884

25-4
1885

3850.

Het maken van
oevervoorzieningen
en het plaatsen
van
stoppalen.

A.Prins
te
Sliedrecht

10-9
1884

4-3
1885

9496.

WERKZAAMHEDEN

Het maken van
oevervoorzieningen
langs de Vaartse
Rijn.

AANNEMER

DATUM
DATUM
AANNEEM
AANBE- OPLEVE
SOM.
STEDING
RING.
.

J. van
Straten
te
Utrecht.

Het maken van voltooiingswerken bij
de schutsluis te
Vreeswijk.

F.Clerx
te
Boxtel

Het maken van een
gebouw voor het
sluispersoneel te
Vreeswijk.

C.M.Rozenburg te
Naaldwijk.

Het voltooien van
de voorhaven en 't
maken van wederzijdse havendijken
buiten de Lekdijk
bij Vreeswijk.

P.A.Bos
te
Gorinchem.

22-71885

8-12
1885

7-10
1885

17-3
1887

5940

14-10
1885

26-2
1887

27197.

13-8
1890

28-9
1891

93817.

7245

Tussentijds zijn door lokale aannemers nog verschillende kleine
werkzaamheden uitgevoerd.De totaalkosten van het trajekt De Liesbos
- De Lek bij Vreeswijk hebben, zonder de kosten van aankoop
landerijen en de onteigeningskosten,ruim f 1.430.000.- bedragen. Met de
kosten van aankoop en onteigening meegerekend is meer dan
f 1.868.000.- uitgegeven.
Onteigeningen te Jutphaas en Vreeswijk.
Wat de onteigening der percelen betreft,zijn in Jutphaas meer dan
twee maal zoveel percelen onteigend,
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Terwijl terwijl de totale oppervlakte der percelen niet veel
verschil vertoont.De aankoopsommen der percelen te Jutphaas
en Vreeswijk vertonen echter weer een zeer groot verschil:
Overzicht van het aantal onteigende percelen,de totaaloppervlakte en de koopsommen.

GEMEENTE.

AANTAL TER
ONTEIGENING
AANGEWEZEN
PERCELEN.

Jutphaas
Vreeswijk

97
44

Totaal

141

OPPERVLAKTE
DER ONTEIGENDE PERCELEN. KOOPSOM.

22,3 ha.
19,2 ha.

342966,
95709,

41,5 ha

438675,

Aanvang der werkzaamheden.
Mogelijk bevreesd voor Amsterdamse stappen de uitvoering der
werkzaamheden alsnog te beletten of te vertragen, geeft het Ministerie
van Waterstaat, Handel en Nijverheid opdracht onmiddellijk de
voorbereidende werkzaamheden aan te vangen.
Voor het jaar 1882 is begonnen zijn bij Amsterdam al werkzaamheden
in gang gezet en bij Nigtevecht de eerste onteigeningsprocedures
ingesteld.
Zou de voorkeur van politiek Den Haag voor de verbering van het
oude trajekt boven de aanleg van een geheel nieuw kanaal,ook niet
ingegeven kunnen zijn door het feit dat in Jutphaas en Vreeswijk
reeds in 1872 landerijen door het Rijk waren aangekocht?" Immers
in die periode is een 'Commissie van Aankoop van Landerijen,ten
behoeve van de VERBREDING VAN DEN
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VAARTSCHEN-RIJN' in onze omgeving aktief.Deze vroegtijdige aankoop heeft wel tot gevolg dat ook in Jutphaas en
Vreeswijk spoedig begonnen kan worden met de uitvoering
der werkzaamheden.
Uit de tabel op pag.19-21 blijkt,dat de eerste aanbestedingen in
1882 hebben plaatsgevonden.Kort daarna wordt in Jutphaas en
Vreeswijk al volop gewerkt aan het plan.
Als eerste projekt wordt het verruimen van de Vaartse Rijn
tussen het huis De Liesbos en De Wiers ter hand genomen. Dit
werk is,op enkele knelpunten in de kom van het dorp Jutphaas
na,het daaropvolgende jaar voltooid. Ook de bouw van de
Koninginnensluis wordt nog in 1882 aanbesteed.
1883:
Aanbesteed wordt de bouw van een ijzeren draaibrug te
Jutphaas,ter hoogte van kasteel Rijnhuizen.Op pag.25 vindt men
van die brug een summiere beschrijving,terwijl de uitslaande
kaart tegenover pag.24 ons een beeld van die brug verschaft.
In 1883 wordt ook het graven van een verbindingskanaal van de
te bouwen schutsluis in Vreeswijk naar het huis De Wiers
aanbesteed.12
1884:
De draaibrug te Jutphaas is gereed gekomen en in gebruik
gesteld.Rondom de brug worden nog enkele graafen
grondwerken uitgevoerd,die een jaar later zijn voltooid.
Aanbesteed worden:
a:Het bouwen van twee dubbele ijzeren ophaalbruggen over de in
aanbouw zijnde schutsluis te Vreeswijk.
b:Het inrichten van een aan Rijkswaterstaat behorende woning
bij de nieuwe draaibrug in Jutphaas, tot een
brugwachterswoning.
1885:
De in 1884 aanbestede werken worden in de loop van het jaar
voltooid.
Aanbesteed wordt:
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De bouw van een gebouw voor het sluispersoneel.
1886:
In dit jaar vinden geen belangrijke aanbestedingen plaats.0ok werken
van enige importantie worden niet opgeleverd.
1887:
In de loop van het jaar zijn de volgende werkzaamheden voltooid en
opgeleverd:
a: De in 1882 gestarte werkzaamheden aan de eigenlijke sluizen.
b: De in 1883 begonnen aanleg van het verbindingskanaal tussen De Wiers en het sluizencomplex.
c: De in 1885 begonnen bouw van het gebouw ten be
hoeve van het sluispersoneel.
Ook de aanleg van de voorhavendijken,in 1882 aanbesteed wordt
officieel in 1887 opgeleverd.Tijdens de aanleg van deze dijken zijn er
dermate grote problemen opgetreden dat daarover op pag.26 e.v. een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd.
De voltooiing van de bouw van de schutsluizen betekende niet dat het
gehele complex direkt daarna in gebruik kon worden genomen.Bij
Utrecht is men nog met man en macht bezig met de aanleg van de
omleidingsroute rond de stad. Ook in Vreeswijk wordt nog volop
gewerkt.De voorhavendijken mochten weliswaar opgeleverd zijn,het
waterschap eist langdurige en zware proefnemingen,voor dat
toestemming wordt verleend tot het doorgraven van de oude Lekdijk.
De draaibrug te Jutphaas.
De werkzaamheden ten behoeve van de verbreding van de Vaartse
Rijn hebben het dorpsleven in Jutphaas en Vreeswijk niet onberoerd
gelaten.Naast de hinder voor het scheepvaartverkeer zelf,was er voor
de inwoners van beide dorpen de hinder en overlast van bevuilde
wegen en van geluidsoverlast, terwijl bij de Vreeswijkse winkeliers
de vrees bestond dat zij hun klandizie zouden kwijtraken.
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Naast de onteigening van percelen grond in de beide dorpen,zijn in
Jutphaas ook enige woningen afgebroken. Toch blijkt er onder de
lokale bevolking weinig tegenstand te zijn tegen de plannen van de
overheid. Alle voor de verbreding benodigde percelen zijn bij
minnelijke schikking in bezit van de overheid gekomen.Omdat het te
ver voert hier de percelen afzonderlijk te beschrijven,volstaan we met
de tabel op pag. 22.
De bouw van de draaibrug,het verruimen van de Vaartse Rijn aan
weerszijden van de brug is op 30 mei 1883 aanbesteed.Aannemer is
de fa. De Haan uit Arnhem die de opdracht binnen anderhalf jaar
voltooid. Er resten alleen nog enige werkzaamheden op de plaats
waar de oude ophaalbrug heeft gelegen. De nieuwe draaibrug was er
één van de zeven identieke bruggen in het trajekt Amsterdam Vreeswijk. De brug was 360° draaibaar.De totale lengte van de brug
bedroeg 34 meter,bij een breedte van 3,5 meter. Het totale gewicht: 62
ton.De maximale doorvaartopening aan beide zijden 14 meter.
Het frame van de brug was samengesteld uit 2 hoofdliggers en een
aantal dwarsliggers. De beide hoofdliggers fungeerden tevens als
brugleuning. In het midden van de brug was onder de dwarsliggers
een plaat gemonteerd, welke om een as kon draaien.Deze as,welk in
feite de gehele brug moest dragen, was in een stenen voet
verankerd, welke midden in het kanaal stond.
Voor het bewegen van de brug was een tandwielstelsel aangebracht,
welk door 2 draaimechanismen in werking gesteld kon worden. Eén
van die mechanismen was als reserve aangebracht.Het geheel was
zodanig gemaakt dat versleten onderdelen op vrij simpele wijze
vervangen zouden kunnen worden
Helaas is de brug begin 1981 gesloopt om plaats te maken voor een
nieuwe Rijnhuizerbrug, die de toenemende drukte te land en te water
beter verwerken kon. Pogingen van particulieren om de oude
draaibrug voor sloop te behoeden zijn allen op niets uitgelo-
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pen.De overheid heeft bij de beslissing tot sloop, harde economische
maatstaven laten prevaleren bover: de cultuurhistorische waarde
van de brug.
Bouw van de Koninginnensluis.
Uit de tabel op pag.19-21 blijkt dat de aanbesteding van de bouw van
de sluis,het maken van de voorhavendijken en het graven van een deel
van de voorhaven b i n n e n de bestaande Lekdijk,heeft
plaatsgevonden op 25 oktober 1882.
De bouw van het eigenlijke kunstwerk - het sluizencomplex - heeft
geen noemenswaardige problemen opgeleverd.Hoe anders is dat met
het maken van de oostelijke en de westelijke voorhavendijk. Voor een
overzicht van het sluizencomplex wordt verwezen naar de uitslaande
kaart tegenover pag.32.
Bouw van de voorhaven en de voorhavendijken.
De werkzaamheden aan de voorhaven zijn op 4 april 1883 begonnen
met het graven van een bouwput voor de buitensluis en een vijftig
meter lang gedeelte van de voorhaven binnen de bestaande Lekdijk.
De vrijkomende grond uit de bouwput,zou volgens bestek gebruikt
worden voor het ophogen van het bouwterrein. Voor het ophogen van de
beide dijklichamen zou eveneens gebruik worden gemaakt van de
grond uit de bouwput. Kort na de aanvang van het werk ontstaan
ernstige verschillen tussen enerzijds Rijkswaterstaat met de
aannemer en anderzijds de Dijkgraaf en de Hoogheemraden van het
Waterschap Lekdijk-Bovendams. De beheerder van de Lekdijk is van
mening dat de vrijkomende grond te veel veen en of veenachtige grond
bevat,wat naar hun mening NIET in het dijklichaam mag verwerkt
worden.In het bestek wordt volgens de Dijkgraaf duidelijk over 'grond'
gesproken. En 'veen' is geen grond redeneert men bij het Waterschap.
Aanvankelijk negeren Rijkswaterstaat en aannemer de opmerkingen
van het Waterschap.Nadat de Dijkgraaf heeft laten
weten,dat,wanneer zou worden voortgegaan met het storten van veen
in het dijklichaam, er geen
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vergunning door het Waterschapsbestuur zal worden afgegeven
tot het doorgraven van de oude Lekdijk, worden de
werkzaamheden gestaakt.De daarop volgende verwijdering van
het veen heeft een vertraging van meer dan een jaar tot gevolg.
Op 30 juli 1884 is het veen uit de westelijke havendijk verwijderd. Een
half jaar later is dat het geval met de oostelijke voorhavendijk.Het
verwijderde veen is daarna gebruikt als opvulling achter de
inmiddels gemetselde muren van de schutsluis.
Nadat de beide voorhavendijken met grond en klei zijn opgewerkt
tot een hoogte van 5 meter treedt in de nacht van 9 op 10 juni
1885,over de gehele lengte van de westelijke voorhavendijk een
grondverschuiving op. Een deel van de reeds gestorte betonnen
havenbodem wordt opgeperst en vernield. Na een rustperiode van
twee maanden wordt de aangerichte schade hersteld.Als de dijken op
de oude hoogte zijn teruggebracht treden nieuwe verzakkingen op.
Op 8 november 1885 wordt de bouwput,na enige tijd onder water te
hebben gestaan, drooggemalen, waarbij opnieuw
grondverschuivingen en verzakkingen optreden. De gehele
westelijke voorhavendijk zakt bijna een meter weg en vernield
daarbij weer de havenbodem. Ook de oostelijke voorhavendijk heeft
te lijden van verzakkingen en scheuring over het gehele tracé. Op 18
juli 1885 verdwijnt er zelfs een groot deel van de oostelijke dijk in de
bouwput. Er wordt nieuwe grond aangevoerd,maar ook dat
verdwijnt naar de bodem van de bouwput. Op 30 augustus wordt de
aanvoer van klei en grond voor deze dijk gestaakt om ook deze dijk
gelegenheid te geven zich te 'zetten.' De aannemer,fa.Monster te
Puttershoek, komt door al die tegenspoed in financieële problemen
en gaat failliet. Op dat moment zijn de overige werkzaamheden al
zeer ver gevorderd: De sluismuren zijn al gemetseld, de sluisdeuren
al in het binnen- en middenhoofd geplaatst, terwijl de sluisdeur voor
het buitenhoofd daartoe gereed ligt.
Nadat de aannemer de bouwplaats heeft verlaten krij-
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gen de bij de aanbesteding verlangde borgen,de fa. J.Hillen te
Grave en F.H.M. Stoltzenberg te Roermond opdracht het werk
te voltooien.Deze maken bezwaar tegen de gevoerde werkwijze
en verlangen van Rijkswaterstaat voorzieningen die het
verzakken van de dijklichamen moeten tegengaan.
Deze voorzieningen zouden moeten bestaan uit het maken van een
zandlichaam over de hele lengte van de beide
voorhavendijken.Tot 5 meter onder A.P. moest zand gestort
worden tussen de voet van de dijken en de voorhaven. Nadat de
aannemers met Rijkswaterstaat en het Waterschap tot
overeenstemming gekomen waren over de te volgen werkwijze én
de daaruit voortvloeiende kosten, wordt het werk op 15 juni 1886
hervat. Met man en macht wordt aan de dijken gewerkt.Twee
maanden later is het stortebed en de westelijke voorhavendijk
hersteld.Opnieuw treden er,zij het in veel mindere
mate,verzakkingen op.Was bij voorgaande verzakkingen de
bodem van de voorhaven steeds vernield, ná het aanbrengen van
het zandlichaam blijft de bodem intakt.De nu optredende
verzakkingen worden toegeschreven.aan inklinken en 'zetten' van
de grond. Uit voorzorg heeft men wel de voeten der beide dijke
met basalt- en steenblokken verstevigd. In 1887,de dijken zijn
dan inmiddels op 7,4 meter boven Amsterdams Peil gebracht, treden
nieuwe verzakkingen op,welke echter niet verontrustend zijn. Ook
hier wordt dat toegeschreven aan het zetten van de dijken.
Uit bovenstaande opsomming der werkzaamheden en de
daarmee gepaard gaande problemen spreekt zeer duidelijk met
welk een gigantische moeilijkheden de aannemers te kampen
hebben gehad. Als we beseffen dat praktisch al het werk zonder
mechanische hulpmiddelen is uitgevoerd,kunnen we begrijpen
dat de mensen toen niet ten onrechte met de handen in het haar
hebben gezeten.

Kanaal
Amsterdam -Merwede.
Type van eene draaibrug
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Proefnemingen rond de dijklichamen.
Door het Bestuur van het Waterschap was destijds,bij het
opmaken van het bestek,bedongen dat het gedeelte van de
voorhaven,liggend tussen de beide dijken, de buitensluis en de
nog bestaande oude Lekdijk, uitvoerig zou worden getest
alvorens zou kunnen worden overgegaan tot het weggraven van
de Lekdijk. Als in september 1887 de technische werken rond
de aanleg van de dijklichamen zijn voltooid,wordt op 1 oktober
begonnen de kom met water te vullen.De volgende dag moet
dat werk worden gestaakt omdat nieuwe verzakkingen zijn
opgetreden. Twee weken later wordt, als de dijklichamen zijn
hersteld,dezelfde procedure nogmaals uitgevoerd.De kom
wordt gevuld tot een hoogte van 6 meter boven A.P. Het water
wordt daarin gedurende een periode van drie weken gehouden.
In die tijd mag het water niet beneden een tevoren berekend peil
zakken,teneinde de doorlaatbaarheid van de dijklichamen te
controleren.Na verloop van deze periode bleek dat het water
inderdaad niet beneden dat peil was gezakt.De proefneming
werd beëindigd en het water via de nieuwe sluis op de Vaartse
Rijn gelaten.
Vervolgens zijn de dijken met klinkers bestraat, waarna de
oplevering van de schutsluis,de oostelijke en de westelijke
voorhavendijk en het gedeelte van de voorhaven volgde.
Mochten Rijkswaterstaat en aannemers van mening zijn dat
het werk in orde was en kon worden overgegaan tot de laatste
fase van het werk te Vreeswijk: Het weggraven van dat deel
van de Lekdijk wat het sluizencomplex nog scheidde van de
rivier de Lek, het Waterschap van de Lekdijk-Bovendams
oordeelde anders! Weliswaar was een der mensen van het
Waterschap aanwezig geweest bij de hierboven genoemde
proefnemingen en had ook hij geen gebreken geconstateerd;
later echter was een deel van de aangebrachte klinkerbestrating
voor een deel een weinig gezakt. Het Waterschap weigerde
daarop de vergunning af te geven de Lekdijk weg te graven.
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Tijdens de daaropvolgende besprekingen wordt besloten de
dijklichamen nog enige tijd te geven zich te zetten en één en
ander door meting en peilingen onder controle te houden. Na
anderhalf jaar blijkt dat de beide dijklichamen geen werking
meer vertonen. De bestratingen worden hersteld.Opnieuw eist
het Waterschap dat de dijken uitvoerig zouden worden getest;nu volgens een verzwaarde versie van de eerste
proefnemingen in 1887.
Het is overigens niet verwonderlijk dat het Waterschap
dergelijke zware eisen stelde aan de dijklichamen.Vers in het
geheugen van het Waterschapsbestuur lag nog het jaar 1876,waarin
Vreeswijk eern zeer kritieke periode kende.In de aan 1876 voorafgaande jaren was het gehele Lekdijk-profiel verhoogd, met
uitzondering van een gedeelte onder Vreeswijk. Men had het niet
nodig geoordeeld dat gedeelte op te hogen,omdat daar in de
toekomst toch een nieuwe sluis zou worden gebouwd !
Het jaar 1876 gaf gedurende lange tijd een ongekend hoge waterstand
van de Lek te zien.Op verschillende gedeelten van het niet
verhoogde dijkvak stond het water hoger dan de kruin van de
dijk.Overstroming wist men ternauwernood te voorkomen door
het plaatsen van zg.'kistdammen',ook wel opkistingen genoemd.
Dat zijn nood-waterkeringen,bestaande uit twee rijen boven op de
kruin van de dijk geslagen palen,waar een houten bekisting op was
bevestigd.De tussenliggende ruimte werd opgevuld met
grond,zand of ook wel mest.
Hiernaast ziet
men een voorbeeld van

zulk een kistdam.,,
Dergelijke
noodvoorzieningen
werden ook wel vervaardigd van gevlochten wilgentakken,dichtgesmeerd en opgevuld met klei.

:maal Amsterdam Merwede.

. -1

anzicht buitenfront - - -van -hel
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Het bewuste dijkvak is nog voor de aanvang van de
werkzaamheden rond de bouw van de Koninginnensluis
verhoogd tot één meter boven het hoogste waterpeil
van 1876.13
Nadat de proefnemingen rond de voorhavendijken in december
1890 en januari 1891 zijn uitgevoerd en geen gebreken zijn
geconstateerd, wordt door het bestuur van het Waterschap
toestemming verleend de oude Lekdijk te doorgraven,teneinde
de verbinding van de Vaartse Rijn met de Lek te realiseren. De
laatste fase van het werk was reeds op 13 augustus 1890
aanbesteed en voor f 93817,- aangenomen door de fa.P.A.Bos te
Gorinchem.Op 28-september 1891 wordt ook die laatste fase
van het gigantische project opgeleverd.
De bewoners van Vreeswijk ten opzichte van de nieuwe sluis.
Hierboven is in beperkte vorm weergegeven welke de
werkzaamheden zijn geweest m.b.t. de verbreding van de
Vaartse Rijn en de bouw van de Koninginnensluis in
Vreeswijk.
Interessant is de vraag hoe de inwoners van Vreeswijk
stonden tegenover de nieuwe sluisden nieuwe sluis die al het
scheepvaartverkeer uit de kom van het dorp weg dreigde te
halen.
De Vreeswijkse bevolking,en zeker de winkeliers, blijken dan
ook in het geheel niet ingenomen te zijn met de nieuwe sluis.Er
dreigde voor velen van hen gebrek aan klandizie en dus
inkomsten.Het is in dit verband zinvol de Utrechtsche Courant
uit die tijd
te citeren: 14
'VREESWIJK,29 Oct. Heden werden alhier de voor'haven en
de groote schutsluis,benevens het verbin'dingskanaal van deze
met den Vaartschen Rijn,voor 'het scheepvaartverkeer
opengesteld. Zonder eenig 'vertoon van feestelijkheid had deze
openstelling
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'plaats. Alleen van de sluiswachterswooning wapperde 'de
driekleur.In het dorp zelf gaf niemand door het 'uitsteken der vlaggen
eenig blijk van belangstel'ling. En geen wonder ! Men is hier nog zeer
in het 'onzekere of de openstelling van de nieuwe schut'sluis wel ten
voordeele van het dorp zal strekken. 'Bovendien ligt de nieuwe
schutsluis buiten de kom 'der gemeente,zoodat nu alle
schepen,behalve die 'welke noodzakelijk in de kom moeten lossen of
laden, 'ons dorp voorbij of omvaren.Vreeswijk heeft daar'door veel
van zijn levendig en vroolijk aanzien 'verloren, en vooral vreezen de
neringdoenden, dat 'veele schippers zich voortaan elders zullen voor'zien van hetgeen zij noodig hebben .......................................'
Die vrees duurt echter niet lang. Spoedig blijkt dat
de nieuwe sluis op de handel en nijverheid een grote
aantrekkingskracht uitoefend. Weldra verrijzen aan de westelijk
gelegen kanaaldijk, de eerste woningen en winkels. Evenals in de
Dorpsstraat, langs de oude Sluis, worden aan de kade bij de
Koninginnensluis bijna huis aan huis winkels en kleine bedrijven gevestigd.Zonder uitzondering waren die georiënteerd op de
scheepvaart in de nieuwe sluis.Onder de zakenlieden die er zich
vestigden waren echter weinig Vreeswijkse-handelslieden. Praktisch de
gehele middenstand van de Handelskade is van buiten Vreeswijk afkomstig.
Enige statistische gegevens.
In 1835 telde Vreeswijk 1023 inwoners,welk aantal in 1840 is
opgelopen tot 1078.Gedurende vijftig jaar vertoont het inwonertal van
Vreeswijk jaarlijks een geringe verhoging.Op 1 januari 1890, dus nog
voor de opening van de Koninginnensluis,is het inwonertal opgelopen
tot 1469.
Na de ingebruikname van de Koninginnensluis stijgt het
inwonertal explosief.Die bevolkingsaanwas is voornamelijk toe te
schrijven aan een vestigings-
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overschot.In mindere mate heeft ook het geboorteoverschot
bijgedragen tot de inwonersvermeerdering.
Op 31 december 1930 telde Vreeswijk 3386 inwoners, hetgeen
bijna 2,5 maal zoveel is als in 1890.Anders gezegd: In de periode
van 1840 tot 1890 steeg het inwonertal met 391 tegen een stijging
van 1917 personen gedurende de periode 1890-1930.
Van de 3386 inwoners in 1930 oefenden 1194 personen een
beroep uit.Van 716 stond het beroep direkt of indirekt in
verband met de scheepvaart= 6 0 % van de beroepsbevolking.
Ondanks de sombere voorspelling van de correspondent van de
Utrechtsche Courant brak er voor de middenstand van Vreeswijk
een gouden tijd aan.Dat werd mede in de hand gewerkt door de
lange wachttijden, welke ook bij de nieuwe sluis in de loop der jaren
zijn ontstaan.Schippers die in de grote steden hun schepen hadden
geladen of gelost,gunden zich daar geen tijd tot het doen van inkopen
voor gezin en of schip. Ze wisten dat ze daarvoor in Vreeswijk ruimschoots de gelegenheid zouden krijgen. Volgens de Bedrijfstelling
door het C.B.S.in 1930 5 uitgevoerd,komen in ons land in gemeenten
met minder dan 5000 inwoners,op iedere 55 inwoners één winkel
voor.De gemeente Vreeswijk kende een veel groter winkelbestand.
Daar was op iedere 38 inwoners een winkelbedrijf.
Omstreeks 1915 is de huidige Handelskade volgebouwd; er zijn zelfs
enige zijstraten aangelegd.Aanvankelijk was de trek van de autochtone
bevolking naar deze nieuwbouwwijk aan de westzijde van het
Merwedekanaal - het is immers de vaart van Amsterdam naar de
Merwede - zeer matig.Slechts bij uitzondering vestigt de bevolking
van Vreeswijk zich in de nieuwe wijk.Deze tendens is ook nu nog
duidelijk aanwezig. Vreeswijkers trekken niet graag naar de
nieuwbouwwijken van het huidige Nieuwegein.Bij de autochtone
bevolking,die door woningnood gedreven een woning heeft moeten
betrekken buiten het oude dorp,is de
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hang aan het oude dorp nog zeer sterk aanwezig.
De officieële opening van de Koninginnensluis.
De regering was er destijds in haar wetsontwerp van uit gegaan
dat het gehele traject Amsterdam - Gorinchem in een tijdsbestek
van vier jaar uitvoerbaar zou zijn.De kosten waren daarbij op 12
miljoen begroot. In werkelijkheid heeft het ruim twaalf jaar geduurd
en 20 miljoen gulden gekost. Op 1 augustus 1891 kon het
kanaalvak Amsterdam-Nigtevecht reeds officieel in gebruik
genomen worden. Twaalf maanden later is dat het geval met het
traject Nigtevecht - Vreeswijk.
Zodra bekend was geworden dat de Koningin-Regentes
en de toen nog jonge Koningin Wilhelmina op 4 augustus 1892 de
sluizen bij Vreeswijk officieel in gebruik zou stellen,stonden de
lokale dagbladen bol van het nieuws over het Merwedekanaal.In
de Utrechtsche Courant verschijnen redaktionele stukken waarin
de loftrompet wordt geblazen over het voltooide werk. In kort
bestek wordt de geschiedenis van de verbinding van Amsterdam
met de Lek beschreven en komen de voordelen van de nieuwe
vaarverbinding voor de steden Amsterdam en Utrecht,uitvoerig 16
aan de orde. De Kamer van Koophandel van Amsterdam, inziende
dat gedane zaken geen keer nemen, is van mening dat de officieële
ingebruikname van het kanaal,ook al zijn zij nog steeds voorstander
voor een kanaal door de Gelderse Vallei, niet onopgemerkt voorbij
mag gaan. Nadat de beide koninklijke gasten te kennen hebben
gegeven bij de opening aanwezig te zullen zijn,wordt door de Kamer
van Koophandel een commissie in het leven geroepen die de
feestelijkheden moet voorbereiden.De commissie stelt een
programma op voor de feestelijkheden,welke in totaal twee dagen
in beslag zullen nemen.
Utrechtsche Courant no.1608 - 2 augustus 1892:
'De volgende maatregelen van orde zijn met het oog 'op de
opening van het Merwedekanaal op 4 Aug. door
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'den Commissaris der Koningin vastgesteld:
Art.1 .: Op het kanaal van Nigtevecht tot Utrecht worden geen
vaartuigen toegelaten voor de aankomst der stoomboot
waarop zich HH.MM, de Koningin en de Koningin-Regentes
bevinden.
Art.2.:

Art.3.:

De bruggen en de sluis over het kanaal van Nichtevecht tot
Utrecht blijven gesloten tot de aankomst der stoomboot
waarop zich HH.MM. de Koningin en de Koningin-Regentes
bevinden.
De bruggen over het kanaal van Utrecht naar Vreeswijk en
de groote rijkssluis aldaar, alsmede de Doorslagbrug te
Jutf aas blijven gesloten van des midd-ags 12 uur tot de
aankomst der stoomboot waarop zich HH.MM. de
Koningin en de Koningin-Regentes bevinden

Art.4.:

De sluis op den Vaartschen Rijn bij Rotsoord wordt door de in
de richting naar Vreeswijk varende schepen niet doorgevaren
van des namiddags één uur tot de komst der stoomboot,
waarop zich HH.MM. de Koningin en de KoninginRegentes
bevinden,op den Vaartschen Rijn.
Art.5 .: De zich op het kanaal,tusschen de sluis bewesten Utrecht en
Vreeswijk bevindende vaartuigen zullen van des namiddags
één uur tot het voorbijvaren der stoomboot waarop HH. MM.
de Koningin en de Koningin-Regentes zich bevinden, langs
den Oostelijken oever van het kanaal ligplaats moeten nemen.
Art.6.:

Wanneer de stoomboot,waarop zich HH.MM. de Koningin en
de Koningin-Regentes bevinden,en de onmiddellijk
daarachter volgende stoombooten voorbij gevaren zijn,kunnen
de zich op het kanaal bevindende schepen de ligplaats
verlaten,met dien verstande,dat de in de richting naar
Vreeswijk varende schepen rang nemen achter de voorbij
varende vaartuigen.
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Art.7.:

Art.8.:

Art.9.:

De artikelen 4 en 5 zijn niet van toepassing voor de in
geregelde beurt varende passagiers booten,mits de
gezagvoerders zorgen,dat de stoomboot waarop zich
HH.MM.de Koningin en de Koningin-Regentes
bevinden,noch in mede- noch in tegenliggende richting
worde voorbij gevaren, maar hunne schepen bijde
nadering tijdig ligplaats doen nemen aan den oostelijken
oever,waarna art.6 toepasselijk is.
Van stoomvaartuigen moeten de vuren zoodanig worden
geregeld,dat tijdens het voorbijvaren der
stoomboot,waarop zich HH.MM.de Koningin
en de Koningin-Regentes bevinden,zoo min mogelijk rook
uit den schoorsteen komt, en geen stoom worde uitgelaten.
De gezagvoerders van alle zich op het Merwedekanaal
bevindende vaartuigen worden uitgenoodigd tot
bevordering der goede orde mede te werken, en hunne
vaartuigen met vlaggen te versieren.

Ook de feestelijke vaart vanaf Amsterdam wordt uitvoerig in de
Utrechtsche Courant beschreven.Ook daarvan volgt hier het
woordelijk verslag:
Opening van het Merwedekanaal.17
'Reeds dadelijk toen wij gistermorgen, negen uur,met 'den trein van
de Oosterspoor aan het Amsterdamsch 'Centraalstation aankwamen,
trof ons de feestelijke 'aanblik van het IJ. Op alle schepen in den
omtrek 'van de Ruijterkade,was men bezig de vlaggen te
'hijschen.En hoe meer het uur van afvaart naderde, 'des te meer
nam de drukte en het gewoel toe.Duizen'den menschen stroomden
naar de kaden,voornamelijk 'met het doel de Koninginnen te
zien,wier komst 'tegen circa elf uur was aangekondigd.Met elke
'oogenblik verschenen er nieuwe bootjes en boeiers 'op het
watervlak,de meesten feestelijk gepavoiseerd,

37

'allen met den vaderlandschen driekleur.Het IJ had
'in het bonte gewemel een lustig en levendig aanzien
'en niet minder de IJkant,waar de overtalrijke menig
'te met ongedulde de klok van elf uur verbeidde.
'Toen het oogenblik daar was,dat de Koninklijke trein
'in het gezicht kwam,ging er uit de menigte een har
'telijk gejuich op. Op het perron had een compagnie
'van het 7e Regiment Infanterie met het Regiments
'vaandel en de stafmuziek, de eerewacht betrokken.
'HH.MM. werden door de Directie der Holl.IJz.Spoorw.
'mij. naar de open rijtuigen geleid, waarin zij zich
'onmiddellijk naar de aanlegplaats voor de CERES
'begaven,op welke boot zij den feestelijken tocht
'zouden maken.De Burgemeester van Amsterdam en de
'president der K.v.K.,de heeren Vening Meinesz. en
'Cordes,complementeerden hier de Vorstinnen,van welke
'door de jongejuffr. D.Hijmans en D.vd.Wall Bake,
'bouquetten werden aangenomen.
'Onmiddellijk nadat HH.MM. hadden plaats genomen,
'werden de touwen, waarmede de boot was vast gemeerd,
'losgemaakt en terwijl de muziek op het havenbootje,
'in de nabijheid het Wilhelmus deed hooren,stak de
'flotille onder een oorverdoovend gejuich der menigte
'van wal.Eerst een bootje van de havenpolitie,daarop
'de CERES met de Koninklijke gasten,gevolgd door het
'havenbootje met twee muziekcorpsen en vertegenwoor
'digers der pers,waarna drie andere booten met tal
'van invités van de Amsterdamsche Kamer van Koophan
'del. Op de CERES bevonden zich behalve de Koningin
'nen, de hoogste autoriteiten,als de ministers Van
'Tienhoven en Lely,de Duitsche gezant,de Burgemees
'ters van Amsterdam en Utrecht,alsmede de voorzitters
'der Kamer van Koophandel der plaatsen. Tal van leden
'van Duitsche handelskamers waren opgekomen.De offi
'cieele stoet werd gevolgd door een aantal particu
'liere booten uit Amsterdam en Utrecht,gevuld met
'een talrijke schare belangstellenden.
'Overal waar de flotille passeerde,werd zij met
'hoera-geroep en hulde betuigingen begroet.Op het
'WACHTSCHIP,op de CASTOR en POLLUX en op de
WASSENAER
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'die op stroom lagen, paradeerden de schepelingen in
'het want. De leden der Kon.Ned. Roei- en Zeilvereen.
'en der Vereen. Het IJ hadden zich met hun vaartuigen
'in de voorhaven opgesteld.
'Te half twaalf bereikte men de sluisen bij Zeeburg.
'Te twaalf uur werd op de booten met officieele ge
'noodigden het dejeuner gebruikt,geleverd door Zomer
'dijk Bussink. Het menu luidde:"Consommé à la volail
'le, petits paté au riz de veau,medaillons en cheau
'froix à la Lucullus,Poulst de grain au chasseur,
'pouding à la Nesselrode glacé,Fruits Dessert."
'De beide oevers van het kanaal vertoonden gedurig
'een ste-eds afwisselenáen reeks van tooneelen.In
'Nichtevecht,dat men te half één passeerde,stond het
'Dagelijksche Bestuur met den Raad bij de brug. Te
'Nieuwersluis stonden de pupillen van de Pupillen
'school opgesteld.De knapen zongen in het voorbij
'varen de vaderlandsche liederen.Te Loenen passeerde
'men omstreeks 2 uur.Op verschillende punten in de
'gemeente Utrecht was een aanzienlijke menigte samen'gestroomd,die zich vooral nabij 'Oog in Al
' concen'treerde,waar de schutterij muziek onder directie
'van den heer Coenen stond opgesteld.Op het gedeelte
'Vreeswijk - Utrecht was het zeker niet minder druk
'dan op dat van Amsterdam tot de sluizen.Bijzonder
'feestelijk zag de gemeente Jutf aas er uit.Deze was
'op het fraaist getooid door een tweetal eereboogen
'van groote afmetingen.De ene boog droeg een gekroon
'de letter W. omgeven door vier wapenschilden; de
'tweede de wapens van Nederland, Utrecht en Jutfaas;
'om beide boogen waren door de firma J.Th.van den
'Berg Jr. smaakvolle plantenversieringen aangebracht.
'Ook de versieringen voor of in de woningen der HH.
'W.F.Smits,G.J.Jorksveld en Van den Bergh, verdien
'den de aandacht.Bij den eersten eereboog bevonden
'zich de Burgemeester met de leden van den Raad.
'Mej.Smits en mej.Van Bentum boden aan HH.MM. namens
'de gemeente bouquetten aan.De koninginne-Regentes
'betuigde den Burgemeester ook namens Koningin Wil
'helmina hare ingenomenheid met de hulde,door de in-
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'woners van Jutf aas gebracht.Onder leiding der onder
'wijzers,de HH.Van Meurs en Snoek zongen de leer
'lingen der school het Wilhelmus.
'Ook de freules Van Hardenbroek van Lockhorst boden
'bloemen aan.
'Te Vreeswijk was een sierlijke tempel gebouwd van
'wit satijnen plafond,bruinfluweelen portières met
'zware vergulde franje.Aan de voorzijde een sierlijk
'baldakijn.Op den voorgrond waren twee fauteuils ge
'plaatst voor de Koninginnen, en daarachter een acht
'tal stoelen.Vlak tegenover dit Koninklijk Paviljoen
'was, aan de overzijde van de sluis, de gedenksteen
'geplaatst, welke door Koningin Wilhelmina zou worden
'onthuld.
'Nadat HH.MM. op de voor haar bestemde zetels hadden
'plaats genomen,richtte de Burgemeester van Vreeswijki8
'tot haar een woord van welkom.
'Hierop sprak de president der Amsterdamsche Kamer
'van Koophandel aldus:
`
'Het zij mij vergund Uwe MM. eerbiedig dank te
'zeggen,dat het U behaagd heeft dezen tocht door het
'voltooide gedeelte van het Merwedekanaal te onder
'nemen, en dat het aan de Kamer van Koophandel te
'Amsterdam vergund werd dien tocht op feestelijke
'wijze te doen geschieden.
'Het is bekend dat door Uwe M.de Koningin-Regentes
'steeds levendig belang gesteld wordt in alles, wat
'bevorderlijk kan zijn aan den bloei van den Neder
'landschen handel, maar ik mag er bij deze gelegen
'heid wel op wijzen hoezeer er tevens door Uwe M.naar
'gestreefd wordt, die belangstelling ook bij onze
'geliefde Koningin te wekken en te doen bevorderen.
'Door het bezoek,heden aan dit kanaal gebracht,zal
'naar ik mij vlei, bij Uwe MM. de overtuiging verle
'vendigd worden,dat onze Hollandsche waterbouwkundi
'gen mannen zijn,die met eere mogen worden genoemd,
'maar ik zou het op hoogen prijs stellen indien aan
'dit bezoek tevens de wijding kon worden gegeven door
'een daad van HH.de Koningin. Indien daartegen dus
'bij Uwe MM. geen bezwaar bestaat,dan zou ik eerbie

f
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'dig willen verzoeken er in toe te stemmen, dat aan
'deze sluis te Vreeswijk de naam gegeven worde van
'Koninginne-sluis, en wanneer die naam door Uwe MM.
'wordt goedgekeurd, dan zij deze doop een blijvende
'herinnering aan de zeer gewaardeerde tegenwoordig
’heid van Uwe MM. te dezer plaatse. Het behage Uwe
'M.de Koningin dien doop te doen plaats hebben'.
'De minister Lely deelde mede,dat het H.M. be
'haagd had aar de sluis den naam 'KONINGINNESLUIS'
'te geven. Koningin Wilhelmina drukte daarna, op
'uitnoodiging op een knop.Het voorhangsel verdween
'en de steen vertoonde zich met het opschrift:
KONINGINNE SLUIS 4 Aug. 1892
'Dadelijk na afloop der plechtigheid vertrokken de
'Koninginnen in de hofrijtuigen over Utrecht naar
' Soestdi jk.
'de geinviteerden begaven zich in rijtuigen naar
'Utrecht, van waar een extra-trein hen naar Amster
'dam voerde.
De volgende dag werden de feestelijkheden rond de officieele
ingebruikname van het Merwedekanaal voortgezet, door met de
genodigden een bezoek te brengen aan de sluizen bij IJmuiden en
een boottocht op de Noordzee, besloten met een feestelijk diner.
Slotconclusie.
Wanneer gelet wordt op het indrukwekkend programma van de twee
feestelijke dagen, en niet in de laatste plaats op het menu van de
feestmaaltijden, ontkomt men niet aan de indruk dat Amsterdam
buitengewoon ingenomen moet zijn geweest met de nieuwe verbinding
naar Nederlands grootste rivier. De werkelijkheid is echter anders.
Het Merwedekanaal mocht uit technisch oogpunt bezien een
geslaagd kunstwerk worden genoemd, het heeft aan de
verwachtingen van Amsterdam niet beantwoord. Reeds bij de
opening waren er negatieve geluiden te
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Opening K o n i n g i n n e n s l u i s 4 a u g u s t u s 1 8 9 2 .
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horen over de afmetingen van het kanaal. Anderen spraken
spottend over een 'kikkersloot.'
Ruim veertig jaar heeft deze kikkersloot de belangrijkste ader
gevormd voor de handel met Duitsland. Deze handel neemt daarna
zulk een vlucht dat ook nu de geschiedenis zich gaat herhalen:
Dertig jaar na de ingebruikname van de Koninginnensluis is het
Merwedekanaal opnieuw te smal, te bochtig en NIET geschikt voor
de steeds groter wordende schepen. Het is niet in staat om deze snel
en effectief te verwerken-In die periode van dertig jaar worden 2%
maal zoveel schepen door de Koninginnensluis geschut. Het totale
tonnage dat de sluis passeerde steeg zelfs zesvoudig. De geschiedenis
herhaalt zich, zeiden we hierboven. Ook nu: Bij de
Koninginnensluis ontstaan langdurige opstoppingen. Soms lagen er
wel meer dan 100 schepen te wachten om te worden geschut. Naarmate
het aantal schepen en hun tonnage toeneemt, worden de vertragingen
in Vreeswijk groter. De sluis van Vreeswijk wordt berucht bij de
binnenschippers. Wachttijden van vele uren zijn eerder regel dan
uitzondering. Bij hoge waterstand van de Lek komen wachttijden van
twee of drie dagen voor ! Het is opnieuw Amsterdam die in de
twintiger jaren bij de Rijksoverheid aandringt op vervanging van het
Merwedekanaal. Ook nu komen ze met een geheel nieuw plan. Het
ontworpen tracé gaat buiten de stad Utrecht en de vele kleine dorpen
om in de richting van Wijk bij Duurstede.
Wat Amsterdam de vorige eeuw niet gelukte werd nu WEL
gehonoreerd. Omstreeks 1938 is het AmsterdamRijnkanaal in
gebruik genomen. Nu ging de scheepvaart echt goed én definitief
buiten Vreeswijk om ! Waar de correspondent van de Utrechtsche
Courant in 1892 bevreesd voor was: verlies van klandizie en inkomen, is een kleine veertig jaar later uitgekomen. Dat is echter een
ander verhaal.
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VOETNOTEN:
1: De Oude Rijn wordt ook wel Kromme Rijn genoemd.
2: Het Gein is in 1217 tot kerspel = kerkdorp verheven. In
1294 heeft het stadsrechten/verworven.
3:Anth.Matthaei, Analecta enz. Deel III,pag.270/271.
4:N.B.Tenhaeff: Bisschop David van Bourgondië en zijn
stad, pag 133 e.v.
5:Utrechtsche Courant 12 juni 1811.
6: Op de plaats waar i n 1638 een duiker in de dijk is
gemaakt.
7: De zg.'Rijkshulpschutsluis.'
8:Utrechtsche Courant 26 november 1821.
9: Van dat bedrag werd f 1000.- binnen Nederland geheven. Het
resterende deel moest aan Duitse heffingen worden voldaan.
10: Aangenomen met 21 tegen 17 stemmen.
11: Driemaandelijks Tijdschrift v/d Hist.Kring Nieuwegein, jrg.l,
no.1 pag.34.
12: In de tabel zijn alleen de werkzaamheden opgenomen
welke i n Jutphaas en Vreeswijk zijn uitgevoerd.
13: M.van Vliet: Het Hoogheemraadschap van de LekdijkBovendams,pag 58.
14:Utrechtsche Courant 29 oktober 1891.
15:Ch.A.P.Takes:De verplaatsing van den scheepvaartweg
Amsterdam naar de Lek, enz.In: Mensch en Maatschappij,jrg.18.1942 pag.325 e.v.
16: Utrechtsche Courant 4 en 5 augustus 1892.
17: Utrechtsche Courant 6 augustus 1892.
18: Burgemeester van Vreeswijk is de heer R.A.Verploegh
Chassé.(1866-1894).
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A R C H E 0 L 0 G I E.
Verslag van een week grafheuvelonderzoek.
Om de know-how in onze archeologische werkgroep te vergroten, heb ik
een studieweek gevolgd van de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland. Deze week werd besteed aan het onderzoek van
vermoedelijke bronstijd-grafheuvels. Dit heeft niets te maken met
dierlijke driften, maar heeft alles van doen met de ongeveer 3500
jaar oude graven van onze voorouders. Aan de hand van dit
onderzoek werden allerlei archeologische technieken nog eens
ingeslepen: meten (ook met de waterpas), hoekmeting, tekenen,
graven, schaven, verslaggeving, registratie etc..
Het was bijzonder hard werken, want de hele dag bezig zijn,
werdgevolgd door lezingen in de avonduren: Kortom de dagen
waren lang, de nachten kort. We hadden het erg getroffen met
het weer, gemiddeld 28 °C. De groep waarbij ik was ingedeeld
funktioneerde prima.
Na een eerste dag vol formaliteiten en een eerste uitleg wat ons
werk zou zijn (het onderzoeken van een groep vermoedelijke
grafheuvels op hun echtheid) werd de tweede dag, een zondag,
bepaald geen rustdag: Ik denk dat we als een stel waanzinnige
Amerikaanse
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toeristen ongeveer dertig Archeologische monumenten hebben
afgeraasd: Van een walburcht uit de 12e eeuw en de
Langbroekerkastelen, via Celtic Fields(prehistorische
akkerkomplexen)bereikten we tenslotte een verzameling
grafheuvels.
Maandag was het dan zo ver: De groepen werden verdeeld en
de heuvels aangewezen. Het eerste probleem: het exacte bepalen
van de hoogte t.o.v. het N.A.P. Het uitgangspunt, een bronzen
bout van Rijkswaterstaat, lag tussen twee viaducten, hoog op
een talud, half tussen de bosjes. De afstand tot onze plek in, het
bos: anderhalve kilometer.
Het feit dat we, onafhankelijk van elkaar, minder dan één
centimeter registreerden op het eindpunt, mocht een goed begin
worden genoemd.

(Micro-)levalloisafslag;
opgraving Kwintelooyen 1979.

Regelmatige kling, ongerold;
B.A.I.-opgraving
Kwintelooyen 1979.
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Het middelpunt van de heuvel werd bepaald, de exacte Noord-Zuid
en oost-Westlijnen getrokken en we begonnen met een 1 meter
brede sleuf langs de, i.v.m. begroeiing gunstigste lijn. Van het
middelpunt bleven we af. Bij elke laag en iedere verkleuring van
de grond werd uitleg gegeven. Alles wat interessant kon zijn werd
door ons, op schaal en in kleur, in- en opgetekend. Een fotograaf
van het R.O.B. legde daarbij tevens de resultaten vast.
Prof. Van Es, de directeur van het R.O.B., kwam ook zijn
aandeel in de begeleiding verzorgen.
Toen 's avonds echter provinciaal archeoloog Verlinde enkele
grafheuvels besprak in een zeer instructieve lezing, begrepen we
meteen dat, wat wij onder handen hadden, een stuifzand-heuvel
was. Onversaagd werkten we dinsdag verder. Laagje voor laagje
werd afgeschaafd, en ..............ons volhouden werd beloond, want
op het zogenaamde "oude oppervlak" ontdekten we een
verzameling vuursteenafslagen uit het Neolithicum. (afbeelding
van dergelijke afslagen op pag. 46). 's Avonds genoten we,
sommigen enigszins doezelend, van een lezing over pollenanalyse,
het stuifmeelonderzoek, een zeer belangrijke en betrouwbare
dateringsmethode,(maar ook nog veel meer dan dat alleen).
Woensdag werden we op nieuwe heuvels gezet,zelfstandig
verrichtten we de voorbereidende werkzaamheden. Al vlug bleek
dat dit project er beter uit zag: De podsol (een bodemtechnische
term)beloofde een interessant object.
Na een bijzonder boeiend bezoek aan de restauratieafdeling van
het R.O.B. in Amersfoort (we zagen er o.a. de vondsten van de
bekende Spitsbergenopgraving) en in het avondlijke duister een
tocht naar "Flehite", moest in de kleine uurtjes ons dagverslag nog
worden gemaakt.
Donderdag en Vrijdag werkten we ons in het zweet, om zéér
voorzichtig uiteraard, een kwadrant (afb.pag.48) van de grafheuvel
af te graven. Sporen genoeg, maar geen verstoringen die op een
randstructuur, of bij-

zettingen wezen. Maar in ieder geval was het een grafheuvel.
Het middelpunt-de meest waarschijnlijke plaats van een
bijzetting lieten we ongemoeid: Immers,syste-matisch een hele
heuvel afgraven was de bedoeling niet.
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Twee programma's heb ik nog niet vermeld: Een intrigerende
lezing van de heer Bruin en een indrukwekkend bezoek aan
de groeve Kwintelooyen, voor geologen om van te
watertanden.
Kortom, een intrigerende, inspirerende èn vermoeiende
werkweek.
Marijn Lockefeer.
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Voor de bibliotheek van
de Kring werden in het afgelopen
kwartaal de volgende boeken
ontvangen:
1:J. Hartog: De Patriotten en
Oranje
2: M.van Vliet: Het Hoogheemraad
schap van de Lekdijk Bovendams.
Nieuwe leden:
L.Kasius, Van Zuylenstraat 34,De Meern

Mevr E Kasius-Benschop
Touwslagerslaan 239 De Meern
P.B.van der Lem,
Fuutstraat 25,
C.Maurice, Diezestraat 9, Utrecht
J.P.M.de Vreede, Rigolettoplantsoen 10, Nieuwegein.
L.J. v.d.Straten, Citadeldrift 44, Nieuwegein
Excursie op 19 januari 1982:
Op bovengenoemde datum zullen wij een bezoek brengen aan
het Pijpenmuseum - koffie- en theekabinet van de fa.Douwe
Egberts.De aanvang is 20.00 uur.U gelieve om 19.45 uur
aanwezig te zijn bij de portiersloge van Douwe Egberts te
Utrecht.
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Expositie over "Buitens binnen Utrecht".
De Gemeentelijke archiefdienst van Utrecht houdt van 19
november tot en met 23 januari een tentoonstelling onder de
titel: "Buitens binnen Utrecht". Aan de hand van tekeningen,
prenten, kaarten en foto's wordt een beeld opgeroepen van
ongeveer 40 buitenplaatsen. Openingstijden: Van maandag
t/m Vrijdag van 10-16 uur.
Zaterdag van 9.30-12 uur.
BIJ DE FOTO'S:
Vreeswijk: De "Groote Sluis" of Koninginnensluis
omstreeks 1910. Deze foto zou zeer goed
passen in het artikel over de bouw van
de Koninginnensluis. Duidelijk blijkt dat de schippers
volkomen terecht klaagden over het oponthoud der sluizen.Ten
tijde dat deze foto werd gemaakt passeerden maandelijks meer
dan 3500 schepen de sluis. Het gebouw rechts van het midden
met het trapgeveltje is een complex woningen bestemd voor het
sluispersoneel. Links van het midden staat een gebouw met een
witte gevel. Het is de achterzijde van het wachtpaviljoen van de
paardentram-lijn UtrechtVreeswijk.Het bevond zich ter hoogte
van de Lage Brug.Ten tijde van de mobilisatie in augustus 1914
is het gebouw afgebroken, omdat het in het schootsveld der
militaire troepen zou staan.
Jutphaas: "De acht zaligheden". Omstreeks 1900. Uit
deze foto blijkt nog zeer duidelijk het
landelijke karakter van de Nedereindseweg.
Rechts op de foto ziet men de boerderij "De acht
Zaligheden'', welke omstreeks 1920 is gesloopt. Het moest
verdwijnen bij de aanleg van de voormalige
Wilhelminastraat, thans Stormerdijkstraat, die overigens ook
nog een poosje Emmastraat is genoemd geweest. De man aan
het hek is Arie Visser, die een zaadhandel bezat en met nog
verschillende andere gezinnen in de boerderij woonde. Links
op de foto ziet men nog een deel van de Nedereindse Wetering
en op de achtergrond woningen aan "Het Sluisje."

Vreeswijk

10329

De G r o o t e Sluis

(ANS1056)

-52-

ANS0164
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KWARTAAL-UITGAVE VAN: HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN

GESCHIEDENIS VAN JUTPHAAS IN OUDE
GEMEENTEREKENINGEN.
door W.B. Heins en H.J. ter Moot.
Het zal maar een stukje van de geschiedenis van Jutphaas
worden dat zal U duidelijk zijn. Maar het opvallende is,
dat dit bijna allemaal gehaald is uit oude
gemeenterekeningen. Hopelijk zal het ook U opvallen, dat
schijnbaar zakelijke en dode stof echt levend kan worden.
Achtereenvolgens willen we iets vertellen over het
bestuur en de rechtspraak in oud-Jutphaas.
Wat viel er toen te besturen?
Hoe groot was toen de gemeente Jutphaas? Ter correctie:
pas na de Franse tijd (1795-1813) zijn we gaan spreken van
gemeente.1) Voor die tijd duidde men een dergelijk gebied aan
met de naam gerecht of heerlijkheid.
Zo heeft Jutphaas oudtijds drie gerechten of heerlijkheden
gekend:
a. Het Nedereind van Jutphaas met een oppervlakte
van 1433 morgen; dat is ongeveer 1218 ha.2)
b. Het overeind van Jutphaas met een oppervlakte
van 654 morgen, omstreeks 556 ha.
c. Rijnhuizen, daar als een enclave tussenin met
zijn 174 morgen; dat is zo'n 148 ha.
De Vaartse Rijn vormde een heel duidelijke grens tussen de
gerechten van het Nedereind aan de ene kant en van het
overeind aan de andere kant.
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Het dorp met de kerk lag voor het grootste gedeelte in het
Nedereind. 3)
Maar niet alleen het kaartje van de Booy geeft duidelijk aan, dat
het Nedereind en het Overeind door de Vaartse Rijn waren
gescheiden; ook de oude volkstellingsregisters leveren dit
bewijs. Uit deze registers die, telkens per 10 jaar werden
opgemaakt blijkt, dat alles wat ten westen van de Vaartse Rijn
lag werd aangeduid met de
naam Nedereind.

Kaartje De Booy uit: "De weldaet der scholen'', Stichtse Historische
reeks,3, pag. 147.

55

Met de nummering van het Nedereind is men waarschijnlijk aan
het eind van de IJsselsteinseweg begonnen, in de omgeving van
de in 1978 verdwenen Geinbrug. Men heeft toen al maar door
geteld in de richting van het dorp, ging bij café
De Zwaan de huidige Nedereindseweg op, nam natuurlijk het oude
Kerkveld mee , vervolgde met de Nedereindseweg aan de zuidzijde,
stak hem over en kwam al tellend langs de noordzijde terug, passeerde Het Sluisje, ging linksaf richting Utrecht. En dat kon indertijd
een heel eind, omdat de gebieden Laagraven, Hoograven, West- en
Oostraven tot en met 31 december 1953 bij de gemeente Jutphaas
hebben behoord. 4)
Hoe werden de gerechten toen bestuurd?
Sinds mensenheugenis is er een ordening van de samenleving
geweest: de mens kan blijkbaar niet leven als een
ongereglementeerd wezen! Dat gold vroeger al en de feiten
bewijzen tot op de dag van heden de waarheid van deze stelling.
Zo stond ook in Jutphaas aan het hoofd van ieder gerecht een
schout, of beter gezegd: daar kwám een schout te staan. Want
oorspronkelijk was het de ambachtsheer die de regeermacht en de
rechtspraak in zijn gebied uitoefende.
Op een gegeven ogenblik wilde de ambachtsheer deze macht wel
kwijt. 5) Dit ambt kostte hem nogal wat tijd en inspanning. En wat
deed de ambachtsheer toen? Hij wees iemand voor die functie aan.
Dit aanwijzen ging niet buiten geld om. Ook toen al niet. Zo kocht
een zekere Willem Verheul in 1651 het schoutambt voor 2000
gulden. Vooral voor die tijd een niet te verwaarlozen kapitaaltje!
Of zo'n schout dus de voorloper van de burgemeester was? Ja,
maar alleen in zoverre de schout een bestuursambtenaar was.
Daarnaast was de schout-
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-we hebben het al gezegd-ook en vooral een rechterlijk
ambtenaar. In deze hoedanigheid zat de schout de
rechtszittingen voor, waarin de schepenen het vonnis velden.
Het betrof hier alleen de zogenaamde civiele zaken ( de nietstrafzaken dus ), maar ook daar komt tegenwoor-dig geen
enkele burgemeester meer aan toe.
De schout werd in zijn taak dus bijgestaan door de schepenen
als vertegenwoordigers van de bevolking. Eerlijkheidshalve
moeten we daar onmiddellijk aan toevoegen, dat de
ingezetenen maar bitter weinig invloed op de keuze van de
schepenen hadden.In de praktijk was het namelijk zo, dat de
schepenen door de ambachtsheer werden aangewezen en dan
ook nog eens een keer op voordracht van de schout.
Schout en schepenen-samen de schepenenbank vormend, een
college dat een beetje te vergelijken is met een gemeenteraadzwommen toen bepaald niet in de ambtenaren. Ze hadden
alleen maar de beschikking over een secretaris en een gerechtsbode. Laatstgenoemde moest onder andere de convocaties
rondbrengen, aanzeggingen doen en wat dies meer zij.
Waarschijnlijk deed hij alles te voet, zodat hij een
tijdrovende baan had.
In, dit verband moet natuurlijk worden opgemerkt, dat de
werkzaamheden van het gerecht-wat de omvang betreft-niet te
vergelijken is met die van een hedendaags gemeentebestuur.
En tenslotte moeten we ook niet vergeten dat schout en
schepenen veel dingen zelf deden. Zo was het schouwen van de
wegen en de vaarwateren, het controleren van brandbare
voorwerpen, enz. weggelegd voor het college van schout en
schepenen zelf.
Het gerecht had verder ook nog het toezicht op de gewichten
die onder meer gebruikt werden voor het wegen van brood.
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En hoeveel mensen moesten er bestuurd worden?
E.P. de Booy komt voor het jaar 1632 tot een totaal van 510
personen, van wie er 365 in het Nedereind woonden en 145
in het Overeind. 6) 't Is spijtig voor het overeind, maar het
Nedereind is altijd het grootste en belangrijkste gerecht
geweest. Toen was het dus-wat het aantal inwoners betrefteen verhouding van 5 op 2.
Ruim een eeuw later-in 1759-schat de Geheymschrijver het totale
aantal op 785. Een onderverdeling geeft hij niet. Wel vermeldt hij dat
er toen ongeveer 100 huizen waren in het dorp, of zoals het er
letterlijk staat: "Omtrent 100 huysen, welke men teld ter wederzijde
van de Kerkstraat en langs den Vaartschen Rijn. Hierbij nog 75
huysen gerekent, welke in den Omloop van Jutphaas te tellen zijn,
maakt te zamen 157. Dus de inwoonders, met de opgezetenen 5 voor
één huysgezin genomen, een getal van 785 persoonen, van de oudste
tot de jongste, bedragen konnen." 7)
De Booy becijfert voor heel Jutphaas in 1795 een inwonersaantal
van 860. 8) Hiervan wonen er 708 in het Nedereind en 152 in het
Overeind. De verhouding is nu dus zelfs 9 op 2 geworden in
het voordeel van het Nedereind.
Alleen voor het Nedereind geeft De Booy voor 1760 op een aantal
van 342 personen boven de 10 jaar en 90 beneden de 10. In totaal
dus 432 inwoners. -n 1800 is het Nedereind uitgegroeid tot een gemeenschap van 532 boven de 10 jaar en 203 er onder. Totaal 735. 9)
Vooral het aantal kinderen is daar in 10 jaar sterk vooruit gegaan:
veel meer dan verdubbeld.
Waar leefden de mensen toen van?
Van de genoemde Geheymschrijver weten we, dat er in
Jutphaas in 1768 vijf schoenmakers waren, één
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verver, één bakker, één kleermaker, twee smeden, twee
kuipers, twee chirurgijns, één slager, twee rademakers en
vijf herbergiers.
Een paar opmerkingen hierover. Opvallend is het grote aantal
schoenmakers: vijf stuks en de eenzame kleermaker. Dat er ook
maar één verver, één bakker en één slager was zal wel wijzen
op veel zelfwerkzaamheid op deze terreinen: veel huisslachtingen, veel zelf bakken, schilderen en naaien.
Aan de vijf herbergiers willen we ook niet voorbij gaan,(dat
deden de mensen van vroeger ook niet!). Hieruit moet U
echter niet de conclusie trekken, dat Jutphaas alleen maar
bestond uit dranklustigen ( ook al lustte men toen ook vast
wel een neutje ).
Maar we moeten bedenken dat Jutphaas lag aan een
werkelijke drukke verkeersweg van Utrecht naar het Zuiden. De
reizigers konden in ons dorp dus te kust en te keur terecht.
De voornaamste herbergen-ook wel taveernen genoemdwaren De Witte Swaan, 't Huys Welgelegen en het Bonte
Paart.l0)
De brouwerij De Zeven Ster heeft hier waarschijnlijk ook alle
mogelijkheden gehad om haar geestrijk vocht af te leveren.
Maar het voornaamste middel van bestaan lag in de
agrarische sector: de landbouw en de veeteelt.
De eindconclusie van de Geheymschrijver zal dan ook wel
terecht zijn: "Arme lieden zijn hier daarom zeer weynig te
zien, dewijl de abroad hen zeer vrolijk maakt en
vergenoegt kan doen heven," 11)
Er: waar moet het geld vandaan komen?
Wie het een en ander te weten wil komen over hetgeen
zich in de 17e-en 18e eeuw in een be-
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paald gerecht heeft afgespeeld kan waarschijnlijk tegen alle
verwachting in heel wat vinden in de gemeenterekeningen van
die tijd. Ook al hadden ze toen nog maar de dikte van een
schoolschrift en zijn ze dus bij lange na niet te vergelijken met de
halve boekwerken van onze dagen, toch valt er bijzonder veel in
te lezen. Om U een idee over zo'n gemeenterekening te verschaffen drukken we de eerste bladzijde voor U af (zie blz. 60).
De ontvangsten en de uitgaven ten behoeve van de geërfden lopen
via de schout en schepenen. 12) U vindt ze verantwoord in de
zogenaamde omslag en uitzetting van de slagen in de Vecht en de
Lange- en Korte Vliet. In die rekeningen treft U ook de inlandseof de dorpslasten aan. En de begroting dan? Die zijn we echt niet
vergeten, maar daar werkte men vroeger eigenlijk niet mee;
zeker niet zoals wij tegenwoordig. Toch was het geen financiële
chaos, want men had aan de praktijk een goede leermeester.
Uitgaande van de voorafgaande jaren wist men wel ten naaste bij
hoeveel de ontvangsten en uitgaven in een nieuwe periode zouden
zijn.
Waren er opeens onverwachte grote uitgaven, zoals bij een
kerkrestauratie, dan werden die eenvoudig door een buitengewone
omslag bekostigd.
Het jaar 1685 betekende voor deze gemeenterekeningen een
nieuwigheidje. Voor die tijd werden alle lasten berekend over
de 1433 morgen land
( dat was dus alleen het Nedereind; zie blz. 53) Met ingang van
genoemd jaar werden de zo geheten dorpslasten namelijk
omgeslagen over alle in- en opgezetenen, ongeacht het feit of zij grond
bezaten ja dan nee.
Van de gemeenschappelijke dorpslasten, zoals die voor de school,
betaalde het Nedereind 2/3 deel,

Foto gemeenterekening; zie voor tekst blz. 61.
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Wanneer we de tekst van de gemeenterekening
transcriberend krijgen we het volgende:
Omslag ende uytsettinge van de slagen in de Vecht, Lange ende
Corte Vliet mitsgoders andere inlandse off dorpslasten van den
gerechte van 't Neereijnd van Jutphaes over den jare 1694 naer
voorgoende publicatie ende affixie van billetten iingevolge van de
ordonnantie van de Ed.Mog.Heeren Staten's Lants van Utrecht.
vermits aan desen gerechte geen goederen van landeri,jen, huysen,
meenten, tollen nog anders en behoren en kon derhalven ingevolge
van de ordonnantie van hoer Ed. Mog. raeckende de dorpslasten
egene ontfang voor off gestelt worden, dienende oversulcx ahhier
voor... memorie.
Het overige bij den omslag van het Vecht en Vlietgelt mitsgaders
van
zodat er 1/3 deel voor het overeind overbleef. Gezien het aantal
zielen in beide gerechten een niet bijzonder gunstige verdeling
voor het overeind.
Verder blijkt uit de rekeningen, dat het gerecht Nedereind geen
eigen huizen, landerijen of tollen bezat.
Hoeveel er per jaar zo ongeveer ging omstaan?
In 1785 precies 1094 gulden, 11 stuivers en 8 penningen! 13.!.
Daarvan bedroegen de specifieke dorpslasten ( uitgezonderd de
traktementen van de schout, schepenen, secretaris en bode ) 244
gulden en 1 stuiver.
Wanneer er een jaarrekening was afgesloten werd die na voorafgaande
afkondiging door schout en schepenen "afgehoord" ten overstaan
van een aantal geërfden.
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Zo lezen we in 1685 de namen van schout Jacop van
Nierop, van de schepenen Jacob Jan van Royen, Willem
Teunis de Woerden en van Hendrik van der Horst. De
geërfden waren Louis de Malapert, heer van Jutphaas en
bewoner van het prachtige kasteel Plettenburg, Claes
Gijsbertsz van Spaenje en Gijsbert Andriesz van Dijk. 14)
Openbare orde en veiligheid.
De schout was de man die voor de openbare orde moest
zorgen. Hij was zogezegd het hoofd van de plaatselijke
politie ( daarin kwam hij j dus wel overeen met de
burgemeester van nu ). Dat de schout daaraan wel enig werk
had, blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat de substituut
procureur-generaal van Utrecht in het jaar 1680 diverse keren
naar Jutphaas moest komen om te informeren naar
"verscheyde moetwillicheden" door enige personen in dit
gerecht gepleegd (die "goede oude tijd" was dus ook weer
niet zó goed!) 15)
Tot de minder aangename ambts-bezigheden van
de schout behoorde ook het aanwezig moeten zijn bij de
lijkschouwing. Vooral de gevallen van verdrinking zullen
ongetwijfeld diepe indruk hebben gemaakt.: En dergelijke
ongelukken vonden in die tijd nogal eens plaats, niet in het
minst door de slechte openbare verlichting. Bij het
handhaven van de openbare orde kreeg de schout
vanzelfsprekend hulp. Zo was in heel oude tijden ieder
mannelijk ingezetene onder de 60 jaar verplicht om aan een
bewakingsdienst mee te doen. Later werd deze functie
aanbesteed. De condities van zo'n aanbesteding van het beroep van nachtwacht voor 1792 zijn bewaard gebleven.
Onder dit hoofdstuk valt ook de brandweer.
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Gedurende de 17e en het grootste gedeelte van de 18e eeuw
beschikt Jutphaas niet over een eigen brandweer. In geval van
brand moest men een beroep doen op de omliggende dorpen!
Probeert U zich eens even in te denken wat dat betekende.
Eerst moest de brand in Jutphaas worden gemeld; dan werd de
brandweer in éen van de omliggende gemeenten gealarmeerd
( ook dat kon nog niet per telefoon ). Dan moesten de brandspuitgasten daar bijeen worden getrommeld om daarna dan
ook nog eens naar Jutphaas te gaan (niet per auto) om daar te
blussen. Hoeveel er dan nog te blussen viel laat zich raden!
Jarenlang deed Jutphaas niet meer aan het bestrijden van
branden dan het handhaven van de verordening, dat men
over een leren brandemmer moest beschikken (een stuk
brandpreventie dus). Hierin kwam in het jaar 1765
verandering. In dat jaar brandde namelijk de al eerder genoemde brouwerij De Zeven Ster af. Zó maar een brouwerij
verliezen kon men niet over zijn kant laten gaan. Ook toen al
gehecht aan een hartverwarmende dronk, besloot men dan
ook prompt tot de aanschaf van een eigen brandspuit. Als er
een aantal kalveren verdronken zijn ...........................................
Openbare gezondheid.
De man die hiervoor hoofdzakelijk verantwoordelijk was droeg
toentertijd de weidse naam van chirurgijn. Deze dure naam
heeft op het gehoor erg veel weg van die van de latere
universitair gevormde en gespecialiseerde collega, de chirurg.
Daarmee houdt de verwantschap dan ook wel op: de kennis
van de chirurgijn is natuurlijk niet te vergelijken met de
vakman van heden. De chirurgijn was een
plattelandsheelmeester die toch wel enige opleiding had
genoten.
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Waarin de chirurgijn het ook tegen onze chirurg moest
afleggen? Op het punt van de geldelijke vergoeding. In
ieder geval voordelig voor de toenmalige overheid; zij
hoefde zich niet t e buigen over een ontwerp tot
beteugeling van de medische topsalarissen.
De nadelen troffen de chirurgijn zelf. Hij had blijkbaar
alle moeite om een behoorlijk inkomen veilig te stellen.
Vandaar dan ook dat de chirurgijn in het algemeen het
uitoefenen van zijn praktijk combineerde met het hanteren
van een andersoortig mes, het scheermes. Probeert U het zich
voor te stellen: dokter-barbier!
In de gemeenterekeningen komen we verscheidene keren
uitkeringen aan de chirurgijn tegen voor het cureren van
arme mensen. 16) Hun namen? Onder andere mr.Dirck
Bouman (1677), Gijsbert Verhaer (1707) en mr. Golegraed
(genoemd in 1728).
Hier moeten we verder noemen het begraven van de doden.
Aanvankelijk gebeurde dat in het kerkgebouw zelf, later op
de begraafplaats die rondom de kerk gelegen was ( de naam
kerk-hof spreekt in dezen een duidelijke taal ). Eén van de
doodgravers was Gerrit Bredie, die we ook in andere
functies tegen komen.
Ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden (1581-1795) waren de doodgravers ook meer
dan eens onderwijzer, voorlezer en/of koster.
Niet alleen de gezondheid van de mens kreeg aandacht, ook
die van het vee. Zo moesten schout en schepenen regelmatig
lijsten opmaken van vee, dat aan een besmettelijke ziekte
was gestorven en die opsturen aan de Staten van Utrecht.
Ongetwijfeld was de bedreigde gezondheid van de mens
hiervoor de drijfveer. Zeker is dat deze lijsten ook nog een
strikt zakelijke betekenis
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hadden: ze werden gebruikt om de belasting op het geslacht
( op het geslachte vee ) te heffen.
Waterstaat.
Dat het onderhoud van de weteringen en sloten van groot
belang was voor de waterhuishouding behoeft geen betoog. Van de
waterbeheersing hing namelijk de welvaart van de boeren af en
daardoor ook die van de rest van de bevolking.
De werkzaamheden op dit gebied werden uitgevoerd door en
voor rekening van de aangelanden. Dat waren de bezitters
van de landerijen die op een bepaalde wetering afwaterden.
Jaarlijks werden de watergangen en dijken geschouwd, in
het voor- en in het najaar. Dit gebeurde door de dijkgraaf
en de heemraden ( termen die nog steeds bekend zijn in de
wereld van de polderbesturen ).
In een aantal gevallen verenigden de aangelanden zich in een
belangengemeenschap. Daardoor wisten zij van de bisschop-en
later van de Staten van Utrecht-de bevoegdheid te verkrijgen om
zelf te schouwen. Door deze erkenning vormden ze een eigen
waterschap met een eigen bestuur. Zo gaf bisschop Floris van
Wevelickhoven in 1385 toestemming om het waterschap Heycop
of De Lange Vliet op te richten, dat heel het Nedereind omvatte.
De geërfden, de grondbezitters van het Nedereind en het
Overeind, waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de
sloten en de weteringen binnen hun gerecht. Met anderen
samen droegen ze ook de verantwoordelijkheid, onder andere
voor het onderhoud van de Vecht, waarop zij hun water loosden.
Het maken en onderhouden van de slagen die voor rekening
van een bepaald gerecht kwamen werden
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in de 17e- en 18e eeuw in het openbaar aanbesteed. 17) De kosten
daarvan werden verantwoord in de "omslag en uitzetting van het
Vecht- en Vlietgeld, Dorpslasten en Wijkersloot"
In het voorafgaande hebben we gesproken over de
waterbeheersing. Wat de waterkering betreft hadden de genoemde
gerechten samen met andere gerechten te zorgen voor het keren
van het water van de Lek. Zo moest de secretaris van het
gerecht van het Nedereind onder andere de monsterrollen
opmaken. Dat waren lijsten van de geërfden die minstens 4
morgen land onder Jutphaas bezaten en die in geval van hoog
water werden opgeroepen om naar de Lekdijk te komen.
Wegen, bruggen en sluizen.
Aan de aangelanden was ook opgedragen het gewone
onderhoud van de wegen. Dit onder toezicht van schout en
schepenen.
Verwend als wij zijn op het punt van ons wegennet kost het ons
wel enige moeite om ons in te denken, hoe het met de wegen in
de vorige eeuw was gesteld. Behoudens enkele uitzonderingen
bestonden de wegen hier tot in de 19e eeuw uitsluitend uit zand
en klei en waren ze onverhard.
De voornaamste weg van Jutphaas was het zogenaamde
Zandpad, de voorloper van de huidige Nedereindseweg. In de
rekening van 1705 lezen we de openbare aanbesteding van het
onderhoud van deze weg, die in vijf vakken was verdeeld. Het
eerste liep van de brouwerij van Van Dijck tot aan de pastorie
van ds. Van Rhenen. Vertaald in termen die voor iedere kenner
van Jutphaas duidelijk zijn: dit stuk begon op de hoek
Herenstraat-Het Sluisje en liep door tot aan de huidige "oude
pastorie" tegenover het Kerkveld. Het tweede stuk ging van de
pastorie
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tot aan het huis van Gerrit Cornelisz Galesloot
( een bekende familienaam in deze omgeving ). Het derde vak
liep door tot aan het land, dat in gebruik was bij Cornelis van
Royen ( ook al een naam die bepaald niet uitgestorven is ). Het
vierde gedeelte ging tot voorbij de steeg van de Heer van
Rijnenburch ( dus een paar honderd meter ten westen van de
snelverkeersweg OudenrijnDen Bosch ). Het zandpad eindigde bij
de ridder-hofstede Everstein, gelegen aan de Achterdijk, ten
noorden van de Nedereindseweg. De totale kosten voor het
onderhoud van dit zandpad bedroegen voor het jaar 1705 precies
24 gulden.
Eenmaal per jaar kwamen er een paar gecommitteerden van de
Staten van Utrecht per schuit naar Juphaas om deze weg te
schouwen. Het onderhoud van de weg werd gedeeltelijk bekostigd
door het heffen van tolgelden.
Om nog even terug te komen op de net genoemde uitzondering
op de algemene regel, dat de wegen practisch allemaal
onverhard waren en samengesteld uit zand en klei. Juphaas
kende zo iets. Ter hoogte van de pas verdwenen Rijnhuizerbrug
was een deel van de huidige Herenstraat verhard. Het ging om de
bestrating ter lengte van 49 roeden" in het midden 16 voet breedt
met kiezel-steen, de overige dijck met klinkersteen op si,jn kant,
van de huisen tot oen de schoeiinge van der Rhijn".
Wanneer we deze afmetingen omrekenen in onze maten, dan
werd de "straat" 175 á 180 m. lang, aan weerszijden van de brug.
Wanneer we als noordelijke begrenzing nemen de plaats, waar de
tol heeft gestaan-nu Herenstraat 1- dan zal de verharding
doorgelopen hebben tot ongeveer no. 26, bakkerij Luiten.
Dit stukje straatweg werd in 1648-1649 door mr. Baltus,
metselaar uit IJsselstein, aangelegd in
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opdracht van de ambachtsheer van Jutphaas, Louis de
Malapert.
Schout en schepenen hadden er ook voor te zorgen dat er
"gemene landbomen", leuningen en stoepen kwamen. 18)
Zowel bij de sluis ( dat was naast de brouwerij van Van Dijck,
dus op de hoek van Het Sluisje en de Herenstraat, recht
tegenover café De Zwaan ) als ook bij het Kerkveld, het
dichtstbewoonde gedeelte van het dorp. 19) Zie voor omgeving
Rijnhhuizerbrug met het Sluisje foto op blz. 69.
Om nog even terug te komen op de sluis: de rekening van 1684
laat zien, dat Hendrick Hendricksz sluiswachter is en voor een
traktement van 3 gulden en 3 stuivers een heel jaar lang de sluis
mag "sluiten en ontsluiten"! Dat het onderhoud van bruggen ook
in die tijden al een niet te verwaarlozen post op de jaarlijkse
begroting was, wordt onder meer duidelijk door het feit, dat de
Staten van Utrecht van de Rijnhuizerbrug een tolbrug maakten.
20) Dichtbij deze brug over de Vaartse Rijn was ook de
aanlegplaats voor de schuiten van het gerecht en voor de
schippers van de beurtvaart. De Geheymschrijver meldt ons over
het laatste nog het volgende:" Men heeft hier ook een Schuytenvaart
op de Stad Utrecht. Des Zomers en Winters varen van hier drie
schuyten naar gemelde stad, in de Zomertijd 's morgens ten 8 en des
Winters ten 9 uuren."
Armenzorg.
Een wel heel ander onderwerp, maar daardoor bepaald nog niet
onbelangrijk. Vanaf oude tijden heeft de kerk ingezien, dat de
zorg voor de armen tot haar opdracht behoorde. In de vele ( zie
verder op blz. 70).
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Links beneden op deze foto ziet U kasteel Rijnhuizen met
bomen. I n het midden de Vaartse Rijn met de omstreeks
1884 vervangen kleine ophaalbrug en schuin links daarvan
het zgn. brughuis, dat eveneens moest verdwijnen vanwege
de verbreding van het kanaal. Links boven de molen aan de
nog bestaande Molensteeg; afgebrand in 1 6 8 0 . B i j het
vervoer van de gespaard gebleven kop van de molen moet dit
gevaarte van de wagen zijn gevallen. Daar hebben de vijf
huisjes van 'Te Valom" gestaan, gesloopt omstreeks 1971.
kan bovengenoemd gebeuren danken de bewoners van
Jutphaas hun naam van "Molenkruiers". Rechts van de
Nedereindseweg schematisch weergegeven het mechanisme,
waarmee de sluis in de wetering werd bediend.
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eeuwen zonder sociale voorzieningen was er op dit terrein
voor de diaconie ( de in de kerk daarvoor speciaal aangewezen
instantie ) zo veel te doen, dat de hulp zich mede daardoor
alleen maar uitstrekte tot degenen die tot de Hervormde kerk
behoorden. 21) Wie daar buiten viel werd door het gerecht,
door de burgerlijke overheid, ondersteund. Ook het gerecht
had maatregelen getroffen om niet elke keer de bodem van zijn
geldkist te moeten zien. Landelijk had men namelijk de zogenaamde akten van indemniteit uitgevonden: akten van
schadeloosstelling.
Gingen er personen verhuizen van de ene gemeente naar de
andere, dan waren ze in de nieuwe gemeente alleen maar
welkom, wanneer zij daar zo'n verklaring konden overleggen.
Daarin werd bepaald dat de gemeente van herkomst zich financieel aansprakelijk stelde voor de betrokkenen, wanneer ze
tot armoede zouden vervallen. Ging men de gemeente weer
verlaten dan kreeg men de akte van indemniteit weer mee op
reis.
Als illustratie van het voorgaande een rekest van schout en
schepenen van het over- en Nedereind van Jutphaas, in 1689
aan de Staten van Utrecht gericht.
Eigenaars van huizen, kamers of woningen in de genoemde
gerechten proberen aan eenvoudige en onvermogende personen
met hun vrouwen en kinderen van elders komende woonruimte te
verhuren. Wanneer zij dan de huur niet meer kunnen opbrengen
kloppen ze bij het gerecht aan om hulp. Overlijden er onder
deze mensen kinderen dan draaien daar de schout en schepenen
( hier supplianten, verzoekers genoemd ) voor op. Maar leest
U het verhaal zelf:".... van tijt ondervinden dat eenige eggenaars
van hare huij-sen, cameren of te woningen order hoeren
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suppliants gerechts ondersteen alslechte ende onvermogende
personen, belast ( met vrouwen en kinderen uyt andere
districten off gerechten en mitsdien van buyten tomende hoer
huysinge ofte woningen te verhueren, dewelcke Gort daernaer
den assistentie versoecken. Ende oock overlijden verscheyde
kinderen, naelaetende eirede all Benige tot laste van de
suppliants ende hoer gerechte gecomen ende onderhouden".
Iets dergelijks vonden we ook terug in de gemeenterekeningen. I n mei 1679 wordt er een kind
gevonden " in seecker peerdekrib, staende op de straeth bij
den Rhijn vóór de hugsinge van 't Bonte Peerd" .
Het kind wordt ondergebracht bij Willem Thonisz de
Woerden, die in 1680 een bedrag ontvangt voor schoenen,
kousen en een hemd. I n 1689 krijgt de schoolmeester Gerrit
Bredie geld voor papier, inkt en pennen ten behoeve van Jan
in de krib.
Nog een geval: in 1689 neemt Hendrik Nieuwcoop,
schoenmaker in IJsselstein, een jongeman van Jutphaas in huis:
Gijsbert Groll, oud 17 jaar. Hij zal hem het schoenmakersvak
bijbrengen. Of zoals het in de officiële tekst luidt: Hendrik
Nieuwcoop verplicht zich tot het "onderhoudenvan denselven in
tost ende dranck, vrije schoenen mitsgaders vorder leren het
schoen maecken (…….. ) jaerlicx voor dartich gulden ende
daertoe bij den gerechte te leveren. het gereetschap dat hij,
Gijsbert Groll, tot het voorscrevene handtwerk nodigh heeft" 22)
Nog twee voor het: gerecht wat moeilijk liggende gevallen. De
"heren van Dort" sturen in 1673 een kind van Maarten
Wiersen naar Jutphaas. Omdat het gerecht niet weet wat ze in
dezen moeten doen schakelen ze een externe deskundige in, de
advocaat Hensen. 23)
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Genoemde raadsheer kan zijn advies ook uitbrengen in de zaak
Lijsken Bartels "die buiten echt zwanger gaande voornemens was
in Jutphaas te kramen". 24)
Elk gerecht komt dus wel voor zichzelf op. Niet eens zo heel erg
onlogisch en vandaag aan de dag ook nog gebruikelijk.
Onderwijs.
Alleen uit de al vaker genoemde rekeningen zou heel wat te
vermelden zijn. Maar ook nu beperken we ons.
Dat een schoolmeester door de ambachtsheer werd aangesteld
blijkt bijvoorbeeld uit de rekening van 1705. Daarin komen we
de kosten tegen diehet benoemen van een nieuwe
schoolmeester met zich meebrengt. Per jaar kost hij de
gemeenschap een nog wel op te brengen bedrag van dertig
gulden.
In 1684 krijgt mr. Gerrit Bredie de huur van een "huysie aan
't school,huys getrocken" voor één jaar en "sonder
consequentie".
Naast zijn werk op school moest de schoolmeester zich ook
onledig houden met de inning van de schoolgelden.
Wat we eerder al over de chirurgijn hebben geschreven geldt
ook voor de schoolmeester: de goede man kon ook best een
aanvulling op zijn jaarwedde gebruiken. Zo komt mr. Gerrit
Bredie in de rekening ook voor als gerechtsbode, klokkeluider
en doodgraver.
Regelmatig vinden we in de rekeningen ook bedragen
opgevoerd voor werkzaamheden aan "het school", verricht
door een timmerman of metselaar. Zo repareerde de timmerman
Anthonis Aerts van Kruf in 1791 en 1792 drie schoolbanken met
zes poten.( Op blz. 73 ziet U een foto van een gemeenterekening
waarvan U de tekst op blz. 74 kunt lezen ).
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Tekst gemeenterekening:
comt alhier voor twee darde parten die desen gerechte
daerinne te lasten heeft
0-12-.
Betaelt oen Anthony van Cleeff, timmerman, de somme van
vijff gulden, tien stuijvers wegens arbeytsloon en geleverde
materialen bij hem ' sedert den 29en september 1694 tot den
Ten november desselven jaers cent schoolhuijs verdient en
gelevert, waervan gelijck voorschrevene 't gerecht van 't
Overeynt een dorde part te dragen heeft, comt alhier voor
twee darde parten de somme van
3-14-.
Noch oen den voornoemden Van Cleeff betaelt elff gulden
voor 't gene bij hem verdient en gelevert is wegens ' maken
van een placcaetbord, 't leveren van nieuwe stijlen oen een
sluysdeur als anders, volgens reeckeninge daervan sijnde,
dus
11-.-.
Noch betaelt oen den voornoemden Jelis Boes, metseloer
voor 't gene ...................................................
Interessant is waarschijnlijk ook wel de opmerking, dat er
in de oude school "een betstege gemaeckt (wordt) met een
lugck en vensters en Bueren verstelt".
Waarvoor die bedstee nodig was vermeldt het verhaal
niet; het gaat ons begrip eigenlijk een beetje te boven.
Ook in die tijd kon men het niet zonder verwarming
stellen: in 1684 wordt er in het schoolhuis een
"heertplaeth" aangebracht.
De kerk.
Het valt moeilijk te ontkennen dat de kerk in vroeger
tijden een andere en ook een grotere
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rol in het leven van de mensen heeft gespeeld dan
tegenwoordig.
Ook dat blijkt zonneklaar uit de gemeenterekeningen. Het
normale onderhoud van de kerkgebouwen werd bekostigd uit de
opbrengst van de kerkelijke goederen. Maar bijzondere uitgaven,
noodzakelijk gemaakt door ingrijpende herstelwerkzaamheden of
verbouwingen, worden door schout en schepenen omgeslagen over
alle landerijen van het gerecht.
In de 17e- en 18e eeuw was de toenmalige, Hervormder-kerk de
publieke, de officiële kerk. Dat bracht met zich mee dat de roomskatholieke grondbezitters genoodzaakt waren om ook bij te dragen
in de genoemde onkosten aan een protestantse kerk gemaakt.
Waren er verbouwingen en/of reparaties aan het Roomskatholieke
kerkgebouw dan ging dit helemaal buiten de schout en schepenen om
en mochten de leden van die kerk alles zelf betalen. 26)
In 1706 komen de geërfden en de ingelanden van
Jutphaas in het geweer. Wat er aan de hand is?
Jhr. Carel de Geer en Pieter de Malapert hebben buiten de
genoemde heren om de toestand van de kerk laten onderzoeken. De
heren de Geer en De Malapert waren van, plan om "tot meerder
gemak van de gemeente(quasi) een andere kerk wat nader aan 't
dorp t e setten”
De geërfden en ingelanden denken er niet over om aan deze twee
notabele personen het recht te geven zo naar over hun
portemonnaie te beschikken.
Hoewel de kerken ook in die tijd geen overheidsgebouwen waren
speelden ze wel een behoorlijke rol in het opbare leven. Na afloop
van de kerkdiensten werder_ er vaak afkondigingen gedaan ten
behoeve van het gerecht, de plaatselijke overheid. Tijdens de
Bataafse Republiek (1795-1806) werden de grondvergaderingen
gehouden in de kerk ( en die stond toentertijd - wat Jutphaas
betreft - nog op of aan het Kerkveld, daar waar nu de Algemene
begraafplaats nog is.
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Tot slot: I n de rekening van 1774 komen we een post tegen,
waarbij het gerecht geld uittrekt voor het aanschaffen van 8
nieuwe kerkboeken ( een bewijs voor de toenmaals veel
nauwere band tussen kerk en staat ). 2 7 )
Militaire zaken.
We schrijven het jaar 1673. Een jaar tevoren zijn Frankrijk,
Engeland, Munster en Keulen ons land binnengevallen.
Blijkbaar is Oudewater in handen van de Graaf van
Horne,"generaal van de artillerie der vereenichde
nederlanden". Als gouverneur van Oudewater eist hij in een
brief van de 8e februari 1673, dat de schout of de schouten
van het Over-en van het Nedereind zich bij hem vervoegen.
Daar krijgen ze te horen, dat ze maar hebben te zorgen
voor " een groot getal stormpalen, voeragie, etc. ofte in
plaatse vandien twee hondert silver ducatons".
Doordat de gerechten van Jutphaas geen kans zien dit op te
brengen laten ze deze zaak maar op zijn beloop. Maar
graaf Horne denkt er anders over en hij sommeert de
schout en de gerechten, dat ze binnen de tweemaal 24 uur
hebben te verschijnen op straffe van militaire executie.
De vertegenwoordigers van Jutphaas zeggen, dat zij het
geëiste niet kunnen opbrengen "ter oorsake dat
denselven dorpe was geinundeert als andere ongelegentheden daar de droevige gesteltenisse deses tijds den
voors (revene) dorpe gebragt had".
De graaf gaat daar niet mee accoord en het verhaal vervolgt
aldus, dat hij "door een parthije militaire personen,
guarnisoen houdende tot Oudewater, des nachts uijt het
Nedereynd van Jutphaas (heeft) doen Lichten en gevanckelijck
tot Oudewater voeren Cornelis Aartsz van Royesteyn ende
Goijert Janssen van Roijen, schepenen van den voors
(crevenen) dorpe
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benevens een france sauvegarde, metbedreijgingen dot soo die vond
Nedereijnt van Jutphaas den here grove op het spoedigste geen
contentement dede, dat op sijn Excell. ordre noch meer huijsluijden
uijt den (crevenen) dorpe soude worden gelicht ende gevanck-elijk tot
Oudewater gevoerd ". (duidelijke taal met nu nog bekende
termen). 28)
De schout en de gerechten trommelen de geërfden bij elkaar en
het bij de Staten van Utrecht ingewonnen advies luidt: Probeer
die drie mannen vrij te krijgen door een "omslagh ende
uutsettinge" voor de bewoners van Jutphaas te maken om zo het
geëiste losgeld bij elkaar te krijgen.
Doordat "de voornaamste huijsen in 't Nedereijndt van Jutphaas' niet
mee doen brengt deze omslag het vereiste bedrag niet op en
besluiten schout en schepenen alsnog een omslag te doen ten
bedrage van 180 gulden en 12 stuyvers.
Van deze zelfde tijd vermeldt de gemeenterekening, dat
" de weduwe van Peter Bosch, brouster tot Jutphaas heeft gekort de
somma van 27 gulden en 5 stuyvers tot betalinge vond gene een
parthije france soldaten tot haren huyse hebben verteert, _=-,-even
eenige van die gerechte van Jutphaas, die :,aldaer bij deselve
soldaten in detentie gehouden wierde op ordre van den commandant
tot Jutphaas, monsieur La Bischère". 29)
Een honderdtwintig jaar later vermelden de gen dat Andries
Noordanus 10 gulden en 16 stuiver ontvangt voor aan de Fransen
geleverde kaas. de waard van de Zwaan, G. Kippersluis, zorgde
voor hooi, haver en stalling voor de paarden en bracht daarvoor
het een en ander bij het gerecht in rekening. Dit was in 1794.
Een jaar later kreeg de gadermeester IJsbrand Kock Jansz een
bedrag wegens voorgeschoten gelden bij de inkwartiering en
voor voor het planten van de vrijheidsboom .30)
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Feesten.
Om het gedeelte over het bestuur met een wat vrolijker
onderwerp te besluiten willen we nog iets over de feesten
zeggen.
In 1697 werden er 11 gulden, 4 stuivers en 12 penningen
uitgegeven voor gekochte "pektonnen, waarmede over de
vrede gevuurd is" 31)
Ongeveer een halve eeuw later-'t was in 1746-was de prins van
oranje door Jutphaas komen rijden. Daarvoor was een vendel,
een grote vlag, op de toren geplaatst, waarvoor 18 el trielen was
gebruikt; een uitgave die ten laste van de gemeenschap
kwam.32) Vóór het rechthuis was een triomfboog geplaatst
door de timmerman J. Schalee, waar-op de verver Hendrick
van Beeck met vergulde letters had geschilderd: Vivat de
Prince van Orange. 33)
De passage van de prins door het dorp Jutphaas betekende
nogal het een en ander: men bleek helemaal niet karig te zijn met
het bedenken van de personen die aan de feestelijkheden
hadden bijgedragen. De jeugd werd ook niet helemaal
vergeten: voor het versieren van de boog ontvingen ze als
"vereeringhe" 1½ anker wijn, bijna 60 liter dus. Beter dan
zo'n heel klein beetje!
Rechtspraak.
Heel het voorafgaande ging over het bestuur en bestuursaangelegenheden binnen de gerechten van het Nederen van het Overeind.
Nu volgen nog wat aantekeningen over de rechtspraak. Beide taken
behoorden tot het jaar 1811 toe aan het plaatselijk bestuur en de
terreinen liepen daardoor begrijpelijkerwijs wel eens een beetje
door elkaar.. De Franse revolutie van 1795 bracht daar
verandering in en in onze gebieden gebeurde dat in 1811. Toen
werden de schepenbanken ontbonden om vervangen te worden
door de gemeenteraden die geen rechterlijke
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bevoegdheid meer bezaten. Het rechtspreken gebeurde
vanaf die tijd door de vredegerechten, dat zijn de latere
kantongerechten.
Lagere rechtspraak.
Om de feiten wat op een rijtje te zetten beginnen we met de
vermelding, dat er een lagere en een hogere jurisdictie was.
De lagere rechtspraak hield zich in eerste instantie bezig
met de civiele, de burgerlijke zaken ( dus niet met echte
strafzaken ). De strafrechterlijke procedures die door hen
nog wel werden behartigd betroffen overtredingen, waarop
alleen maar een lichte boete stond.
De hogere rechterlijke macht omvatte de berechting van de
zware misdaden, waarop zwaardere straffen stonden tot en met
de doodstraf. Deze laatste macht bleef in de meeste gevallen
voorbehouden aan de bisschop van Utrecht en later aan het Hof
van Utrecht. De lagere rechterlijke macht was in het bezit van de
ambachtsheer, maar hij liet ook deze ( net als zijn bestuurlijke )
macht over aan de schout, die aanvankelijk tot de edelen moest
behoren.
Zo wordt in een oorkonde van 1247 een zekere Gijsbrecht van
Sulen, wonend aan de Groeneweg onder Jutphaas, als schout
genoemd. 34)
De schout "vorderde" het recht, zoals dat heette.
Hij zat de zittingen voor, waarin de buren-en later de
schepenen-recht spraken. Verder had de schout te zorgen
voor de uitvoering van de vonnissen en had hij tot taak de
openbare orde te handhaven en strafbare feiten op te sporen.
De schout trad soms ook op de rol van verkoper, zoals blijkt
uit een oorkonde die door de schout werd uitgevaardigd in
aanwezigheid van landgenoten en buren. Zij ging over de
overdracht van twee morgen land, gelegen onder het gerecht
van het Nedereind. Het bijzondere bij deze actie is, dat de
schout als verkoper van een stuk grond eerst "van der banck"
trad, waarop hij " th e r e c h t e sat". Hij stapte dus van zijn
voorzitterszetel af. ,Wilger Jacopsz nam zijn plaats in met
instem van de landgenoten en de buren.
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Het begin van de oorkonde (zie blz.80 luidt als volgt)
:"Alle denghenen die deser brief zellen sien off horen lesen doe(n) wij
verstaen Barthelmeeus van Jutfaes, schout Vrederijck van Renesse
Jansz ende Adrijaen van Hyndersteyn, Lantgenoten ende buere op 't
Nedereynde van Jutfaes in des heren gerechte van Brederode, dot ick
Berthelmeeus van Jutfaes, schout voirscreven van der banck tratdair
ick the rechte sot ende settede Wilger Jacopsz. als een schout in minre
stat, alse die lantgenoten ende buere voirscreven wijsden dat recht
was. Doe dot gedaen was rechtevoirt ende ter selver ti,jt doe quamen voir
mi,j, Wilger Jacopsz. als scout voir-screven ende voir die lantgenoten
ende buere voirgenoemd in 't gerechte voirscreven Bortelmeeus van
Jutfaes voirgenoemd ende joncfrou Beernt sijn wijff erde begheerden
eens oirdels off die twee mergen lants mit alle horen toebehoren 35)
-------------------Doordat hovengenoemde hurenrechtspraak hoe langer hoe meer
klachten opleverde ( zoals gevaller van partijdigheid, omkoperij,
onbekwaamheid en verwaarlozing van deze functie ), werd dit
soort rechtspreken in de loop van de 16e eeuw vervangen door de
rechtspraak door de schepenen, de assistenten van de schout.
Deze schepenen werden door de ambachtsheer benoemd als
vertegenwoordigers van de buren of van de gemeenschap van de
geërfden. Bij het aanvaarden van ambt werden ze beëdigd.
Daardoor spraken zij ambtshalve recht.
Als illustratie van het bovenstaande nemen we nu een gedeelte over
van de verlening van het schepenrecht aan Houten in 1530 door
keizer Karel V. Daarin staat onder andere het volgende:" ....
hoe dat in den banke van denselven dorpe groote ongeregehtheijt
ende quade usantie is onder de buuren aldaar als men recht
houdende is, als eenige
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partijen in rechte te doen hebben die gebuuren die ongeëed zijn ende
behooren recht te doen metten anderen, tot kosten van partijen
blijven Bitten orinken sonder Benig oordeel teltaan ofte dat se aan
Benig oordeel wijsen souden konnen gebrengen; ook die oudste ende
vroedste achterblijven en dikwijls die snaken met faveur en drange
met vrienden en maagden drie of vier jaaren houden dragende, soo
dat die partijen tot geen expeditie van rechten konnen geraaken en
den voorscr(evenen) suppliant áls schout geen ontsag noch audiëntie
en heeft, al tot kosten van den partijen, die al boven manieren ende
ordonnantiën van rechten, tot groote swaare lasten en verderfflijke
schaden van partijen daar te doen hebben". 36)
Het valt niet met zekerheid te zeggen wanneer in Jutphaas de
overgang van het burengerecht naar de ambtelijke rechtspraak door
de schepenen heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk zal dit in het
midden van de 16e eeuw zijn gebeurd.
Het college van schepenen telde in het Nedereind
5 leden, in het Overeind waren het er drie en Rijnhuizen maar
twee. Vooral in dit laatste, minigerechtje Rijnhuizen, was het
vaak bijzonder moeilijk om voldoende candidaten voor dit college
te vinden. Daardoor verzoekt Jan Jacob de Geer als heer van
Rijnhuizen dan ook in 1743 aan de Staten van Utrecht
toestemming om "bij gebreck oen persnonen om tot schepen te
konnen dienen permissie om doertoe persnonen uit noest aengelegene
gerechten te mogen kiezen".
Jaarlijks vonden er 8 tot 10 rechtszittingen plaats. voor het
bijwonen van deze vergaderingen genoten schout, schepenen,
secretaris en de gerechtsbode het zogenaamde vakatiegeld. De
schout kreeg bovendien een deel van de opgelegde boeten.
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Waar men vergaderde?
Het rechthuis was daarvoor de aangewezen plaats. Maar als er
geen rechthuis was werden de zittingen gehouden in een kamer
van de plaatselijke herberg. Een alleszins begrijpelijke bepaling was,
dat er in de gerechtskamer tijdens de zittingen niet mocht worden
gedronken.
Toen het zwaartepunt van het dorp zich in de 17e eeuw
verplaatste naar de weg langs de Vaartse Rijn met als centrum
de omgevingvan de Rijnhuizerbrug vonden de rechtszittingen
plaats in de herberg Het Bonte Peert. 37)
Deze herberg werd op 9 januari 1658 door Louis de Malapert
voor 2.500 gulden gekocht van Cornelis Willemsz Stael ( een
niet onaardig bedrag voor die tijd!).
Waar die herberg heeft gestaan kunnen we nagaan uit de
overdrachtsakte van een ander huis, dat in 1677
door de erven van diezelfde Cornelis Willemsz verkocht werd
aan Oth Jansz van Ingen, de smid.
Daar staat te lezen, dat het pand van wijlen Cornelis Willemsz aan de
Rijn lag en ten noorden begrensd werd door het huis van de
weduwe van brouwer Bosch, Je herberg De Swaen. Aan de
zuidkant er van stond :et gerechtshuis van de vrouwe van
Jutphaas, waar 'Het Bonte Peert uithing". 38)
Genoemde herberg werd vaak bewoond door de schout( in 1693
woonde Jacob van Nierop er in ) of door gerechtsbode ( Willem
van Ingen in 1682 ).eerder vermeld stond het rechtshuis van
Jutphaas in de periode tussen 1753 en 1772 aan de Vaartse Rijn
en deed dienst voor de gerechten van Nedereind en het overeind
( Rijnhuizen wordt daar niet bij vermeld ). 39)
Contentieuse rechtspraak.
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Bij de lagere rechtspraak, waar we nog steeds mee bezig
zijn, is een tweetal vormen te onderscheiden: de contentieuse
en de voluntaire.
Bij de contentieuse rechtspraak gaat het om geschillen. Daar zijn
altijd twee partijen bij betrokken die een proces tegen elkaar voeren.
Het kan daarbij gaan om kleine diefstallen, vechtpartijen, belastingontduiking(!), het laten grazen van vee op andersmans
land, enz.
Als eerste voorbeeld daarvan halen we een verslag aan van een
rechtszitting van het gerecht van het Nedereind, gehouden op
de 30e oktober 1695. De eiser Jan Theunisz heeft zich
indertijd als' knecht verhuurd tot de 10e oktober 1694. De eiser
Jan Theunisz is in die tussentijd getrouwd, wil van zijn
contract af, maar de gedaagde, zijn vroegere baas Willem
Worff, heeft hem daardoor loon onthouden. De gedaagde
verliest en moet ook de gerechtskosten betalen.
Hier volgt het verslag van de zitting:
"De eyser in judicio present seyde dat hij hem
als knecht ten huijse van den gedoogde hadde verhuurt voor
den tijt van een jaar, t e expireren Victoris 1694 voor een
somme van tachentig gulden, seventien stuivers boven een
doete melckskaes tot eene gulden, tien stuiver, boven een
silvere ducaton tot sijn huerpenningen, monterende te samen
vijff en tachentig gulden, tien stuiver. Dat den eijser inmiddels
sijnde comen te trouwen niet langer in den dienste van de
gedaegde heeft connen bli,jven dan den tijt van seven
maanden; dat den eijser in dien tijt verdient heeft 49 gulden,
14 stuiver, 14 penningen, de maent gerekent tot 7 gulden, 2
stuiver, 2 penningen. Waerop den eijser niet meer ontvangen
heeft don 21 gulden; sulcks daeraen resteert 28 gulden, 14
stuiver, 14 penningen.
Concluderende tot betalinge van deselve oock hij
"procuratione cum expensis".
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De partijen zijn het later eens geworden.
We halen nog een voorbeeld aan van de lagere, de contentieuse
rechtspraak.
Hierbij is Joris Goyertsz wonend in de Galecop de eiser. Hij
daagt Cornelisgen Jans voor het gerecht, waar hij aanvoert
dat zij elkaar wederzijds hebben beloofd om te gaan trouwen
en in te gaan wonen bij de moeder van Cornelisgen.
Wanneer Cornelisgen zegt, dat het hele verhaal uit De lucht is
gegrepen, haalt Joris een paar intieme uitspraken van haar aan
( die er niet om liegen, als ze waar zijn ). Maar het helpt
allemaal niet en doordat Joris inziet, dat het met onwillige
honden kwaad hazen vangen is, geeft hij zijn Cornelisgen de
volle vrijheid terug ( waarschijnlijk niet eens zo heel
onverstandig, want de vraag dringt zich op of een rechtszitting
hét aangewezen middel is om tot een huwelijk te komen! )
Het vermakelijke en toch weer intrieste verhaal is nu, dat
"Jorisz Goijertsz sustineerde dot hij ende d'gedaagde elcanderen
reciproque hebben belooft mit dyer ……..toesegginge omme
elcanderen ten huijse dan des gedaagdes moeder te trouwen,
conclude oversulcks dat d'gedaagde in crachte van sodanige
belofte gehouden sal wesen mit hem, eijes, te trouwen ende
dienvolgende proclamatiën te doen gaan ende in crachte vandijen
't houwelijck te vol-trecken ofte anders ……40)
Asch mitte gedaagde present seijde wel expresselijck) te ontkennen
oyt eenige beloften in cas van trouwe ofte diergel(ijcke) woorden
mitten eijser sprocken te hebben, maar dot d'selve zijn versiect,
leuchenachtich ende uijte Lucht geraept omme gedaagde te
calangeren
Hij seyde voor repl(ieck) d'voors (zeghde) beloften .an te sullen
trouwen nijet te connen bewijsen, als tusschen hem ende
gedaagde alleenl(ijck) kencken te zijn, daerbij vougende dat
d'gedaagde
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jegens hem, eijser, geseijt heeft liever mitten eijser met een
eijnde keers te willen te bedde gaer als met een ander
mit harpen en veehen. 41) Nijettemin spoorende des
gedoogdes onwillcheijt ende dat soodanige belofte van te
sullen trouwen ontkent, is tevreden dot d'gedaegde hijer
bij solemnele eede purgere 't geene voors (eght) niet
belooft off gesproocken te zijn, haer te ontslaen ende bij
refuijs van denselven eedt, dat hij bereijt is alsdan de
eedt te doen" 42)
Vrijwillige rechtspraak.
Bij de vrijwillige o f de voluntaire rechtspraak was de taak
van schout en schepenen veel omvattender. Het gerecht had
dan te maken met het registreren van de koop en verkoop van
onroerende goederen; met het vastleggen van hypotheken en erfdienstbaarheden, huwelijksvoorwaarden, testamenten, enz.
De secretaris van het gerecht maakte dan de oorkonde op,
waar de schout zijn waszegel aan bevestigde. Tegen betaling van
legerkosten werd aan de partijen de oorkonde ter hand gesteld.
Vervolgens werden de stukken in de registers afgeschreven".43).
Nu volgt een letterlijke weergave van een akte die
door het gerecht van het Nedereind is opgemaakt.
Op verzoek van Herman Gerritsz Bruynnincxhoff, pachter van de
bieren, verklaart Splinter Cornelisz voor het gerecht van het
Nedereind, dat hij eens in de kapsalon van barbier en
gerechtsbode. Dirck Bert els zat. Toen hij half "geberbiert"
was kwam een medepachter van de bieren, een zekere Willem van
Choten binnen, om de kapper-bode weg te roepen. Splinter
Cornelisz gaf toestemming om weg te gaan,, als het maar niet te
lang duurde. De kapper blijft echter. Wanneer de weduwe Aefgen
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Cornelis van Royen hem even later komt roepen, gaat hij
onmiddellijk mee om na een kwartier terug te kom en.
In dit wonderlijke tafereeltje ziet U meteen de combinatie
van barbier en gemeentebode, niet geboren uit loutere
geldzucht, maar uit pure noodzaak. De woordelijke tekst
van dit voorval vindt U op blz. 88.
Hieronder ziet U een afbeelding van een zegel, dat onder
andere in 1383 is gebruikt door de schout van het Overeind,
Hubrecht van den Rijn.( Zie blz. 86 ) Voor dit zegel, zie noot
44.
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D e woordelijke tekst:
"Compareerde voor schout en de gerechten vandt Nedereynd van
Jutphaas naerbenompt, Splinter Cornelisz, out 34 jaren,
gerechtelijcken verdachvaert si,jnde, ten versoecke van Herman
Gerritsz Bruynnincxhoff, pachter van de bieren, anders genaempt de
logijsgelden over den brouwer ende tappers, ingegaen den 1sten
february 1671 ende verclaerde hij, comparant; bij solemenelen
ede, hem op huyde van hem afgenomen, waerachtigh te sijn, dat hij,
comparant, op den vierden february 1671 is geweest
ten huize van Dirck Bertelsz, berbier ende gerechtsbode van 't
voorscrevene Nedereynt om aldaer geberbiert ende geschoren te
worden, dat ick, comparant, ontrent ten halve geberbiert te sijn,
aldaer in de voorscrevene huysinge van Dirck Bertelsz inquam
Willem van Choten, medestander vandt voornoemde pacht ende
seyde: "com bode, hier pas op aen", waerop Dirck Bertelsz, bode,
antwoorde: "Ick can dese man om geschoren niet ten halven laten
sit-ten". Waerop ick, comparant, hem bode, geconsenteert (=
toegestaan ) hebbe mede te mogen gaen, als het niet te Lange en
vertoefde. Dot dienvolgende Dirck Bertelsz, bode, bij hem is
gebleven, waerover de weduwe van den brouwer Bosch, genaempt
Aefgen Cornelis van Royen, ten huijse inquam, die hem,
gerechtsbode, versochte met hoer te willen gaen. 't Welck hij op
staende voet heeft gedaen ende hem, comparant, om geberbiert te
worden heeft Laten sitten ontrent een quartier van een uer. 't Gene
voorscreven is waerachtich sijnde, presentere 't selve tot allen tijden
naerder gestant te doen ende met eede te stercken.
Aldus gedaen en geposseert voor Philebert van Raveswaey, schout
Dirck van der Horst, Corn?Lis Aertsz van Royesteyn, Govert Jans
Van Royen, Peter Dircksz van Cattenbroeck ende Pieter de With,
schepenen vond Nedereijnd van Jutphaes op den 21sten february".
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In de volgende akte leest U een soort huurcontract: Hendrik
Hulstijn verhuurt hierbij zijn bakkerij en winkel aan Klaas van Eijk.
"Den 8e april 1786 compareerde ter secretarie van Jutphaas
Hendrik van Hulstijn en Klaas van Eijk en verklaarde den eersten
comparant te hebben verhuurd aan den tweeden comparant,
die ook in huure van den eersten comparant bekende aan te
veemen 't volgende alsse: een buylkist met sijn feyne doek; een
koopere doofpot met zijn deksel; vier beste eysere bakplaate; een
paar bakkerijschaele met haar balans; een trog met twee
dekseks; een koopere vournuiskeetel met een nieuw kopere
deksel; een kopere gastkan; een bakkersbordt booven de deur;
vier planken in de onderoven; twee schragen met een bank; twee
blikke trommels; een grote eysere vuurschop; een oveneijzer;
twee schootels; twee grote koopere winkelschaelen met een feyne
balans; eengig gewigt; een toonbank; een kopere theeketel; eenige
Sinterclaasprenten; eenige suijkerkoekjes-prenten; een seeff;
tien meesakken; een glaase doos; een staande en een Leggende
plaaten; een deegschop; e-en kleine dito; twee kopere vlesdeksels;
een fles; een soete koeksprent.
Het gedeelte over het bestuur van de gerechten van Jutphaas
liep uit op het drinken van een glas wijn. zie blz. 78 ).
Aan het slot van ons verhaal over de rechtspraak hebben we
U wat lekker gemaakt met de uitgebreide weergave van de
inventaris van een bakkerij en winkel, goed voor suijkerkoek
en soete koek.
VOETNOTEN:
1: Ons woord gemeente is de letterlijke vertaling van het
Franse woord commune. Laten wij dit woord
onvertaald dan bedoelen we daarmee een aantal
personen die een bepaalde gemeenschap
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vormen. Met ingang van 1 juli 1971 is de gemeente Jutphaas
van de kaart verdwenen. Toen kwam de samenvoeging van
Jutphaas en Vreeswijk tot stand, waardoor de gemeente
Nieuwegein een feit werd. Bij het ontstaan van deze naam
heeft de naam van het eeuwenoude stadje 't Gein een grote rol
gespeeld. Zie onder andere "Cronyck De Gein" van onze Kring,
juli 1981, 3e jaargang, no.3.
2 : Een morgen was de oppervlakte van een stuk grond dat in één
morgen bewerkt kon worden; ongeveer 0.85 ha.
3 : De hier bedoelde kerk stond op het Kerkveld. In het begin van
de 19e eeuw werd die afgebroken en vervangen door de
Dorpskerk aan de Nedereindseweg.
4 : Dit heeft voor Jutphaas een geweldige aderlating betekend: van
ongeveer 12.000 inwoners in één slag terugvallen tot 4.000 is
geen kleinigheid! Maar de tijden zijn gekeerd!
5 : Een ambachtsheer was de persoon, die in een ambacht ( dat is het
grondgebied van de ambachtsheer ) de lagere rechterlijke macht
bezat; een bevoegdheid die de ambachtsheer later overdeed
aan de schout ( en de schepenen ).
6 : E.P. de Booy,"Weldaet der scholen", blz. 149.
7 : De Geheymschrijver van Staat en Kerke , blz.120.
8: E.P. de Booy,"Weldaet der scholen", blz.343.
9 : Idem, blz. 150.
10 : De Geheymschrijver van Staat en Kerke, blz. 126.
11 : De Geheymschrijver, blz. 126.
12 : Geërfden zijn bezitters van een erf; boeren dus.
13 : Een gulden was toen ook al 20 stuivers waard, en één stuiver
was 16 penningen.
14 : U vindt hier bekende namen onder. Andere families zijn
uitgestorven, althans hier.
15 : Plaatsvervangend procureur-generaal. 16 : Cureren = genezen.

-9117: Slagen zijn gedeelten van een rivier of van een dijk.
18: Gemeen betekende vroeger onder andere gewoon, alledaags.
Gemene landbomen zijn dus waarschijnlijk ook eenvoudige
leuningen geweest.
19: Voor de ligging van de sluis ( nu "De Sluisjes" of "Het
Sluisje" ) kunt U terecht bij de afbeelding op blz. 69. Daar
ziet U een soort mechanisme aangegeven, zoals nog wel eens
te zien is bij een oude put: een dikke houten as die draaibaar
is door de vier aan weerszijden zichtbare uitstekende ijzers.
20: Hiermee zal bedoeld zijn de voorloper van de brug, die in
1884 in gebruik werd genomen en in 1980 werd afgedankt,
omdat het onderhoud toen ook te duur was.
21: De kerk die hier bedoeld is heette in die tijd de
Gereformeerde kerk. In 1816 ging zij zich de Nederlandse
Hervormde kerk noemen en aan het eind van die eeuw
ontstonden de Gereformeerde kerken, die wij onder die
naam nog steeds kennen. Om misverstanden te voorkomen
spreken we daarom in het vervolg alleen maar over de Hervormde kerk.
22: Bij den gerechte betekent: door het gerecht. 23:
Ongetwijfeld zullen met de "heren van Dort"
bedoeld zijn de bestuurders van de stad Dordrecht.
24: Lysken is dus een aanstaande ongehuwde moeder.
25: Ook uit de archieven van de Hervormde kerk
blijkt dat een schoolmeester ook vaak voorlezer en/of
voorzanger in de kerk was.
26: Voor Jutphaas en een gedeelte van Houten stond
er op het landgoed Groenendael vanaf 1688 een
schuilkerk; daar waar nu het Amsterdam-Rijnkanaal is.
27: In 1773 was er nieuwe psalmberijming tot stand gekomen.
Doordat de boekbinders handen te kort
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27: kwamen duurde het ongeveer tot 1 januari 1775, voordat
de nieuwe berijming in de kerken kon worden gezongen.
Bijna 200 jaar heeft deze berijming het uitgehouden: in 1973
kwam het "Liedboek voor de kerken". In een aantal
gemeenten van gereformeerde signatuur wordt nog steeds
uit de bundel van 1773 gezongen. Ambtelijke molens
hebben de naam nog wel eens langzaam te draaien;
kerkelijke molens vertonen meer dan eens dezelfde eigenschap
( door de betrokkenen nogal eens betreurd, maar ook wel
eens toegejuicht ).
28: Er worden dus twee schepenen van hun bed gelicht met een
Fransman. Als de graaf geen genoegdoening krijgt, zal hij
nog meer boeren laten gijselen.
29: In detentie houden is gevangen houden.
30: Een gadermeester was belast met het innen van de algemene
belastingen. Deze functie was vaak gecombineerd met het
ambt van schout.
31: De vrede die hier bedoeld is was de vrede van Aken, die in
1748 een einde maakte aan de Oostenrijkse
Successieoorlog van 1740-1748.
32: De vlag voor prins Willem IV was gemaakt van een los
geweven linnen stof of van gekeperde stof van linnen
of katoen.
33: "Leve de prins van Oranje" was te lezen voor
het rechthuis, dat volgens de Geheymschrijver, blz. 120, aan de
Vaartse Rijn stond, dienstdoende zowel voor het Nedereind als
voor het Overeind.
34: De Groeneweg liep vroeger van de Randdijk in noordelijke
richting. Nadat hij de Nedereindseweg loodrecht had gekruist
heette deze belangrijke verbindingsweg met Utrecht de
Galekoperdijk of de Galekopschedijk.
Archief Oudmunster, nr.1193, dd. 15.5.1487:
Rijksarchief Utrecht.
35: Rijksarchief Utrecht, Oudmunster, nr. 1193.
36: Bij de (recht) bank in Houten was dus een "slechte gewoonte"
ingeslopen door de burenrecht-
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spraak, waarvan de leden "niet beëdigd" waren. Deze
mensen bleven vaak maar zitten drinken zonder aan hun
opdracht te denken; ook de "oudste en de wijsten" deden
er aan mee. Door vrienden en familieleden er toe gebracht
begunstigden zij deze en gene, lieten de zaak soms een
jaar of drie vier slepen tot last en schade van de betrokken
partijen.
37: Zie voor ligging hiervan blz. 69.
38: Voordat in de vorige eeuw het kadaster werd ingevoerd met
zijn nauwkeurige plaatsaanduidingen werd de ligging
van een pand of een stuk grond vóór die tijd aangegeven
door het noemen van de omliggende percelen. In de zin
van: ten oosten begrensd door....................................ten
zuiden .................................enz.
39: Geheymschreyver, blz. 120.
40: Bij het sluiten van een huwelijk was het verplicht dat er drie
afkondigingen werden gedaan. In de kerk gebeurde dat op
de drie zondagen voorafgaande aan de
huwelijksbevestiging en- inzegening. Tot op de dag van
heden is een dergelijke afkondiging in diverse kerken nog
steeds bekend, zij het in een ietwat gewijzigde vorm.
41: "Veelen" is een oud woord voor harpen. Hier dus weer een
voorbeeld van het combineren van woorden die-een en
dezelfde betekenis hebben: "harpen en veelen". Wel een
bloemrijke uitdrukking!
42: Bij refuys betekent: bij weigering.
43: Dit zijn de voorlopers van het kadaster en van de openbare
registers.
44: Rijksarchief Utrecht, Oudmunster 1366; vergroot
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REDAKTIE-MEMO 'S .
Bibliotheek.
door de Kring ontvangen:
1. Het Trippenhuis door H.
A . van Gogh.
2.Kultur der Urzeit door
Dr. H oernes (2 delen).
3 .Archaologie door dr. Roep (4
delen).
' 4. Vreesw ijk aan de Lek door
De F . van Zutphen (heruitgave).
gevers hartelijk dank! ! !
Nieuwe leden.
H. H azelhorst, 0everloper 6, Nieuwegein.
C. J. van Wijk, Van Rijslaan 73, Delft.
F. van Rooyen, Lamerislaan 15, Utrecht.,
P. S chiks, Meidoornstraat 20, N ieuwegein.
Jeroen Wesselm an, Eikstraat 8, N ieuwegein.
H ans Daalhuizen, H azelaarstraat 17, Nieuwegein.
de Wit, Kerkuil7, Nieuwegein.
H oogstad, U trechtsestraatw eg 1, Nieuwegein.
A.W M . Hofstee, Lijsterbesstraat 3, Nieuwegein.
van K leyn W illigen, Herenstraat 67 , Nieuwegein.
A.J. van Amerongen, Ankermonde 25, Nieuwegein
Lakerveld, Ten Baan straat 9, Nieuwegein.
C. D. Hardebol, Handelskade 22, Nieuwegein.
C. Obbens, Marsburg 11, Nieuwegein.
C. H endriks, K oew eitdreef 8, Nieuwegein.
J.M. Ligterink, Nedereindseweg 6, Nieuwegein.
J.A. van Mourik, WiersdiJk 1, Nieuwegein.
A.M . S teenhuisen, Julianaw eg 2, Nieuwegein.
J.A. Hazendonk, D r. Breveestraat 59,Bunnik.
Mevr. A. van Kleef, Herwijnenplantsoen 254,Nieuwegein•
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M evr. J. van Bemmel-de Ruiter, Wenckebachplant soen
89, Nieuwegein.
J. van Rhenen, Nijpelsplantsoen 24, Nieuwegein
C van de Brink, Nijpelsplantsoen 35, Nieuwegein.
Vreeswijk, de Vaartsche Rijn en de Koninginnensluis.
Onder deze titel brachten wij in ons januari nummer een
uitgebreid artikel. Jan Schut was de auteur, hetgeen bij
genoemd artikel niet wend vermeld.
Kasteel Plettenburg.
Tijdens de foto-tentoonstelling over Jutphaas in gebouw
de Lantaern werden wij meteen aangename verrassing geconfronteerd. Eén van de bezoekers, de Heer A A .van Royen
uit Made, jarenlang inwoner van Jutphaas, schonk ons de
deurklopper van Kasteel Plettenburg. Dit kasteel stond in het 0
ereind van Jutphaas en werd om streeks 1860 afgebroken. Wij
als Kring zijn bijzonder blij met een dergelijke tastbare
herinnering van één van de vele kastelen uit het Jutphaase. Heer
Van Rooyen nogmaals onze hartelijke dank.

0tto Pijpker.
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FOTO-RUBRIEK.
----------Op pagina 97 ziet U een foto van de "Kleine Brug" te
Vreeswijk. Een vanaf de 17e eeuw bestaande oeververbinding
over de Oude Sluis. De brug verkeerde in een dusdanig slechte
staat, dat in 1981 werd overgegaan tot restauratie op de
stadstimmerwerf te Utrecht.
Op de foto de plaatsing van de brug na de restauratiewerkzaamheden.
De foto op pagina 98 geeft de sfeer weer op het Sluisje te
Jutphaas omstreeks 1930. Links ziet men nog een gedeelte
van hotel
"De Zwaan". In de woningen erachter woonden ondermeer
Trijn de "mutsenwasser" en Arie Heiligenberg de kapper. Later
werden deze woningen gebruikt als werkplaats voor garagebedrijf
Grapendaal en machinefabriek Vernooy.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE!
Ieder jaar wordt landelijk een Anjeractie gehouden. Dit jaar ook weer
in Nieuwegein en wel tussen 22 en 25 juni.
Het Anjerfonds stelt subsidies beschikbaar aan de verenigingen die
zich bewegen op het sociaal-cultureel vlak.
Ook de Historische Kring komt daarvoor in aanmerking. Het is
echter wel de bedoeling dat iedere vereniging zelf voor
collectanten zorgt. Van de opbrengst van de collecte ontvangt de
vereniging 20%.
Het is de bedoeling dat door ons in oud-Jutphaas wordt
gecollecteerd.
Wanneer U onze vereniging wilt steunen en één avond in de
gelegenheid bent te collecteren verzoeken wij U zich op geven bij de
heer Hanselaar, Nedereindseweg 2, tel. 31298.

1OO

Wist u dat..................
-het gemeentebestuur ons jaarverslag over 1981 heeft
goedgekeurd?
-dat inhoudt, dat we over dat jaar nog ruim f.600.subsidie
ontvangen?
-de molenaarswoning toch niet echt wordt gerestaureerd'
-de oude molenaarswoning namelijk gewoon gesloopt is en dat
alle restanten in de Put van Weber zijn gedump
-wij ook niet weten door wie de leugens over restaurat:
in de wereld zijn gekomen?
-dat het nieuwbouw-molenaarshuisje op het oude gaat lijken, maar
dat er geen rieten dak meer op komt? -dat er dus wéér een
monument verdwenen is?
-dat nog steeds niet is begonnen aan de herbouw van
het afgebrande pand aan de Wierselaan?
-dat ook nog steeds de oude Geinbrug ligt weg te roes
ten, hoewel het brugje in het oude Vreeswijk toch nodig vervangen
moet worden?
- we steeds nieuwsgieriger worden HOE de nota "Karakteristieke
Elementen" in de praktijk wordt uitgevoerd?
- het best een complimentje voor de gemeente is als zo'n nota
landelijke bekendheid krijgt, maar dat mooie nota's schrijven
alléén niet voldoende is?
-het dus toch wel een wat treurige boel blijft met de Nieuwegeinse
karakteristieke elementen?
- de Historische Kring zo zachtjes aan over een aardige collectie
historische zaken beschikt en dat die in het volgend seizoen eens
duidelijk tentoongesteld zullen gaan worden?
- het manuscript voor het boek over Jutphaas goed vordert?
- we echt problemen hebben met de financiën om zo'n boek uit te
kunnen geven?
- het laten drukken ongeveer f.18.000 gaat kosten?
-we eigenlijk hopen, dat we een sponsor kunnen vinden, die de
financiering met een garantietoezegging wil ondersteunen?
-we toch aansturen op het uitgeven op korte termijn?
-we best gevoelig zijn voor suggesties om aan centen te komen
voor het boek?

C R0NYCKDEGEYN
juli 1982.
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KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN.
KARAKTERISTIEKE ELEMENTEN;
wat doen we ermee?
De achterliggende tijd is de Historische Kring enkele keren in de
publiciteit gekomen, nadat wij ons in brieven tot het
gemeentebestuur hadden gericht. Het ging daarbij steeds om de
restauratie en het behoud van historische zaken. Onze brieven
hebben in een paar gevallen succes gehad. Enerzijds is dat
natuurlijk prachtig en kun je als vereniging toch weer bogen op
"prestatisch". Anderzijds zouden wij veel liever zien, dat het
schrijven van brieven niet nodig is. De inzet voor het behoud van
historische zaken in de gemeente staat in onze statuten als een van
de belangrijkste doelstellingen van de vereniging genoemd. En wij
zullen ons daarvoor blijven inzetten. Maar wij zouden er de
voorkeur aan geven, indien binnen het gemeentebestuur veel meer
een positief beleid in deze zou worden gevoerd. Daarmee bedoelen
wij, dat- op voorhand bij het plannen maken duidelijk moet worden
gemaakt wat men wil doen met historische aspecten. Daarbij zou
dan steeds voorop moeten staan, dat wordt gestreefd naar
onderhoud en behoud.
Zo'n gemeentelijk beleid moet gestalte krijgen door een niet
aflatende aandacht van Burgemeester en Wethouders en een
ambtenarencorps, dat in deze tijd van krapte creatieve oplossingen
weet aan te dragen. En tenslotte wordt het heel hoog tijd, dat de
gemeenteraad bereidheid gaat tonen om voor het behoud van
historische zaken enig geld op tafel te leggen. Met een 62ste plaats op
de prioriteitenlijst, waarvan hoogstend 8 zaken gerealiseerd kunnen
worden, is "bereidheid" ver te zoeken.
GEINBRUG
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De Geinbrug vinden wij er een voorbeeld van, dat door het
nemen van ad-hoc besluiten vele duizenden guldens worden
verspild. Een keer al is de brug voor circa f 6.000,00
geconserveerd en na enkele jaren van verval ergens op een
braakliggend stukje land, is nu weer zo'n opknapbeurt nodig. In
die tussentijd is nog heel weinig gedaan aan een echte oplossing.
Wij doelen daarbij op de plaatsing van de Geinbrug in de historische dorpskom van Vreeswijk.
Het is ons niet duidelijk, waarom die plaatsing moet worden
gekoppeld aan een tonnen kosten restauratie van het
bruggehoofd aldaar. Is het nou echt niet mogelijk om met
moderne middelen die veel grotere brug over dat smalle
watertje te leggen alleen door wat weg te vrezen uit het
bruggehoofd en het aanpassen van een stukje straatwerk?
Wij hebben ervoor gepleit om de verzekeringspenningen, die de
gemeente heeft geincasseerd voor het afgebrande pand aan de
Wierselaan, te gebruiken voor de plaatsing van de Geinbrug. Dat
geld is vrijgekomen, omdat de gemeente de grond van het pand heeft
kunnen verkopen aan iemand, die het pand voor eigen rekening in
historische vorm wil herbouwen. Aan ons is duidelijk gemaakt, dat
dit soort financiële overboekingen in de gemeentelijke administratie
verboden zijn. We zijn uiterst verbaasd geweest toen enkele dagen
later een wethouder elders voorstelde om de opbrengsten uit de
verkoop van het gesloten zwembad Schoolslag te gebruiken voor een
opknapbeurt van Watergein!
BLOKHOEVE.
Volgens de gemeentelijke plannen zou de hofstede Blokhoeve als
karakteristiek element behouden blijven. Dat is een mooi
streven. Zo'n boerderij is echter geen karakteristiek element
meer wanneer de robuste rieten kap wordt vervangen door een
andersoortig dak en wordt "versierd" met een groot aantal
dakkapellen. Zo'n plan kan dan beter direct in alle eerlijkheid
geopenbaard worden zonder verwachtingen te wekken, die
nimmer in de plannen hebben gestaan.
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SMEEDIJZEREN HEK FORT JUTPHAAS.
Ons bereikten berichten, dat het hek zou worden gesloopt omdat het
zo slecht was. Wij hebben berekend, dat de sloop van het hek veel
duurder zou zijn dan een provisorisch herstel. Na dat provisorisch
herstel zou het hek minstens een jaar of vijftien mee kunnen. Het is
nu wèl circa 145 jaar oud! Gelukkig is ons idee nu overgenomen,
maar waarom kon men dat niet zelf bedenken?
WIPWATERMOLEN OUDEGEIN.
In 1979 hebben wij de gemeente geschreven, dat naar onze
mening de wipwatermolen verzakkingsverschijnselen
vertoonde. Ons is toen bericht, dat blijkens metingen geen
sprake was van verzakking. Nu is zelfs de gemeente overtuigd
van het verzakken van de molen. Ons is bericht, dat wij
maandelijks van de metingen op de hoogte zullen worden
gehouden. Die worden verricht in samenwerking tussen de
gemeente, de Molenstichting, de Rijksdienst voor de
monumentenzorg en de Landmeetkundige Dienst. Intussen
wachten wij met angst en beven de kostenbegroting af voor de
"reddingsoperatie" van de molen.
Zou met een "spuitpaaltje" als steuntje voor de fundering in
1979 dirt "erger" zijn voorkomen? Wij geloven van wel.
BENAUWEND.
Met de kwesties als Geinbrug, Fort Jutphaas en ook zaken als
bebouwing Raadhuisplein, Pastorie Kerkveld en Nicolaaskerk èn
zeker de molenaarswoning en de wipwatermolen worden wij als
Historische Kring min of meer gedwongen tot actie. Dat ervaren
wij als benauwend! Het is nooit onze bedoeling om van vereniging
uit te groeien tot actiegroep. We doen het ook veel liever niet.
Onze voorkeur gaat uit naar een goed overleg met de bestuurders
om zo mee te helpen zoeken naar oplossingen voor het behoud van
de karakteristieke elementen in onze gemeente.
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En graag ook worden we eens serieus genomen als het gaat om
het geven van straatnamen.
P. Daalhuizen.
voorzitter.
H E T H U I S " D E W I E R S"
door Gerard de Waard .

De voorzijde (oostzijde) van het Huis De Wiers. De foto is
uit de dertiger jaren. De "rommel," voor de deur wijst op
de industriele bestemming, die het huis to e n had.

10
voorwoord.
Als wij in het Nieuwegeinse het over "De Wiers" hebben,
bedoelen we daarmee het industrieterrein van die naam
gelegen in het zuidelijke deel van onze groei gemeente. Het is
de moeite waard even bij de naam (de) WIERS stil te blijven
staan en ons eens af te vragen, waar komt deze naam vandaan, wat
is de betekenis ervan en wat heeft het betekend in de lokale
geschiedenis.
HOOGTE - TERP - WIERS.
Het geologisch onderzoek van de Lekstreek heeft aangetoond,
dat het oppervlakkig beschouwd zo lage en vlakke
rivierlandschap gekenmerkt wordt door zeer merkwaardige en
volgens bepaalde patronen verlopende welvingen. De
karakteristieke afwisseling van lang uitlopende, betrekkelijk
hoog gelegen stroken en lage poldervlakten in het
stroomgebied van de Lek, is op bijzonder knappe en
overtuigende wijze aangetoond door Dr. T. Vink in zijn
dissertatie over de Lekstreek.
Heel kort samengevat komt het onderzoek van Dr. Vink
hierop neer, dat de genoemde welvingen in het terrein
verlande rivierarmen zijn en de lager gelegen vlakten
daartussen oude veen moerassen.
De welvingen worden door hem "(stroom)RUGGEN" genoemd,
en de vlakten ertussen "KOMMEN". De vroeg middeleeuwse
nederzettingen zijn dan ook dikwijls ontstaan op zo'n
"stroomrug". Houten op de Houtense rug, Jutphaas op de
Jutphase rug, en Vreeswijk op de ……………"WIERSE RUG". Het
woord 'WIERS!' kan worden beschouwd als een oud Fries woord
met de betekenis van -woonhoogte- of -terp
Het waren namelijk de Friezen, die zich hier op een
stroomrug vestigden in de vroegste middeleeuwen. Deze
wetenschap geeft ook de verklaring voor het en de
betekenis van "Wiers". De naam Wiers, die in deze streken
nergens wordt aangetroffen en zeer uitheems voordoet,
komt wel veelvuldig voor in Groningen en Friesland.
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In het Groningse en Friese plaatsnamenbestand komt men veelvuldig
plaatsnamen tegen waarin het woord "WIERS" in de naam is
verwerkt. Het zijn namen van dorpen op terpen gelegen o.a.
Lutkewierum, Riawier, Wierum, Wierhuizen en Wier.
Zo is de naam Vreeswijk na diverse verbasteringen ook afgeleid van
de naam van de Friezen, die haar gesticht hebben; Fresionowuuic,
Friesewijk, enz.
In een register van + 866, toebehorend aan de St. Maartenskerk in
het oude (U)recht staat vermeld, dat ook heel Fresionowuuic
(Vreeswijk) met syne landen, bossen, weide en de visserij toebehoort
aan de kerk van Sint Maarten.
Het is voor de hand liggend, dat een polder direct grenzend aan de
terp of wiers de Wiersepolder wordt genoemd, en als daar dan een
hofstede op gebouwd wordt en men noemt die de Oude Wiers dan is
dat een logisch gevolg. En als er dan een rijk heerschap in de 17de
eeuw een groot statig huis laat bouwen op de plaats waar men in de
vroegste tijd de nederzetting op de wierse rug heeft gesticht en dit
statige huis "DE WIERS" noemt, is de vraag die we ons in het
voorwoord hebben gesteld, al voor een groot deel beantwoord. En we
volgen dan de geschiedenis van huis "De Wiers".
HET HUIS.
De hoge kelderverdieping van het huis (zoals te zien
op de foto van de achterzijde van het huis op bladzijde 108)
zal vermoedelijk zo hoog opgetrokken zijn om de "bel-etage"
boven het waterpeil te brengen, dat vroeger werd bereikt
bij overstromingen veroorzaakt door dijkdoorbraken.
H e t h u is is van een degelijke constructie; de b u it e n muren
zijn vanuit de fundering 80 cm dik. In-overeenstemming met
de bouwwijze en stijl der architecten, vielen de voorgevel
(oostzijde) en de tuingevel (westzijde) van het huis op door
hun sobere lijnen en de evenwichtige raamverdeling.
De voorgevel werd verlevendigd door een zogenaamde
middenrisaliet: een enigszins vooruitspringend ge-

108

Het Huis "De Wiers", zoals het er in 1932 bijstond. U ziet hier de
achterzijde van het huis, zoals het te zien was vanaf de weg langs de
Vaartserijn.

deelte in het staande muurwerk, dat over de gehele hoogte van het
gebouw doorloopt. Het middenrisaliet werd bekroond door een bij
de daklijsten aansluitend fronton (= een driehoekige
gevelversiering). De westzijde (kanaalzijde) was vlak gehouden,
maar over 1/3 van de gevel was een in het dak uitgebouwde zolderverdieping, welke ook met een fronton was gesierd.
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Het huis werd gedekt door een dubbel zadeldak met op
de vier hoeken, in de gevels doorgetrokken, grote
vierkanten schoorstenen. De schoorstenen waren gesierd
met gedreven koperen windvanen. Aan de voorzijde v a n het
huis leidde een brede trap van v ij f t r e d e n , welke
vervaardigd was uit arduinsteen, over een bordes naar de
met grijs marmer bevloerde vestibule, die toegang verleende
tot de vijf vertrekken op de bel-etage van het huis.
HET HUIS "DE WIERS"
Noordelijk van het dorp Vreeswijk stond tot de sloop in 1947, als
toonbeeld van vervallen grootheid, het huis "DE WIERS".
Alhoewel geen exacte stichtingsdatum bekend is, is door minutieus
stijlcritisch onderzoek aangetoond, dat het huis omstreeks 1654 is
gebouwd door de samenwerkende architecten Ghijsbert Thoniszn
van Vianen en Peter Janszn van Cooten, die in de gouden eeuw in
het Sticht behoorden tot de meest vooruitstrevende en
toonaangevende bouwmeesters. En hoewel het niet exact bewezen is
zijn er aanwijzingen, dat het huis is gebouwd in opdracht van
Willem Ploos van Amstel, Heer van Langestein, Willescop en
Cortheeswyck. Hij was gehuwd met Maria van Gemert. Uit dit
huwelijk werd één dochter geboren, genaamd Issabella Clara. Deze
Issabella trad op 10 juli 1659 tegen de wil van haar ouders in het
huwelijk met haar volle neef Engelbert Ploos van Amstel, Heer van
Gunterstein en Tienhoven.
Jonkheer Adriaan Ploos van Amstel, Heer van Oudegein en
Tienhoven, was raad in den hove van Utrecht, Thesaurier van
den Dom en in 1636 was hij gekozen als President van de Staten
van Utrecht. Vorengenoemde persoon was gehuwd en kreeg 10
zonen en 6 dochters; Engelbert was de derde zoon.
De ondertrouw van neef en nicht vond te Utrecht plaats en blijkens
de marginale aantekening in het Utrechtse huwelijksregister werd
attestatie verleend om tot Cooten te trouwen mits betalende 50
gulden aan de diaconen te Utrecht.
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Uit het ongewenste huwelijk tussen Issabella Clara en Engelbert
werden 3 kinderen geboren; Adriaan Dirk, Maria Elisabeth en
Willem Hendrik.
Nu blijkt uit een acte van 1690 en uit transportactes van 1695 en
1697 dat de drie kinderen eigenaars van het Huis De Wiers zijn
geweest.
Op 11 augustus 1656 was Willem Ploos van Amstel met zijn
echtgenote bij de Utrechtse notaris Cornelis Portengen geweest.
Zij hadden daar een testament laten opmaken, waarin o.a. het
volgende is vermeld:
"Dat zij Joffr Issabella Clara Ploos van Amstel, onze (hunne) eenige
dochter, tot onse (hunne) universele erffgename verklaeren."
"Doch also" luidt het testament verder, "men dagelycx bevindt dat
verscheyden kinderen buyten wille ende consent van hare ouders haer
ten houwelyck begeven met personen daer toe de ouders niet genegen
syn, soo hebben wy wel expresselyck geordonneert ende gewilt dat als
onse eenige dochter Issabella Clara haer ten eeniger tyt ten
houwelyck quame te begeven met Jr. Engelbert Ploos van Amstel etc.
zy alleen haer legitime porti zoude erve, en dat de overige goedere in
dat geval rechtstreeks zouden overgaan op de kinderen die onse
dochter uyt sodanich houwelyck sal comen te procreeren, enz."
Het huwelijk met haar neef is, zoals vermeld, ondanks het
blijvend verzet van haar ouders toch tot stand gekomen. Zoals
haar ouders hadden bepaald zou zij dus alleen haar legitime
portie erven.
De grootouders van de drie kinderen zijn gestorven zonder het
testament te herroepen of te verzachten. De grootmoeder was
in Utrecht overleden en haar stoffelijk overschot werd op 16
november 1657 bij
nacht in stilte in de Dom begraven. De grootvader was 10 februari
1668 in het familiegraf in de Dom bijgezet. Issabella Clara is te
Buren overleden en werd op 5 augustus 1670 in de Dom te Utrecht
begraven. Engelbert Ploos van Amstel tenslotte overleed op 6
januari 1680 en werd 19 januari d.a.v. ook in het familiegraf
bijgezet.

111
De drie kinderen waren toen hun ouders stierven nog minderjarig. De
nalatenschap van de grootouders werd ten behoeve van de
kleinkinderen beheerd door de bij testament van 1656 aangewezen
executeuren Jonkheer Nicolaas Ploos van Amstel, domheer te Utrecht;
Jonkheer Gijsbrecht Ruysch, colonel te paard van de prins van
Tarente en Nicolaas Hamel, raad in de vroedschap en schepen der
stad Utrecht.
Uit het vorengaande blijkt dus wel dat Willem Ploos van Amstel
eigenaar van het Huis De Wiers is geweest. Hij heeft zijn bezittingen
vermaakt zoals blijkt uit het testament, aan zijn kleinkinderen. Of dat
de drie kinderen zelf ook op het huis hebben gewoond is niet met
zekerheid te zeggen. Wel is zeker, dat zij na het verkrijgen van het
zelfbeschikkingsrecht het huis van de hand hebben gedaan. Koper van
het Huis De Wiers was Johan de Sandra, heer te Oyen, wonende te
Amsterdam. Voor f 14.200 was het huis en het landgoed zijn eigendom
geworden.
De nieuwe eigenaar heeft niet lang van zijn Vreeswijkse bezit kunnen
genieten; hij overleed in 1698 en op 19 oktober van datzelfde jaar
droeg Magdalena van Outvorst, de weduwe van De Sandra, de
eigendomsrechten over aan Michiel Creagh.
Creagh deed zijn bezittingen na 20 jaar van de hand; hij verkocht
het huis en het landgoed aan Johan van Leenen op 18 juni 1718.
Deze man werd in 1713 als student aan de Utrechtse hogeschool
ingeschreven en verwierf daar 12 maart 1714 de dokorsgraad in de
rechten. Op 23 februari 1717 werd hij kanunnik in het kapittel van
St. Pieter; verwierf 25 maart 1721 de volle rechten van dat kapittel,
doch stierf op 10 augustus van datzelfde jaar, zodat ook hij niet
lang van het Vreeswijkse buitenhuis heeft kunnen genieten.
De Wiers werd op 13 februari 1723 namens de weduwe Henrietta
Cornelia van Wyck en de onmondige kinderen verkocht aan Joan
Jacob van Westrenen, Heer van Lauwenrecht. Deze familie Van
Westrenen heeft de
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buitenplaats belangrijk laten verfraaien en tot het einde van de
achttiende eeuw, toen de eigenaar kwam te overlijden, met zorg
onderhouden.
Nadat Van Westrenen op 13 augustus 1795 in zijn huis aan het
Janskerkhof te Utrecht was overleden en in de Jacobiekerk met
statie was begraven, werd De Wiers door zijn meerderjarige
kinderen te koop aangeboden. Op 2 september 1797 vond een
openbare veiling plaats ten overstaan van notaris Th. Koppens te
Utrecht.
Uit advertenties in de "Utrechtsche Courant" van
26 juni 1779 blijkt, dat de aangebrachte verfraaiingen ondermeer
bestonden uit vijvers, die uit de bestaande gracht waren afgeleid,
alsmede een oranjerie en enen stenen koepel (theehuis) aan de Rijn.
Het hele bezit besloeg ruim 144 morgen bouw-, wei- en griendland,
die op de veiling in percelen werden verkocht. Koper van het huis
met nog maar 16 morgen land en nog een perceel van 12 morgen was
Mr. Jan Gerhard Wichers. Voor f 48.900 was hij eigenaar geworden
van het voornoemde.
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Een knipsel uit de "Utrechtsche Courant" van 26 juni_ 1797,
waarin het Huis de Wiers te koop wordt aangeboden.
Wichers was op 15 juli 1745 in Groningen geboren en daar als student
ingeschreven aan de hogeschool. Op 15 juli 1768 promoveerde hij in
de rechten. Hij was in 1771 als Fiscaal naar West Indië vertrokken en
hij was van 1784 tot 1790 als Gouverneur Generaal van Suriname
aldaar werkzaam. Hij stierf op 3 oktober 1808 op De Wiers en werd in
de N.H. Kerk in Vreeswijk begraven. Wichers had zijn Vreeswijkse
bezittingen bij elke gelegenheid die zich voordeed uitgebreid en bij
zijn dood besloeg het landoppervlak van De Wiers bijna 161 morgen.
Het Provinciaal Hof van Utrecht verleende op 13 januari 1809
machtiging tot publieke verkoop van huis en land, die door de
executeurs ter scheiding en verdeling van de boedel ten bate der in het
testament genoemde, ten dele minderjarige erfgenamen nodig werd
geacht. Bij de op 25 februari 1809 te Utrecht gehouden publieke
verkoping werd het huis met 26 morgen en 300 roeden land ingezet op
f 60.000, in slag gehouden op f 5.000 en dus in totaal voor f 65.000
gekocht voor en ten behoeve van Vrouwe Wibbina Catharina
Wichers, echtgenote van Adrianus Braber, woonachtig in Rotterdam.
Vermoedelijk was zij een zuster van de overledene, maar zij behoorde
niet tot de erfgenamen.
De familie Braber-Wichers heeft tot het overlijden van de moeder
in 1834 op De Wiers gewoond. De heer Braber was reeds eerder
gestorven. Op 26 augustus 1834 werd op verzoek van de vier
meerderjarige dochters van het overleden echtpaar het huis met
de bijgebouwen en het daarbij in gebruik zijnde stuk grond, groot
36 bunder,68 roeden en 37 ellen, door notaris W.F.L. Lapidoth
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uit IJsselstein te Vreeswijk publiek verkocht. Voor
f 70.400 werd Cornelis Jacobus Cornel, rentenier, de nieuwe
eigenaar. Voor de verkoop van de aanzienlijke inboedel had de
notaris drie volle dagen nodig.
Cornelis Cornel was rentmeester van de familie Braber-Wichers
geweest en kende zodoende de betekenis van het landelijk grondbezit
te Vreeswijk. Bij Cornels overlijden in 1854 bleek uit een door de
Lopikse notaris W.H.J. Cambier van Nooten in bewaring genomen
besloten testament, dat Cornel de tweede dochter van zijn vroegere
patroon tot universeel erfgename had aangewezen.
Deze Jacqueline Maria Braber, die in 1825 met Ingenieur Frederik
Willem Conrad (1800-1870) was getrouwd, kwam door dit legaat
weer op het ouderlijk huis en landgoed terug. Aanvankelijk als
zomerverblijf bedoeld werd het toch later hun vaste woonplaats.
Ir. F.W. Conrad, naar wie in het oude Vreeswijk ook een straat is
genoemd, heeft vooral bekendheid gekregen door zijn technische
adviezen bij het graven van het Suezkanaal.
In 1858 werd Conrad benoemd tot vertegenwoordiger van de
Egyptische onderkoning in de Suez-kanaalmaatschappij. Zijn
werkzaamheden brachten hem in zeer vriendschappelijke relatie
met Ferdinand de Lesseps, de schepper van het Suezkanaal.
Nadat Conrad in 1869 de officiële opening van het Suezkanaal had
bijgewoond, overleed hij op de terugreis naar Holland in een hotel te
Munchen op 1 februari 1870. Mevrouw Conrad heeft tot haar dood
in 1878 op het Huis De Wiers gewoond. Na de dood van hun moeder
brachten de kinderen de buitenplaats in veiling.
Eigenaar van het huis met een gedeelte van het landgoed werd
Willem van Oostrom uit Tull en 't Waal.
HET VERVAL.
Belust op een flink strijkgeld had Willem van Oostrom meegedaan
aan het opbieden van de prijs. Vermoedelijk wat te overmoedig is
hij daarbij geweest, want hij bleef voor f 91.500 aan de "koop"
hangen.
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Om zich de middelen voor de betaling te verschaffen liet Van
Oostrom alle 600 zware eikebomen van de Wierselaan en de meer
dan 3400 bomen van het park en het bos kappen. Deze gang van
zaken was voor het aanzien der buitenplaats en het landgoed fataal en
betekende min of meer het begin van het verval.
Op 6 oktober 1879 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris J.A.H.
Borret de acte gepasseerd, waarbij het Huis De Wiers met een
gebouw, vroeger gebezigd als stal en koetshuis voor f 16.000,
waarvan f 11.000 als hypotheek op het huis gevestigd bleef,
verkocht aan de Nederlandse Stoom Briketten Fabriek, gevestigd te
Utrecht. De brikettenmakerij werd niet wat men er van verwachtte en
reeds het jaar daarop werd de vennootschap failliet verklaard.
Op 9 november 1880 vond wederom onder leiding van notaris Borret een
openbare veiling plaats, waarbij het tot fabrieksgebouw
gedegradeerde huis met het omliggende terrein en alle machineriën
voor totaal f 12.180 werden gekocht door de medisch doctor Floris
Egbertus Vos, de houtkoper Pieter Jongeneel en de houtkoper Arend
Nicolaas Corterus. Maar ook deze lieden hadden het goed gekocht als
een speculatieve belegging. Gedurende 19 jaar is het huis eigendom
geweest van genoemd drietal of hun erfgenamen. En waarschijnlijk heeft
het al die tijd onbenut en leeg gestaan. De leegstand zal het
gedegradeerde huis geen goed hebben gedaan en de roestende rust
zal het verval hebben versneld.
0p15 juli 1899 wordt het huis in zijn toenmalige staat verkocht voor
f 7.500 aan de Naamloze Vennootschap De Keulsche Vaart. De allengs
dichtgeslibde en deels met rommel volgegooide gracht werd gedempt en
de vijvers deels tot haven vergraven. De theekoepel, die in de
negentiende eeuw nog met een badkamer en bassin was verfraaid, werd
gesloopt om plaats te maken voor de haveningang.
In 1947 liet men het huis slopen om daarna op de
kelderfundering een nieuwe fabriekshal te bouwen.
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PLAATSBEPALING.
Voor de lezer, die het niet duidelijk is, waar nu eigenlijk het Huis
De Wiers heeft gestaan, het volgende: Als men vanaf de
Wiersebrug bij Vlietjonge de Jutphasestraatweg opgaat in de
richting Vreeswijk (= Nieuwegein-zuid) dan ziet men na ongeveer
300 m. links aan de overkant van het water de Scheepswerf van
Van Zutphen. U ziet dan de dwarshelling parallel aan de
Vaartserijn. Daarachter staat een vierkant gebouw, opgetrokken
uit rode steen. Deze fabriekshal staat op de fundering van het
Huis De Wiers.
Tenslotte.
De omgeving van de plaats waar het huis heeft gestaan was het
hoogste gedeelte van de Wierse Stroomrug. Op die plaats hebben de
Friezen hun handelsplaats (stapelplaats) gesticht. Zo wordt in het
Repertorium op de Stichtsche Leenprotocollen (1394) melding gemaakt van een hofstede (De Oude Wiers) "met de tienden van vyff
hoeve lants mit all hoere toebehorn, soe alse gelegen syn in
Wiersebroick in den kerspell van Vreeswick, streckende zuytwaert aen
den gentwech ende aen den Wiersedyck ende westwert aen der stadt nye
dyep (=Vaartserijn) ende noertwert aen den Geer ende aen den
Schalckwyckerwateringe."
De oudst bekende eigenaar van de hofstede De Oude Wiers was
Haes van der Wierse; hij had het goed zoals omschreven in 1394
in leen ontvangen. De geslachtsnaam Van der Wierse is
uitgestorven en na 1589 zijn over de hofstede De Wiers geen
gegevens meer te vinden. Wel werd op de plek van de oude
hofstede in 1778 de hofstede "De Nieuwe Wiers" gebouwd. (Zie
hierover elders in dit blad meer in de rubriek Redactiememo's")
Bronvermelding.
Jaarboek Oud Utrecht 1932.
Het Huis de Wiers onder Vreeswijk; door Marie J.
Reynvaan, 1932.
Repertorium op de Stichtse Leenprotocollen 1394-1581.
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Vreeswijk aan de Lek, Door F. van Zutphen, 1964
Is De Lek oud of nieuw. Kon. Aardrijksk. Gen. 1931
door Dr. T. Vink.
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Door
A.J. van der Aa, 1849.
Gemeente Atlas van Nederland, Kuyper, 1867.

Kaart van de voormalige gemeente Vreeswijk uit de
Gemeente Atlas van J. Kuyper, 1867.
Anjercollecte.
Door onze medewerking aan de Anjercollecte ontvingen
wij f 119,5 5.
Leden van De Historische Kring haalden f 7 9 7 , 0 0 in de
wijk Jutphaas-Wijkersloot, in het gebied Rijnenburg
(=Nedereindseweg) en het Huis de Geer. Een behoorlijk
groot gebied, waarvoor zich helaas niet meer dan t i e n
collectanten hadden gemeld.
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IETS OVER HUISMERKEN
een notitie door J. van Egdom.
Eertijds waren ze in sommige streken in gebruik als
eigendomsmerk. In enkele gevallen zijn de huismerken de basis
geweest voor een familiewapen. Maar het blijven die vaak
eigenaardige tekens, die in het verleden geplaatst werden op onder
meer grafzerken, en gevelstenen en in gebrandschilderde ramen.
Het is niet alleen een stukje Hollands volksgebruik geweest, maar
de huismerken kon men ook tegenkomen in Duitsland,
Vlaanderen, Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Veel huismerken worden in oude acten aangetroffen. Zij hadden
rechtskracht als de huismerken in die gevallen dienst deden als
ondertekening. Dat gebeurde, wanneer de ondertekenaars niet
lezen en schrijven konden. Op acten moesten de huismerken
daarom wel eigenhandig worden gezet en dat werd er danook bij
vermeld: "Dit merck gestelt by..............." In een aantal gevallen
kon het huismerk ook worden gezien als aanduiding van het
geslacht. De oudste zoon voerde dan telkens het huismerk van de
vader onveranderd, maar dit gebeurde pas als hij als hoofd van het
"huis" zijn vader was opgevolgd. (Germaans stamrecht)
De jongere zoons wijzigden het huismerk door er een bijvoeging
aan te doen in de vorm van een streepje. In de middeleeuwen
kwam het voor, dat de rechterlijke ambtseed werd afgelegd door
handoplegging op het huismerk op de schepenstoel.
In het Gerecht van het Nedereinde van Jutphaas kennen we ook
het gebruik van een huismerk in een acte van 3 mei 1674. Enkele
boeren van het Nedereind bevestigden daarmee hun
dienstverlening aan het gerecht.
Het is in dit verband interessant om de inhoud van de acte weer
te geven, alsmede de als ondertekening gebruikte huismerken.
Geprobeerd is de huismerken zo nauwkeurig mogelijk na de
tekenen.
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"Aende Heere van Jutphaes, E t c .
Wij onderschreven huijsluiden (boeren) vant nedereijnt van
Jutphaes "ebben bevonden dat de gerechte vant nedereijnt van
Jutphaes jaerlyckx sijn toegeleydt (= bijeengekomen) volgens
het accoort met de Heeren Geerfdens gemaeckt, ende mede bij de
Heeren haer E. Mog. (=Edelemogende) gestelt ende Geapprobeert
(= goedgekeurd) de somme van hondert gulden, vermits desen in
quaden tyt behoorden geremitteert (= teruggegeven) te sijn,
sulckx dat wij onderschreven huysluiden presenteren ende
beloven het dorp uyt liefde te dienen, mits conditie (= op
voorwaarde) dat het bij beurte sal omgaen.
Jaerlyckx .... (invoeging onleesbaar) sulckx dat altyt, die het
voorgaende Jaer gedient sal worden gecontinueert (= verlengd),
waerover wy suplyanten (= degenen, die het verzoekschrift doen)
versoecken aende voorzegde Heere van Jutphaes of het hem
believen sal sijn goeden belieste (= goedkeuring) daer in te doen,
verkiesen uyt dese naervolgende persoonen, Jaerlyckx sijn
gerechten en gecoozen sijnde, soo sullen die terstondt compareeren
(= verschijnen) om haeren Eedt te doen, om het dorp trouwelyck te
dienen ende om gee (= geheel) altoos eenige stooringe (=
versterking, nachtwakers of hulppolitie) op het dorp te brengen,
maer alles tot voordeel van het dorp. Ende off het gebeurde, dat
den schoudt eenige wete liet door met de gerechtsboode aende
gestelde gerechten ende sij niet ver compareerde (= verschijnen) sal
ijder derselven in het gebreucks (= gebreke) sijnde ijdere reise
verbeuren vijff en, twintich stuyvers of ten sij datter eenige
mercklijcke beletselen voorquam van sieckten ofte andersints
welverstaende alle de breucke vallende
Sullen comen tot voordeel van de gerechte voor haer verteeringh
ten oirconde, hebben wij onderschreven huysluiden dit met ons
eygen handen onderteeckent en de dat onder verbant van onse
persoonen ende goederen allen heeren, hoven, rechteren de
gerechten hier toe nodich sijnde,
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Actum,den derden Maijus 1674.
Cornelis Aertsz.
Romert Jansz.
Cornelis Jansz. van der Math.
Hermen Cornelis van Rijn.
Dit

merck gestelt bij Jan Tonisz. van de Pol

Dit

merck gestelt bij Govert van Galesloodt.

Jacobus Hermansz. van Sweserijn.
Dit

merck gestelt bij Gerrit van Galesloodt.

Gijsbert Andriesz. van Dijck.
Dit

merck gestelt bij Claes Gijsbertsz. van
Spaenye.

Dit

merck bestelt bij Dierck Diercksz. van
Crayecamt

Cornelis Aartsen.
Splinter Cornelisz.
Gerrit Aertsz. van Schaik.
Dit

merck gestelt bij Derck Tonisz. Crayecampdt.

Peter de Widt.
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Dit

merck gestelt bij Willem Tonisz. van Schaik.

Hillebrant Cornelisz. Drost.
Het gebruik van de huismerken ontwikkelde zich het sterkst in
de middeleeuwen daar waar boeren en burgerstand zich hebben
weten te handhaven naast de adel, die immers zegels en
familiewapens voerden.

REDACTIE-MEMO'S,

Nieuwe leden en donateurs.
G.J. van Leusden
W.J.Ph. Nieuwhoff,
H.J. Knol,
C.V. Bouwdea,
L.G. van Drogenbroek,
J . J . Koopman,
A. Pijpker jr.,

Prinsessenweg 157.
Arabellaplantsoen 22.
Bilt s e v e s t e 3 6 .
Roodmus 48.
Irisstraat 74.
Balladehof 6.
Verdistraat 2,

allen in Nieuwegein.
J. van Vliet, Jokohamadreef 124, Utrecht. W.
Th. Remie, Vinxwaard 3,Vianen.
PRENTEN.
Door de Kring zijn aangeschaft twee kopergravures van J.
de Beijer/Spilman namelijk
-De kerk te Jutfaas
-De Ridder Hofstad Vronesteyn.
Hiermee is de Historische Kring nu in het bezit van de
complete serie kopergravures van J. de Beijer/ Spilman van
Jutphaas en Vreeswijk.
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Gevelsteen "De Nieuwe Wiers".
Van de heer M. Thijssen ontvingen wij een gevelsteen van
boerderij "De Nieuwe Wiers", daterend uit 1778. De boerderij,
waarvan deze steen afkomstig is, stond ooit in de nabijheid van het
Huis De Wiers tussen Jutphaas en Vreeswijk. (zie ook blz. 116)
Heer Thijssen nogmaals hartelijk dank.
Zeventiende eeuws melkkrukje.
Zeven jaar geleden vond de heer R. van de Avoort tussen puin
van een boerderij in het gebied Oudegein een houten melkkruk.
Onderzoek wees uit, dat de melkkruk uit de zeventiende eeuw
was. Uit andere . zaken, onder meer spijkers in het hout, blijkt
dat de melkkruk tot in deze eeuw is gebruikt. Inmiddels is door
de Historische Kring het houten krukje m et medewerking van
derden geconserveerd en het is een aardig historisch
gebruiksvoorwerp, dat nu in onze vitrine aan de Handelskade
prijkt. Dank aan de heer Van de Avoort.
Inbinden "Cronyck de Geyn!!.
Voor de lezers van ons blad, die onze uitgave jaarlijks willen
laten inbinden, delen wij mede dat U dit inbinden kunt laten
verzorgen door Jan Schut, Stormerdijkstraat 12, Nieuwegein.
Telefoon 0340231129. De prijs bedraagt f 13,25 per jaargang.
Bibliotheek.
Het volgende boek is door de Kring ontvangen:
Vaderlandsche Geschiedenis door Lodewijk Mulder. En
ook:
Pleitrede Domaniaal Tiendregr. door J.S. Mauritsz
Vanderheyden.
Jaarprogramma.
Reeds nu kunnen wij U mededelen, dat ons jaarprogram-
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ma voor het komende seizoen gereed is. Hierbij treft U een
kaartje aan, waarop de data zijn vermeld Het is gemakkelijk op
te bergen in Uw agenda of te stellen op een prikbord.
Wij menen er in geslaagd te zijn voor 1982-1983 een
gevarieerd programma te hebben samengesteld.
Otto Pijpker, coördinator van de Werkgroep Publicaties heeft alle
suggesties voor het programma verwerkt
tot een programma met regelmatige activiteiten in een gevarieerde
samenstelling. Alle afspraken zijn gemaakt wij hopen, dat intensief
aan de activiteiten wordt meegedaan.
Dank aan Otto Pijpker voor het opknappen van deze klus.
EEN INHEEMSE NEDERZETTING VAN 2000 JAAR
GELEDEN IN. JUTPHAAS (NIEUWEGEIN)
een bijdrage van Marijn Lockefeer.
Bij een terreinverkenning ("Landesaufnahme" is de
archeologische term) van de Archeologische Werkgroep ZuidWest Utrecht vonden leden van deze groep een grote
hoeveelheid scherven in de polder Nedereind. Vanwege de
bouwplannen vond een gekombineerde noodopgraving plaats
van de R.O.B. (2)
1) Dit artikel is grotendeels (met toestemming van de auteur)
samengevat uit "A native settlement at Jutphaas, municipality of
Nieuwegein", een artikel van Drs. W.J. van Tent in "Berichten van
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek", jrg. 28,
1978, blz. 199-239, verschenen eind 1981.
2) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(Amersfoort.)
3) (zie blz. 124) Studenten van de Stichting Opleiding Leraren uit
Utrecht.
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en de genoemde groep. In drie kampagnes werden gedeeltes van het
gebied onderzocht:
A. 4 maart - 1 april 1974: een sleuf werd door de R.O.B. gegraven
ten westen van de Batauweg, die toen net was aangelegd (fig.
1). Naast de nederzettingssporen werden resten van een oude
opgevulde rivierbedding gevonden, waarin (zo bleek later) in
duidelijk herkenbare lagen -gestratificeerdzich veel inheemse
en Romeinse potscherven bevonden. Dit kon belangrijk zijn
voor onderzoek, differentiatie en datering. Het onderzoek
werd dus hierop gekonsentreerd.
B. Eind 1974 - Begin 1975: onderzoek ten westen van de eerste
sleuf. Weer werd veel gestratificeerd materiaal gevonden.
(fig. 1)
C. 8-25 juni 1976: derde sleuf, nog meer naar het westen, werd
gegraven (fig. 1). De omstandigheden waren echter niet
dezelfde als in de vorige onderzoeken. Het werk werd
gedaan door de S.O.L. (3)-studenten, in samenwerking met
de R.O.B.
Het belangrijkste onderwerp van het totale onderzoek betrof
niet de nederzetting, maar het schervenmateriaal. Immers, de
tijd was voor een nederzettingsonderzoek te kort. De opgraving
werd overigens geleid door de provinciaal archeoloog Drs. W.J.
van Tent.
Romeins-inheemse nederzettingen in Nieuwegein.
De nederzetting, waar hiervoor sprake van was (we noemen hem
nederzetting A) moet vrij omvangrijk zijn geweest: Dat lijkt
tenminste een logische konklusie uit de vrij grote verspreiding van
de vondsten. Hij lag waarschijnlijk aan beide zijden van een rivier
(fig. 2) Het proces van de verzanding van de rivier werd nog
aangevuld door het dumpen van allerlei afval daarin door de
bewoners van A.
In de mid-zeventiger jaren van onze eeuw was, na zware
regenval, de rivierbedding nog te onderscheid e n . ( f i g . 3 ) .
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De vorengenoemde rivier behoorde tot een zijarm van het
zogenoemde Houtense systeem. Dit systeem, dat wil zeggen de
belangrijkste Rijnarm ongeveer drie duizend jaar geleden, was
waarschijnlijk in het begin van onze jaartelling tot stroomrug
(4) geworden. Deze goed waterdoorlatende en vruchtbare
gronden, die bovendien wat hoger lagen, werden in de late
ijzertijd (5) en in de Romeinse periode vrij dicht bewoond. De
zijarm, waaraan nederzetting A lag, maakte deel uit van een
afsplitsing van het hoofdsysteem. In Jutphaas vertakt de zijarm
zich weer in een noordelijke en zuidelijke afsplitsing (fig. 2)
Op fig. 2 zijn nog twee inheems-Romeinse nederzettingen te zien
op de stroomrug. Nederzetting B lag gedeeltelijk op en grotendeels
ten zuiden van het huidige Kerkveld. In de zestiger jaren werd hij
door bouwaktiviteiten grotendeels verwoest. In die tijd en later is
er door de Archeologische werkgroep Zuid-West Utrecht (en in
1980 door de Archeologische Werkgroep van de Historische Kring
Nieuwegein) veel materiaal verzameld. Door een lid van de
laatstgenoemde groep, Leen Hamerslag, wordt het
Kerkveldmateriaal momenteel bestudeerd en verwerkt.
4) De grote rivieren stroomden vroeger niet op dezelfde plaatsen als nu.
Voor de eerste pogingen ze te bedijken waren ze vrij om te stromen
(d.w.z. ongeveer tot 1000 voor Chr.) Deze oude beddingen, die je
vaak in het landschap nog kunt aanwijzen, liggen hoger dan hun
omgeving; immers, een onbedijkte rivier vormt zelf vaak dijkjes
doordat ze de stoffen die een rivier altijd meevoert, tegen de oever
afzet. Ze vormt dan zogenaamde oeverwallen. Slibt zo'n rivier dan
dicht, dan groeien de oeverwallen als het ware naar elkaar toe en
vormen dan een "stroomrug".
5) De ijzertijd loopt in Nederland van ongeveer 700 voor Chr.
tot het begin van onze jaartelling.
6) Voor een eerste verslagje raadplege men het jaarverslag van de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. Utrecht,
1981.
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Nederzetting B moet ook uitgebreid zijn geweest. Nederzetting C
ligt in het noorden van de polder Nedereind (fig. 2). Deze is ook in
de zeventiger jaren door de Archeologische Werkgroep Zuid-West
Utrecht onder leiding van R. Ooyevaar ontdekt en langdurig
onderzocht (6); het onderzoek strekt zich uit tot in 1982. Er is veel
inheems-Romeins materiaal gevonden en tenminste één huisplattegrond blootgelegd.
Onlangs is er door leden van de groep Houten en de groep van de
Nieuwegeinse Historische Kring (voornamelijk
jeugdarcheologen) zoveel inheems-Romeins materiaal gevonden
bij de grootscheepse reorganisatie rond de zogenaamde Plofsluis
(Heemstedesebrug) (fig. 4), dat de conclusie gewettigd lijkt, dat
ook daar een nederzetting heeft gelegen. Het materiaal van deze
nederzetting wordt (begeleid door Drs. W. J. van Tent)
momenteel bewerkt.
Dit alles duidt er wel op, dat de streek rond Jutphaas zo'n 2000
jaar geleden belangrijk moet zijn geweest. Hierop wijzen ook
enkele Romeinse vondsten (vroege aardewerk scherven en een
Caligula-munt (7) (fig. 5).
Misschien was er zelfs Romeinse militaire interesse in dit
gebied? Naar alle waarschijnlijkheid was het hooggelegen gebied
rond Jutphaas voor het verkeer van de limes (grens van het
Romeinse Rijk) naar het Westen, Oosten en Zuiden behoorlijk
belangrijk.
7) Caligula was een Romeinse keizer, die regeerde van 3741 na Chr.
8) Klei wordt bij het vormen vóór het bakken vaak verme n g d
met andere zaken, zoals zand, gruis, e . d . om de substantie
te verstevigen.
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De opgraving bij de Batauweg in 1974.
Tegen de zuidelijke oever van de rivier, waar omheen nederzetting
A is gebouwd, vond men een afzetting van kleilagen, waarin zich
veel afval van de nederzetting bevond. (fig. 6)
Lagen a-c leverden allemaal Romeinse vondsten op. De vroegste
zijn hiervoor genoemd. De conclusie moet zijn, dat de vondsten uit
de lagen a-c te dateren zijn in een periode van midden eerste eeuw
na Chr. tot het eerste kwart van de tweede eeuw na Chr. Lagen d-f
leverden slechts twee Romeinse scherven op.
Deze scherven kunnen bij het verzamelen van de vondsten
verkeerd terecht zijn gekomen. Lagen d-f dateren wel uit de
periode, waarin de Romeinse invloed nog niet werd gevoeld.
De vormen, die vroeg- en midden-ijzertijd aardewerk kernmerken,
schijnen in de Nieuwegeinse vondsten niet voor te komen, zodat we
moeten concluderen dat de nederzetting in de late ijzertijd moet zijn
ontstaan. Om de scherven te bestuderen en een chronologische basis
daarvoor te hebben, zijn de lagen in twee groepen verdeeld: groep L
(laat) -a-c, die je ook Romeins zou kunnen noemen, en groep V
(vroeg)-d-fde voor-Romeinse lagen (tabel 1.)
De opgraving uit 1976 (fig. 7)
Tegen de verwachting in lag deze sleuf (fig. 1) geheel in de
rivierbedding. Van een oever is dus niets te zien op fig. 7. We
zien een regelmatige horizontale opbouw, die naar het zuiden
toe steeds meer verstoord raakt, waarschijnlijk door vroegere
graafactiviteiten veroorzaakt.
De verklaring waarom bij deze opgraving Romeinse scherven (zij
het niet erg veel) tot in de diepste lagen zijn gevonden, is niet
helemaal duidelijk. Maar het verschil in hoeveelheid tussen de
lagen a-c en d-f is ook hier zo groot, dat we de indeling van tbale 1
kunnen continueren voor tabel 2.
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De bestudering van het aardewerk.
Voordat we de resultaten van het onderzoek laten volgen,
moeten we vaststellen, dat het hier een eerste poging betreft tot
datering van het inheemse aardewerk uit het rivierengebied;
misschien moet er niet al te veel van worden verwacht. Hier zijn
verschillende redenen voor: -de hoge breekbaarheid van het
materiaal; -de betrekkelijk kleine hoeveelheid voor klassifikatie
bruikbare scherven;
-het onduidelijke verband tussen inheemse en Romeinse scherven
in de afvallagen;
-de problemen bij de opgraving zelf (moeilijk herkenbare lagen,
door elkaar raken van vondsten).
Bij de bestudering van het materiaal kunnen we drie soorten
fabrikage onderscheiden:
a) aardewerk van klei, gemagerd (8) met fijn zand; b)
aardewerk van klei, gemagerd met aardewerk(potten)gruis;
c) aardewerk van klei, gemagerd met organisch materiaal (stro
etc.)
(Overigens komt magering met fijn zand in meer of mindere mate
bij alle types voor)
Wat de kleur betreft kunnen we zeggen, dat het breukvlak bijna
altijd zwart is; het oppervlak vertoont echter meer kleuren; van
zwart, via grijs-bruin tot geel en oranjerood toe. Voor datering
lijkt dit echter niet relevant.
Op de typologie en de versiering gaan we nu ook niet in (voor
enkele soorten versiering, zie fig.8) omdat deze ook geen houvast
boden voor de datering. Eigenlijk lijkt alleen fabrikage-manier
c(klei gemagerd met organisch materiaal) voor datering bruikbaar.
Studie van ongeveer 3.000 scherven heeft aangetoond, dat het
slechts bij zeer hoge uitzondering vóór de Romeinse periode
voorkomt. Zo'n organisch gemagerde scherf kan dus bijna met
zekerheid aan de Romeinse
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periode worden toegeschreven.
Hiervoor heb ik geprobeerd U via een samenvatting, aangevuld
met enkele recente gegevens, van een wetenschappelijk artikel,
een idee te geven van de manier waarop een opgraving wordt
uitgewerkt. Misschien gaf het verhaal U ook een iets
duidelijker beeld van wat archeologie kan zijn.
Wie verdere details wil weten (vooral over de bestudering van
de scherven, die uitgebreid worden bekeken, getekend en in
tabellen gezet), moet het artikel van Van Tent (in het Engels!)
maar eens lezen. Het staat precies vermeld in noot 1 op blz.
123.
Op de hierna volgende pagina's treft U de afbeeldingen
aan, waarnaar in het stuk wordt verwezen. Ze zijn
gemerkt fig. 1 tot en met fig. 8.
WERKGROEPEN EN JAARPROGRAMMA.
Voor de uitvoering van ons jaarprogramma moet elk jaar veel
werk worden verzet door diverse werkgroepen en ook alle
andere werken van de groepen moeten doorgang vinden.
De werkgroepen kunnen worden uitgebreid; actieve
mensen kunnen we gebruiken.
-archeologie;
-historisch onderzoek;
-documenteren;
-publicaties.
Informeer eens wat het inhoudt; de adressen staan
voorin aan de binnenzijde van de omslag!
Heeft U ideeën over de goede uitvoering van ons
takenpakket?
Ook die zijn welkom.
(dit was een "stoppertje" van de redactie van de
"CRONYCK DE GEYN".)
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Fig. 1. Positie van de sleuven uit 1974 (1), 1974/1975 (2), 1976 (3) en
de plaats van de oude rivierbedding (4). Een gedeelte van
de huidige Batauweg is over de oude gedrukt; 1:10.000.
Fig. 3 .
De oude rivierbedding
(midden
boven) ; hij
staat vol water.
De foto is
vanuit het zuidoosten
genomen.

Op de voorgrond een gedeelte van de sleuf 1 onder water
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Fig. 2. De bodemkaart van Jutphaas en omgeving (H. J.A. Berendsen)
De letters A-C geven de inheems-Romeinse nederzettingen
aan. Verder:
1. stroomrug
5. dichtgeslibde bedding
2. klei
6. inheems-Romeinse nederzetting
3. veen
7. weg, waterloop
4. gebied rond rivier, 8. kerkhof
binnendijks
1 : 50.000.
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Fig. 4. Nummer 101 (vindplaatsnummer) bevindt zich middenin
deze (vermoedelijke) nederzetting.
Fig. 5.
Beeldenaar van de
Caligulamunt; er staat op:
C Caesar Aug
Germanicus Pot
M Tr Pot. D.w.z. Caius
Caesar Germanicus
Augustus Opperpriester met
tribunale macht. 2 : 1.
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Fig. 6. Bovenaanzicht (I en III) en doorsnede (II en IV) van sleuf
1; III sluit aan op I, en IV op II; de richting is van zuid
naar noord, en de oostkant van de sleuf staat
afgebeeld.
1) zware grijs-blauwe klei 2) overgangszone van grij
3) zware grijs-bruine klei
zige klei.
4) klei-achtige bewoningslaag
5) donkere klei-achtige opvulling met afval van de
nederzetting.
6) lichte klei-achtige opvullinging met afval van de
nederzetting.
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vervolg van de beschrijving van Fig. 6.
7) bovenlaag.
8) overgangslaag van grijze klei.
9) zware grijze klei met af en toe afval. 10)overgangslaag van
iets -lichtere grijze klei. 11)overblijfselen van hout.
12)kleiachtige afzetting met veel afval van de nederzetting.
13)zanderige klei en kleiachtig zand.
14)taaie donkerblauwe klei.
Voor de letters a-f: zie de tekst van blz. 128. schaal 1:400.

zie beschrijving
hiernaast op blz.
135.
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Fig. 7. ( z i e blz. 134 onderaan.)
De boven- en onderkant sluiten aan bij a-------------b;
(van links naar rechts) is van noord naar zuid; de
oostkant van de sleuf is afgebeeld.
1) zware grijze klei met af en toe wat afval van de nederzetting.
2) overgangslaag van wat lichtere grijze klei.
3) zware grijs-blauwe klei.
4) klei-achtige afzetting met veel afval van de nederzetting.
5) taaie donkerblauwe klei
6) bovenlaag.
voor a---e: zie tekst blz. 128.

Schaal 1:40.

,Tabel 1. Nieuwegein 1974 V(roeg)

L(aat)

Romeins

2

0,2%

85

8,1%

Inheems

988

99,8%

958

91,9%

Tabel .2.

Nieuwegein 1976 V(roeg)

Romeins
Inheems

12
316

3,7%
96,3%

L(aat)
317
924

25,5%
74,5%
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FOTO-RUBRIEK.
Op pagina 137 ziet U een unieke afbeelding uit de jaren
twintig. Ze is beschikbaar gesteld door Shell Nederland.
Op de prent staat de omgeving van de Jutphase Tol afgebeeld.
De omgeving is nog goed herkenbaar; wat U op de achtegrond
ziet is nu het gebouw "De Lantaern". In die tijd was daarin een
meisjesschool gevestigd en later werd het een "Frobelschool" (=
kleuterschool). De benzinepomp stond eigenlijk pal voor de
tolbomen. De pomphouder was tevens tolgaarder. Zijn naam is
Ruig. De automobilist is zijn zoon Jan, die in zijn Adler-auto zijn
twee zussen als passagiers meevoert. Op de pomp prijkt
overigens het embleem: van "Outline", pas later in 1925 ging het
"Shell" heten.
De uitvoerige historie van de Shell staat beschreven in het blad
"Shell-venster" van april 1982.
De foto van pagina 138 is een ansichtkaart uit de jaren dertig,
die is genomen nabij de scheepswerf "De Liesbosch".
Dit soort zeilschepen bevoeren in die tijd het Merwedekanaal en
de Vaartserijn. In die tijd al werden plannen gemaakt voor de
aanleg van het Amsterdan-Rijnkanaal.Het tracee was toen nog
niet bekend; er werd gediscussieerd over meerdere
mogelijkheden. Onder meer was een tracee aan de orde, dat door
de Gelderse Valei voerde en een ander plan behelsde de aanleg
van het kanaal ten westen van Jutphaas. Het zou dan voeren
"door" het Kerkveld en bij het Klaphek uitmonden in de Lek.
Uiteindelijk is het Amsterdam-Rijnkanaal ten oosten van
Jutphaas en Vreeswijk gekomen.
De bouwwerken en het graven zijn omstreeks 1941 afgerond. In
1938 zijn de Beatrixsluizen bij Vreeswijk in gebruik
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Wist U dat ....
-de Historische Kring volgend jaar 5 jaar bestaat.
-dat gevierd wordt met een uitgebreid programma.
-dat de Historische Kring royaal méér dan 300 leden en
donateurs heeft.
-dat we net als andere organisaties met de gemeente in discussie
zijn over de nieuwe subsidieverordening en het
welzijnsprogramma voor 1983.
-dat in de nieuwe subsidieverordening de sector cultuur, waartoe
wij behoren, "beter is bedacht" dan in de vroegere
verordening.
-dat ons is gevraagd, waar het Huis Friesenwyck heeft
gestaan.
-dat wij geen antwoord hebben kunnen geven en hopen, dat de lezers
ons kunnen helpen!
-dat wij twee documentaire films gaan maken over Jutphaas
en Vreeswijk.
-dat de amateurfilmer Martin Terlingen de regie zal voeren.
-dat Martin Terlingen al diverse prijzen met zijn films in
de wacht heeft gesleept.
-dat daarbij onder meer een film is over de Beatrixsluizen.
-dat wij in het nieuwe seizoen aan de Handelskade voor
leesavonden onze bibliotheek zullen openen.
-dat in die bibliotheek al heel wat boeken over de historie van
het Nieuwegeinse zijn verzameld.
-dat we in september weer een nieuwe wethouder voor cultuur-zaken
krijgen.
-dat we nu met vakantie gaan en ook U een heel fijne vakantie
toewensen.
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KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HIST. KRING NIEUWEGEIN.

DE GESCHIEDENIS VAN DE VREESWIJKSE EN DE JUTPHASE TOL.

door G.H.P. de Waard.

Inleiding.
Als we het woordenboek naslaan en opzoeken wat het
woord "tol" betekent, lezen we: "Tol is een belasting, die
men verschuldigd was of is,voor zichzelf of voor de goederen
die men meevoert om een gebied te mogen betreden of
passeren". De plaats waar deze belasting geheven word,
noemt men ook wel "Barriére".
Het zijn de Romeinen geweest die hier te lande
de tolheffingen hebben ingevoerd.
Het verschijnsel tol kennen we nu nog; we denken daarbij
maar aan de Zeelandbrug, waar men tegen betaling mag
passeren. De opbrengst ervan wordt gebruikt ter bestrijding
van de onderhoudskosten.
Tolhistorie.
De oudste tollen, vroeger "gabelle" genaamd, waren voor wat
Nederland betreft, voornamelijk watertollen. Het verkeer en
vervoer vond grotendeels via de rivieren en vaarten plaats.
Voor het verkeer en vervoer te land werd hoegenaamd niets
gedaan, omdat het vrij onbetekenend was. Wel hadden de
Romeinen reeds zg. "heirbanen" aangelegd, die onder Karel de
Grote zijn vermeer-

142
derd en uitgebreid. Deze waren echter hoofdzakelijk van
militaire betekenis. Ongetwijfeld zal op deze wegen in de
negende eeuw tolgeld geheven zijn.
De betekenis der oude waterwegen was toen echter veel
groter. De reden van heffing der watertollen is een geheel
andere dan die van tolheffing op de landwegen. De
watertollen waren uitsluitend bedoeld voor het innen van de
in- en uitvoerrechten, van en over de goederen welke de
schepen hebben geladen en daarmee de "tolgrens"
passeren. De tollen op de landwegen daarentegen hebben een
andere betekenis. Het zg."wegrecht" is een "regaai". Dit
betekent dat alleen de Prins of de Koning bevoegd is om
"soodanige tol of weggelt "te setten, tot last van die de
gemeene wegen "comen te gebruyken, ofte haere goederen
ofte "coopmansschappe die deselve comen te voeren, "als
sy meenen te behooren anders van noode te "syn, tot
onderhoudinghe ende veylighe van des"selve weghen".
De Koning - ook wel "souverein" genoemd - had
het recht van tolheffing, maar tegelijkertijd had hij ook
de verplichting de weg waar tolgeld werd geheven, naar
behoren te onderhouden. Boven-dien moest hij de veiligheid
op die wegen waarborgen. Daarom wordt de tolheffing
ook wel een "souvereiniteitsrecht" genoemd. De
opbrengst
der tollen werd vroeger ook wel voor andere doeleinden
aangewend. Niet zelden werd het tolgeld gebruikt om er
de hofhouding der vorsten mee te betalen.
Reeds zeer vroeg kenden de Duitse keizers dit
souvereiniteitsrecht toe aan hun leenmannen, die
bepaalde gebieden van hen in leen hadden ontvangen.
In Holland begonnen de Graven eveneens tol te heffen.
Verscheidene van deze zg. "Grafelijkheidstollen" zijn
tot in de laatste jaren van de Republiek in stand
gebleven, nl.

die van Haarlem, Gouda, Gorinchem, Schoonhoven, Geervliet,
Leiden en Woudrichem. De tol te Geervliet was uit historisch
oogpunt gezien, niet alleen een zeer oude tol, het was ook een
zeer belangrijke tol. Deze was nl. door keizer Frederik I aan
Graaf Floris III in leen gegeven. Dirk VII werd er in 1195
opnieuw mee beleend.De Graven van Holland verleenden het
hun gegeven recht op hun beurt weer als gunst aan hun
leenmannen.
De Graven van Holland en Gelderland en ook de Bisschoppen
van Utrecht hebben op dergelijke wijze tal van tollen ingesteld
en doen ontstaan. De enorme vermeerdering van het aantal
tollen heeft het waterverkeer - en later ook het wegverkeer zeer negatief beïnvloed. Men zocht dan ook naar wegen om de
toename der tollen enigszins te beperken.
Artikel 17 van het in 1476 aan Gravin Maria van Bourgondië
afgedwongen Groot Privilege, bepaalde dat voortaan bij de
oprichting van een nieuwe tol_ de goedkeuring der Staten
vereist was: "Geen nieuwe tol, wagt van tol, noch beswaernis-"se van
deselve, mag voortaen opgesteld worden,"dan alleen by
goetvinden der Staten".
Wanneer men deze belemmeringen in aanmerking neemt,
zowel wat tijdsverlies als financieel nadeel betreft, is het
niet verwonderlijk dat de handeldrijvende steden deze
tollen het liefst zo snel mogelijk zagen verdwijnen.
De tol in Het Gein.
Alvorens we de tolkwestie van Vreeswijk en Jutphaas zullen behandelen gaan we eerst even terug
naar de tijd dat het stadje Het Gein met zijn
"toltoren" een voorname plaats innam met betrekking tot de inkomsten van de Utrechtse bisschop.
Ook Het Gein, wier geschiedenis beschreven staat
in ons Kringkroniek, derde jaargang no.3 bezat
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een tol. Het recht tot het heffen daarvan was
voorbehouden aan de bisschop van Utrecht.
Het Gein lag als het ware als een vooruitgeschoven post van de
stad Utrecht op een zeer strategisch punt nabij de Lek en de
IJssel.
De scheepvaart in noordelijke en zuidelijke richting passeerde Het
Gein, om daar te lossen en of te verladen aan de zg."Geindam".
De bisschop van Utrecht, belust op geld - om er onder meer zijn
oorlogszuchtige handelingen mee te financieren - had van de
Duitse Keizer toestemming verkregen om op de Geindam tol te
heffen op vreemde goederen die Het Gein passerden. Deze
"bisschopstol" is de indirecte oorzaak geweest van de ondergang
van het stadje. Door de scheepvaartaktiviteiten tot grote bloei
gekomen, krijgt Het Gein het vanwege zijn bijzondere ligging
zwaar te verduren van aanvallen der Hollandse Graven alsmede
van de Heren van Gelderland, die in voortdurende strijd
gewikkeld zijn met de Utrechtse kerkvorst.
In 1285 komt Floris V via de Lek en de Kromme IJssel naar Het
Gein en brandt er het gehele gebied plat. Vervolgens heeft hij bij
het Klaphek een dam in de IJssel gelegd. Het Gein is daardoor
voor de handeldrijvende steden en voor de Bisschop niet meer
interessant. De steden zijn van hun belangrijkste vaarroute
beroofd en de Bisschop ziet zijn financieele belangen geschaadt.
,De stad Utrecht laat daarop een "nye Vaert" graven vanaf De
Doorslag te Jutphaas in de richting Vreeswijk, tot aan de
Wiersdam. Uiteraard wordt ook de bisschopstol verplaatst naar de
Wiersdam, waar evenals in Het Gein, de goederen worden
overgeslagen. In 1373 werd een voor die.tíjd groots plan uitgevoerd, door het bouwen van een "verlaat" of sluis. Hiermede
werd een afsluitbare open ver-
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binding tussen de Lek en de Vaartse Rijn tot stand gebracht.
De bouw van dit eerste sluizencomplex van Europa had een
tweetal grote voordelen:
1°.:Men behoefde nu de goederen niet meer over de dam te
zeulen naar een andere schuit. De schepen konden na
geschut te zijn en tolgeld te hebben voldaan, direct doorvaren
naar hun bestemming.
2°.:Een even belangrijk voordeel betrof een betere beheersing der
waterhuishouding van de stad Utrecht. Zij had voortdurend
behoefte aan vers drinkwater. Ook bij brand of andere
calamiteiten was men geheel afhankelijk van de watertoevoer
der Vaartse Rijn. Door nu de sluizen bij Vreeswijk meer of
minder te openen, kon men de waterstand in de
stadsgrachten op peil houden.
De bouw van de sluis werd bekostigd door de stadsregering en de
Staten van Utrecht. Teneinde het in de bouw gestoken geld terug te
ontvangen werd er "tol ende sluysgelde" geheven. Deze tol- en
sluisgelden zijn tot de opheffing daarvan in de 20e eeuw een bron
van ergernis geweest voor de scheepvaart.
De wegtollen.
In het voorgaande is in beknopte vorm de geschiedenis der
watertollen weergegeven. De meeste landwegen, die de grote steden
met elkaar verbinden, dateren uit de 16e en 17e eeuw. Over het
algemeen bestonden die wegen uit een zandpad voor de paarden van
de trekschuiten, evenwijdig lopend aan een "bequaemen
waghenwegh" voor rijtuigen en voetgangers.
Zodra de overheid van twee of meer steden waren
overeengekomen, dat een weg moest worden aangelegd,werd door hen
bij de Staten hunner provin-
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cie zgn."octrooi" aangevraagd. Deze waren nodig om
eventueel tot onteigening van percelen grond te kunnen
overgaan. Wel moest daar dan een behoorlijke schadeloosstelling
tegenover staan. De kosten van aanleg en onderhoud der aan te
leggen weg moest worden opgebracht door het innen van
tolgeld. De hoogte daarvan was mede afhankelijk van de aanlegen bouwkosten. Algemeen geldende tarieven bestonden niet. In
de verschillende door de Staten verleende octrooien
(vergunningen) worden de tolgelden voorgesteld als dienend om
de geldschieters een matige rente te verschaffen.
Het publiekrechterlijke karakter van deze wegen werd toen niet
ingezien. Men vond het volkomen billijk dat voor het gebruik
van de wegen betaald moest worden.
De ontwikkeling van de straatweg Utrecht-Vreeswijk.
De dorpen Vreeswijk en Jutphaas namen in het verleden
geografisch een zeer belangrijke plaats in aan de weg van
Amsterdam - via Brabant - naar Parijs.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat op deze belangrijke
doorgaande route, op verschillende plaatsen tolgeld werd
geheven.
Ook in Jutphaas en Vreeswijk werd tolgeld geheven. In de
tollengeschiedenis is het zo dat beide dorpen zelf geen enkel
financieel voordeel der tollen genoten.
De straatweg Utrecht - Vreeswijk was vanouds
een deel van de Ringkade van het waterschap Heycop, genaamd
De Lange Vliet. In het jaar 1385 gaf bisschop Floris van
Wevelinckhoven vergunning tot het oprichten van genoemd
waterschap. --en het Nedereind van Jutphaas viel onder c=_
waterschap. Het waterschap moest de Ringkade
houden en er op toezien dat de Ringkade op een
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hoogte van 1 M. boven A.P. werd gehouden.
De oudste bekende ordonnantie op het onderhoud van die
dijk "van de Tollesteeghpoort tot aen de Randdijk toe"
dateert van het jaar 1531.

Daarin wordt bepaald dat de regeerders der stad Utrecht
"een werff sulle laete maecken aen de "Tollesteeghpoorte,
waer die schuyten kunnen "aenleggen" en dat het
waterschap Heycop, genaamd De Lange Vliet een schoeiing
in Jutphaas moest maken. Ook werd aan het waterschap
opgedragen de Ringkade of Rijndijk op te hogen én die
tevens te onderhouden.
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De ordonnantie eindigt met de bepaling dat de Rijndijk door de
schout van Utrecht, samen met drie schepenen, twee- of driemaal
per jaar moet worden geschouwd.
Het schijnt dat door het uitdiepen en aanpassen van de Vaartse
Rijn een nieuwe regeling op het onderhoud der dijk nodig werd
geacht. In 1606 is er nl. een nieuwe ordonnantie gemaakt "dat "de
voorschreven Rijndijk niet alleen tot den "Doorslag toe, maer ook
de neye dyck van daer "tot die Vaert (=Vreeswijk) toe" , omvat. De
breedte van de dijk werd daarin bepaald op 2½roede, terwijl
jaarlijks tweemaal of driemaal geschouwd moet worden.
De schouw moest worden uitgevoerd door een commissie,
bestaande uit twee leden van Gedeputeerde Staten, de rentmeester
der Domeinen, twee leden van het stadsbestuur van Utrecht en een
afgevaardigde van het waterschap. Aan dit selecte gezelschap
werd nog een gecommitteerde van drie kleine poldertjes gelegen
tussen Jutphaas en Vreeswijk toegevoegd. Schijnbaar werd deze
commissie niet voldoende deskundig geacht, want ze moest zich
daarbij nog "doen laeten assisteeren" door de secretaris van de
stad Utrecht.
Ook de manier waarop de schouw moest plaatsvinden werd
nauwkeurig voorgeschreven. Nadrukkelijk wordt vermeldt dat de
Rijndijk vanaf de Tolsteegpoort tot aan De Doorslag,zal gemaakt
en onderhouden worden door de geërfden van het waterschap
Heycop, genaamd De Lange Vliet, onverminderd de vanouds op
hen rustende verplichting om ook de dijk vanaf De Doorslag tot de
Randdijk toe, te onderhouden. Het blijkt dat de geërfden zijn
overgegaan tot ;het heffen van tolgeld, teneinde de kosten van
ionderhoud te kunnen dekken.
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In een resolutie van 10 juni 1624 en één van
25 juni 1628 vragen de geërfden aan de Staten van Utrecht
toestemming de toltarieven te mogen verhogen. Het onderhoud
der dijken drukt zwaar op de geërfden. Op 16 september 1642
worden onderhandelingen geopend met de stad Utrecht teneinde de geërfden van het onderhoud der Rijndijk te ontlasten.
Deze onderhandelingen hebben succes, want met ingang van 7
oktober 1644 neemt de stad Utrecht het onderhoud van de
Rijndijk, van Tolsteeg tot De Doorslag, in beheer over. Ook het
onderhoud van de schoeiing te Jutphaas valt daar onder. De
geërfden van het waterschap moeten echter wel een bijdrage in de
onkosten leveren ter grootte van tachtig gulden per jaar. Op 3
april 1648 verlenen de Staten van Utrecht toestemming aan de
stad om een jaagpad aan te leggen langs de Rijndijk. Op 4 mei
1774 is er naast de dijk een zandweg aangelegd. Tegelijkertijd
wordt het tarief voor de tol op genoemde zandweg aangepast.
I n 1781 is de zandweg aanzienlijk verbeterd waardoor
opnieuw een herziening van het toltarief noodzakelijk
wordt geacht.
Het is bij deze aanpassing van het tarief dat de geërfden uit de
Nedereindse polder fel protesteren. In een schrijven stellen ze
dat de Rijndijk hun vanouds heeft toebehoord en dat er
tijdens de onderhandelingen met de stad Utrecht in 1642 1644 van geen ander recht
dan alleen het onderhoudsrecht, afstand is gedaan. Zij zijn van mening
dat de geërfden en landgenoten van de Nedereindse polder geen
tolgeld behoeven te betalen.
Het onderhoud van de Rijndijk, dat voor 1644 in handen was
van het waterschap en sedert die tijd aan de stad Utrecht
behoorde, gaat in 1811 over
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op de Staat der Nederlanden.
Bij Keizerlijke Decreten van 21 'oktober 1811 en 16
december van dat zelfde jaar is de weg van Utrecht Jutphaas - Vreeswijk verheven tot een keizerlijke weg der
le klasse en werd daardoor door het Rijk in beheer en
onderhoud overgenomen. Op kosten van het Rijk werd de
weg van een klinkerbestrating voorzien.
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Met ingang van datzelfde jaar zouden in Nederland ook alle
Rijkstollen worden afgeschaft. -Degene die denkt dat daarmee
ook de tol aan de straatweg Utrecht - Vreeswijk zou
verdwijnen, komt bedrogen uit. Er zijn zoals bij meerdere
wetten en voorschriften uitzonderingen. Een van die
uitzonderingen is: " tollen op wegen en
"bruggen, alsmede de kanaal- en sluisgelden,
"toebehoorende aan steden of bijzondere personen, blijven
voorloopig in stand".
In 1814 komt er opnieuw verandering in het beheer en
onderhoud van de weg.
Het stadsbestuur van Utrecht onderneemt pogingen om weer in
het beheer en onderhoud van bedoelde weg te komen. Zij richt
zich tot de gouverneur, de heer Van Tuyll, en vraagt zijn
medewerking. Mocht de stad weer in bezit van de weg worden
gesteld dan verzoekt de stad tevens om toestemming op TWEE
plaatsen tol te mogen heffen. De gouverneur adviseert gunstig en
de weg Utrecht - Jutphaas - Vreeswijk komt bij Kon. Besluit van
8 juni 1814 weer in onderhoud van de stad. Echter werd
nadrukkelijk gesteld dat Utrecht alleen het onderhoud van de
weg verkreeg. Het Rijk bleef de beheerder van de weg. Teneinde
de kosten van onderhoud te kunnen dekken verkreeg Utrecht
toestemming twee tollen te plaatsen: één te Jutphaas en één te
Vreeswijk. De weg Utrecht - Vreeswijk had een totale lengte van
9377 ellen, ofwel bijna zeven kilometer. Vanaf de Tolsteegpoort
tot aan het Huis de Geer was de weg 3959 el lang; vanaf het Huis
de Geer tot aan de Doorslagbrug 716 el en vanaf de Doorslagbrug
tot aan het Veer te Vreeswijk 3443 el. Een en ander hield in dat
de weg "twee uur gaans" lang was.
In het dorp Jutphaas werd aan het begin van de
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negentiende eeuw nog op VIER plaatsen tolgeld geheven. Een
tol stond aan het begin van de Nedereindse zandweg, ter
hoogte van de Ned.Herv. Kerk, bij het Sluisje.
De Nedereindse Zandweg was aangelegd door de ingelanden
van de polder Het Nedereind. De tolgelden welke er werden
geheven diende om de kosten van onderhoud van genoemde weg
te dekken. Er werd alleen tolgeld geheven op de vreemdelingen
die van deze weg gebruik maakten, en dan alleen nog maar
gedurende de wintermaanden. De tweede tol werd geheven op de
brug over de Vaartse Rijn. Deze brug, die de verbinding
vormde tussen het Neder- en het Overeind van Jutphaas, had in
het begin van de 18e eeuw de oude vaste brug vervangen. De
heer Essaye Gillot, Heer van Heemstede, moest tegenover het
genot van tol- en bruggeld deze verbinding onderhouden. In
1834 zijn de erven van Dirk van Bentum eigenaar van de brug,
waarna de brug wordt verkocht, inclusief het brughuis en met
het recht van tolheffing, aan Ernst Louis baron Van
Hardenbroek van Lockhorst voor fl. 12.000,-. Daarbij werd
bepaald dat de pachter van de brug jaarlijks drie gulden aan de
Domeinen moest betalen.
De derde tol in Jutphaas was aan de Doorslagbrug gelegen.
In 1603 was aan Johanna van Rijn, weduwe van Wouter van
Baexem vergunning verleend om een brug over de IJssel te
leggen "aen den Deurslagh ende op deselve tolle te "heffen".
Deze vaste houten brug kwam later irn bezit van Louis de
Malapert, Heer van Plettenburg en Jutphaas. In 1754 is de brug
verhuurd aan Anna Geertruida van Kesteren, weduwe van Isaaq
Schaly. Zij huurde het huis "De Doorslag" met de boomgaard
en hof, ter grootte van één morgen, "mits-
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"gaders de tol aan genoemde brug daaraan toe"behoorende voor den tijd van zes jaaren, voor "eene
jaarlijksche pacht van 418 gulden".
:In 1790 verkopen de erven van Louis de Malapert het huis
De Doorslag met al haar toebehoren aan Elisabeth de Waal,
weduwe van Cornelis Schaly voor f1.13.500,-. Ook het recht
van tolheffing is bij de koop inbegrepen. Aan de verkoop
daarvan was de voorwaarde verbonden dat de Ambachtsheer
van Jutphaas en zijn familie "ten eeuwigen "dagen vrij
zullen zijn van betaling van tolgeld "over de
Doorslagbrug".
In het jaar 1811, als de weg Utrecht-Vreeswijk in beheer
van het Rijk komt, wordt ook de Doorslagbrug, als zijnde
een onmisbare schakel in deze weg, door het Rijk
overgenomen . De vierde tol van Jutphaas stond aan het
begin van het dorp ter hoogte van het pand Heerenstraat 1.
Deze tol was daar geplaats door het
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waterschap Heycop, genaamd De Lange Vliet en diende ter
bestrijding van de onderhoudskosten van de Ringkade of
Rijndijk. Deze tol is in het jaar 1644, toen de stad Utrecht het
beheer en onderhoud van de Ringkade overnam, eveneens
overgegaan.
De situatie van 1814.
Toen de weg Utrecht - Jutphaas - Vreeswijk op 8 juni 1814
weer in onderhoud overging naar de stad Utrecht werd de oude
toestand enigszins gewijzigd. De plaats waar tolgeld geheven moest
worden en de plaatsing van de tweede tol was daar de oorzaak
van.
Op advies van de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat werd
de tweede tol geplaatst aan het begin van het dorp Vreeswijk. De
tol te Jutphaas bleef gehandhaafd op de plaats waar ze vanouds
geheven werd: aan de Heerenstraat. De DirecteurGeneraal was wel
van mening dat deze tol niet op een al te gunstige plaats stond.
Bovendien was het toltarief daar veel te hoog. Dat was dan ook
driemaal zo hoog als elders in de provincie. Aanpassing van het
toltarief in Jutphaas behoefde echter geen nadelige financiële
gevolgen te hebben. Beide tollen, de tol te Jutphaas en de nieuw
geplaatste tol te Vreeswijk, zullen naar de mening van de
Directeur-Generaal méér opbrengen dan de opbrengst der
opgeheven tol aan de Doorslagbrug. De netto-opbrengst van die tol
bedroeg bij de opheffing fl. 980,-. Aangetekend dient nog te
worden dat de tol aan de Klapbrug over de Vaartse Rijn in stand
bleef; deze was in particuliere handen en ook de tol op de Nedereindse Zandweg bleef bestaan.
Reizigers die vanaf Houten naar De Meern of Montfoort
reisden, moesten in Jutphaas op een
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afstand van nog geen honderd meter twee maal tolgeld
betalen.
De tol- en bruggelden aan De Doorslagbrug mochten voor
het wegverkeer dan verdwenen zijn, de sluisgelden aan De
Doorslagsluis bleef bestaan. Voor de duidelijkheid zij hier
vermeld dat deze sluisgelden een heffing was van de provincie
Utrecht en niet van de stad.
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Vreeswijk had zoals reeds eerder vermeld zijn brug- en
sluisgelden, welke daar al eeuwen werd geheven aan de Oude
Sluis.
In 1814 kwam daar dus een wegtol bij. De stad Utrecht had dus
grote belangen in het dorp. Niet alleen de wegtol maar ook de
sluis- en bruggelden werden geheven ten gunste van de stad. De
gemeente Vreeswijk is later nóg een tolbrug rijker geworden, nl. de
op 1 april 1840 in gebruik genomen schipbrug tussen Vreeswijk en
Vianen. De schipbrug was een aanzienlijke verbetering voor het
wegverkeer op de Grote Weg der 1e klasse, maar ook hier werd
tol geheven. Deze tol was door het Rijk aan een particulier
verpacht.
Uit voorgaande opsomming van het aantal tollen in de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk zal het duidelijk zijn, dat al die
"barriéres" een zeer nadelige invloed hebben gehad op het
handelsverkeer en de prijzen der goederen hebben opgestuwd.
Ook het openbaar vervoer ondervond nadelige invloeden van de
tollen. Voor de plaatselijke bevolking wekten ze grote ergernis
op.
De Tolbrug te Jutphaas.
Hierboven is reeds meerdere malen weergegeven dat op de brug
over de Vaartse Rijn tolgeld moest betaald worden. Ook hier
geschiedde dat met veel tegenzin. Niet alleen moest betaald
worden door het verkeer over de brug, ook het
scheepvaartverkeer door de brug moest betalen. Het laat zich
ook hier raden dat particulieren en bedrijfsleven meerdere
malen bij de overheden hebben aangedrongen op stappen om tot
opheffing van deze barriéres te komen. Uit correspondentie blijkt
dat dit misnoegen niet geheel onterecht was. Uit de veelvoud der
correspondentie is een schrijven gelicht waarvan hier een
verkorte versie volgt. De brief is
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geschreven door de heer J.H.van Santen, directeur van de
Stoombootbargedienst "Vereeniging" te Vreeswijk en gericht
aan koning Willem III.
"Sire, Geven eerbiedig te kennen, enz. enz.
"dat schrijver en ondergeteekenden zich hoogst "bezwaard voelen
door den tol aan den Brug, gehe"ven over den Vaartschen Rijn.
"Daar bij Koninklijk Besluit van 2 April 1818 de "tol 10 cent per
keer bedraagt, wat schijnbaar "niet veel is, doch tot een hoogst
aanzienlijk "bedrag klimt wanneer men overweegt dat alleen "de
Barges van ondergeteekende al 28 maal daags "deze Brug
passeeren, waarvan 7 of 8 maal voor "zonsop- of na
zonsondergang, wanneer dan een "dubbel tarief gerekend wordt.
"De Barges betaalden dan ook alleen al vanaf "h April tot 1
November 1870 de belangrijke "somme van ruim 500 gulden aan
tol. "Een belasting waarvoor geene dienst hoegenaamd "bewezen
wordt. Men kan dan ook niet beweren dat "de brug er voor de
scheepvaart gelegd is, in "tegendeel, deeze heeft er last van. "Ook
kan men niet beweren dat het een vergoeding "is voor het
ophalen van de brug, want als de "schepen de mast strijken en
zoo onder de brug "doorvaren, moeten zij toch tol betalen. "Er is
in billijkheid voor deze betaling wat te "zeggen voor de passagiers
des rijtuigen en zelfs "de voetgangers; deze verslijten de brug min
of "meer en is voor hun belang gebouwd. Inplaats "dat deze tol
er alleen maar is om de kosten te "dekken, moet deze thans grote
winst opleveren, "wat onbillijk is.
"Er bestaat dus naar het oordeel van ondergetee"kende alle grond
om het tarief zeer te verminde"ren, zo niet het recht van algemeen
belang om "het bruggeld voor. schepen geheel af te schaffen".
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De heer Van Santen vervolgt zijn brief met de uiteenzetting
over concurrentievervalsing ten opzichte van de Utrechtse
schippers. Deze waren bij Kon. Besluit van 2 april 1818 vrijgesteld
van het toen verhoogde toltarief. Voor de schippers uit Utrecht
bleef het toltarief van 1693 van kracht!
"Het is daarom ondoenlijk met het thans bestaan"de, alle Nijverheid doodende tarief. Het is op
"deze gronden dat adressant(ten) zich tot Uwe
"Majesteit wenden met het eerbiedig verzoek dat
"het Uwe moge behagen, het bij Kon. Besluit van
"2 April 1818 op de Brug te Jutfaas geplaatste
"tarief te laten vervallen, dan toch zodanig te
"wijzigen dat het minder drukkend wordt voor
"ondergeteekenden".
De brief wordt beëindigd met de namen van 43 schippers, uit
wier naam deze mede was geschreven.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf op
10 februari 1871 de hoofd-ingenieur van Rijkswaterstaat in het
8e District Utrecht, opdracht deze zaak te onderzoeken en
daarvan rapport uit te brengen.
De hoofd-ingenieur doet op 17 mei 1871 verslag van zijn
bevindingen. Zijn conclusie daarin is: "...dat hij na gedaan
onderzoek afwijzend zou "beschikken op het verzoek van
J.H.van Santen "tot opheffing van de Tolbrug te Jutfaas, daar
"dat een veel te kostbare zaak zou worden..."
De hoofd-ingenieur verklaart tevens wel bereid te zijn een
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van herziening
van het toltarief op de brug. Reeds tien dagen later krijgt hij
die opdracht. De 14e Juni heeft hij dat onderzoek reeds
afgesloten. De hoofd-ingenieur, de heer Van Reede, stelt een
tariefwijziging voor voor
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die schepen die "heen en weder" varen tussen Utrecht en
Vreeswijk. Naar zijn mening zouden die schepen maar één
keer per dag tolgeld mogen betalen. Dringende herziening van
het geldende toltarief is naar zijn mening zeer gewenst. De
opbrengsten van de tol op de brug over de Vaartse Rijn in
Jutphaas zijn in de loop der jaren gestegen tot ongekende
hoogte en staan niet in verhouding tot de exploitatiekosten. De
tol op de brug was sinds 1 mei 1864 door de eigenaar publiek
verpacht voor fl. 2500,- per jaar aan W. de Ridder te Jutphaas.
Het onderhoud van de brug was aan de eigenaar voorbehouden, de kosten van bediening etc. voor rekening van de
pachter. De heer Van Reede wil niet oordelen over de
billijkheid of onbillijkheid der verhouding tussen de opbrengst
der verpachting en de onderhoudskosten van de brug. Dat
oordeel laat hij graag aan anderen over. Van de werkelijke
opbrengst der brugtol kan de hoofd-ingenieur geen opgave
doen. De pachter weigert hem inzage in de boeken te geven en
is daartoe ook niet verplicht.
"Maar" , zo vervolgt hij zijn rapportage,"vol"gens geruchten.die veel waarschijnlijkheid
"hebben, beweren velen die met de vaart op de "Keulsche Vaart
bekend zijn, dat de opbrengst
"aan de pachter méér dan fl. 4000,- bedraagt
"De hoofd-ingenieur eindigt zijn bevindingen
met de conclusie: "Deze cijfers zullen naar ik "hoop, het
gevoelen ontwikkeld in mijn eerder "schrijven, nog krachtiger
en nader aandringen".
Op 15 augustus 1874 krijgt de heer Van Santen antwoord op
zijn schrijven aan koning Willem III. Dat antwoord, afkomstig
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, luidde:
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"...dat van eene afkoop der Jutfase Brug voor
"alsnog geen sprake kan zijn vanwege de groote
"kosten die dat met zich zoude brengen;
"...dat eene verbeterde regeling der tolheffing
"op de geheele Keulsche Vaart bij de Regeering
"een punt van onderzoek is,
en
"...dat de ingediende klachten daarbij in over
"weging zullen genomen worden."
En daar moet de heer Van Santen het vooralsnog mee doen.
De Keulse Vaart.
Op 6 juni 1881 werd bij de Staten Generaal een wetsontwerp
ingediend welk luidde:
"...dat voor rekening van het Rijk een kanaal
"wordt aangelegd vanaf het Noordzeekanaal bij
"de Stadsrietlanden te Amsterdam, bewesten langs
"Utrecht, langs Jutfaas en Vreeswijk, via Vianen
"naar Gorinchem, uitkomende in de Merwede".
Ondanks sterk afkeurende stemmen uit Amsterdam, welke liever
een andere verbinding met het achterland had gezien, is het
voorstel op 27 juni 1881 in stemming gebracht en met 40 tegen
33 stemmen aangenomen. Voor Jutphaas en Vreeswijk betekende
dit dat de Vaartse Rijn, ook wel de "Keulse Vaart" genoemd
zou worden verbreed en uitgediept. Daardoor moest de oude
basculebrug tussen het Neder- en overeind verdwijnen, om
plaats te maken voor een ijzeren draaibrug. Bij Vreeswijk zou
tevens een nieuwe schutsluis gebouwd worden.
De bouw van de draaibrug is op 30 mei 1881 aanbesteed .
Aannemer is de firma J. de Haan te Arnhem. Medio 1884 is de brug
technisch bedrijfsklaar, waarna de oude bascule-brug, liggend naast
de nieuwe draaibrug, gesloopt kan worden. Op 26 juni 1885 is de
draaibrug opgeleverd, al-
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hoewel hij dan al geruime tijd voor het verkeer in bedrijf is.
De nieuwe kanaalverbinding van Amsterdam naar de Merwede zou
oorspronkelijk geheel vrij zijn van tol-, brug- en sluisgelden. Later
blijkt dat het tracé Utrecht - Vreeswijk NIET vrij is van tolheffingen.
Ook nu blijkt dat eeuwenoude rechten en privileges de vooruitgang en
ontwikkeling een voet dwars zet. De stad Utrecht heeft het erfelijk
recht van tol-, brug- en sluisgelden en wenst van die rechten geen
afstand te doen; integendeel het wenst van dat recht gebruik te
maken. De tarieven worden wel aangepast en er komen kleine
veranderingen in het onderhoud van de nieuwe brug over de Vaartse
Rijn in Jutphaas, maar het recht van tolheffing blijft voorbehouden
aan Utrecht. Aanpassing der tarieven kon verwezenlijkt worden omdat
Utrecht alleen voor de kosten van bediening der brug zou
opdraaien. Ondanks deze schijnbare verlichting bleven de brugen sluisgelden voor de scheepvaart een te grote belasting en een
voortdurende bron van ergernis. Nog steeds werd de
concurrentiepositie van de scheepvaart nadelig beïnvloed door de
tolheffingen zowel te Jutphaas en Vreeswijk.
De Jutphase tol en de plaats der R.K. Kerk.
In de tweede helft van de 16e eeuw verspreidden zich de
beginselen van de Hervorming over ons land. Op
Bartholomeusdag 1566 traden de Hervormingsgezinde op en
brachten een bezoek aan het dorp Jutphaas.
De toch wel conservatieve boerenbevolking, onder aanvoering van hun
adellijke landsheren hielden zich afzijdig van de nieuwe leer en
stelden zich zoveel mogelijk te weer tegen de "beeldenstormers en
nieuwlichters".
In de jaren 1583 en 1584 zijn door de Ed.Mog. Staten 's Lands van
Utrecht pogingen ondernomen
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de nieuwe leer bij de bevolking ingang te doen vinden. Omtrent
die tijd verscheen ook het verbod en de interdictie van de
Roomse religie. Zoals zovele kerken werd ook de Nicolaaskerk
van Jutphaas, staande op het Kerkveld, de katholieken ontnomen
en overgedragen aan de aanhangers der "nieuwe religie".
Ondanks dat bleef de bevolking van Jutphaas in meerderheid de
Moederkerk trouw. Waren de katholieken hun kerk kwijt
spoedig bleek dat in het geheim kerkdiensten werden gehouden in
de adellijke huizen. Op Vronestein, Rijnestein, Rijneburg en
Heemstede werden regelmatig dergelijke bijeenkomsten gehouden.
I n 1687 werd een perceel grond van 4 morgen, gelegen ten
westen van de buitenplaats "Groenendaal" verkocht aan weduwe
Van Wijk, die het afstond aan de R.K.-gemeenschap. Op dit stuk
land in het Overeind - op de plaats waar nu de Structuurbaan is
aangelegd - werd een schuurkerkje gebouwd. De bouw werd
oogluikend toegestaan door de schout van Jutphaas, die dan ook
met een katholieke vrouw was getrouwd. Bovendien werden zijn
kinderen in deze schuilkerk gedoopt. Ondanks de opdracht van
hogerhand alle "paepsche stoutigheden" te melden of ter plaatse
te bestraffen, woonde de schout zelf ook regelmatig de diensten
bij. Met de komst der Fransen in 1795 kwam er voor de
Katholieken in Nederland een eind aan deze geloofsvervolgingen. De
grondwet van 1798 proclameerde de vrijheid van godsdienst en
de scheiding van Kerk en Staat. De bestaande kerken zouden
verdeeld worden volgens percentage der bevolking. Volgens het meerderheidspercentage hadden de katholieken van Jutphaas recht
op teruggave der kerk aan het Kerkveld, maar de Hervormde
Gemeente weigerde deze aan hen over te dragen.
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Over deze zaak is erg veel te doen geweest. Uiteindelijk werd
afgesproken dat in het belang van de plaatselijk welzijn der
Gereformeerden, lees Hervormden, de kerk en de pastorie aan
hen zou blijven, en dat "zy verder staande de staatsreling vry ende
ongestoord gelaten" zouden worden.
Voor de katholieke bevolking betekende dit dat zij naar een
nieuwe kerk moesten uitzien. De schuilkerk aan het overeind
voldeed al vele jaren niet meer. Bovendien was zij door de
bevolkingstoename veel te klein geworden. Er waren toen reeds
meer dan 750 communicanten. In 1870 werd voor fl. 8000,- een
perceel land aangekocht om er de nieuwe kerk op te bouwen. De
toenmalige pastoor en het Kerkbestuur kwamen later echter op hun
beslissing terug en verhuurden vervolgens het één morgen grote
perceel. Inmiddels werd naar een geschikter perceel gezocht. Op 16
maart 1873 werd Mgr. G.W.van Heukelum tot pastoor van
Jutphaas benoemd. Hij was een even kunstzinnig als doortastend
man en stelde orde op zaken. Eerst liet hij de oude schuilkerk een
weinig opknappen om vervolgens plannen voor de bouw van
een nieuwe kerk ter tafel te brengen. Door de-juiste mensen op de
juiste plaatsen te benoemen en daarbij een beroep te doen op hun
eergevoelens, wist de pastoor van de leden van de bouwcommissie
reeds een bedrag van meer dan fl. 20.000,- los te krijgen.
Dat voorbeeld werd gevolgd door enkele parochianen. Mede
daardoor kon pastoor Van Heukelum reeds kort na zijn
benoeming in Jutphaas beginnen met de bouw van de nieuwe
kerk. Bouwmeester Tepe werd opdracht gegeven ontwerp en
bestek te maken voor een Nederlandse dorpskerk in 15e
eeuwse bouwstijl.
Door een onderhandse regeling kon het Kerkbestuur het huis
Zwanenburg met de erbij behorende
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Bij de foto:
G.W. van Heukelum, pastoor te Jutphaas van 1873 - 1910.
Hij voerde onderhandelingen met de stad Utrecht over
opheffing van tolgeld voor zijn kerkgangers.
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10 bunder land aankopen. Deze grond werd direct
doorverkocht aan baron De Geer van Jutphaas. Financieel was
de zaak nu geheel rond en de bouw kon beginnen. Op 2 maart
1874 vond de aanbesteding plaats. Van de 16 inschrijvers was
de fa. Peters de laagste inschrijver, zodat aan hem de
bouwopdracht verstrekt werd.
Ruim één jaar daarna, 11 mei 1875 werd de kerk plechtig
ingewijd. Eén week daarvoor werd in de schuilkerk aan het
Overeind de laatste H. Mis opgedragen.
Wellicht heeft men bij het lezen van bovenstaande gedacht: wat
hebben de Kerk en de tol met elkaar te maken?
Deze hebben wel degelijk met elkaar te maken. De plaats waar
de kerk gebouwd werd lag nl. buiten de kom van het dorp en
daarmee ook voorbij de tol aan de Heerenstraat. Het grootste
deel van de bevolking van Jutphaas was echter woonachtig in het
Neder- of Overeind. Een eventueel kerkbezoek moest dus worden
voorafgegaan door tolbetaling. Of pastoor Van Heukelum de
collecteopbrengsten in gevaar zag komen of er een andere reden
voor had weten we niet, maar hij onderneemt pogingen om de tol
verplaatst te krijgen tot voorbij de Kerk. Ook heeft hij
gesprekken met het stadsbestuur van Utrecht gevoerd voor
gratis passage bij bezoek aan de kerk. Voor de duidelijkheid
dienen we aan te geven dat voetgangers vrij waren van tolbetaling.
Voor een rijtuig moest aan de tol tien cent worden voldaan. Een
zeker niet onaanzienlijk bedrag als men bedenkt dat daar
verschillende broden voor gekocht konden worden. De
onderhandelingen van de pastoor liepen op niets uit. Als laatste
mogelijkheid stelde de pastoor voor de tol te verplaatsen tot
voorbij huize Johanna. Het gemeentebestuur van Utrecht heeft tegen
dit plan geen bezwaar als de kosten

167

van deze operatie, inclusief de verplaatsing
van de tolgaarderswoning gedragen worden door de R.K.Kerk
van Jutphaas. Deze waren begroot op f1.89.000,-. Toen de
pastoor van dit niet geringe bedrag in kennis werd gesteld gaf hij
de moed maar op en alles bleef bij het oude. Lachende derde in
deze zaak werd de heer Vendrig van het café "De Zwaan", aan
het begin van Het Sluisje en de Nedereindseweg. De boeren van
het Over- en Nedereind waren niet bereid voor hun kerkbezoek
tolgeld te betalen en stalden hun rij- en voertuigen nl. bij de heer
Vendrig, waarna zij te voet ter kerke gingen. Na afloop der
kerkdienst werd, alvorens de paarden werden ingespannen, het
café met een bezoek vereerd, terwijl de boerinnen veelal op dat
moment bij de naburige winkeliers op bezoek gingen. De
gewoonte om na kerkbezoek het café te bezoeken is tot op de
huidige dag blijven
bestaan.

De Tolcommissie van plaatselijke burgemeesters.
Rond de eeuwwisseling zijn in Nederland veel wegen door het
Rijk tolvrij gemaakt, door het onderhoud van die wegen over te
nemen en te bekostigen uit de Algemene Middelen. De tolsituaties
op die wegen, vaarten, bruggen en sluizen in bezit van lagere
overheden veranderden echter niet. Dat veranderde ook niet toen op 30
december 1926 de wegenbelastingwet werd ingesteld. Doel van die
belasting was o.m. het onderhouden en aanleggen van nieuwe
wegen te bekostigen.
Ondanks deze nieuwe belasting bleef op zeer veel plaatsen de tollen
als vanouds gehandhaafd. De lagere overheden meenden daartoe
het recht te
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hebben door te wijzen op de onderhoudsplicht die vanouds up hen
rustte en dat ook bleef doen na de invoering van de nieuwe
belasting. Aan het feit dat de tollen, en zeker die aan belangrijke
wegen, bruggen of sluizen, soms zeer grote overwinsten maakten,
werd door de plaatselijke overheid geen aandacht geschonken. Het
is daarom niet geheel onbegrijpelijk dat zij zich verzetten tegen
de opheffing der tollen. Ook de stad Utrecht heeft zich niet erg
ingespannen om de beide tollen in Jutphaas en Vreeswijk op te
heffen.
Eén en ander heeft in het verleden veelvuldig, aanleiding gegeven
tot protesten en akties.
Er werden comité's gevormd die zich beijverden voor de
verdwijning der beide tollen. Regelmatig werd tegen de aanwezigheid
geprotesteerd en lijdelijk verzet gepleegd. Deze akties zijn de
geschiedenis ingegaan als "de tolakties en tolbestormingen te
Jutphaas "en Vreeswijk".
Helaas werden deze akties veelal op een niet geheel juiste wijze
gevoerd. Er werd meestal "op de man" gespeeld in plaats van het
verantwoordelijk apparaat te bewerken. De man aan de tolboom,
de "tolgaarder" was veelal degene die de klappen moest opvangen.
De tolgaarder was of in dienst van de stad Utrecht en inde namens
die stad de verschuldigde gelden óf hij had de tol gepacht van de
stad en had daar flink voor moeten betalen. Het is duidelijk dat
hij dat bedrag er toch wel erg graag weer uit wilde hebben en
bovendien ook nog in zijn dagelijks onderhoud moest voorzien.
Op politiek niveau werd echter veel te weinig aan het
"tollenprobleem" gedaan. De tolakties in Jutphaas en Vreeswijk
varieerden van het uitlichten der tolboom, die dan
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prompt in het water werd gesmeten, tot het betalen van het
tolgeld met briefjes van honderd gulden of duizend gulden toe.
Een andere veelvuldig gebruikte manier was de auto bij de tol
afzetten, betalen en dan tot de conclusie komen dat de auto
"plotseling stuk" was, en niet meer wilde starten. Dergelijke akties
veroorzaakten veelvuldig en langdurig oponthoud. Intussen was de
rij wachtenden groter geworden, die aan hun ongenoegen uiting
gaven door het veelvuldig gebruik van claxon en hoorn. Een enkele
maal escaleerde één en ander in een handgemeen en vielen er rake
klappen, waar de politie aan te pas moest komen.
De rijksveldwachter was dan ook vrijwel dagelijks in de buurt
van de tol te vinden, om daar de orde "in naam der wet" te
handhaven.
Het was Jhr. J.C.Mollerus, burgemeester van Vreeswijk, die als
één der eersten besefte dat aktie voeren op deze wijze weinig of
geen zin had. Hij nodigde de burgemeesters van omliggende
gemeenten als Vianen, Hagestein, Meerkerk en Jutphaas uit,
teneinde met hen van gedachten te wisselen hoe het tollenprobleem
kon worden aangepakt.
Al spoedig realiseerden zij zich dat, wilde men deze zaak tot een
voorspoedig einde brengen, ook andere gemeenten moesten
worden ingeschakeld. Op 29 december 1927 is een schrijven verstuurd aan 25 gemeentebesturen met het verzoek op 22 februari
1928 vertegenwoordigd te zijn in een vergadering over de
tolkwéstie. Deze vergadering zou gehouden worden in het gemeentehuis van Vreeswijk. Verzocht werd vóór 23 jan. 1928 te
antwoorden of aan dat verzoek voldaan zou worden en wat het
standpunt van de betreffende gemeente was.
Aangeschreven werden in totaal 25 gemeenten, nl.
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Vreeswijk, Jutphaas, Vianen, Hagestein, Everdingen, Lexmond,
Meerkerk, Gorinchem, Leerdam, Lopik, Schoonrewoerd, Nieuwland,
Hei- en Boeicop, IJsselstein, Benschop, Polsbroek, Hoenkoop,
Schoonhoven, Willige Langerak, Tienhoven, Ameide, Jaarsveld,
Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers. Later zijn ook Leerbroek en
Arkel nog aangeschreven.
Alle gemeenten, met uitzondering van Nieuwland, gaven te kennen
zich te zullen laten vertegenwoordigen.
De vergadering van 22 februari 1928 werd geleid door Jhr.
Mollerus.
In de vergadering werd besloten een commissie te benoemen, die tot taak
kreeg "onderzoek te doen "en voorbereidingen te treffen, waardoor
bevor"dering gemaakt kan worden tot opheffing der al "eerder
genoemde tollen".
De commissie werd gevormd door de heren: Jhr. Mollerus, G.
Kootstra, Mr.F.L.J.E. Rambonnet, Mr. J.M.M.Hamers en Jhr.
P.W.C.van der Goes, de respectievelijke burgemeesters van
Vreeswijk, Gorinchem, Schoonhoven, Jutphaas en Benschop. Ook
werd in de vergadering van 22 februari afgesproken dat de
gemaakte en de te maken onkosten evenredig over alle 25
gemeenten zouden worden verdeeld. Kort nadat de commissie
onder voorzitterschap van Jhr.Mollerus aan haar werk begonnen was
werd reeds een uitvoerig schrijven gericht naar instanties en
organisaties, van wie verwacht kon worden dat zij positief stonden
tegenover de doelstelling der tolcommissie. Ook de zg. "MotorCommissie", samengesteld uit de A.N.W.B, de K.N.A.C. en de
K.N.M.V. werden op de hoogte gebracht van de aktiviteiten van de
tollencommissie der burgemeesters. Op 13 mei 1928 werd van de
Motor-Commissie een schrijven ontvangen waarin zij haar waardering
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uitspreekt over de aanpak van de commissie. Bovendien zegde
de Motor-Commissie toe fl.100,-te zullen storten in het fonds
ter bestrijding van de onkosten.
Ook verschillende autobus- en vervoersondernemingen geven de
commissie steun in de vorm van vrij vervoer of andere
faciliteiten. De tollencommissie doet onderzoek naar de oorsprong
en historie der beide tollen, bovendien trachten zij na te gaan wie
de rechtmatige eigenaar is van de weg en wie onderhoudsplichtig
is. De commissie stelt ook de gemeente Utrecht, in zekere zin de
tegenpartij der commissie, in kennis van de aktiviteiten der
tolcommissie. Ook aan het gemeentebestuur van Utrecht wordt
medewerking gevraagd om uit deze moeilijke en onbillijke
situatie te komen.
De stad Utrecht antwoordt de tollencommissie
dat zij kennis hebben genomen van de aktiviteiten der commissie
en dat Utrecht zo spoedig mogelijk haar standpunt zal kenbaar
maken. Dat antwoord blijft echter zeer lang weg en was een
formeel antwoord: Uiteraard is de gemeente Utrecht bereid
medewerking te verlenen om tot een voor beide partijen gunstige
oplossing te komen.
Op 10 oktober 1928 heeft de tolcommissie haar onderzoek
afgerond en werd er een verzoek aan B. en W. van Utrecht
gericht.
1°.:In de eerste plaats wordt het College van B. en W. van
Utrecht verzocht voorstellen te doen aan de Gemeenteraad
tot opheffing van de twee tollen op de straatweg UtrechtVreeswijk.
2°.:Indien het onder punt 1 genoemde niet haalbaar is, aan de
Gemeenteraad voorstellen te doen teneinde het toltarief te
verlagen.
De tollencommissie van burgemeesters verzocht
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in hun schrijven aan B. en W. van Utrecht één en ander
mondeling te mogen toelichten. Op 11 december 1928 wordt een
uitnodiging daartoe ontvangen. De Gemeenteraadsvergadering
van de stad Utrecht vond plaats op 20 december 1928. De
tollencommissie komt evenwel eerst op 18 december nog bijeen
om hun standpunt en houding t.a.v. de vergadering van 20
december te bepalen. Door de tollencommissie worden als
afgevaardigden naar de gemeenteraad van Utrecht de heren
Mollerus, Hamers en Van der Goes benoemd.
Tijdens de vergadering in Utrecht is het woord gevoerd door de
voorzitter der tollencommissie, de heer Jhr. J.C. Mollerus. Deze
zegt o.a. dankbaar te zijn voor de aan de commissie geboden
gelegenheid om over de tolproblematiek te mogen en te kunnen
spreken. Vervolgens geeft hij over de oorsprong en de
geschiedenis der tollen, de navolgende uiteenzetting:
"Hoe is thans de toestand?
"Utrecht heest een tolconcessie van het jaar
"1814, onder verplichting tot onderhoud van
"de straatweg. Het Rijk had de weg liever zelf
"gehouden, maar liet de daarop vanouds geheven
"tol - met daartegenover het onderhoud - op ver
"zoek over aan de stad Utrecht.
"Het beheer van de straatweg bleef echter bij
"de Generale Directie van Waterstaat, terwijl
"op de weg een reglement van toepassing is welk
"door het Rijk is vastgesteld.
"WAT WIL NU DE TOLLENCOMMISSIE?
"Wat de tollencommissie wil, komt in het kort
"hierop neer: Opheffing van genoemde tollen,
"of wanneer dat niet mogelijk is, aanpassing
"der toltarieven.
"Het laatste zou dan moeten ingaan met ingang
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Bij de foto:
De tol te Jutphaas ingesteld door de geërfden van het waterschap
Heycop, genaamd De Lange Vliet. De tol ging in 1644 over in
handen van de stad Utrecht. Ze heeft deze
tol, met uitzondering van de periode 1811-1814, tot 1947 in. bezit
gehad.
Een tol waar veel strijd om geweest is en Jutphaas meer
berucht dan beroemd maakte. Ook deze foto dateert van
1938.
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“van 1 Januari 1930, wanneer de tol opnieuw ver
"pacht zal worden. Wat de opheffing betreft wil
"spreker niet treden in de wijze waarop dat gerea
"liseerd zou moeten worden, maar beveelt een onder
"zoek aan naar de mogelijkheid of Utrecht de onder
"houdsplicht zou kunnen kwijtraken door het prijs
"geven van de tolconcessie.
"Men zou aldus kunnen redeneren: Het onderhoud is
"vastgekoppeld aan de concessie; wordt deze prijs
"gegeven dan komt ook de plicht tot onderhoud der
"weg te vervallen en gaat deze over naar de beheer
"der, het Rijk.
"De gemeente Utrecht zou de Minister kunnen schrij"ven en verzoeken tot intrekking van de tolconces
"sie en tevens die van artikel 18 van het Konink"lijk Besluit van 8 Juni 1814, waarbij bepaald is
"dat de weg bij voortduring ten laste van de stad
"Utrecht zal worden onderhouden.
"In dat geval zal het onderhoud, naar sprekers in
"zicht, stellig overgaan van de stad Utrecht naar
"het Rijk, als wegbeheerder.
"Komt op deze wijze, zowel de tolconcessie als het
"onderhoud der weg te vervallen, dan heeft de ge"meente Utrecht als enig nadeel, het verlies van
"de winst uit de tolheffing. Overigens moet worden
"opgemerkt dat de opzet van de tolconcessie is ge"weest dat er geen overmatige winsten mochten be"haald worden, hoogstens een fraai revenue.
"De tol te Vreeswijk is tot 31-12-1929 verpacht
"voor fl. 10.000,- en die van Jutphaas voor de
"somma van fl. 15.000,- tot dezelfde datum.
"De opbrengst uit de contracten tussen de gemeente
"Utrecht en de diverse autobusondernemingen wordt
"door de tollencommissie geschat op f1.15.000,-.
( Later bleek dat B. en W. van Utrecht deze zelf hadden begroot
op fl. 18.000,-.) De heer Mollerus vervolgt zijn betoog aldus:
"Uit bovenstaande blijkt dat de revenuën der
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"beide tollen door de commissie geschat worden
"op fl. 40.000,-.
"Tegenover deze inkomsten staat het onderhoud
"van de straatweg. Buiten dat onderhoud valt 't
"gedeelte van de trambaan. De bestrating der
"trambaan wordt onderhouden door de Tram- en
"Bargedienst te Jutphaas.
"Het onderhoud voor rekening van de gemeente
"Utrecht wordt door de tollencommissie geschat
"op fl. 15.000,-. De netto-winst van beide tol
"len zou dan fl. 25.000,- bedragen, een bedrag
"dat verre boven de bedoeling van de opzet moet
"worden geacht", aldus het ingekorte betoog van de burgemeester
van Vreeswijk.
Hierna neemt de burgemeester van Utrecht het woord en deelt
mede dat B. en W. van Utrecht reeds jaren bezig zijn om in
samenwerking met Gedeputeerde Staten en regering tot een
goede oplossing te komen.
"Zeer kort geleden is dit herhaald, thans met
"een beroep op het Rijkswegenplan en de wegen
"belastingwet."
B. en W. van Utrecht menen dat de Minister verplicht is middelen
uit het Wegenfonds aan te wenden om tot opheffing der tollen te
komen. Bovendien meent B. en W. dat bij deze zaak ook de positie
van ALLE buitensteedse werken - met uitzondering van de Oude
Sluis in Vreeswijk - betrokken moet worden.
Naar de mening van B. en W. van Utrecht is het begrijpelijk dat de
weggebruikers sedert het in werking treden van de
wegenbelastingwet, de strijd hebben aangebonden tegen de
tolheffingen. Erkend wordt dat er vanuit het gezichtspunt der
weggebruikers een onbillijkheid bestaat in het voorbestaan van de
tolheffing, naast de algemeen ingevoerde wegenbelasting.
"Erkenning van deze onbillijkheid mag echter
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"de ogen niet doen sluiten voor het feit dat de
"gemeente Utrecht aan het ontstaan daarvan geen
"aandeel heeft gehad, doch juist herhaalde pogingen heeft
aangewend om het optreden van de
"thans bestaande toestand te vermijden."
Door de burgemeester van Utrecht wordt vervolgens in
herinnering gebracht dat de gemeente Utrecht geen enkele
uitkering uit het Rijkswegenfonds ontvangt.
"Alleen tolvrije wegen konden worden geplaatst
"op de lijst welke de grondslag vormt voor de
"verdeling van het wegenfonds.
"Ook na het opheffen der beide tollen is een
"uitkering niet zeker, omdat de straatweg niet
"is opgenomen in het Rijkswegenplan".
Nadat beide partijen hun visie op de zaak hebben uiteengezet
en onder toezegging dat B. en W. van Utrecht bereid blijft
samen met de commissie naar een oplossing te blijven zoeken,
wordt deze bijeenkomst beëindigd.
De tollencommissie heeft daarna bepaald niet stil gezeten maar
voert met allerlei instanties besprekingen. Met Gedeputeerde
Staten en ook met het Ministerie worden besprekingen
gevoerd.
Een en ander heeft tot resultaat dat de Minister een
"Rijkstollencommissie" in het leven roept die onderhandelingen
moet voeren en voorstellen moet doen om tot afkoop der tollen
te komen. Deze door de Minister ingestelde commissie komt
echter niet voldoende uit de verf. Men kon het intern niet eens
worden over de werkwijze der commissie. Inmiddels begon de
tijd te dringen: de pachttermijn der tollen liepen per 31-12-'29 af
en zouden opnieuw worden ver-pacht voor een periode van
enkele jaren. Er wordt aan de Minister gevraagd zijn invloed
aan te wenden en de Rijkstollencommissie opdracht te geven hun
werk-
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zaamheden aan te vangen.
De tollencommissie van de burgemeesters uit de omgeving van
Utrecht schromen ook niet de politieke partijen in te schakelen.
Ook die worden ruimschoots geïnformeerd over de onhoudbare
toltoestanden in Jutphaas en Vreeswijk.
Het is het Tweede Kamerlid Van Rappard die de Minister de
volgende vragen heeft gesteld:
1°.:Is het de Minister bekend dat op de straatweg Utrecht - Jutphaas
- Vreeswijk door de gemeente Utrecht twee tollen worden
geëxploiteerd?
2°.:Is het de Minister bekend dat bedoeld wegvak deel uitmaakt
van de door Napoleon aangelegde weg Amsterdam-Brabantse
GrensParijs, bij Keizerlijke Decreten van 21 oktober en 16
december 1811 verheven werd tot Keizerlijke Weg le Klasse?
En dat het onderhoud dier weg aan het Rijk was opgedragen?
3°.:Is het de Minister bekend dat bij Kon.Besluit van 8 Juni 1814
het onderhoud van genoemd wegvak op verzoek van de
gemeente Utrecht aan deze gemeente werd overgedragen,
waarbij concessie werd verleend voor het heffen van twee
tollen?
4°.:Is het de Minister eveneens bekend dat het Rijk, het belang van
het wegvak Utrecht - Vreeswijk als onmisbaar onderdeel van
de Rijksweg Amsterdam - Brabantse grens erkennende, in
1814 het beheer over dit wegvak bij voortduring heeft
opgedragen aan de Generale Directie van de Waterstaat?
5°.:Heeft de Minister kennis genomen van het rapport omtrent
deze tollen, uitgebracht
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door de commissie van burgemeesters uit de betrokken
streek?
6°.:Is de Minister op grond van een en ander niet van oordeel dat de
weg Utrecht - Vreeswijk een Rijksweg is?
7°.:Zo ja, is de Minister dan niet van mening dat na invoering van de
Rijkswegenbelasting, het Rijk behalve het beheer, ook het
onderhoud van die weg op zich dient te nemen?
8°.:Zo ja, is de Minister dan bereid de spoedige overneming van het
wegonderhoud door het Rijk te bevorderen?
9°.:Indien vraag 6 ontkennend beantwoord zou worden, wil de
Minister dan de gronden meedelen waarop zijn oordeel rust?
Inmiddels is door het verstrijker der tijd de opheffing per 1
januari 1930 niet meer te realiseren. De tollencommissie dringt er
bij B. en W. van Utrecht met klem op aan het toltarief te
verlagen. Ook werd B. en W. de suggestie gedaan de tol van
Vreeswijk op te heffen en die van Jutphaas tegen normaal tarief
te handhaven. Immers de inwoners van Vreeswijk en andere
plaatsen aan de overzijde van de Lek, moeten tweemaal tol
betalen, tegenover de inwoners van Jutphaas slechts eenmaal.
Deze suggestie was afkomstig
van de heer Kootstra, burgemeester van Gorinchem. Op 19
november 1929 ontvangt de tollencommissie bericht dat de
Rijkstollencommissie haar werkzaamheden heeft aangevangen, en
verzoekt aan de tollencommissie van burgemeesters mede te
werken en voorstellen te doen teneinde te komen tot opheffing der
tollen. Ook moet de tollencommissie aangeven welke opofferingen
zij zich daarvoor willen getroosten.
De tollencommissie van burgemeesters laat weten
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Bij de foto:
De inmiddels verdwenen "Doorslagbrug". In 1603 werd hier een vaste
houten brug over de IJssel gelegd. De eigenaresse mocht er ter bestrijding
van de onkosten voor het onderhoud tol heffen. In 1811 gaat de brug over
naar het Rijk.
Op de foto is duidelijk te zien dat er een zeer intensief gebruik wordt
gemaakt van de brug.
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uiteraard bereid te zijn mede te werken aan de opheffing der
tollen. Ook maakt ze kenbaar dat de tollencommissie geen
stappen kan ondernemen tot het verkrijgen van bijdragen tot
opheffing van de gewraakte tollen. Naar de mening van de
tollencommissie moet eerst de stad Utrecht laten weten, hoe zij
denkt schadeloos te moeten worden gesteld en wat de kosten
daarvan zullen zijn. Daarnaast wil de tollencommissie eerst
kennis hebben genomen van de hoogte der bijdragen van
provincie en Rijk en wie na opheffing der tollen de weg in
onderhoud zal hebben. Het baanbrekende werk van de
burgemeesters is, gezien de tijd die er aan deze zaak besteed is en
de kosten die daaraan verbonden waren, helaas slechts ten dele
beloond.
B. en W. van Utrecht hebben zich genoodzaakt gezien,
mede door de negatieve invloeden van buitenaf, de tollen
niet meer aan derden te verpachten doch in eigen beheer te
houden en
te exploiteren. Door hen werd dan ook met ingang van 1 januari
1930 een tolgaarder aangesteld welke in dienst van de stad
Utrecht was. Het voordeel daarvan was dat de tarieven konden
worden aangepast en met 25 % konden worden verlaagd:
Voor 4-wielige automobielen werd het tarief vastgesteld
op 15 cent
Voor bespannen wagens op meer dan twee wielen moest 10 cent
worden betaald en voor motorrijwielen met zijspan 5 cent;
motorrijwielen zonder zijspan moesten 2½ cent per passage
betalen.
Ondanks de tariefsverlaging kan men niet zeggen dat de
tollencommissie en de aktievoerders de strijd hebben gewonnen.
Slechts ten dele is bereikt wat men wilde. De uiteindelijke opzet:
Verdwijning der Jutphase en Vreeswijkse tol werd niet bereikt.
Ze bleven een bron van tijd-
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en geldverlies, met daarenboven nog een zeer grote bron
van ergernis.
Het is in verband met de tollenstrijd op zijn plaats hier melding
te maken dat het Tweede Kamerlid Floris Vos - deel uitmakend
van de zg. "Middenpartij" zich enorm heeft ingespannen voor
het verdwijnen van ALLE tollen in Nederland. De leus die hij
daarbij hanteerde was:
"ALLE WEGEN VRIJ!!"
Als lid van het aktie-comité, opererend in de omgeving van
Hilversum en Maartensdijk zijn onder zijn leiding vele tolakties
en bestormingen uitgevoerd. Ook heeft men Floris Vos
verschillende malen uitgenodigd om een voordracht te houden
over de manieren waarop de tollen zowel op plaatselijk niveau
als op bestuurlijk niveau het beste kon bestrijden. Ondanks de
adviezen en raadgevingen van het Tweede Kamerlid heeft het
nog tot 1947 geduurd, voor dat in Jutphaas en Vreeswijk de
tollen werden opgeheven.
De tolakties van Jutphaas en Vreeswijk.
Tot slot van dit artikel nog een enkel woord over de eigenlijke
tolakties zelf. Hierboven is reeds diverse malen tot uiting
gebracht dat de plaatselijke bevolking en inwoners van andere
plaatsen uit de omtrek, zich aktief en passief hebben verzet
tegen de tolheffingen. Er werden allerlei pogingen bedacht om
de tolbomen weg te krijgen of op zijn minst gratis te passeren.
Soms werd door een enkeling geprotesteerd; een andere keer
trok men massaal naar de tolboom. Er werden plaatselijke aktiegroepen samengesteld. Niet alleen in Jutphaas en Vreeswijk.
Ook aktiegroepen uit de 25 andere gemeenten, wier
burgemeesters in de tollencommissie zitting hadden, lieten zich
niet on-
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betuigd. De aktiegroepen van Vianen, Jutphaas, Vreeswijk en
IJsselstein hebben soms afzonderlijk, soms gezamenlijk, hun
misnoegen geuit. Regelmatig werden plannen gesmeed één van
beide tollen te bestormen. Om die te doen slagen werden vrijwel alle
plaatselijke autobezitters ingeschakeld, die in één en ander
schijnbaar ook nog een leuke afwisseling zagen. Er werd naar de
tolboom gereden en opeens sloeg de motor af die daarna "met
geen mogelijkheid aan de praat te krijgen was". Er moest met
gepast geld worden betaald, helaas gebeurde het maar al te vaak
dat men juist het laatste kleine geld had uitgegeven en of de tolbaas terug had van een briefje van honderd gulden. Ook is het
voorgevallen dat betaald werd met een bankbiljet van duizend
gulden. Het is begrijpelijk dat de wisseltransakties erg
tijdrovend waren. Dat had dan weer tot gevolg dat de
wachtenden "ongeduldig" werden en daarvan op een
luidruchtige manier blijk van gaven. Bij de tolakties waren beide
dorpen dan ook veelal geheel versperd. Er zijn files geweest
vanaf de Jutphase tol tot aan de Fokkesteeg, halverwege
Vreeswijk. In de richting van IJsselstein stond men reeds te
wachten bij de wipwatermolen of soms nog wel verder. Naar de
kant van Utrecht stond een rij wachtende tot aan het Huis de
Geer. De plaatselijke politie, veldwachter Oosterkamp en Jacobs
konden dan de zaak niet meer aan en zochten versterking bij de
Utrechtse politie. Als deze ter plekke was verschenen werd veelal
hardhandig opgetreden en de zaak uit elkaar geslagen.
Onwilligen werden op een proces-verbaal onthaald waarna de
rust terugkeerde. Ook waren er die op de solotoer gingen en met
hun vrachtwagen de tolboom aan stukken reden.
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De tol t e Vreeswijk omstreeks 1938.
Gerekend vanaf Amsterdam was dit tolboom no.10 in de
Grote Weg der eerste klasse 'naar de Brabantse grenzen.
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De schade aan de auto en een eventueel proces-verbaal werd
daarbij op de koop genomen.
Excuses als:"Ik heb de tolboom écht niet gezien" waren daarbij
het stereotype antwoord. De heer Van Bentum, directeur van
een staalfabriek in IJsselstein, maar woonachtig te Jutphaas in
"Huize Johanna" bestreed de tollen door inschakeling van een
advokaat. Deze kreeg al spoedig de bijnaam "advokaat van
slechte zaken".
De heer Willem van Kooten had ook zijn eigen gedachten
over de tol van Jutphaas. Als veehouder had hij met de
woningbouwvereniging "St. Joseph" een overeenkomst
afgesloten over het ledigen en ophalen van de privaattonnen,
die toen nog in de woningen aan het Huis de Geer aanwezig
waren.
Het was regel dat de veehouders die met mest of ander sterk
ruikend spul de tol passeerden, vrij doorgang hadden.
Tolbaas Ruig dacht er evenwel op een goede dag anders over:
"Boer Van Kooten verdient aan dat spul, dus "moet hij maar
betalen".
Van Kooten protesteert, maar er helpt niets, hij mag niet
eerder passeren dan nadat hij betaald heeft.
De heer Van Kooten had al eens eerder de opmerking
gemaakt dat die "stront" zo wel erg duur ging worden en
zon derhalve op wraak. Samen met de heer Spelt heeft hij
op een Zaterdagavond de tolboom uit haar hengsels gelicht
en in de Vaartse Rijn gegooid. Onder de bevolking van
Jutphaas brak grote hilariteit uit en "niemand" wist wie de
dader was. De reeds genoemde heer Spelt had ook zijn
eigen manier van tolaktie voeren:
Op een goede dag kwam de heer Spelt met zijn T-fordje met
een kalm gangetje op de tol aan-
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rijden. De tolgaarder meende dat de heer Spelt wel zou stoppen en
opende reeds de tolboom, zodat de automobilist na betaling direct
zou kunnen doorrijden. De heer, Spelt neemt echter zijn kans waar
en geeft plotseling gas en schiet door de geopende tol. De tolbaas
springt op de treeplank van de auto en tracht de bestuurder tot
stoppen te dwingen. Deze verhoogt echter zijn vaart waardoor
tolbaas Ruig gevaar loopt van de auto te vallen. Deze slaat daarop
een zijruit van de auto kapot om meer houvast te hebben. Dat dit
door de heer Spelt niet erg op prijs werd gesteld moge blijken uit
het feit dat hij aangifte doet bij de politie; evenwel niet bij de
Jutphase politie maar bij de politie van de stad Utrecht. Hij is dan
ook met de heer Ruig op de treeplank naar het politiebureau aan
Tolsteeg in Utrecht gereden en eerst daar kon de tolbaas deze
onvrijwillige rit beëindigen. Dat het baantje van tolbaas aan de
tolboom in Jutphaas en Vreeswijk niet zonder gevaar was bleek
hierboven reeds. Maar er waren er meer die het de tolbaas lastig,
om niet te spreken gevaarlijk, maakten. Regelmatig moest hij het
vege lijf redden door voor zijn leven te springen. Een auto,
bestuurd door de heer C. K, uit Amsterdam, kwam met een vaart
van meer dan 80 KM. per uur op de tol afstormen en ramde
zonder af te remmen de tolboom. De tolbaas moest een
noodsprong maken. Deze sprong liep niet al te best af want hij
knalde tegen één van de palen van de tol aan :resultaat diverse
schaafwonden en inwendige kneuzingen, waarvoor hij zich onder
doktersbehandeling moest stellen. De Amsterdamse chauffeur,
wiens auto zwaar werd beschadigd, verklaarde:".. .ik heb de
tolboom echt niet gezien".
Ooggetuigen hebben verklaard dat de tolboom
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wel meer dan vijfentwintig meter door de lucht vloog.
Niet alleen door particulieren werden.akties gevoerd. De
vervoersmaatschappijen bleven niet achter bij het uiten van hun
ongenoegen over het voortbestaan der tollen. Ook hen was er heel
veel aan gelegen dat de tollen zo snel mogelijk zouden verdwijnen.
Maandelijks werden door hen grote bedragen overgemaakt aan
de gemeente Utrecht. Ook de tram Utrecht - Vreeswijk was
betalingsplichtig. Om hun ongenoegen daarover te uiten werd van
tijd tot tijd de passagiers verzocht, bij de tollen aangekomen zich
naar achter te begeven. Op het achterbalkon bevond men zich nl.
achter de achteras van het tramstel. Had de tram voldoende
passagiers dan werd het zwaartepunt van het tramstel tot achter
de achteras verplaatst.,Hierdoor werd de tram aan de voorzijde
uit de rails gelicht waarna de passagiers onder hilariteit der
plaatselijke bevolking uitstapten en gezamenlijk de tram weer in
de rails werkten.
Het effect van één en ander was dat inmiddels een kleine file
was ontstaan, die zijn ongenoegen op luidruchtige wijze uitte.
De Tram- en Bargedienst had ook een man in dienst die op zijn
eigen manier protesteerde tegen de tollen van Jutphaas en
Vreeswijk. Deze man, Bart Kerkhof, had een toepasselijke
bijnaam: "de Reete-krabber". Die naam had hij niet gekregen
omdat hij wel eens aan zijn achterwerk zat, maar hield verband
met zijn funktie bij de Tram- en Bargedienst. Zijn dagtaak
bestond nl. uit het wegkrabben en steken van het vuil tussen de
rails. Over het algemeen deed hij zijn werk naar behoren;
alleen bij de plaatselijke tollen aangekomen "vergat" hij wel
eens een stukje of
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veegde daar juist het vuil in de rails.
Het gevolg daarvan laat zich raden: ook hier ontsporing der
tram en opstopping van het verkeer.
Het zou echter te ver voeren hier alle akties en protesten
tegen de tol en de tolbaas aan te halen.
Concluderend kunnen we zeggen dat er in Jutphaas en
Vreeswijk vele akties zijn gevoerd door zowel inwoners als zij
die veelvuldig van de weg gebruik maakten.
Dit betekende dat Jutphaas en Vreeswijk regelmatig de
landelijke pers haalden.
De laatste tolbaas in Jutphaas was Kees Kragten. Hiervoor, op
pag.180 is reeds vermeld dat de stad Utrecht met ingang van 1
januari 1930 de tol in eigen beheer hield en zelf een tolgaarder
aanstelde. De eersten die deze funktie verkregen waren dezelfde
Kees Kragten, samen met zijn halfbroer Dorus. Ze werden
opgevolgd door de eerdergenoemde Ruig, die op zijn beurt werd
opgevolgd door de heren Bertus de Jong en Kooiman.
In Vreeswijk werd de tol in de periode 1918-1922 gepacht
door Johannes Zuurhout. Aangezien hij het beroep van
houtvlotter uitoefende, had hij Giel de Wit als tolgaarder
aangesteld. Zuurhout had de tol gepacht voor fl. 5.000,Na hem
is slager Ko Kemp de pachter voor de som van fl. 8.000,-. Ook
hij besteed de tol
uit en stelde Kees de Kruif als tolgaarder aan.
Naar het schijnt heeft de Jutphase humorist uit het begin van
de twintigste eeuw, de heer Grapendaal, brugwachter aan de nu
verdwenen Rijnhuizerbrug, over de beruchte toltoestanden een
gedicht geschreven en voorgedragen. Jammer genoeg heeft de
schrijver dezes dit gedicht niet
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Bij de foto:
Jhr. J.C.Mollerus, burgemeester van Vreeswijk, 1925 - 1945.
Hij was de initiatiefnemer van de commissie van burgemeesters
ter opheffing van de tollen aan de straatweg Utrecht - Jutphaas
- Vreeswijk .
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kunnen achterhalen.
Toen na een lange strijd - in letterlijke en figuurlijke zin - op 7
februari 1947 eindelijk de beide tollen aan de straatweg Utrecht
- JutphaasVreeswijk werden opgeheven was het in beide dorpen groot feest. I n Jutphaas werd door de muziekvereniging
"Cornelis Galesloot", voor één keer onder leiding van kapelaan
Molthof, het lied gespeeld:" IN NAAM VAN ORANJE, DOE
OPEN DE POORT".
I n Vreeswijk was de muziekvereniging: "Kunst na Arbeid"
aanwezig bij de plechtige buitengebruikstelling en speelde daar
hetzelfde lied als in Jutphaas.
Voor de stad Utrecht had de opheffing van beide tollen geen grote
financiële gevolgen meer. De weg Utrecht - Jutphaas - Vreeswijk
had haar internationale funktie zien wegvallen door de aanleg van
de Rijksweg Utrecht - 's Hertogenbosch. Afgezien dat daar geen
tolgeld werd geheven was de route veel sneller en breder. Reeds
vóór de oorlog was die weg aangelegd en bij Vianen een nieuwe
brug gebouwd. Deze brug werd echter in de oorlog verwoest en
pas na de oorlog weer opgebouwd.
Het autorijdend verkeer behoefde toen geen gebruik meer te
maken van de Grote Weg der 1e klasse; een classificatie die hij
honderdtwintig jaar eerder had verkregen door keizer Napoleon.
Een classificatie ook die hij eigenlijk al veel eerder had moeten
verliezen, want voor het autoverkeer was het een waar obstakel
of zo men wil een weg met "barriéres", die zichzelf had overleefd.
Het heeft overigens tot ver in de jaren vijftig geduurd dat
ALLE tollen in Nederland verdwenen waren, terwijl ze later
op een enkele plaats toch weer zijn ingevoerd. Eén hebben we
bij de
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aanvang van dit artikel al genoemd:De Zeelandbrug, maar ook in
de omgeving van Tiel is een brug waar men slechts dan mag
passeren als men tolgeld heeft betaald.
Het is alleen te hopen dat op die plaatsen waar nu nieuw ingestelde
tollen zijn, gèen tolakties behoeven te worden gevoerd teneinde tot
opheffing te geraken.
+++++++++++
Overzicht van de tol- en bruggelden JUTPHAAS:
Hiervoor hebben we een willekeurig jaar genomen alsmede het laatste
jaar waarin bruggeld werd geheven.
1889
Maand

Tol

Jan.
Febr.
Mrt
Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.

195
167
259
286
332
304
331
391
336
361
311
205

Br

1893
Maand

Tol

Brug.

17
26
42
52
47
44
48
54
47
59
54
35

Jan.
Febr.
Mrt.
Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.

153
204
257
274
292
270
303
330
326
324
277
235

21
335
703
714
686
703
699
697
774
930
879
644

(Bovenstaande bedragen zijn naar beneden in guldens
afgerond).
Met ingang van januari 1894 werd het bruggeld op de
draaibrug opgeheven.
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REDAKTIEMEMO'S.
Dia-avond Oud-Vreeswijk.
Zoals u ook reeds uit ons
jaarprogramma heeft kunnen lezen,
wordt op 21 oktober a.s.
weer de jaarlijkse dia-avond
over Oud-Vreeswijk
gehouden.
De avond wordt gepresenteerd
door Frank Pouw en begint om
20.00 uur in gebouw De
Rank,Nijemonde 2 (Naast het
E n t r é é f . 1,--.
Bibliotheek.
Voor onze bibliotheek hebben wij weer
een aantal boeken ontvangen(met dank aan de
gevers):
1.De St. Nicolaaskerk van Jutphaas door Dr.
Schaepman.
2. Pleitrede Domaniaal Tiendrecht door D. Mulder. 3.
Vaderlandsche Geschiedenis door L. Mulder.
Nieuwe leden.
S tichtse Culturele Raad, Mariaplaats 51, Utrecht. Mevr. R.
Lockefeer-Van Wijk, Weegbree 9, Nieuwegein. W.Th. Remie,
Vinxwaard , Vianen.
Otto Pijpker.
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FOTO-RUBRIEK.
Deze keer hebben wij daarvoor eens een paar wat minder oude
ansichten uit onze verzameling genomen. Voor Vreeswijk
(Nieuwegein-Z) is dat een omstreeks dertig jaar oude
ansicht van de Barbarakerk aan de Koninginnenlaan en
voor Jutphaas (Nieuwegein-N) werd het een afbeelding van
het verzetsmonument op de hoek van de
Stormerdijkstraat/Sluisje.
De uit het begin van deze eeuw stammende Barbarakerk
domineert nog steeds het dorpsbeeld aan de noordzijde van
de oude kern van Vreeswijk. Let U vooral op de omgeving,
die nog al wat veranderd is. De Koninginnenweg heeft
een ander aanzicht gekregen door de aanleg van trottoir
en parallelweg. Ook de school langs de Margrietstraat
was nog niet gebouwd. Anders zou immers de foto niet
op deze wijze gemaakt hebben kunnen worden!
Ook bij het verzetsmonument gaat het vooral om de
omgeving. Het monument is enkele jaren na de tweede
wereldoorlog geplaatst ter herdenking van de gevallenen
uit die oorlog, die uit Jutphaas afkomstig waren of die daar
zijn gesneuveld. Dit betreft de Poolse RAF piloot W.G.T.
Jankowski, die met zijn toestel bij de Bongenaar
neerstortte. De verandering van de omgeving van het
monument is het meest in het oog springend met betrekking
tot het Sluisje. Tussen de bomen links ziet men nog vaag het
sluiskolkje en de daar noordelijk van staande witte
huisjes. Dit dorpsbeeld is sinds de zestiger jaren
verleden tijd. Ook het monument zelf staat momenteel
meer "geïntegreerd" in de omgeving. Ten tijde van deze
foto stond er een hekje rond het monument en het leek
toen meer deel uit te maken van het parkje rond de
Hervormde Kerk.
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IN DE PRIJZEN.
Jasper Lockefeer is in de prijzen gevallen en
… … … … … … daarmee ook de Historische Kring.
Onze archeologische werkgroep wordt daardoor
een bodem-detector ter waarde van DUIZEND
gulden rijker. Een prachtige uitbreiding van
het "gereedschap"van de groep.
In de zomer deed Jasper mee aan een wedstrijd
van de Chocoladefabriek MARS in Veghel. Hij
moest een slagzin bedenken en daarbij vijf
wikkels opzenden van Mars-repen. De slagzin
van Jasper Lockefeer luidde:
Een MARS doet meer dan een ander
merk; vandaar dat ik aan de
prijsvraag werk!
De slagzin leverde Jasper de tweede prijs op ter
waarde van f. 500,--. Daarnaast echter mocht de
prijswinnaar een doel aangeven, dat een "prijs"
van f. 1.000,-- zou ontvangen. Jasper, die lid is
van meerdere verenigingen, koos als "doel" de
Archeologische Werkgroep van de Historische Kring
Nieuwegein,die van hem de eerder genoemde bodemdetector mag gaan aanschaffen.
Jasper, gefeliciteerd met de prachtige prijs en
geweldig bedankt, dat je onze vereniging de
andere prijs hebt toegedacht. De aankoop en de
overhandiging moeten we nog regelen. Alvast
wensen wij de Archeologische Werkgroep veel
succes en vondsten toe met dit prachtige
stuk gereedschap.
-0-0-0-

