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C R 0 N Y C K D E G E Y N 

januari 1986 8de  jaargang,  nr .  1 .  

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 

HISTORISCH MUSEUM IN 
IJSSELSTEE? door: A.W.M. Hofstee 
 
Zal het er komen? Zal een lang gekoesterde wens van de 
Historische Kring in vervulling gaan? Reeds in een vroeg 
stadium na de oprichting van de vereniging op 4 september 
1978 is door het bestuur gestreefd naar een eigen huisvesting 
voor de vereniging. Dit resulteerde in het gebruik van de 
bovenverdieping van het pand op de Handelskade 48. Dit pand 
werd in 1980 door de gemeente aan de vereniging ter 
beschikking gesteld. Na een opknapbeurt, geheel door 
vrijwilligers van de Kring uitgevoerd, kreeg dit pand bij de 
opening de naam "Pinnemaeckershuis". Hierin vond de 
archeologische groep onderdak en was er een ruimte om te 
vergaderen. In 1983 werd er naar gestreefd in de 
benedenverdieping van dit pand, (op dat moment door de 
brandweer in gebruik, die het spoedig zou verlaten) een 
historisch museum in te richten, indien de gemeente haar 
toestemming hiervoor zou geven. Dit plan is niet uitgevoerd 
en de gemeente heeft dit pand in 1985 verkocht. Geen 
onderkomen meer voor de Historische Kring! Het bestuur van de 
vereniging had blijkbaar de bui al langer zien hangen, want in 
het aprilnummer van de "Cronyck De Geyn" uit 1984 staat in 
de rubriek "Wist U dat?", "dat we toch blijven streven naar 
huisvesting in de gerestaureerde kinderboerderij" en 

 



 -2
"dat het bestuur de deel van de kinderboerderij ideaal vindt voor een 
museum". Inderdaad zal de deel van de boerderij, momenteel in 
gebruik als schuur achter het woonhuis, een ideale en unieke plaats 
zijn. 
Ideaal, omdat ten eerste de "IJsselstee" centraal in Nieuwegein is gelegen, en 
ten tweede een combinatie kinderboerderij - oudheidkamer kinderen de 
gelegenheid biedt om naast de zorg en liefde voor dieren, de zorg en liefde 
voor al wat "verleden tijd" is bij te brengen. Immers in het heden ligt de toekomst 
van het verleden. Met andere woorden dat wanneer men op jonge leeftijd 
wordt geconfronteerd met het verleden, het te hopen is dat men in de 
toekomst oog heeft voor de historische waarde van voorwerpen, gebruiken, 
gebouwen, etc. 
Evenzo is de "IJsselstee" uniek vanwege zijn verbondenheid met het landgoed 
Oudegein, waarvan de geschiedenis ongeveer 770 jaar terug gaat. De 
tegenwoordige boerderij is van jongere datum. De muur tussen woonhuis 
en de deel, de brandmuur, is het oudste. Deze dateert waarschijnlijk uit 
de 16e eeuw. Het woonhuis is gebouwd in de 17e eeuw en de deel is 
waarschijnlijk in de 18e eeuw gebouwd. De staat van de boerderij is 
zodanig, dat binnen afzienbare tijd overgegaan moet worden tot 
restauratie. Het is dan ook te hopen dat van rijkswege geldmiddelen worden 
vrijgemaakt om deze restauratie uit te voeren. 
Hoewel tot op dit moment nog niet zeker is, dat de restauratie wordt 
gesubsidieerd, is het ook niet zeker dat de gemeente Nieuwegein de 
deel van de boerderij zal toewijzen aan de Historische Kring en hierin 
onder andere een museum te realiseren. Toch putten we hoop uit het gegeven, 
dat een museum opgenomen is in het gemeentelijk welzijnsplan. Dit is ook de 
reden, dat het bestuur van de vereniging een stu- 
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De boerderij "IJsselstee", gefotografeerd in 1985 met loopbrug over de IJssel. 
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Die commissie heeft ingesteld om een advies uit te brengen
omtrent het beheer, exploitatie en inrichting van een toekomstige
huisvesting van de Historische Kring, waaronder een museum
in de boerderij "IJsselstee". 

Deze commissie is samengesteld uit een lid van elke werkgroep 
met een bestuurslid als coördinator. De personen die hieraan 
deelnemen zijn: dhr. C.W. Coomans, 
coördinator/bestuurslid; mw. E. de Jong, archief en 
documentatie; dhr. J. Gussenhoven, archeologie; dhr. A.W.M. 
Hofstee, Historisch onderzoek en dhr. H. van Wiggen, publikatie. 
Van gemeentezijde zijn reeds plannen ontwikkeld voor de restauratie
van de boerderij om zodoende een subsidieaanvrage mogelijk te 
maken. De studiecommissie is sinds augustus 1985 vijf maal 
bijeen gekomen. Daarnaast heeft de commissie met enige 
plannenmakers van de gemeente een bezoek gebracht aan de 
boerderij "IJsselstee" om zich ter plaatse te oriënteren. Deze 
oriëntatie was niet geheel zonder gevaar, omdat we ook 
nieuwsgierig waren naar het zoldergedeelte. Slechts enkele 
vierkante meters van de houten vloerdelen naast het trapgat 
werden betrouwbaar geacht. Deze oriëntatie werd door allen 
heel nuttig bevonden. Men had namelijk geen idee hoe groot het 
vloeroppervlak van de deel van 12,5 x 14,5 m (181,25 m) nu 
eigenlijk wel was. Ik kan U verzekeren: het is een 
fantastische ruimte om er een museum in te realiseren. 
Door de commissie is tevens een bezoek gebracht aan het 
Stedelijk museum van Vianen. In dit museum, gehuisvest aan de 
Voorstraat 103 (openingstijden: di.do. van 13.30-17.00 uur, vr. 
13.30-17.00 en 19.00 21.00 uur, za. 10.00-16.00 uur, werd 
de commissie gastvrij onthaald. Vooral de aspecten zoals 
inrichting, voorzieningen voor visueel gehandicapten, 
voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten en spe- 
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ciale rondleidingen voor schoolkinderen, die in dit Stedelijk 
museum zijn gerealiseerd, zijn uitvoerig doorgesproken. De 
studiecommissie is nu zover, dat in januari van dit jaar een 
advies aan het bestuur zal worden overhandigd, waarin wordt 
aangegeven, hoe het museum en verdere huisvesting van de 
vereniging in de "IJsselstee" realiseerbaar zouden kunnen zijn. Om 
een tipje van de sluier op te lichten: de begane grond kan 
gebruikt worden om het museum in te richten. Deze ruimte kan 
onder andere ook gebruikt worden voor de jaarvergaderingen, dia- 
en filmvoorstellingen en lezingen. De galerij, die in deze 
ruimte gehandhaafd blijft (in vroeger tijden gebruikt voor 
hooiopslag) kan als permanente tentoonstellingsruimte ingericht 
worden. Evenzo is op dit niveau een toilet- en 
kantoorruimte geprojecteerd. Vanuit het niveau van de galerij 
kan de zolder bereikt worden. op deze zolder is een 
vergaderruimte gesitueerd en de ruimte voor de 
archeologische groep. Deze groep heeft voor zijn 
werkzaamheden een doelmatige werken spoelruimte nodig, die 
een groot oppervlak in beslag neemt. Een nadeel voor deze 
groep is wel, dat enig sjouwwerk noodzakelijk is om deze ruimte te 
bereiken. 
Desondanks is de "IJsselstee" voor de vereniging bijzonder 
geschikt en zal het voor de gemeente evenzeer van waarde zijn 
hierin een Historisch museum te huisvesten. 
Bij deze wil ik er ook de aandacht op vestigen, dat het voor 
iedereen mogelijk is alles, wat historische waarde heeft, aan de 
vereniging in bruikleen te geven of te schenken om ondermeer 
daardoor de historie van deze streek uit te dragen. Want wie van het 
verleden niets weet, kan het heden niet begrijpen, laat staan de 
toekomst. 
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In 1985 bezochten we enkele van de festiviteiten, die de Historische 
Kring te IJsselstein organiseerde 

Een terugblik op 1985 vindt u in de stukken voor de 
jaarvergadering. Daar hebben we de gang van zaken binnen de 
vereniging onder de loep genomen. We hebben ook te maken 
met externe ontwikkelingen, die worden in dit artikel in 
beschouwing genomen. 
 
Lustrum IJsselstein. 

NIEUWJAAR 1986 
door: P. Daalhuizen, 

voorzitter. 

Voor de achtste keer is de Historische Kring Nieuwegein een 
nieuw jaar ingegaan sinds de oprichting. We verwachten, dat 
het een belangrijk jaar zal worden, omdat er besluiten 
genomen zullen moeten worden over de realisering van een 
museum. Dit jaar zal het motto van onze vereniging zijn: 
Nieuwegein is als stad bijna voltooid; alleen het museum 
nog! 
Bij de activiteiten om tot de realisering van een museum te 
komen, moeten we als vereniging zeker ook de andere 
doelstellingen niet uit het oog verliezen. In dat verband 
blijft voor 1986 de wens actueel, dat het aantal actieve leden in de 
werkgroepen zal worden uitgebreid. 
Graag wenst het bestuur u allen en uw huisgenoten, familie en 
bekenden een in alle opzichten voortreffelijk 1986 en wij 
spreken tevens de wens uit, dat dit jaar ook vele wensen van 
onze vereniging in vervulling zullen gaan. 
 
1985 en 1986 beschouwd. 



-7

 
bij gelegenheid van de viering van het tweede lustrum. De
vereniging uit onze buurgemeente is er toen duidelijk in geslaagd
om zich met een gevarieerd programma te presenteren aan de
inwoners van IJsselstein en omgeving. Nu ook wij reeds
vooruitzien naar de lustrumviering in 1988 heeft de IJsselsteinse
viering best aardige ideeën in onze gedachten doen postvatten. 
 
Gemeentelijke herindeling. 
De plannen voor de gemeentelijke herindeling zullen velen
wellicht niet zo aanspreken; Nieuwegein is erbij betrokken voor
wat betreft de randgebieden. 
In het oosten krijgt onze gemeente er een stukje grond bij,
waarop het fraaie kasteeltje Heemstede staat. Hebben de
schrijvers van ons eerste boek "Van Ridderhofstad tot
Buitenplaats" in 1979 een voorspellende geest gehad, toen
zij dit kasteel alvast in hun boek een plaats gaven? 
Een minder plezierig gevolg van de plannen is de grenscorrectie
aan de zuid-westzijde van onze gemeente. Het gebied Klaphek
zal worden toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente
IJsselstein. Het is jammer wanneer eeuwenoude, historisch
gegroeide en verklaarbare grenzen worden gewijzigd met als
simpel argument, dat zo'n rijksweg een natuurlijke grens
vormt. Er wordt maar even vergeten, dat hectaren natuurgebied
en historisch landschap moet worden opgeofferd voor
wegenaanleg, alleen om het gebied voor IJsselstein bereikbaar te
maken. 
 
Monumentenbeleid. 
In het verleden is er eigenlijk alleen maar gesloopt, maar
de laatste jaren zien wij toch duidelijk positieve
ontwikkelingen in het gemeentelijke monumentenbeleid. Dat
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het behoud van monumenten en karakteristieke gebouwen, is 
zonder meer positief. We noemen in dit verband de plannen tot 
behoud van het Schippersinternaat, de renovatie van het 
Raadhuisplein, de renovatie van het vroegere gemeentehuis 
van Jutphaas en het streven tot restauratie van de boerderij
Geinoord 12. 
Wat betreft Geinoord 12 hopen we, dat de rijksoverheid 
spoedig met subsidies over de brug komt. Wij hopen, dat ons 
gemeentebestuur er in slaagt de instanties in Den Haag te 
overtuigen van het belang daarvan. 
En we kunnen niet nalaten met enige jaloezie te kijken naar de 
buurgemeente IJsselstein, waar de rijksoverheid de laatste jaren 
enkele tientallen miljoenen guldens subsidie beschikbaar 
stelden voor de restauratie van het stadhuis, de basiliek, het 
klooster Mariënburg en zeer onlangs voor de oude molen, die 
al sinds de jaren dertig nog slechts een gekortwiekte onderbouw 
was. Wij vragen ons af, waarom de ene gemeente er wèl in 
slaagt om regelmatig de Haagse beurs open te krijgen, terwijl de 
andere erg lang moet wachten. 
Voor Geinoord 12 moet zonder uitstel de restauratiesubsidie op 
tafel komen: Nieuwegein heeft maar één echt eeuwenoud, 
karakteristiek gebouw op de oostelijke IJsseloever. Dat moet 
behouden blijven. 
Het behoud van historische en karakteristieke gebouwen is één 
aspect van de monumentenzorg. Het tweede aspect is de 
exploitatie en het beheer na de restauratie, die een in-goede-staat-
houden waarborgt. Onze vereniging pleit voor gebruiks- en 
beheersvormen, die daarop zijn gericht. 
 
Boerderij Geinoord 12 en Historisch museum. 
Het principe-besluit van burgemeester en Wethouders 
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om positief te staan tegenover de plannen om een museum in 
de gerestaureerde boerderij Geinoord 12 onder te brengen, heeft 
ons bijzonder verheugd. Een al enkele jaren levende wens van 
onze vereniging is door dit besluit wat dichter bij de realisering 
gekomen. Na de verkennende besprekingen vanaf 1982 kon 
dan in 1985 eindelijk worden gewerkt aan een definitief plan. 
De studiegroep heeft veel werk verzet en er is intensief 
overlegd met de gemeentelijke diensten, die bezig zijn het 
restauratieplan gestalte te geven. In deze eerste maand van 1986 
zal het studierapport worden gepresenteerd, dat we hierna
zullen betitelen als "Museum-nota". 
De "Museum-nota'- bevat een gedetailleerd inrichringsplan en 
voorstellen over het beheer, de exploitatie, museum-
doelstellingen en verdere voorzieningen. 
Met dit document kunnen we in overleg met het ge-
meentebestuur gaan werken aan wat Nieuwegein als stad 
nog nodig heeft, namelijk een museum. 
In dit verband zal het duidelijk zijn, dat de Historische Kring 
Nieuwegein blijft werken aan de realisering van zijn plannen. 
Wij voelen er niets voor om het Nieuwegeinse museum te 
huisvesten in een vleugel van het Schippersinternaat, zoals 
wordt geopperd in de laatste gedachten voor een bestemming
voor dit gebouw. 
Voor onze vereniging zijn die plannen ongeschikt en zijn ze 
te laat gekomen. We zullen hier niet alle argumenten 
neerschrijven waarom wij de plannen afwijzen. Maar zoals 
hiervoor al vermeld op grond: wij zijn heel ver met het 
uitwerken van de plannen voor Geinoord 12. Je kunt niet 
blijven switchen met plannen uitwerken als ergens een idee 
opborrelt voor een gebouw, dat museum-accommodatie zou 
kunnen bieden. 
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 En het belangrijkste argument om een vleugel in het 
Schippersinternaat te bestemmen voor museum is voor onze 
vereniging direct het belangrijkste argument om dat juist NIET 
te doen. Er moet namelijk een geluidsbuffer worden gelegd 
tussen de woonvleugel en de geluidshinder veroorzakende 
industrie. Daar hoort dan een geluidswal tussen en een 
museum kan nooit die functie vervullen! 
 
Tot slot. 
Onze museum-plannen zullen in het nieuwe jaar veel energie
vergen. Daarnaast moeten we toch gaan uitkijken naar een 
tijdelijk onderkomen voor onze vereniging. Ook als de plannen 
voor het museum voorspoedig naar realisering gaan, is het 
haast ondenkbaar dat in oktober 1987 -als de Handelskade 48 
moet worden ontruimd- de werkzaamheden zijn voltooid. Graag 
roepen wij alle actieve leden op om in 1986 het werk van de 
werkgroepen tot een succes te maken. De historie van het 
Nieuwegeinse in archieven, in de grond of waar dan ook, herbergt 
nog veel onbekends. Het is aan ons om die zaken duidelijk 
herkenbaar in de openbaarheid te brengen en om ze in woord 
en beeld aan de inwoners van Nieuwegein op een aantrekkelijke
manier te verduidelijken en er belangstelling voor te kweken. 

 

*** 
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HET GEVECHT BIJ VREESWIJK, 9 mei 1787 
door: A. van Andel en E.A.T. Hoogendijk 
 
Beelden en grepen uit de geschiedenis van Utrecht in de 17de, 
18de en 19de eeuw. 
 
De politieke situatie 
De politieke situatie in de Republiek is in de achttiende eeuw 
weinig rooskleurig. De gouden eeuw van economische bloei is 
voorbij. Omstreeks 1770 neemt de werkeloosheid toe en de 
Republiek raakt in oorlog; de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784. 
Regenten verdelen onderling de bestuursbaantjes. Burgers 
worden door hen zoveel mogelijk buiten de bestuursinstellingen 
gehouden. De overheid, stadhouder Willem V (1748-1805), 
noch de rest van de overheid zijn in staat of bereid om aam de 
wantoestanden een einde te maken. 
In deze politiek onrustige tijd ontstaat de Patriottenbeweging.
Twee in belangen aan elkaar tegengestelde groepen steunen 
deze beweging: de zogeheten "democraten", voorstanders van 
meer volksinvloed op het bestuur en regenten die uit zijn op 
vergroting van hun eigen macht, ten koste van de stadhouder. 
Johan Derk van der Capellen tot den Poll (1741-1784) is één van 
de belangrijke figuren van de Patriottenbeweging. In zijn pamflet 
"Aan het volk van Nederland" uit 1781 pleit hij voor meer 
invloed van burgers op het bestuur via zogenaamde 
burgercomité's. De burgercomité's bestaan hoofdzakelijk uit 
afvaardigingen van vrijcorpsen, waarin een bewapende burgerij 
zich zou moeten gaan organiseren. Vrijheid van drukpers is een 
tweede belangrijke eis. Extra stimulans krijgen de patriotten door 
uit Engeland en Frankrijk overgenomen opvattingen over 
volkssoevereiniteit. Ook het succes van de Amerikaanse opstand, 
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waarin vrijheid en burgerrecht bevochten worden, speelt een rol. 
 
Situatie in Utrecht 
Utrecht neemt in de geschiedenis van de Patriotten beweging een 
belangrijke plaats in. Het wordt in augustus 1786 de eerste grote 
stad met een patriottisch gezinde vroedschap: een soort 
gemeenteraad. De 
burgerij krijgt daadwerkelijke invloed op het bestuur van de stad. 
Het gesloten machtsblok van de regenten drukte in Utrecht tot 
dan toe zwaarder dan elders. De stadhouder kon op grond van het 
in 1747 afgekondigde regeringsreglement bijna alle 
bestuursfuncties verdelen onder diegenen die zijn politiek 
steunden. De burgers en regenten die buiten deze verdeling 
vielen, zagen in de Patriottenbeweging de mogelijkheid om 
invloed te krijgen. 
Ze gaan zich organiseren en op 6 februari 1783 wordt het vrijcorps 
Pro Patria et Libertate (Voor Vaderland en Vrijheid) opgericht. 
Dit corps bestond naast de gewone stedelijke schutterij en oefende 
in de zomermaanden op maandag en dinsdagmiddag in het Ster-
renbos. De exercities trokken veel belangstelling. De student 
Jacobus Bellamy schreef dat het beste legerregiment niet beter 
exerceerde. 
Door de formatie van vrijcorpsen, met hulp van de al bestaande 
schuttersvendels en later van de burgercomité's was men in staat 
om via verzoekschriften en militaire dwang druk op het 
stadsbestuur uit te oefenen, dat geheel op de hand van de 
stadhouder was. Toch weigerde het stadsbestuur de burgerij 
vooralsnog invloed te geven. Directe acties waren nodig; in 1785 
werd de vroedschap gewijzigd om hen tot een uitspraak over de 
invloed van de burgerij van Utrecht te dwingen. In augustus werd 
de vroedschap zelfs af- 
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Beëindiging van de burgergecommiteerden op 2 augustus 1786. Op de Neude is een 
paviljoen opgericht, waar de plechtigheid plaatsvindt .  Burgercompagnieën vormen 
een carré ter  bevei l iging van de openbare vergadering. 
 
 
gezet en een nieuwe van patriottische gezindheid ingesteld. Ter 
gelegenheid hiervan werd er in de stad uitbundig gefeest. ' 
In de maanden na augustus trekken veel vrijwilligers, auxiliairen 
genoemd, uit andere delen van het land naar Utrecht om de stad 
tegen een gewapend ingrijpen van stadhouderlijke troepen te 
verdedigen: "En wanneer men nu in de stad rondzag, scheen de 
aanvang van de burgerkrijg niet verre meer. De wallen waren 
overal met geschut bezet; men sprak ervan om op de 
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singels de boomen om te hakken en de woningen af te breken, 
opdat de vijand er zich niet zou kunnen nestelen, aan welk 
barbaarsch voornemen gelukkig geen gevolg is gegeven". 
 
Militaire situatie 
De kans in de Republiek op een gewapend conflict wordt groter. 
Patriotten van het gewest Holland en de stad Utrecht zeggen 
elkaar bij een aanval van stadhouderlijke troepen steun toe. 
Holland trekt daarom aan haar grens met Utrecht troepen samen. 

 

 
 

Gevecht bij het dorp De Vaart buiten Utrecht, de 9de mei 1787. Onder 
de rook van het geschut vinden we enkele doden 
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De Oranjegezinde Staten van Utrecht, bestuursorgaan van de 
"provincie" Utrecht, voelen zich bedreigd en verhuizen naar 
Amersfoort. In Rhenen, Amerongen en Leersum gelegerde 
militairen worden door de Staten naar strategisch belangrijke 
punten in de provincie gedirigeerd. Hiertoe behoren Jutphaas en 
Vreeswijk, beide plaatsen liggen aan de voor Utrechts handel 
belangrijke Vaartse Rijn. In Vreeswijk bevinden zich sluizen 
die, in verbinding staande met de Lek, bij een conflict door 
opening een gedeelte van de provincie onder water kunnen 
zetten. 
In de vroege ochtend van de negende mei 1987 trekken de troepen 
van de stadhouder op in de richting van Vreeswijk en Jutphaas. 
De leiding is in handen van kolonel F.A. van Efferen. 
In de voormiddag ontvangt de drost van Vreeswijk (een 
bestuursambtenaar) een brief van de Staten van Utrecht, die 
hem op dé hoogte brengt van de komst van de militairen. Hem 
wordt opgedragen om voor de inkwartiering te zorgen. De drost 
vertrekt zo snel mogelijk naar Utrecht en stelt de vroedschap 
van dit bericht op de hoogte. 
Deze gaat niet akkoord met de inkwartiering, Vreeswijk valt 
namelijk binnen het gebied waar Utrecht het voor het zeggen 
heeft; het valt binnen het "Stadsterritoir". 
Om ongeveer drie uur 's middags besluit de vroedschap in de 
stad vrijwilligers op te roepen en het aldus geformeerde 
Burgercorps richting Vreeswijk te sturen om de inkwartiering te 
voorkomen. In de stad is de verwarring groot, het dreunen van 
het alarmgeschut brengt alles in rep en roer. De ruiten in de 
buurt van het stadhuis zijn tegen het dreunen niet bestand en 
"springen bij honderden". 
Om half zeven 's avonds is de samenstelling van het Burgercorps 
gereed en kan men op weg gaan. Voor het vertrek wordt er nog 
een borrel genomen "een glaasje 
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couragíe". 
Onder leiding van J.A. d'Averhoult, kolonel van het 
Burgercorps, trekt ongeveer tweehonderd man met drie 
kanonnen vanuit de Tolsteegpoort richting Vreeswijk en 
Jutphaas. De heer Rdell, commandant van de scherpschutters, 
blijft onder het genot van een glaasje jenever halverwege 
achter. 
Een getuige meldt over het passeren van de troep burgers: 
"Het was een zachte voorjaars-avond. Wij zaten, wat den tijd 
kenmerkt rustig thee te drinken in den steiger aan de stille 
vaart, toen wij aan de overzijde krijgsvolk zagen aankomen. 
Daar de heer Visscher, de drie-en-twintig-jarige zoon van den 
ontvanger-generaal der porvincie, (welke later in het gevecht 
zal sneuvelen) met mijne familie bevriend was, riep hij 
groetende in het voorbijgaan: 'Bonsoir, dames en heeren! Wij 
gaan de soldaten eens bezoeken!' en nog enkele woorden meer, 
doch onverstaanbaar, daar de afstand over het water vrij ver en 
de heer Visscher wat moeilijk ter spraak was". 
 
Het gevecht 
Tussen zeven en half acht nadert het Burgercorps Jutphaas. 
Vlak vóór het dorp houden ze halt. Er zouden zich 
stadhouderlijke militairen in Jutphaas verschanst hebben. 
Verkenners berichten echter aan D'Averhoult dat deze zijn 
weggetrokken. Na een uitgebreide inspectie van het dorp trekt 
men door Jutphaas. Het Burgercorps verwacht de militairen nu 
bij Vreeswijk te ontmoeten. Van Efferen, de commandant van 
de stadhouderlijke militairen, is van zijn kant op de hoogte van 
de komst van de burgertroepen. Hij heeft zich op een zijweg ter 
hoogte van het landgoed Oudegein opgesteld. Om ongeveer half 
tien, het is dan al donker, nadert het Burgercorps de troepen van 
Van Efferen. D'Averhoult wil met de commandant van 
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de militairen contact opnemen om hem erop te wijzen, dat hij 
het stadsterritoir van Utrecht heeft geschonden. Voordat hij 
echter een officier op weg kan sturen, wordt door de militairen 
het vuur op het Burgercorps geopend. Kannonnier Robertus 
van der Vlerk vindt de dood en er vallen enige gewonden. De 
paniek is groot, de paarden die de kanonnen moeten trekken 
slaan met geschut en al op hol. Zij die zich -in de achterhoede 
bevinden, nemen de vlucht. Toch slaagt D'Averhoult erin om 
door een aantal schutters terug te laten vuren. 
7e militairen voeren een tweede beschieting uit. Cornelis 
Govert Visscher, kapitein-luitenant, sneuvelt en er vallen 
opnieuw enige gewonden. "Hem trof het verradelijk lood der 
Vijanden; waar ~an het eerste gevoel hem den Heer 't Hoen, 
die naast hem stond in den arm deed vallen; 't geen deze deed 
vragen wat mogt deeren; waarop hij plotseling ter aarde 
neder viel, zonder iets verder, dan een zugt tot God, den 
Redder van zijn Vaderland te kunnen uitten". Ondanks de 
chaotische situatie slaagt men er toch in de kanonnen in 
stelling te brengen. Alleen al door het zien ontsteken van de 
lonten voor de kanonnen, raken de militairen in paniek en slaan 
op de vlucht. 
Alles wat hen bij het vluchten tot last is, gooien ze van zich af. 
Het Burgercorps merkt, dat het overwonnen heeft en stuurt de 
militairen van Van Efferen nog enkele schoten na. Ze willen 
onmiddellijk de achtervolging inzetten, maar D'Averhoult 
weerhoudt hen hiervan. De militairen zouden immers een hinder-
laag kunnen leggen. Het slagveld wordt ondanks de 
donkerte zo goed mogelijk verkend. Geweren, ransels en 
enkele vaandels liggen verspreid. 
De burgers besluiten bij Jutphaas de dag af te wachten en 
trekken terug. De militairen zijn uiteen geslagen en hebben een 
goed heenkomen gezocht. Bij het 
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aanbreken van de dag wordt het slagveld door een 
vijfentwintigtal burgers opnieuw verkend. Ze vinden het 
strijdtoneel volledig verlaten. De buit blijkt groot te zijn; een 
regimentskas van 
fl. 30.000,-- en alle andere achtergelaten goederen en wapens 
worden op wagens geladen en naar Utrecht gestuurd. Het 
bericht van de overwinning heeft al eerder de stad bereikt en 's 
avonds worden de burgers onder luid gejuich ingehaald. 
 
Balans 
Alles bij elkaar heeft het "gevecht" niet langer dan een half uur 
geduurd. Over precieze gegevens van het aantal doden, 
gewonden en krijgsgevangen bestaan nogal wat 
onduidelijkheden. 
Aan de kant van het Burgercorps wordt van drie doden melding 
gedaan, Robertus van der Vlerk. Cornelis Govert Visscher en 
een lid van de artillerie, die later aan zijn verwondingen is 
overleden. Het aantal gewonden is niet bekend. 
De militairen zouden één dode te betreuren hebben;
negenentwintig gewonden werden te Vianen verpleegd. Het 
Burgercorps zou eenentwintig krijgsgevangenen gemaakt 
hebben. Van zestien kennen we de naam en hun verklaring over 
het gevecht. Voor Van Efferen, de commandant van de 
militairen, heeft de afloop van het gevecht nog een staartje. 
Hij wordt voor zijn handelwijze door een krijgsraad bij 
verstek veroordeeld tot de doodstraf. 
 
Tentoonstelling en Heldenverering 
De stad verkeert na het gevecht in een overwinningsroes. Het 
gevecht wordt van de kant van de burgers heldhaftiger 
voorgesteld dan het in werkelijkheid was. Allerlei anekdotes en 
sensatieverhalen doen de ronde. Naar aanleiding van Visschers 
dood zegt men: 
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Vitrine op de historische afdeling van het Centraal Museum. De 
vitrine bevat voorwerpen van het gevecht; sommige van deze voor-
werpen waren te zien op een speciale tentoonstelling op het stad-
huis, kort na het gevecht. 
 
"Maar onbeschrijfelijk was de woede der Burgerij toen zij 
deezen Held zagen vallen, als Leeuwen vielen zij op de 
Soldaten aan". Terwijl in werkelijkheid het Burgercorps in 
paniek raakte. Op het stadhuis wordt een tentoonstelling ingericht 
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van de door het Burgercorps veroverde buit. Naast geweren, 
sabels en kledingstukken waren er "relikwieën van de 
overleden burgers te bewonderen. De bebloede rood en witte 
sjerp en de wapenrusting van Van der Vlerk werden 
voorwerpen van heldenvereniging. 
Het gevecht inspireerde tot gedichten, prenten, zelfs tot het 
schrijven van een samenspraak en het maken van 
huisnijverheid, zoals de tabaksdoos in de vitrine. 
Ter illustratie een fragment uit een gedicht: "Houdt moed nu 
braeve Vrijheidszonen! Houdt moed - de Dwingelandij valt 
aen; Laat u niet langer Schandlijk hoonen; 't is tijd het 
Monster neer te slaen - Wat zie ik? - reeds een Buit 
bevochten? - o Ja! - Wat heil voor Utrechts Stad! De God der 
Vaadren kroone uw tochten! Och, dat ge al's Vijands trotsch 
vertradt!" 
 
Begrafenis 
Op dinsdag 15 mei 1787 vindt om half vier in de namiddag 
onder grote belangstelling de begrafenis van Cornelis 
Govert Visscher plaats. Begeleid door treurmuziek trekt 
een lange rouwstoet door de straten van Utrechts centrum 
richting de Buurkerk, waar de begrafenis zal plaatsvinden. 
Het stadsbestuur is van plan om een monument ter na-
gedachtenis van de gestorven "Held" op te richten. Hier is 
het nooit van gekomen. De patriottische vroedschap 
wordt vroegtijdig ten val gebracht. 
De volgende dag wordt voor de middag Robertus van der 
Vlerk begraven. Ook hier zijn leden van het stadsbestuur 
en ieder die het gevecht heeft meegemaakt bij aanwezig. 
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De begrafenisstoet trekt over de Smeebrug. Autoriteiten van de stad 
en degenen die het gevecht hebben meegemaakt, maken naast de 
familie deel uit van de stoet. De schutterscompagnie Turkijen, waarvan 
Visscher deel uit maakte, lost bij het zakken van de kist drie 
saluutschoten. 
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Robertus (Johannes) van der Vlerk. 
Op zijn doodskist bevond zich een tinnen plaat met de inscriptie: "Hier 
rust van Batavier, ROBERTUS VAN DER VLERK Cannonier bi i de 
Artillerie der stad Utrecht, is op den 9 May 1787, des avonds ten 10 
uuren, tegen een groot gedeelte van het regiment van den Graaf van 
Efferen, met zyne Medeburgeren, Strydende, voor de regenten zyner 
Geboorte stad, door Tirannen onderdrukt heldhaftig gesneuveld. 
Gebooren, den 2 July 1765." 
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Verdere ontwikkeling 
Op 28 juni 1787 vertrekt Wilhelmina, echtgenote van Prins 
Willem V en zuster van koning van Pruisen, vanuit 
Nijmegen naar Den Haag. De Prinses, doortastender dan de 
stadhouder, wil in Holland en Utrecht de stadhouderlijke 
macht herstellen. Bij Goejanverwellesluis wordt zij door 
Patriotten aangehouden en teruggestuurd. De Prinses vraagt 
haar broer om hulp. Deze stelt op 8 september een ultimatum 
aan de Patriottenbeweging. Als de prinselijke macht niet her-
steld wordt, zullen Pruisische legers het land binnenvallen. 
De Patriotten geven geen reactie op het ultimatum. Op 13 
september trekken Pruisische troepen, de officieren getooid 
met oranje sjerpen, over de grens. Van een verdediging door 
de Patriotten is geen sprake. Tevergeefs hoopten zij op Franse 
steun. Veel Patriotten vluchtten naar Frankrijk of Amerika, 
landen waar hun opvattingen hier en daar gedeeld werden. 
Sommigen keerden tijdens de Franse bezetting na 1795 terug. 
De oude regenten krijgen na de komst van de Pruisen weer 
de macht en de bestuursfuncties in handen. De ideeënwereld 
van de Patriotten heeft echter wel zijn sporen nagelaten. 
We kunnen de Patriottenbeweging beschouwen als voorloper 
van democratische ontwikkelingen in de negentiende eeuw. 
 
Geraadpleegde literatuur: 

A. van Andel en E.A.T. Hoogendijk,Het gevecht bij 
Vreeswijk,9 mei 1787, 2de graads geschiedenisscriptie voor 
de Stichting Opleiding Leraren, 1981 P. Gerl, De 
Patriottenbeweging, 1780-1787, Amsterdam 1947 
A. van Hulzen, Utrecht in de Patriottentijd, Zaltbommel 
1967 

 



 
- C.J. Nagtglas, Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1700-1800, 

Utrecht 1975 

 

-24-

***

- J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen, 
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DE GESCHIEDENIS VAN EEN BOUWWERK; 
Het vroegere gemeentehuis van Jutphaas.  
door: P. Daalhuizen 
 
Inleiding. 
De gemeente Jutphaas nam 75 jaar geleden een nieuw 
gemeentehuis in gebruik. De bouw startte in de zo-
mermaanden van 1910 en op 18 april 1911 volgde de 
oplevering. Zestig jaren deed het dienst als gemeentehuis van 
Jutphaas en daarna waren er enige jaren enkele secretarie-
afdelingen van Nieuwegein in gevestigd en de 
gemeentepolitie. Thans wordt het gebouw gerenoveerd en 
inwendig verbouwd tot wooneenheden voor alleenstaanden. 
De 75ste verjaardag van het gebouw en de renovatie zijn de 
aanleiding voor dit artikel. 
 
Voorbereidingen. 
Ruimtegebrek in het oude gemeentehuis leidde ertoe, dat het 
gemeentebestuur begin 1910 aan de Utrechtse architect G.A. 
Ebbers opdracht gaf om een plan te maken voor uitbreiding 
van het gebouw. Op 25 februari 1910 presenteerde de heer 
Ebbers zijn schetsplan voor de aanbouw van een raadszaal en 
voor het aanbrengen van enkele ramen om meer licht in de 
secretarie te krijgen. 
De architect rapporteerde echter tegelijk, dat "het veel 
goedkooper is alles aftebreken en nieuw optebouwen". 
Overigens raamde hij de kosten van het aanbouwen van een 
raadszaal op f 4.800,00. Enkele weken later kon de architect 
aan het werk om een plan te maken voor de bouw van een 
nieuw gemeentehuis, een veldwachterswoning en 
arrestantenlokalen. Het complete bouwplan, tekeningen en 
begrotingen, is door de architect op 30 maart 1910 aan het 
Jutphase gemeentebestuur gezonden. Hij schatte de 
bouwkosten 

 



 
-26-

van het gemeentehuis op f 13.100,00 en van de veld-
wachterswoning met twee arrestantenlokalen op f 2.200,00. 
Het nieuwe gemeentehuis zou ongeveer twee meter langer 
worden dan volgens de oorspronkelijke plannen. De 
verlenging was nodig, omdat de arrestantenlokalen 
omgedraaid moesten worden wegens een "privaat" (toilet) 
van de weduwe C.L. van Dorssen. Over dit "privaat" en een 
aan de orde zijnde welput later meer. 
Omdat de gemeenteraad op 18 maart 1910 had besloten, dat 
er een nieuw gemeentehuis zou worden gebouwd, kon al in 
april de inschrijving worden opengesteld voor de 
aanbesteding van het bouwwerk. Het nieuwe gemeentehuis 
zou worden gebouwd op de plaats van het oude, dat werd 
afgebroken. 

 

Het oude Jutphase gemeentehuis, dat in 1910 is afgebroken. Het wapen 

van de gemeente, boven de hoofdingang, kreeg later een plaats boven de 

hoofdingang van het nieuwe gemeentehuis. 
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Aanbesteding. 
Op de aanbesteding werd ingeschreven door twaalf on-
dernemers. Hun inschrijvingsbedragen worden hierna vermeld: 

J. Matthijs Utrecht                      f 20.824,-  
A.E. Koudijs Utrecht                       f 18.750, 
W. van der Linden Utrecht                f 16.996, 
G. Dumoulin Vianen                    f 16.290, 
B. Grotenboer Utrecht                     f 16.276, 
A. Kuijpers Utrecht                  f 15.368, 
-. 
 Bartholomeus Voorendt Ijsselstein   f 4.880 
 J. Schenkel Jutphaas                       f 14.777, 
Gebr. Bouman IJsselstein                f 14.761, 
H. Heijman Jutphaas                f 14.713 
G. van Doorn en 

                 Chr. F. Friedeman Jutphaas      F14.332 
              J.J.H. van DuurenJutphaas       f 13.690, 
Bij raadsbesluit van 18 mei 1910 werd de bouw gegund aan H. 
Heijman voor de aannemingssom van f 14.713,De laagste 
inschrijver, J.J.H. van Duuren, had zich na een gesprek met de 
architect teruggetrokken,. Ver-, moedelíjk heeft de architect 
hem gewezen op enkele onvolkomenheden in zijn 
berekeningen. 
De dan volgende laagste inschijver, de combinatie G. van Doorn 
en Chr. F. Friedeman, kregen de opdracht niet, omdat zij nog 
nimmer bouwwerken van enige omvang hadden neergezet. De 
Jutphase aannemer H. Heijman kreeg de opdracht, maar moest 
als zekerstelling wel twee borgen hebben, voordat hij aan het 
karwei kon beginnen. De beide borgen waren E. van Wijk en 
C. Kragten. 
 
Kostenposten uit de begroting en de financiering. 
De aannemingsprijs was, zoals reeds gemeld, f14.713,-. Daarbij 
kwamen nog kosten voor het slopen van het 
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oude gemeentehuis en de klok in het torentje. Voor het hele 
project ging de gemeente Jutphaas een lening aan van f 
17.500,00 tegen 4% rente. Enkele begrotingsposten geven een 
indruk van de lonen, waartegen in die tijd werd gewerkt. Voor 
het gemeentehuis en de veldwachterswoning moest in totaal 
280m3 grond worden weggegraven (met de schop); raming f 
0,30 per m3. 
Het metselwerk van het gemeentehuis en de veldwach-
terswoning kostte inclusief de geleverde materialen f 5.781,50., 
terwijl aan het timmerwerk inclusief de geleverde materialen f 
3.019,30 werd uitgegeven. Voor het beeldhouwen van de twee 
leeuwen aan de hoofdingang vermeldde de begroting f 120,00. 
De aannemer zou tenslotte volgens de begroting aan het totale 
bouw ro ect een winst overhouden van f 1.161, 

 

De voorgevel van het nieuwe gemeentehuis. -Het uis rechts naast het
gemeentehuis, eigendom van de erven C.L. van Dorssen, werd in
1939 aangekocht om uitbreiding van het gemeentehuis mogelijk te
maken . 
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De bouw. 
Met de bouw werd in de zomer van 1910 begonnen. De
eigenaar van de woning links van het oude gemeentehuis, het
rooms-katholieke Kerkbestuur, kreeg van de gemeente een brief
over een nieuw op te trekken scheidingsmuur, waarbij alle
"kosten van deze verandering komen ten laste van onze
gemeente en dat alle schade, die mogelijk door deze
werkzaamheden aan het u toebehoorende perceel mochten
worden toegebracht, door de gemeente zal worden vergoed." 
Met dat Kerkbestuur zijn verder geen problemen geweest over
enige overlast als gevolg van de bouw. Dit herenhuis dienda
vanaf 1913 tot woning van het hoofd van de St.-Nicolaasschool. 
Problemen deden zich wel voor met de rechter "buurman" van
het gemeentelijke bouwproject, de weduwe C.L. van Dorssen-
van Maanen. Een slepende kwestie, die vanaf 30 april 1910 tot
26 oktober van dat jaar een intensieve briefwisseling tot
gevolg had. De bouw schijnt er echter niet door belemmerd te
zijn, omdat het geschil handelde over het juridische vastleggen
van hetgeen men mondeling was overeengekomen. Tot opzichter
van het bouwproject werd bij besluit van burgemeester en
wethouders van Jutphaas van 30 mei 1910 benoemd de heer Th.
M.M. van Doorn, een bouwkundig opzichter, die voordien in
dienst was van de architect C.A. Ebbers. 
Volgens schema zou het nieuwe gemeentehuis in december 1910
moeten zijn opgeleverd. Het werd echter 18 april 1911. De
gemeente kortte de door de aannemer ingediende afrekening met f
300,00 voor extra kosten van de opzichter tijdens de langere duur
van de bouw. Aannemer Heijman richtte op 5 april 1911 een
request aan de gemeenteraad met het verzoek om de f 300,00
alsnog uitbetaald te krijgen. In dat schrijven noemde hij de
oorzaken van de te late oplevering. 
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De directie, die door gemeentelijke functionarissen werd 
gevoerd, had een aantal materialen te laat besteld, zoals de 
kluisdeur, het smeedijzeren hek van de trap, de 
schoorsteenmantel voor de raadszaal, de tegels voor de vestibule 
en de schoorsteenmantel voor de burgemeesterskamer. De 
stukken vermelden niet of de gemeenteraad alsnog heeft 
besloten om Heijman de resterende f 300,00 uit te betalen. 
Na de oplevering en de inrichting vond op 19 april 1911 de 
eerste raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis plaats, 
waarbij burgemeester Smits waarderende woorden sprak over de 
architect, de opzichter en de aannemer. 
 
Een privaat en een welput onderwerp van gekrakeel. 
De achtergrond van het geschil tussen de weduwe Van Dorssen 
en de gemeente Jutphaas vindt zijn oorsprong in een 
grondverkoop van C.L. van Dorssen aan de gemeente Jutphaas 
in 1860. De beerput van de familie Van Dorssen lag op de 
verkochte grond en evenzo was daarin de welput te vinden, 
waaruit de familie het drinkwater kon betrekken. De beerput en 
de welput bleven daarna voor gemeenschappelijk gebruik. Bij de 
plannen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis werd er 
door de architect vanuitgegaan, dat de beerput, waarin de 
faecaliën van het privaat terecht kwamen, intact zou blijven. De 
welput zou vervallen. De weduwe Van Dorssen zou wel een 
aansluiting krijgen op de beerput van het nieuwe gemeentehuis 
en een pijp naar een andere welput. De gemeente wilde de 
kosten daarvan verhalen op de weduwe en stuurde een rekening 
van f 80,00. 
Al bij raadsbesluit van 3 mei 1910 willigde de gemeente een 
aantal wensen van de weduwe in. De welput mocht blijven 
bestaan, zodat het perceel van de weduwe Van Dorssen op de 
oude wijze drinkwater kon 
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blijven betrekken uit de bron onder het nieuwe gemeentehuis. Het 
privaat van mevrouw Van Dorssen zou worden aangesloten op de 
gemeentelijke beerput. Tenslotte deelde de gemeente mee, dat alle 
kosten voor rekening van de gemeente zouden zijn. 
In feite was de kwestie daarmee geregeld, maar toen ontspon zich 
een soms heftige correspondentie, omdat de weduwe Van Dorssen 
de overeenkomst in een notariële acte vastgelegd wilde zien. Voor 
mevrouw Van Dorssen werd de correspondentie verzorgd door haar 
zwager, de heer J.M. Veldhuizen van Santen van `Klein 
Veenenburg" te Lisse. 
De gemeente voelde er niets voor om er een notaris bij te halen: 
"Indien u dit bepaald wenscht kan u daarvan (van het raadsbesluit) 
een op zegel geschreven door Burgemeester en Wethouders 
geteekend afschrift worden gegeven", zo wordt op 11 mei 1910 ge-
schreven. Via ook mondeling overleg schijnt er in de 
zomermaanden van 1910 toch overeenstemming te zijn over het 
notariëel vastleggen van de afspraken. Maar aanvankelijk komt 
daarvan weinig terecht. Veldhuyzen van Zanten (wiens naam in de 
gemeentelijke stukken op verschillende manieren wordt 
geschreven) schrijft in een persoonlijke brief op 17 augustus 1910 
aan burgemeester W.F. Smits: "Het langdurige in deze kleine zaak 
begint mij zoo geducht te vervelen, dat u my een groot genoegen 
zoudt doen door u te bepalen by een zakelyke schriftelyke 
afdoening. Ik ben door notaris Beets op het sleeptouw gehouden en 
schryf u daarom zelf een concept-acte". Overigens is tot dan alle 
correspondentie handgeschreven; in de brief van 17 augustus 1910 
bedient de heer Veldhuyzen van Zanten zich voor het eerst van een 
schrijfmachine! 
Of dat moderne schrijfmiddel de gemeente heeft doen zwichten is 
niet duidelijk, maar wèl krijgt Veldhuyzen van Zanten op 21 
september 1910 een brief van de 
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Het vroegere gemeentehuis in zijn huidige vorm. De aanbouw rechts kwam in 1939 tot 
stand toen de kwestie met de erven Van Dorssen zeker uit de wereld was, omdat de 
gemeente toen het perceel heeft gekocht om de uitbreiding van het gemeentehuis te kunnen 
realiseren. 

 
gemeente, waarin wordt bericht dat de gemeenteraad de notariële 
acte heeft goedgekeurd. En dan eindelijk, op 26 oktober 1910 krijgt 
Veldhuyzen van Zanten ten behoeve van de weduwe en de erven 
C.L. van Dorssen de gezegelde acte thuisgestuurd. 

Tenslotte. 
Het in 1910 gebouwde gemeentehuis is in 1939 uitgebreid, met een 
aanbouw aan de voorzijde rechts (noordzijde). Achter aan het 
gebouw werd een nieuw 
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politiebureau gebouwd. De woning van Van Dorssen werd ten 
behoeve daarvan gekocht en afgebroken. Die uitbreiding in 1939 
gebeurde in een stijl, die harmonieus was met de gehele 
omgeving. 
Anders was het gesteld met de bouwactiviteiten c.q. sloopwerken 
van 1970. Toen werd van het rooms-katholieke Kerkbestuur de 
woning aan de zuidzijde van het gemeentehuis gekocht die 
afgebroken werd ten behoeve van een fietsroute, die het drukke 
kruispunt Herenstraat/Dorpsstraat - Sluisje moest ontlasten. Het 
gemeentehuis hield er een foeilelijke, kale zuidgevel aan over. 
De renovatie van 1985-1986 is duidelijk zorgvuldiger in zijn 
uitvoering. Zo zal het tegeltableau in de hal, dat stamt uit 1910, 
behouden blijven. Ook het gemeentewapen boven de hoofdingang 
houdt zijn plaats en bij een schilderbeurt zullen de fouten van de 
eerdere schilder (die rood en goud verwisselde in de velden 
rechtsboven en linksonder) worden hersteld. Op het torentje 
komen de vier loden "torentjes" terug en de trans. Of de luidklok - 
die zich in het politiebureau aan de Schakelstede bevindt 
terugkomt, is nog niet zeker. Ik wens het vroegere gemeentehuis 
in zijn nieuwe functie een lang en plezierig bestaan toe. 
 

Bronvermelding. 
-"Vreeswijk, Jutphaas, Nieuwegein in Beeld"- 1985 - Historische Kring 
Nieuwegein. 

-"Jutphaas in het nieuws; 1890-1920"- 1985 -J.Schut. -Foto's uit de 
verzameling van de heer A. Brand. -Diverse charters uit het gemeentearchief 
van Nieuwegein inzake Jutphaas. 
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REDAKTIE-MEMO'S 

Prenten. 
In november 1985 werden een viertal originele 
kopergravures aangeschaft, welke betrekking 
hebben op het "Gevecht bij Vreeswijk aan de 
Vaart in 1787." Bovendien werden 
in december j.l. een tachtigtal oude 
ansichtkaarten aangeschaft. Alle kaarten 
betreffen het dorp Vreeswijk. 
 
Bibliotheek. 
In het afgelopen kwartaal zijn aangeschaft: 
1. Vreeswijk in het Nieuws, 17801850. 
2. Vreeswijk in het Nieuws, 18901920. 
3. Vreeswijk in het Nieuws, 19201944. 
4. Jutphaas in het Nieuws, 1780-1850. 
5. Jutphaas in het Nieuws, 1890-1920.  
6. Jutphaas in het Nieuws, 

1920-1930. 7. Jutphaas in het Nieuws, 1930-1944. 
Bovengenoemde boeken betreffen een verzameling kranteberichten, 
bijeengebracht door J. Schut. 
 
Nieuwe leden. 
J. v.d. Ven, Orpheuslaan 130, Nieuwegein.  
C.W. Sluimer, Sonatelaan 69, Nieuwegein.  
A. Kroon, Vredebestlaan 8, Nieuwegein. 
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E. v.d. Linden, Bankaplein 18, Utrecht. 
J.M.P. den Hartog, Randijk 2, Nieuwegein.  
M.N. Thierry, Graspieper 54, Nieuwegein. 
C. van Oostrom-de Vos, Eikstraat 84, Nieuwegein.  
C.H. Waakop Reyers, Tuinfluiter 5, Nieuwegein.  
M.M. Kemman-Godschalk, Nijenmonde 53, Nieuwegein. 
A. van Mameren, Irisstraat 21, Nieuwegein. 
M. Abelman-v.d. Vlist, Nedereindseweg 219,Nieuwegein. 
 
Jaarprogramma. 
Op zondag 2 februari 1986 wordt U om 14.30 uur verwacht in 
het draaiorgel-museum "Van Speelklok tot Pierement" in de 
Buurkerk te Utrecht. (Ingang buurkerkhof). Vervoer is voor 
eigen rekening. Verder bent U de gast van de Historische 
Kring. 

 
TELEFONISCH AANMELDEN BIJ 0. PIJPKER,03402-31637 

 
 
OOK DE WERKGROEP PUBLICATIES WENST DE LEDEN 
EN DONATEURS VAN DE HISTORISCHE KRING 
NIEUWEGEIN EEN GELUKKIG EN GEZOND 1986 TOE!!! 
 
0. Pijpker. 

*** 
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ONZE FOTORUBRIEK. 
 
De scheepvaart speelt een rol bij de afbeeldingen op de beide 
foto's, die deze keer van Jutphaas en Vreeswijk in deze rubriek zijn 
opgenomen. 
De Vreeswijk-foto laat deze keer het Jaagpad zien, dat vanaf de 
Koninginnensluis in noordelijke richting loopt tot aan de Punt. In 
de tijd, dat de schepen nog niet gemotoriseerd waren en veelal de 
wind in de zeilen moesten hebben, liep langs onze kanalen en 
rivieren een jaagpad. Daarop konden de schippers, soms met 
paarden, lopen om de schepen bij windstilte voort te trekken (te 
jagen). Het Vreeswijkse Jaagpad eindigde op de Punt, waar het 
Merwedekanaal en de Vaartserijn samen komen. Bij die Punt lag 
een pontje gereed, waarmee schippers en paarden konden worden 
overgezet om aan de westoever van het Merwedekanaal hun werk 
voort te zetten. 
Overigens is deze foto kennelijk gemaakt op een zonof feestdag: 
in het bedrijvige Vreeswijk lagen anders niet zoveel schepen met 
gestreken zeilen. 
De N.V. Jutfaasse Olieslagerij en Lijnkoekenfabriek Cockuyt was 
tot 1931 gehuisvest in de fabrieksgebouwen, die nu bekend zijn als 
de Henkelfabrieken. Na een fikse brand in 1926 was de fabriek 
gemoderniseerd, maar kon uiteindelijk toch de concurrentie niet 
aan tegen giganten als Van den Berg & Jurgens. Cockuyt kreeg 
zijn grondstoffen voor de olie- en lijnkoekenproductie allemaal 
aangevoerd per schip. Het waren vooral sojabonen, die via de 
elevator op de achtergrond vanuit de schepen de fabriek in werden 
gevoerd. Ook de afvoer van de fabrieksproducten ging per schip. 
Een groot aantal olievaten liggen aan beide zijden van de weg 
gereed om naar de afnemers getransporteerd te worden. 
Nadat de fabriek failliet was gegaan, werden de ge- 
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bouwen gekocht door de Nederlandsche Persilmaatschappij, die 
er zeeppoeder ging produceren. 

De beide foto's zijn gemaakt tussen 1926 en 1931. *** 
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 VOOR U GELEZEN IN  
de Utrechtsche Courant van 21 
september 1940: 
 

VREESWIJK.--Gemeenteraad.--
Rioleering van de HANDELSKADE te 
VREESWIJK.--Na opening van de 
vergadering van den Raad van 

VREESWIJK deelt de voorzitter mede, zulks in verband met een 
in de vorige vergadering gemaakte opmerking, dat de winst van 
den vleeschkeuringsdienst in den kring Oudewater het vorige 
jaar heeft bedragen fl. 2117,35, waarvan fl. 132,06 ten bate van 
VREESWIJK komt, zoodat de verlaging van het keurloon nog 
niet mogelijk is. Aan den WÍERSDIJK zal dit jaar het 
noodzakelijke worden gedaan. 
In 1941 zal hij weer beter onder handen genomen kunnen 
worden. 
Aan H. VOSMEER zal een overheidspremie worden toegekend 
voor de verbetering van zijn woning, als hij van het gedeelte 
weg voor zijn woning afstand doet. 
De termijn van ontruiming der onbewoonbaar verklaarde huizen 
der NED. HERV. GEMEENTE en van de erven P.A.H. VAN 
DER SLUISZEN, wordt verlengd tot 1 April 1941, zulks in 
verband met de onmogelijkheid thans een andere woning te 
krijgen. 
De exploitatievergoeding aan de Bijz. Scholen over 1939 wordt 
vastgesteld. Aan de Vereeniging "SEALTHIËL" wordt over 1939 
van erfpacht fl. 55,-- uitgekeerd. Tot leden der Commissie van 
onderzoek der Begrooting van Inkomsten en Uitgaven, ook voor 
het GAS- en WATERBEDRIJF worden benoemd de heeren 
VEEN en VAN ECK. 
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Aangenomen wordt het voorstel tot verhaal van de door de 
gemeente verschuldigde couponbelasting. 
Tot Zeden der Commissie van Bijstand in het Beheer van GAS- 
en WATERBEDRIJF worden herbenoemd de heeren W. 
SPINHOVEN en P. DE WIT. Als antwoord op een vraag van 
den heer SPINHOVEN, over de verontreiniging van het water in 
den polder ZANDVELD, deelde de voorzitter mede, dat de 
plannen voor een betere rioleering van de HANDELSKADE 
reeds in vergevoerderd stadium van uitvoering zijn gekomen. 
Als deze rioleering er komt, dan behoeft de polder in 't geheel 
geen rioolwater meer te ontvangen en zal de loozing op het 
MERWEDEKANAAL plaats hebben. De heer ROODNAT vroeg, 
of 't den Burgemeester bekend was, dat in de onmiddellijke 
nabijheid van het gemeentehuis een balcon was, dat in een 
gevaarlijken toestand verkeerde. Aan den Burgemeester was 
zulks niet bekend. Hij zou er onderzoek naar doen. 
Daarna sluiting. 

� 
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WIST U DAT .....  
 

de gemeente Nieuwegein op 1 juli 1986 vijftien jaar jong is; 
- het zwembad Watergein dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert; 

het gemeentehuis aan de Raadstede in september al weer tien 
jaren in gebruik is; 

- de voetbalvereniging JSV dit jaar zestig jaar bestaat; 
- 75 jaar geleden door het rooms-katholieke Kerkbestuur in 

Jutphaas werd besloten tot stichting van van de St.-
Nicolaasschool; 

- 200 jaar geleden de hofstede Rijpickerwaard werd verkocht; 
-75 jaar geleden het eerste bestuur werd benoemd voor de te  

stichten Prins Hendrikschool met Internaat voor 
Schipperskinderen; 
het Vreeswijkse Raadhuisplein met de gebouwen worden 
gerenoveerd; 

- er dan mogelijk uit daarna te verrichten archeologisch 
onderzoek wat meer helderheid zal kunnen komen over de 
Gildenborch. 

- er opnieuw geruchten zijn over de slechte toestand van de kop 
van de wipwatermolen; 

- de restauratie een kwart miljoen gulden zal gaan kosten; 
-er in tenminste één verkiezingsprogramma van een politieke 

partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. is 
opgenomen, dat er in de kinderboerderij een museum moet 
komen;  

 - wij dàt wel opgenomen willen zien in de programma's van  
ALLE partijnen? 

*** 
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C R 0 N Y C K    D E        G E Y N 

     april 1986              8ste jaargang, nr. 2. 

     KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING       

NIEUWEGEIN HET LEKKANAAL. 
 
 

door: J. SCHUT 
 
 

Bij de wet van 27 maart 1931 (Staatsblad No. 130) is bepaald, dat 
van rijkswege zal worden aangelegd en onderhouden een 
scheepvaartkanaal van Amsterdam naar de Boven-Rijn. Dit kanaal 
zal worden gevormd door het bestaande Merwedekanaal van 
Amsterdam tot Utrecht te verbeteren en door het maken van nieuwe 
kanaalpaden tussen Utrecht en de Lek bij Wijk bij Duurstede en 
tussen Ravenswaay en Tiel. In dezelfde wet is eveneens bepaald, 
dat er vanaf het nieuwe kanaal nabij Jutphaas een zijtak naar de Lek 
bij Vreeswijk zal worden aangelegd, ten behoeve van de 
binnenvaart van Amsterdam naar Rotterdam. Deze zijtak wordt 
Lekkanaal genoemd. 
Aan de totstandkoming van de wet ging een jarenlange periode van 
vaak bewogen gedachtenwisseling vooraf. De geschiedenis van de 
verbinding van Amsterdam met de Rijn is te verdelen in drie 
perioden: 1: de periode vóór 1800 
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2: de periode van 1800 tot 1892 
3: de periode vanaf 1892 
In onderstaand artikel zullen we ons bezig houden met de laatste 
periode. Daarin zal de nadruk komen te liggen op het tracé van 
Jutphaas naar de Lek bij 
Vreeswíjk. )1 

 
Beknopte geschiedenis van het Merwedekanaal. 
 
Nadat op 4 augustus 1892 het Merwedekanaal officieel in 
gebruik was genomen, waren de meningen sterk verdeeld over 
de doelmatigheid van het nieuwe kanaal. Met name in 
Amsterdam was men niet geheel tevreden. 
Sommigen spraken smalend over een "kikkersloot". Anderen 
meenden dat men zó niet over een waterweg mocht spreken, die 
door twee personen van koninklijken bloede was geopend. 
Aan het Merwedekanaal kleefden naast voordelen inderdaad ook 
enkele nadelen, die zich reeds kort na de opening lieten gelden. 
Al tijdens de officiële openingstocht werd de opmerking 
gehoord, dat de afmetingen niet toereikend zouden blijken te 
zijn. Aan dat bezwaar had men vrij gemakkelijk tegemoet 
kunnen komen, als men bij aankoop van de grond rekening had 
gehouden met een eventuele verbreding van het kanaal. Dit was 
echter niet gebeurd. 
De aanvankelijke voordelen veranderden in nadelen, naarmate 
de scheepvaart in aantal schepen en in tonnage toenam. 
 
Voordelen: 
 
-- De afmetingen van het Merwedekanaal en de diverse 

1) Zie over periode 1 en 2: Cronyck de Geyn, 1982; pag. 4 - 45. 
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kunstwerken in het traject, waren belangrijk groter dan bij 
de oude Keulse Vaart. Hierdoor kon niet alleen sneller, 
maar ook met grotere schepen worden gevaren. De 
Koninginnensluis in Vreeswijk had een nuttige sluiskolk 
van 120 meter. In 1892 was dat ruim voldoende. Het groot-
ste Rijnschip had toen een lengte van 83 meter. In de lengte 
had de sluis dus een vrij ruime marge. Minder gerust was 
men over de doorvaartwijdte van de sluis. Deze bedroeg 
slechts 12 meter. 
Een tweede belangrijk voordeel was dat de lengte van het 
kanaal van 84 km. tot 72 km. was ingekort. Bovendien 
waren talrijke bochten en krommingen verdwenen. 
Hierdoor werd de reisduur van Amsterdam naar Vreeswijk 
van meer dan 10 uur tot maximaal 7 uur teruggebracht. 
Op het gehele traject zou binnen afzienbare tijd vrijstelling 
van sluis-, brug- en tolgelden worden verwezenlijkt. Daar 
waar de pachttermijnen van deze rechten afliepen, werden 
ze niet meer verlengd of hernieuwd. 

Nadelen: 

Naast het reeds aangehaalde bezwaar, dat het 
Merwedekanaal bij de ingebruikname eigenlijk al een te 
geringe capaciteit bezat, gold voor Amsterdam als grootste 
bezwaar de richting van het kanaal. Het gemeentebestuur en 
de Kamer van koophandel waren voorstander geweest van 
een kanaal in meer oostelijke richting: over Amersfoort, 
door de Gelderse Vallei en de Betuwe naar Tiel. Toen bleek 
dat deze oplossing politiek niet haalbaar was, stemde 
Amsterdam in met de 
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aanleg van het Merwedekanaal, mits voldaan zou worden 
aan een aantal uitgangspunten: a. De lengte van het 
Merwedekanaal moet tot een 

minimum worden beperkt. 
b. De bebouwde kommen van dorpen en steden moeten 

worden gemeden. 
c. Spoorwegkruisingen moeten zo min mogelijk 

voorkomen op het traject. 
d. Een richting voor het kanaal zal worden gevolgd, 

waarbij de afwatering, het verkeer te land en te water 
geen al te grote moeilijkheden zullen opleveren en/of 
ondervinden. 

e. Rivieren, kanalen en andere waterwegen met 
afwijkende waterstanden moeten zoveel mogelijk 
worden gemeden, teneinde de kosten van te bouwen 
kunstwerken te drukken. 

f. Er moet een goede aansluiting met het zeevaartverkeer 
tot stand worden gebracht. Daartoe zal het 
Merwedekanaal moeten uitmonden in het oostelijk 
havengebied van de hoofdstad. 

Nadat aan bovenstaande wensen van Amsterdam was tegemoet 
gekomen, werd begonnen met de aanleg van het 
Merwedekanaal. Dit resulteerde in de officiële opening op 4 
augustus 1892. 
De vooruitgang in vergelijking met de oude Keulse Vaart was 
aanvankelijk enorm groot. Mede door de opkomende 
industrialisatie steeg de verkeersbehoefte sterk. Na enkele 
jaren waren de schepen zó groot geworden, dat passeren 
slechts op enkele plaatsen in het traject mogelijk was. Met de 
toename van het laadvermogen en de lengte der schepen 
werden de talloze draaibruggen een steeds groter obstakel, die 
voor meer of minder oponthoud zorgen. Rond 1900 was er van 
algehele vrijstelling van bruggelden geen sprake. In de 
gemeente Jutphaas moest aan de Rijn- 
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huizerdraaibrug nog altijd bruggeld worden betaald. Tien jaar na 
de ingebruikname van het Merwedekanaal bedroeg de 
gezamenlijke inhoud van de Rijn- en binnenvaartschepen al meer 
dan 3.000.000 ton per jaar. Het gevolg van de enorme toename 
van het scheepvaartverkeer was, dat de Koninginnensluis in 
Vreeswijk te klein was geworden. Wachttijden van één of meer 
dagen werden eerder regel dan uitzondering. Bij grote verschillen 
tussen het waterpeil van de Lek en het Merwedekanaal moest in 
twee "trappen" worden geschut. Hierdoor werd de wachttijd nog 
vergroot en kon het voorkomen, dat de wachtende schepen tot in 
de gemeente Jutphaas lagen afgemeerd. Amsterdam was met deze 
situatie slechts matig tevreden en drong bij de overheid aan op 
verbetering. In 1905 besloot de overheid aan de Amsterdamse 
bezwaren tegemoet te komen door bij Utrecht een tweede sluis-
kolk te bouwen. Ook werden er enkele kleine verbeteringen en 
veranderingen aangebracht. Maar ze bleken van marginale 
betekenis te zijn. 
Het jaarverslag van de Kamer van koophandel en fabrieken voor 
Amsterdam over de jaren 1909 en 1910 geven aan, dat met name 
de Rijnvaart op Duitsland sterk was gestegen en dat het 
Merwedekanaal dringend aan verbreding toe was. 
Zowel de Rijn- als de binnenvaartschepen waren gemiddeld 25% 
groter dan omstreeks 1900. In 1913 bedroeg het verkeer op het 
Merwedekanaal meer dan het zevenvoudige dan bij de opening in 
1892. Amsterdam trok opnieuw aan de bel bij de minister en 
drong aan op verbetering van de voor haar van levensbelang 
zijnde verbinding met de Rijn. Voor de minister van Waterstaat, 
ir. C. Lely, was dat de aanleiding een commissie in te stellen, be-
staande uit ingenieurs van Rijkswaterstaat. Voorzitter van deze 
commissie was ir. J.C. Ramaer. De com- 
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missie kreeg als opdracht "een door de minister aangegeven 
oplossing voor een verbeterde scheepvaartweg van Amsterdam 
naar de Lek bij Vreeswijk" te onderzoeken. Daarbij moest worden 
uitgegaan van verbetering van het bestaande Merwedekanaal tussen 
Amsterdam en Utrecht, alsmede van een nieuw kanaalvak van 
Utrecht naar de Lek bij Vreeswijk. Het waterpeil van het te 
ontwerpen kanaal zou daarbij op gelijk niveau moeten liggen als 
het IJ en de zogenaamde "Amstellandsboezem." Hierdoor zou 
kunnen worden volstaan met slechts één schutsluis ter hoogte van 
Vreeswijk. De minister beperkte zich in zijn opdracht aan de 
commissie uitdrukkelijk tot de verbetering van de verbinding van 
Amsterdam met de Lek. In zijn visie zouden de Lek en de Neder-
Rijn door uitbaggeren aan de eisen van de tijd kunnen voldoen. In 
1917 bracht de commissie-Ramaer haar rapport uit. Daarin ging zij 
uit van schepen met een maximum lengte van 110 meter; een 
breedte van 13,50 meter en een diepgang van 3 meter met een 
totaal laadvermogen van 3.000 ton. De kosten van verbetering van 
het Merwedekanaal werden geraamd op 4,7 miljoen gulden en die 
van de aanleg van het traject UtrechtVreeswijk op 7,1 miljoen. De 
bouw van een sluis bij Zeeburg en de vervanging van de 
draaibruggen waren bij deze kosten niet inbegrepen. Daarvoor zou 
1,7 miljoen moeten worden uitgetrokken. Totaal dus een kleine 
13,5 miljoen gulden. 
Het gemeentebestuur van Amsterdam en de Kamer van 
koophandel zijn met het plan van de commissie-Ramaer niet erg 
ingenomen. In hun visie kon de Lek bij Vreeswijk niet als 
eindpunt van het nieuwe kanaalvak worden aanvaard. Evenals 25 
jaar terug zijn ze van mening, dat het nieuwe kanaal moet worden 
doorgetrokken naar de Waal bij Tiel. Voor de minister is de harde 
kritiek van Amsterdam aanleiding een nader 
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Het plan der Commissie-Ramaer (1917) 

Plan Commissie-Ramaer 
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onderzoek in te stellen. 
Hangende dat onderzoek verscheen er een rapport van de 
nieuw opgerichte "Kanaalvereniging De Gelderse Vallei." 
Daarin werd van die zijde gepleit voor de aanleg van een 
kanaal van Amsterdam via de Zuiderzee en de Gelderse Vallei 
naar de Neder-Rijn en vandaar door de Betuwe naar de Waal. 
De uitslag van het nadere onderzoek van de commissie-
Ramaer en het rapport van de Gelderse Kanaalvereniging en de 
reacties van de deskundigen op de twee plannen werden met 
aangedragen varianten naar de minister gezonden. Maar hij 
kon daaruit geen keus maken en benoemde op 7 januari 1921 
een nieuwe commissie, die alle plannen en varianten nog eens 
aan een nader onderzoek moest onderwerpen. In totaal ging het 
daarbij om veertien plannen. De commissie kwam onder 
voorzitterschap te staan van mr. J. Limburg. 
 
De staatscommissie-Limburg heeft alle voor- en nadelen van 
de diverse plannen onderzocht en onderling met elkaar 
vergeleken. Daarbij is niet alleen naar 
de technische aspecten gekeken; ze heeft ook de economische 
aspecten in haar besluitvorming betrokken. Dit heeft ertoe 
geleid, dat er van de 14 onderzochte plannen een drietal over 
bleven. Ook hiervan heeft de Staatscommissie-Limburg alle 
voor- en nadelen onderzocht. 
Plan 1: Een nieuw kanaal naar Vreeswijk, ongeveer volgens 

het bestaande tracé. In dit plan werd tevens voorzien 
in de aanleg van een kanaal van Vreeswijk naar Tiel. 
(Zie plan A op pag. 52) 

Plan 2: Verbreding van het Merwedekanaal tussen Amsterdam 
en Utrecht en vandaar een nieuw kanaal naar Wijk 
bij Duurstede en Tiel. (Zie plan E op pag. 52) 
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 Lengte in 
km 

Totale 
 

Tracé rivier- 
vaart 

kanaal 
vaart -     

lengte 

A. Amsterdam-Vreeswijk-Vianen-Tiel 
Pannerden 45 78 123 
B. Amsterdam-Culemborg ben. br.-Tiel 
Pannerden 45 75 120 
C. Amsterdam-Culemborg bov. br.-Tiel 
Pannerden 45 73 ; 118 
D. Amsterdam-Culemborg ben. br.-riv. tot 
Culemborg bov. br.-Tiel-Pannerden 50 72 ' 122 
E. Amsterdam-Wijk bij Duurstede-Tiel-  ,  
Pannerden 45 ' 73 118 
F. Amsterdam-Vreeswijk- gek. riv. tot ,    
Culemborg bov. br.-Tiel-Pannerden I 59 ~ 67  126 
G. Amsterdam-Vreeswijk-gek. riv. tot Wijk bij 
Duurstede-Tiel-Pannerden ' 68 I 59 

I

127 
H. Amsterdam-Vreeswijk-gek. riv. tot 
Opheusden-Dodewaard-Pannerden 79 52 I 131 
K. Amsterdam-Culemborg bov. br.-gek. riv. 
tot Wijk bij Duurstede-Tiel-Pannerden 54 65 

 
I I9 

L. Amsterdam-Culemborg bov. br.- gek. riv. 
tot Opheusden-Dodewaard-Pannerden 64 58 

 
122 

M. Amsterdam-Wijk bij Duurstede-gek. riv. 

tot Opheusden-Dodewaard-Pannerden 56 66 
 

122 
N~. Amsterdam-Amersfoort-Hien-Pannerden 
(open verbind. met Zuiderzee) 32 78 

 
110 

NB. Amsterdam-Amersfoort-Hien-Pannerden 
(gebruik maken v. vergr. IJ-boezem) 32 78 

 
110 

O. Anisterdam-Vreeswijk-genormal. rivier tot 
Pannerden 84  47 

 

131 

P. Amsterdam-Vreeswijk-Vianen-Gorinchem 
Pannerden 86  69 

 
155 

Tabel van de veertien plannen. 
 

Plan 3: Een kanaal door de te dempen gedeelten van de Zuiderzee en 
door de Gelderse Vallei naar een punt op de Waal boven Tiel. 
(Zie plan N op pag. 52) 

In financieel opzicht waren de drie plannen gelijkwaardig. Elk van de 
plannen zou te realiseren zijn voor een bedrag tussen 50 en 70 miljoen 
gulden. 
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Plan 1 sloot het meest aan bij de bestaande toestand. Voor de 
binnenvaart was het een uitstekend plan. Voor de Rijnvaart 
was het dat zeker niet.  
Plan 2 gaf een splitsing van de Rijn- en binnenvaart ter hoogte 
van Jutphaas. 
Plan 3 had als voordeel, dat de Rijn op een veel hoger gelegen 
punt zou worden bereikt dan in de beide andere plannen. Als 
groot nadeel gold echter dat, zolang de Zuiderzee nog niet was 
drooggelegd, de vaart over het IJsselmeer voor de binnenvaart 
niet veilig was. 
De eindconclusie van de Staatscommissie-Limburg was, dat 
het tweede plan verre de voorkeur genoot boven de andere 
voorstellen. Uit het jaarverslag van de Kamer van koophandel 
voor Amsterdam over 1925 blijkt, dat de eindconclusie van de 
Staatscommissie met instemming door de hoofdstad werd 
begroet. In de gemeente Vreeswijk deed men dat niet. Daar zag 
men de bui al hangen en men vreesde voor de economische 
gevolgen voor de plaatselijke middenstand als de plannen van 
de Staatscommissie-Limburg zouden worden uitgevoerd. 
Op 24 augustus 1925 werd een commissie ingesteld "om al 
datgene te verrichten, wat in het belang der gemeente noodig 
wordt geacht met betrekking tot de verschillende plannen voor 
een betere scheepvaartverbinding van Amsterdam met den 
Rijn". Tot voorzitter werd gekozen de heer P. van Loon; de 
gemeentesecretaris, de heer W. Geleedst, werd als secretaris 
aangesteld. Aanvankelijk bestond de commissie uit vijf 
personen; later werd de commissie uitgebreid tot acht 
personen. 
Het zal duidelijk zijn, dat de "Commissie ter behartiging van 
de belangen der Gemeente Vreeswijk bij een betere 
scheepvaartverbinding van Amsterdam naar den Boven-Rijn", 
voorstander was van het plan-Went- 
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holt, dat een vaarroute via Vreeswijk voorstond. Ook in 1929 
verhief de gemeente Vreeswijk luide haar stem. Er werden 
verzoeken om instemming gezonden aan de Tweede Kamer van 
de Staten Generaal, aan de minister van Waterstaat, aan de 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, aan de Kamers van 
koophandel en fabrieken te Amsterdam, Utrecht en Tiel, aan de 
Kanaalvereniging ",Gelderse Vallei" en aan de gemeenteraden 
van Amsterdam, Utrecht, Vianen, Tiel en Rotterdam. In 1925 
verzocht de hoofdstad aan de minister van Waterstaat het door 
de Staatscommissie-Limburg aanbevolen traject ten uitvoer te 
brengen. Aan dat verzoek werd evenwel niet voldaan. 
Op de begroting voor 1926 stonden geen posten voor de aanleg 
van een nieuw kanaal van Amsterdam naar de Rijn. Omstreeks 
die tijd heeft de "Kanaalvereniging Gelderse Vallei" een 
brochure opgesteld en aan de minister toegezonden. In die 
brochure werd het eindresultaat van de Staatscommissie-
Limburg zeer negatief beoordeeld. Opnieuw laaide onder de 
deskundigen en in de vak- en dagbladpers de strijd tussen de 
belanghebbenden op. 
Als gevolg van een ministerscrisis in 1926 werden de 
kanaalplannen vrij aanzienlijk vertraagd. De nieuwe minister 
was van mening, dat er te weinig aandacht was besteed aan het 
plan door de Gelderse Vallei. 
Aan ir. L.R. Wentholt werd opgedragen alle plannen nog eens 
aan een nadere studie te onderwerpen. In maart 1927 stelde hij 
zijn bevindingen aan de minister ter hand. Daaruit bleek, dat hij 
voorstander was van het plan-Vreeswijk. 
Ook hier herhaalde de geschiedenis zich: de minister durfde 
geen definitieve keus te maken. Kort daarna bleek de minister de 
conclusie van ir. Wentholt niet te delen en voorstander te zijn 
van een kanaal door 
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de Gelderse Vallei. Op 31 december 1928 deelde hij aan het 
gemeentebestuur van Amsterdam mede, dat het Gelderse plan 
diende te worden aanvaard. Hij deed daarbij de toezegging dat 
het nieuwe kanaal binnen tien jaar zou kunnen worden 
gerealiseerd. Aan Amsterdam werd tevens gevraagd één derde 
der kosten op zich te nemen. Het gemeentebestuur, dat zich in 
een eerder stadium voorstander had getoond van het Gelderse 
Valleiplan, maar daar later vanaf was gestapt en zich 
voorstander had getoond van de conclusie van de 
Staatscommissie-Limburg, ging met slechts één stem verschil 
akkoord met het voorstel van de minister. Opnieuw leefde in 
Amsterdam de hoop op een spoedige aanvang der 
werkzaamheden op. Maar ook toen kwam men bedrogen uit. In 
de vak- en dagbladpers ging de strijd om de waterwegen van 
Amsterdam met haar achterland onverminderd voort. Voor- en 
tegenstanders lieten op alle mogelijke manieren blijken, dat het 
plan van de andere partij niet de juiste was. 
Dan komt er een geheel nieuw element naar voren. Ir. A.A. 
Mussert, van 1 november 1927 tot 1 mei 1934 hoofdingenieur 
van de Provinciale Waterstaat van Utrecht, doet de suggestie de 
geprojecteerde sluizen bewesten Utrecht, te laten vervallen en 
het Amstellands peil door te trekken tot Wijk bij Duurstede. 
Tussen Amsterdam en Wijk bij Duurstede zou het kanaal dus 
een gelijk niveau hebben. 
Bij gebruik van de Mussert-variant moesten er wel twee kleine 
sluizen worden gebouwd in het Merwedekanaal ter hoogte van 
Jutphaas. Het verschil in het waterpeil van het Merwedekanaal 
en het AmsterdamRijnkanaal zou daar 0,80 m. bedragen. * 
 
 
* De latere Noorder- en Zuidersluis. 
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VAARTSCHE- Rijn. 

A RUlMTE VOOR ELECTR BEWEGINGSINRICHTING 

' B G001 VOOR DUWPERS  HANDBEWEGING) C KABELKOKER. 

~D HOUTEN DAMWAND. F DRIJFIJZER. 

IJZEREN DAMWAND. 6 LADDERSPONNING. 

Overzicht Amsterdam-Rijnkanaal met de Noorder- en Zuidersluis 
in het Merwedekanaal (Vaartse Rijn). 
Voor de minister was een en ander aanleiding het ge-
meentebestuur van Amsterdam de vraag voor te leggen of het 
plan-Gelderse Vallei moest worden voortgezet dan wel moest 
worden opgehouden voor nader onderzoek van de Mussert-
varianten. 
Amsterdam verklaarde daarop voorstander te zijn van het kanaal 
via Wijk bij Duurstede in combinatie met de Mussert-varianten en 
de aanleg van het Lekkanaal. Maar de Haagse politici hadden nog 
altijd een lichte voorkeur voor een kanaal door de Gelderse Vallei 
en de Betuwe. Die voorkeur veranderde, toen bleek dat het 
werkplan voor de droogmaking van de Zuiderzee zou worden 
gewijzigd. Aanvankelijk zouden eerst de zuidelijke 
IJsselmeerpolders worden drooggelegd, later werd gekozen voor 
de Wieringermeerpolder. Daarmede verviel voor de minister de 
basis van de voorkeur voor een kanaal door de Gelderse Vallei. 
Voor Amsterdam was de situatie op het Merwedekanaal 
inmiddels onhoudbaar geworden. Zowel de Kamer van 
koophandel als het gemeentebestuur drongen er bij de overheid op 
aan onverwijld een begin te maken met een kanaalverbinding van 
de hoofdstad naar de Boven-Rijn via Wijk bij Duurstede in 
combinatie met de 
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Mussert-variant. 
Hierop liet "Den Haag" zijn verzet en weifelende houding 
varen. Op 3 juli 1930 werd het wetsontwerp ingediend, 
strekkende tot "de aanleg van een scheepvaartweg van 
Amsterdam via Wijk bij Duurstede naar Tiel, ten behoeve van de 
Rijnvaart en van een zijtak van dit nieuwe kanaal van Jutphaas 
naar de Lek bij Vreeswijk ten behoeve van de binnenvaart op 
Rotterdam. " 
Op 19 december 1930 nam de Tweede Kamer het wetsontwerp 
zonder hoofdelijke stemming aan. Datzelfde werd door de 
Eerste Kamer gedaan op 26 maart 1931. Daarmee was een eind 
gekomen aan een jarenlange periode van onderling gekrakeel 
tussen overheid, deskundigen en belanghebbenden. 

STAATSBLAD 
VAN HET 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

(N°. 130) W E T van den 27sten Maart 1931, betreffende aanleg 
van een scheepvaartverbinding van Amsterdam 
met den Boven-Rijn ten behoeve van de 
Rijnvaart en verbeterinq van den vaarweg naar 
Vreeswijk ten behoeve van de binnen-
scheepvaart. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! doen te 
weten : 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 

is verbetering te brengen in de scheepvaartverbinding van 
Amsterdam met den Boven-Rijn, ten behoeve van de Rijnvaart en 
in den vaarweg naar Vreeswijk ten behoeve van de binnen-
scheepvaart; 

Zoo is het, dat Wij, den. Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Artikel 1. 
Van Rijkswege zal worden aangelegd en onderhouden een 

soheepvaartkanaal van Amsterdam naar den Boven-Rijn, dat 
gevormd za), worden door verbetering vàn het Merwedekanaal 
tusschen Amsterdam en Utrecht endoor het maken van nieuwe 
kanalen tusschen Utrecht en de Lek omtrent Wijk-bijDuurstede en 
tusschen de Lek omtrent Ravenswaay en de Waal omtrent Tiel. _ 

Artikel 2. 
Van Rijkswege zal worden aangelegd en onderhouden een zijtak 

van het onder artikel 1 bedoelde scheepvaartkanaal van 
Utrecht naar Vreeswijk. 

Artikel 3. 
Tot uitvoering van de in artikel 1 bedoelde werken zal niet 

worden overgegaan dan nadat de belanghebbenden zich tot ge-
noegen van Onzen Minister van Waterstaat hebben verbonden een 
derde gedeelte in de kosten van die werken bij te dragen. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Maart 1931. 

WILHELMINA. 
De Minister van 'Waterstaat, De Minister van Justitie, 

P. J. REYMER. J. DONNER. 
Tekst van de wet. 
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Uitvoering van de werken. 
 
Voor een goede uitvoering van het werk werden twee districten 
ingesteld: 
1: Amsterdam-Boven Rijn I, voor het gedeelte van Amsterdam 

tot aan de splitsing te Jutphaas, inclusief de zijtak naar 
Vreeswijk. 

2: Amsterdam-Boven Rijn II, voor het gedeelte van het 
hoofdkanaal vanaf Jutphaas via Wijk bij Duurstede naar 
Tiel. 

Nog in hetzelfde jaar werden over het gehele traject 
omvangrijke grondmetingen verricht. In Jutphaas vestigden zich 
daartoe twee technici van de Rijkswaterstaat. 
Wat betekende de aanleg van het nieuwe kanaal voor de 
inwoners van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk? Als 
voordeel zou men kunnen stellen, dat een belangrijk deel van de 
werklozen via de werkverschaffing aan tijdelijk werk werd 
geholpen. Als nadeel, dat vruchtbare grond en een aantal 
boerderijen verloren gingen. Dat gold zowel voor Jutphaas als 
Vreeswijk. Voor laatstgenoemde gemeente kwam daar nog bij 
dat het een zeer groot deel van haar middenstand na de 
ingebruikname van het kanaal in één klap verloren zag gaan. 
 
Hoofdafmetingen van het Lekkanaal en voorzieningen ten 
behoeve van het verkeer. 

De lengte van het kanaalgedeelte tussen het Merwedekanaal en 
de Lek bij Vreeswijk bedraagt 5300 meter. Daarvan is 1100 
meter bestemd als voorhaven van de Beatrixsluis. Deze dubbele 
schutsluis heeft een lengte van 260 meter. Het kanaalvak heeft 
derhalve een lengte van bijna 4.000 meter. Onmiddellijk ten 
noorden van de sluis wordt het kanaal over een leng- 
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te van 480 meter verbreed tot een bodembreedte van 70 meter. Bij 
het splitsingspunt met het hoofdkanaal naar Wijk bij Duurstede 
wordt de bodembreedte van het Lekkanaal op 80 meter gebracht. 
Daar waar Lekkanaal en hoofdkanaal samenkomen krijgt het 
kanaal in noordelijke richting over een lengte van ruim 1.000 
meter een breedte van 90 meter. Eventuele verruiming naar 105 
meter is mogelijk. 
De voorhaven van de Beatrixsluis heeft een bodembreedte van 
108 meter. Ook is er rekening gehouden met een eventuele 
uitbreiding van het sluizencomplex met een derde schutsluis, 
onmiddellijk ten westen van de Beatrixsluis. 
Het kanaalvak tussen het Merwedekanaal bij Jutphaas en de Lek 
bij Vreeswijk doorsnijdt onder Jutphaas de Overeindseweg en 
onder Vreeswijk de Lekdijk. Beide wegen hebben geen 
belangrijke functie voor het doorgaande verkeer. In de 
Overeindseweg zal een hoge vaste brug worden gebouwd. De 
breedte van het wegvak van deze brug is 52 meter. Aan beide 
zijden komen nog voetpaden met een breedte van 0,75 m. De 
oostelijke oprit van deze brug zal komen te vervallen,• zodra een 
begin wordt gemaakt met de aanleg van het hoofdkanaal naar 
Wijk bij Duurstede. Als ook over dit kanaal een brug zal zijn 
gebouwd, zal de Overeindseweg daarop worden aangesloten. 
Enkele minder belangrijke wegen onder Vreeswijk, zoals de 
Tiendkade en de Kerkweg, zullen worden aangesloten op de 
wederzijdse kanaaldijken. Met uitzondering van de 
voorhavendijken worden de kanaaldijken niet als verkeersweg 
ingericht. De voorhavendijken zullen met klinkers worden 
bestraat. Het kanaalvak tussen Merwedekanaal en Lek doorsnijdt 
de polders Overeind, Klein Vuilcop, en De Wiers en De Geer. De 
waterhuishouding van de respectievelijke polders komt door de 
aanleg van het kanaal niet in 
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problemen. Daar waar het hoofdkanaal het Merwedekanaal 
bij Jutphaas doorsnijdt, zullen sluizen worden gebouwd: de 
Noorder- en Zuidersluis. De polder De Wiers en De Geer 
wordt door het Lekkanaal in twee gedeelten gesneden. Voor 
het oostelijk deel van de polder zal een gemaal worden 
gebouwd, omdat dit gedeelte erg laag is gelegen. Ook de 
Schalkwijkse Wetering wordt door het Lekkanaal 
doorsneden. Omdat deze wetering haar water moet kunnen 
blijven afvoeren op het Merwedekanaal zal een grondduiker 
worden gebouwd, die wordt gevormd door drie ijzeren 
buizen met een middellijn van 1,55 meter. Deze duiker heeft 
niet alleen betekenis voor het afvoeren van het water naar 
het Merwedekanaal, maar ook voor het, in droge perioden, 
aanvoeren van het water uit het Merwedekanaal. 
Ook benoorden Jutphaas zal een grondduiker in het 
hoofdkanaal worden aangebracht. 

 
De werken van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen het 
Merwedekanaal bij Jutphaas en de Lek bij Vreeswijk. 

 
Voor verbetering van de scheepvaartweg van Amsterdam 
naar de Boven-Rijn kwam het Lekkanaal naar Vreeswijk als 
eerste in aanmerking, omdat dit geheel op kosten van het 
Rijk zou worden aangelegd. Het Lekkanaal buigt van het 
hoofdkanaal af even ten zuiden van de kruising met het 
Merwedekanaal. Daardoor was de scheepstimmerwerf 
"Vertrouwen" van De Groot gedoemd te verdwijnen. 
Door juist dit kanaalpand als eerste aan te leggen, zou het 
mogelijk zijn binnen enkele jaren de Koninginnensluis in 
Vreeswijk te mijden. Aanvankelijk ging men er van uit dat 
het Lekkanaal in 1936 in gebruik kon worden genomen. Die 
planning werd met twee jaar overschreden. Voor een deel 
was dat te wijten aan 
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de vele onteigeningsprocedures, die moesten worden gevoerd om 
de benodigde landerijen te verwerven. Begin 1932 was de 
onteigeningsregeling in concept gereed. Enige tijd later werden 
deze bescheiden ter inzage gelegd in de betrokken 
gemeentehuizen. Zowel in Jutphaas als in Vreeswijk hebben 
particulieren en overheidsinstanties tegen de onteigeningswet ge-
protesteerd. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Jutphaas waren 
van mening, dat niet eerder tot onteigening mag worden 
overgegaan, voordat de aanleg van het hoofdkanaal naar Wijk bij 
Duurstede definitief zou zijn. De eventuele 
onteigeningsprocedures konden dan gelijktijdig worden gevoerd. 
Tot uitvoering van het hoofdkanaal was Rijkswaterstaat nog niet 
overgegaan, omdat de onderhandelingen tussen de overheid en de 
belanghebbenden over de financiële bijdragen nog niet waren 
afgerond. Eerst in februari 1934 werden deze onderhandelingen 
afgesloten. Daaruit bleek dat: 

a Amsterdam 27 7/9 procent zou bijdragen in de kosten 
 van het hoofdkanaal, 
        b De Provincie Utrecht 2 1/9 procent, en 
        c De Provincie Gelderland 0, 6/9 procent. 
Voor de provincie Utrecht werd de bijdrage begroot op f 50.000,- 
Naast de lokale overheden hadden ook particulieren bezwaren 
aangetekend tegen de nieuwbouwplannen en de daarmee gepaard 
gaande onteigeningsprocedures. Hun bezwaren golden niet zo 
zeer de aanleg van het kanaalpand als zodanig, maar hadden 
vooral betrekking op de financiële vergoedingen van de rijksover-
heid. In Jutphaas werden sommige landbouwbedrijven door het 
nieuwe kanaal in twee stukken gesneden, waarbij één deel, door 
de moeilijke bereikbaarheid, 
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voor het bedrijf ongeschikt werd. 
In Vreeswijk kwamen de bezwaren in meerderheid van 
officiële instanties. Burgemeester en wethouders hadden grote 
moeite met de plannen, omdat ongeveer een zesde deel van de 
grondoppervlakte van Vreeswijk zou worden opgeofferd aan 
het nieuwe kanaal. Daardoor moesten er in totaal elf woningen 
gaan verdwijnen. Een ander bezwaar voor Vreeswijk betrof de 
afstand met Tull en 't Waal, die door de bouw van de 
Beatrixsluis met bijna 2 km. werd vergroot. Naast de 
waterschappen heeft ook de R.K.-kerk bezwaar aangetekend 
uit naam van de parochianen, die in Tull en 't Waal woonachtig 
waren. 
De bezwaren van Jutphaas en Vreeswijk hebben niet geholpen. 
Het algemeen belang prevaleerde boven de kleinschalige 
lokale belangen. De Staatscourant No. 73 van 1933 bevat de 
opgaaf van percelen in Jutphaas en Vreeswijk, die krachtens 
Koninklijk Besluit onteigend zullen worden. Hierin staan de 
namen van de volgende eigenaren: 
 
In de gemeente VREESWIJK: 
 

Het College van den Lekkendijk  
De Hervormde kerk te Vreeswijk  
De polder De Wierse Joh. S. Gosman 
Wed. C.A. Willemse en consorten te Vreeswijk 
J. van Montfoort te Vreeswijk  
Pieter van Straten te Vreeswijk 

G.A. Hasselman;  
Wed. van mr. C. Gerlings te Utrecht 
H.W. Pouw te Kerkdriel 
S.J.C. van Rappard;  
Vrouw van C.G.Ph.A. Baron van Mansbach te Kassel 
De polder Het Klein Vuilcop 
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-- De gemeente Schalkwijk. In de gemeente JUTPHAAS: 

P. van Straten te Vreeswijk 
De polder Het Overeind van Jutphaas S. de Haan te Vreeswijk 
M. Majoor; Wed. J.H. Kuijer te Laren 
G. van Dijk; Wed. F. Spinhoven te Jutphaas  
G. van Rooijen te Jutphaas  
G.P.J. Pleijnaar te Utrecht 
G.A. Hasselman; Wed. van mr. C. Gerlings te Utrecht 
J.M. van Zelst Dzn. te Jutphaas 
J.M. de Groot te Jutphaas 
M.M. Verhaar; Wed. C. van Wiggen te Jutphaas 
L.H. Schimmelpenninck, Graaf van Nijenhuis en 
consorten te Diepenheim 
E. Vernooij Czn. te Jutphaas  
De gemeente Jutphaas 
Meindert; Arie en Jenneke Oskam te Jutphaas W.A. Vulto 
te Jutphaas C. van Rijnsoever te Jutphaas C.S. van 
Drogenbroek te Jutphaas F.G. van Dijk en consorten te 
Jutphaas 
A. van Schaik; Wed. G. van Rooijen te Jutphaas 
Ph. van Leusden en consorten te Jutphaas E. van 
Leusden te Jutphaas H. van Leusden te Jutphaas C. 
Casant te Jutphaas E.A. Froon en consorten te Jutphaas 
H. Froon te Jutphaas  
G.C. de Groot te Utrecht  
T. Kamerbeek en consort te Utrecht  
G. Kamerbeek te Utrecht C.Th. Groen te Jutphaas 
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-- G.M. Hora Siccama van de Harkstede; Wed. van A.E.L.W. Römer 
te Utrecht. 

-- A.M. de Geer van Rijnhuizen; echtgenoote van G.C.D. Baron Van 
Hardenbroek van Lockhorst te Jutphaas 

-- N.A. van Dijk Jr. te Jutphaas. 
 
Met de uitvoering van het Lekkanaal naar Vreeswijk werd in maart 
1933 een definitieve start gemaakt. Kort daarvoor had in Utrecht de 
openbare aanbesteding plaats gevonden van 

"Het maken van een werkhaven met bijkomende werken, Langs de 
rechteroever van de Lek onder Vreeswijk, behoorende tot de 
werken van den zijtak naar Vreeswijk van de 
scheepvaartverbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn." 

Laagste inschrijver was de fa. N.V. de Vries en Van den Bosch uit  
's-Gravenhage met een bedrag van f 42.360,- 
Op 16 mei 1933 vond Je openbare aanbesteding plaats van het 
maken van de dubbele schutsluis. Ingekomen waren 34 
inschrijvingsbiljetten. Het werk werd gegund aan de N.V. Den 
Breejen en Van den Bout uit Berg en Dal voor f 2.543.000,--. * 
Op 7 november 1933 werd tenslotte "het maken van een gedeelte van 
den zijtak naar Vreeswijk van de scheepvaartverbinding van 
Amsterdam met den Boven-Rijn" aanbesteed. 
Er waren 12 inschrijvingen, waarvan die van de eerder genoemde fa. 
De Vries en Van den Bosch de laag 

* Bestek no. 152. Dienst 1933-1935. De aanbesteding van het maken van de 
hefdeuren en van een brug over de sluis werd in 1934 aanbesteed voor ruim f 
200.000,-- 
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ste was met f 524.000,- 
In Jutphaas begonnen de werkzaamheden aan het Lekkanaal in 

mei 1934. Aannemer was de fa. Den Breejen en Van den Bout. 
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de Overeindseweg 
werd de grond weggegraven door draglines. Daarbij werd in 
ploegendienst gewerkt van 's morgens 04.00 uur tot 's avonds 23.00 
uur. Per minuut werd ongeveer 3 m3 grond verwijderd. * 
In juli 1934 werd door het gemeentebestuur bezwaar aangetekend 

tegen de onteigeningsplannen voor het kanaalpand Utrecht-
Jutphaas. Daarbij wees men er op, dat er door de Jutphase agrariërs 
veel schade zou worden geleden door het verlies van vruchtbare 
landbouwgrond. Ook werd als bezwaar aangevoerd dat het 
landverkeer ernstige belemmering en schade zou ondervinden van 

de te bouwen "hoge brug" over het Amsterdam-Rijnkanaal. Naar 
de mening van het college van B. en W. zouden de belangen van 
Jutphaas ook ernstig worden geschaad door de bouw van de 
Noorderen de Zuidersluis, ter weerszijden van het Amsterdam-
Rijnkanaal. Door die kleine sluizen zou het Jutphase bedrijfsleven 
ernstig worden gedupeerd. Evenals het bij Vreeswijk het geval was, 
werden de bezwaren van Jutphase kant ter zijde geschoven. In 1935 
kwamen bijna alle benodigde terreinen van het traject Utrecht-
Jutphaas in bezit van het Rijk, waarna werd begonnen met de 
aanleg van de kanaaldijken. 
In januari 1935 verschenen er in de dagbladpers berichten als 
zouden de werkzaamheden aan het Amsterdam-Rijnkanaal worden 
stopgezet. Technische en financiële tegenslagen zouden daaraan ten 
grondslag 

* Populair werden de draglines "IJzeren Man" genoemd. 
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liggen. Aanvankelijk werden deze berichten tegengesproken. Later 
bleken er wel degelijk grote moeilijkheden te zijn gerezen tussen de 
aannemer en Rijkswaterstaat. Het ging daarbij evenwel niet om het 
hoofdkanaal, maar om het Lekkanaal naar Vreeswijk. Als gevolg van 
grondverzakkingen en andere tegenvallers leed de onderaannemer 
aanzienlijke verliezen, waaraan hij tenslotte failliet ging. Nadat hij 
zich uit het werk had teruggetrokken, heeft de hoofdaannemer met 
een deel van het personeel en het materiaal van de onderaannemer, 
het werk voortgezet. In de zomer van 1935 waren er nieuwe 
problemen gerezen tussen de aannemer en Rijkswaterstaat. Een groot 
deel van de arbeiders, van wie het merendeel in werkverschaffing in 
dienst was, werd ontslagen. In augustus 1935 kwam het gehele 
project stil te liggen, en werd alle arbeiders ontslag aangezegd. Tij-
dens de daarop volgende onderhandelingen tussen de aannemer en 
Rijkswaterstaat werd een bevredigende oplossing gevonden, zodat 
het werk spoedig werd hervat. 
In 1936 kwam de "Hoge Brug" in de Overeindse weg gereed. In dat 
jaar werd ook een begin gemaakt met de bouw van de schutsluizen 
ter weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal in het 
Merwedekanaal. De Zuidersluis kwam in 1937 gereed. Deze sluis 
heeft een doorvaartwijdte van 12 meter en een nuttige schut-
kolklengte van 120 meter. De sluis kan door een dubbel stel 
sluisdeuren van een enkele in een dubbele schutsluis worden 
veranderd. 
In de zomer van 1937 werd begonnen met de bouw van de 
Noordersluis. Hier werden twee sluizen naast elkaar gebouwd; een 
grote en een kleinere. De grote sluis had dezelfde afmetingen als de 
Zuidersluis. De kleinere had een doorvaartwijdte van 7 meter en een 
nuttige lengte van 55 meter. 
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Overbrugging in den Overeindschen weg. 
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In 1937 verliepen de werkzaamheden zowel in Vreeswijk als in 
Jutphaas probleemloos. Hierdoor kon een deel van de opgelopen 
vertraging worden ingelopen. In het voorjaar van 1938 waren zowel 
het sluizencomplex in Vreeswijk, als ook het kanaalpand vanaf het 
Merwedekanaal tot Vreeswijk gereed. Op 23 maart 1938 werd de 
Beatrixsluis officieel in gebruik genomen. Aan de opening werd 
geen feestelijk tintje gegeven. De scheepvaart op zich had daar 
duidelijk wel reden toe: immers de "bottle-neck" in Vreeswijk kon 
worden gemeden. Maar voor Vreeswijk was de opening een zwarte 
bladzijde uit de geschiedenis. Het aanzien van de anders zo drukke 
Handelskade veranderde op slag in een rustige straat. 
Op 4 augustus 1939 volgde de ingebruikname van het traject 
Utrecht-Jutphaas. Van Amsterdam tot Vreeswijk kon nu worden 
gevaren zonder te moeten schutten. 
Zes weken eerder was de "Hoge Brug" over het Amsterdam-
Rijnkanaal bij het Huis de Geer in gebruik genomen. Ook deze 
ingebruikneming is uiterst sober gehouden: 
 
1939-21 juni: 
 
JUTPHAAS. Nieuwe brug in gebruik.-- De nieuwe brug, gelegen 
tusschen Jutphaas en Utrecht over het Amsterdam-Rijnkanaal, is 
vanmorgen in dienst gesteld. Aanwezig waren de Burgemeester, Mr. 
Hamers en zijn echtgenoote; voorts de gemeentesecretaris en Ir. 
Beckering Vickers van den Rijkswaterstaat. Het gezelschap maakte 
de eerste wandeling over de nieuwe brug en genoot daarbij van het 
schitterende uitzicht, dat men tot ver in de omtrek heeft." 
 

We willen dit artikel afsluiten met een analyse van 
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de invloed van de scheepvaartverplaatsing op de bevolking van 
Vreeswijk. Daaruit blijkt zeer nadrukkelijk, dat zij haar 
bestaansrecht vooral te danken heeft gehad aan de scheepvaart en 
scheepvaartindustrie. Nadat in 1892 de Koninginnensluis was 
geopend, steeg het inwonertal van 1469 op 1 januari 1890 tot 
3368 op 1 januari 1930. Die toename kwam nagenoeg geheel 
voor rekening van zich langs de Handelskade en Dorpsstraat 
vestigende middenstanders. Landelijk gezien kwam er in 1930 
gemiddeld één winkel voor per 52 inwoners. In Vreeswijk was 
die verhouding één op 38. Worden deze cijfers vergeleken met 
andere gemeenten met minder dan 5.000 inwoners, dan blijkt dat 
de winkelstand in Vreeswijk ongeveer 50 procent groter was. 
Deze grote winkelstand had, dank zij de vaak dagenlange 
wachttijden in Vreeswijk, een uitstekend bestaan. 
Die situatie veranderde op slag toen op 23 maart 1938 de 
Beatrixsluis geopend werd: de winkels langs de Handelskade 
bleven leeg. 
Een ongeluk komt nooit alleen. Alsof de scheepvaartverplaatsing 
nog niet genoeg was, trof Vreeswijk in 1938 nog een tweede slag, 
toen de Rijksweg Utrecht's-Hertogenbosch werd geopend. 
Daarmede ging ook het landverkeer letterlijk aan Vreeswijks neus 
voorbij. En ook dat had zijn weerslag op de middenstand van 
Vreeswijk. 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd een enquete 
gehouden onder de 90 winkeliers van Vreeswijk. Acht van hen 
weigerden aan deze enquete deel te nemen, terwijl tien anderen 
buiten beschouwing werden gelaten, omdat zij nog te kort in 
Vreeswijk woonden. Van de overige 72 hadden meer dan 50 een 
omzetdaling van 25 à 30 procent te lijden gehad. Negen 
winkeliers hadden het hoofd niet boven water kunnen houden en 
hun bedrijf gesloten. 
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Vreeswijk had zich te lang eenzijdig georiënteerd op de 
scheepvaart. Toen het daarvan doordrongen was, was het te laat. 
Voor hen gold dat, ten gevolge van een in het algemeen belang 
uitgevoerde verkeerstechnische verbetering, aanzienlijke 
bevolkingsgroepen ernstig werden gedupeerd. 
Ook kan gezegd worden dat de bevolking zelf in gebreke is 
gebleven tijdig maatregelen te treffen de nadelige invloeden van 
de scheepvaartverplaatsing op te vangen. Toen het de gevolgen 
voelde was het te laat. Er werden pogingen in het werk gesteld 
daarin te voorzien, maar die mislukten allemaal. Ook een beroep 
op de overheid mocht niet baten. De financiële toestand van de 
gemeente Vreeswijk had "de volle aandacht" van de regering, 
"maar Vreeswijk moest zich er van overtuigd houden, dat van 
spoedige hulp, gezien de ingewikkeldheid van de vraagstukken, 
waarvoor de regering stond", geen sprake kon zijn. Daarmee 
kon men het in Vreeswijk doen. 
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REDAKTIEMEMO' S 

Nieuwe leden. 
 
G. Drenth, Burg. de Geerplantsoen 20, 
Nieuwegein. 
Mevr. J. Arends-Veldhuis, Limperslaan 18, 
Nieuwegein. 
H. Idema, Sonatelaan 7, Nieuwegein. A. 
Smit, Mondriaanlaan 8, Nieuwegein. 
Mevr. G. Veen-Plagge, J. Sluyterslaan 231, 
Nieuwegein. 
 
Bibliotheek. 
 
Het afgelopen kwartaal is aangeschaft: 
Bijdragen en mededeelingen van het 
Historisch Genootschap, 53e deel. Een 

uitgave van Kemink en Zoon N.V. uit 1932. 

Rectificatie. 

De redactie is opmerkzaam gemaakt op een tweetal storende 
fouten in het "Cronyck de Geyn" van januari 1986, die wij 
hierdoor gaarne corrigeren. 
 
In het artikel "De geschiedenis van een bouwwerk" staat op 
pagina 29 vermeld: "Dit herenhuis diende vanaf 1913 tot 
woning van het hoofd van de St.-Nicolaasschool". Het is 
aanvankelijk mogelijk de bedoeling geweest om het hoofd van 
de te stichten school daarin te huisvesten, zo blijkt althans uit de 
ge- 
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meentelijke stukken, maar in 1913 is de St.-Nicolaasschool 
gebouwd met ernaast een woning voor het schoolhoofd. Het 
schoolhoofd heeft ná 1913 het pand dus niet bewoond. 
 
De heer A. Veldhuizen schrijft ons naar aanleiding van de foto-
rubriek (tekst op bladzijde 36), dat de Fabriek van Cockuyt niet in 
1926 is afgebrand maar in 1914. Hij geeft daarbij de volgende 
bijzonderheden: 
"De fabriek is afgebrand op de lste Pinksterdag in 1914; 'n 
stralend mooie zomerdag. Inderdaad is de fabriek bij de herbouw 
gemoderniseerd, wat betekende dat ze electrisch gingen draaien 
met de spanning van de gemeente Utrecht. 
Daaraan heeft Jutphaas het te danken, dat er al in 1915 electrisch 
licht was. Notabene midden in de mobilisatie van 1914-1918. De 
electrische aansluitingen waren er voor de huizen vanaf de RK 
Pastorie tot aan de fabriek van Cockuyt. (Uitsluitend dus langs de 
Herenstraat (red.)) 
Wat een weelde! 
De PUEM bestond toen overigens nog niet. In 19231924 volgden 
de wijken Nedereindseweg, Overeindseweg en Huis de Geer met 
de levering van electriciteit." 
 
Jaarprogramma. 
 
Onze jaarlijkse bustocht gaat dit jaar naar Leiden, waar een 
bezoek zal worden gebracht aan het Rijksmuseum voor 
Oudheden. De prijs voor deelname aan deze tocht bedraagt f 15,-- 
per persoon. Voor verdere gegevens verwijzen wij naar de 
separate circulaire. 
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Nota Historisch Museum Nieuwegein. 
 
Afgelopen maand is door de Commissie Historisch Museum 
Nieuwegein de nota afgerond welke moet uitmonden in de 
realisatie van een Historisch museum in de boerderij "IJsselstee". 
Tevens zal deze boerderij dan moeten gaan dienen als permanent 
onderkomen voor de Kring. De nota bestaat uit 59 pagina's en 
geeft o.m. een overzicht van bouwplannen, openstelling, 
inventaris, veiligheid, en onderhoud. Ook is een exploitatie-
begroting opgenomen. 
De nota zal op 3 april 1986 door het bestuur van de Historische 
Kring Nieuwegein aan vertegenwoordigers van B. en W. worden 
overhandigd. 
Wij hopen op een positieve besluitvorming door het 
Gemeentebestuur. Niet alleen de Historische Kring Nieuwegein is 
hiermee gebaat, doch ook de bevolking van Nieuwegein zou een 
attractie rijker zijn!!! 
 
Tentoonstelling in Wijk bij Duurstede. 
 
Van 5 april tot 19 mei zal in het Kantonnaal en Stedelijk museum 
te Wijk bij Duurstede een tentoonstelling worden gehouden over 
het leven in het verleden in het Kromme Rijngebied. Aanleiding 
tot deze tentoonstelling vormde de opgraving die de laatste jaren 
uitgevoerd is door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek te Amersfoort. Gewoonlijk duurt het enige 
jaren voordat de resultaten van dergelijke opgravingen openbaar 
worden gemaakt. De opgraving leverde echter zoveel boeiende 
informatie op over het leven van 1500 voor Christus tot 250 na 
Christus, dat het museum in samenwerking met het R.O.B. heeft 
besloten om al in het voorjaar van 1986 een tijdelijke 
tentoonstelling hierover te organiseren. 
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Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 13.3017.00 uur. 

Otto Pijpker 
*** 
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HET GROFFE SCHILDERSTUK" 
 
 
door: C.W. Coomans 
 
 
Enige tijd nadat het boekje "De Alexanderzaal" was uitgegeven en 
kort daarna gedeeltelijk was gepubliceerd in de Cronyck de Gein, 
6e jaargang nr. 2, werd mij door Mevr. Van der Molen, de laatste 
particuliere bewoonster van kasteel Rijnhuizen, een gedicht 
aangeboden. 
In dit gedicht staat een aantal wetenswaardigheden betreffende het 
beschilderde doek in de Alexanderzaal, die het schrijven van een 
aanvulling zeker de moeite waard maakt. 
Het gedicht, ondertekend door A.G. de Geer, is gedateerd juni 
1771, en geeft aan wanneer en door wie het doek werd geplaatst. 
Allereerst volgt hierna het gehele gedicht. Daarna zal ik er delen 
uitlichten die betrekking hebben op het beschilderde doek. 
 
 
RYNHUISEN IN DIGTMAAT BESCHREVEN 
 
De blijde tijd, die my niet nut'loos is ontvloogen, 
Zints ik u, waarde Plaats, verliet, een' andere 
koos, Gedoogt niet dat ik ooit, door naaberouw 
bewoogen, Zou wraken mijn vertrek; dog egter 
blijft altoos De hoogste agting voor U mijn 
gemoed vervullen, Aansien'lijk Buytengoed, dat 
andere overtreft 
Door een natuurlijk schoon! 't zijn geen' gemaakte 
krullen, Geen Beeld, of Grotwerk, dat uw luyster zoo 
verheft. Neen! 't is een lom'rig Bosch, 't zijn 
uytgestrekte Laanen, Wier weel'ge boomen steeds 
opschieten jaar op jaar; 'T zijn Boomgaards, Hooven, 
die om lof en roem elk maanen. 
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Het nut, 't vermaak, en 't schoon, vind men hier by 
malkaar. Naatuur wijkt hier voor kunst, wen die de 
vrugten stooven, Den Persik verwen wil met vroeg en 
cierlijk rood; Hem rijp en smaak'lijk maakt in kasten, 
als geen' Hooven Zijn pronkend met dit ooft. Wat is de 
vinding groot! Het versche water loopt hier in een reeks 
van gragten; De Visch gaat met de stroom, en raakt dus 
in de fuyk. De Jagt is afgepaalt, een vreemde moet zig 
wagten, Dat hy hier 't Veldhoen soekt, den Haas jaagt 
uyt de struyk. Heeft mijn beschouwing dus uw' velden 
afgeloopen, Rijnhuysen! sy gaat nu ook naa uw grootsch 
Kasteel, Dat meer is dan gemeen; 't sluyt zig 
gevoeg'lijk oopen Voor Vorsten; order, smaak en pragt 
heerscht hier geheel. Sie ik 't van buyten aan, 't 
schijnt tijd en weer te zarren; Dit vierkant Blok 
belooft een' laaten ouderdom. 'T heeft iets verheevens. 
Dog laat ik my niet verwarren, Terwijl ik binnen tree in 
al des cieraads drom. Zoo draa de voordeur my den 
toegang komt verleenen, In dit aanzien'lijk Huys, staa 
'k op den drempel stil, Beschouwende het wit der groote 
marmere steenen, Dat 't Voorhuys vrolijk maakt, en ligt 
verschaffen wil. De Kaamers gaa ik nu niet stuk voor 
stuk beschrijven; Die neegen in getal zijn, ruym en wel 
verdeelt; Mijn oog doorwandelt hun, en schijnt bepaald 
te blijven By wanden net bekleed, tapijt dat krijg 
verbeeldt: Vertrekken waarlijk schoon! schier nood'loos 
op te cieren! Dog thans ten hoogsten top van luyster nog 
gebragt Door kost'lijk Huysraad, dat een ruuwe hand moet 
vieren! Een Heerlijk Buytengoed heet dit in volle kragt. 
Dit groffe Schilderstuk word U nu aangebooden, Heer 
Vader! dat zeer flauw uw Heerlijkheyd vertoond, Uw 
Ridderhofstad, die uw arbeyd had van nooden, Toen gy 
daar woonen quaamt, gij siet uw vlijdt beloond: Geen 
boom bykans, (dit moet U tot genoegen strekken,) Rijst 
tot de wolken, die gy zelfs niet hebt geplant; Den 
wasdom, groot geluk! siet gy hun niet onttrekken: 
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De Zeegen plaatst zig hier, sy houd hier duursaam stand. 
Wie, die dees' plaats mogt sien een halve eeuw geleeden, 
Zou hem nu kennen? neen! 't is 't zelfde Goed niet meer; 
'T is alles nieuw, vercierd, verbeeterd; 't Huys is heeden 
Gantsch opgehaalt door U; elk roemd die tim'ring zeer:  
'T gebouw, door U voltooit, zy lang uw schoone wooning! 
Dat gy het Boomgewasch geheel volgroeit moogt sien:  
Leef hier steeds vergenoegd! geniet alhier verschooning  
Van rampen die 't geluk, den welvaard, weerstand biên,  
Leef hier met eene Vrouw, de lust van uwe oogen;  
Wel waardig om haar deugd haar' braaven Echtgenoot,  
Leef hier met Spruyten, die uw beyder vreugd verhoogen!  
Dus daall' het goede neer in mijner ouderen schoot! 
 
RIJNHUYSEN A. G. D E G E E R 

den 1 Junij 1771. van Oudbroekhuysen. 
 
 
 

In het eerste deel van dit gedicht roemt A.G. de Geer, nadat hij 
een andere woonplaats koos, de tuin van Rijnhuizen, en hoewel 
fraai beschreven, is dit voor de beschrijving van het doek in de 
Alexanderzaal niet van belang. Echter bij de regel: "In dit aan-
zien'lijk Huys, staa 'k op den drempel stil', wordt het in 
teressant. En dan: 

"By wanden met bekleed, tapijt dat krijg verbeeldt:" 

Hier komt toch duidelijk tot uiting dat het om het beschilderde 
doek gaat. Mocht men nog twijfelen, dan nemen de volgende 
regels die zeker weg: 

"Dit groffe Schilderstuk word U nu aangebooden, 
Heer Vader! dat zeer flauw uw Heerlijkheyd vertoond, Uw 
Ridderhofstad, die uw arbeyd had van nooden, 

  Toen gy daar woonen quaamt, gij siet uw vlijdt beloond:" 

De uitdrukking "Dit groffe schilderstuk" verwijst toch zeker naar 
de Alexanderzaal, en uit dit deel van het gedicht blijkt dat het 
doek door Jonkheer 
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Anthony Gustaaf de Geer aan zijn vader Jan Jacob de Geer, toen 
bewoner van het kasteel, ter afsluiting van een lange reeks van 
verbouwingen is aangeboden. Want wat leest men verder? 
  "Wie, die dees' plaats mogt sien een halve eeuw geleeden,  

Zou hem nu kennen? neen! 't is 't zelfde Goed niet meer; 
'T is alles nieuw, vercierd, verbeeterd; 't Huys is heeden 
Gantsch opgehaalt door U, elk roemd die tim'ring zeer:  

  'T gebouw, door U voltooit, zy lang uw schoone wooning!. 
 
Zoals vermeld, is het gedicht gedateerd juni 1771, zodat men gerust 
mag aannemen dat het doek in mei/ juni 1771 is geplaatst. 
In het boekje "De Alexanderzaal", hoofdstuk "Wie woonde er" heb 
ik uiteen gezet wie er als plaatser van het doek in aanmerking 
kwam. De laatste zin van dit hoofdstuk luidt: "Ook al kan ik het 
niet met bewijzen staven, ik ben er nu wel van overtuigd dat het 
doek geplaatst moet zijn in de periode 1738-1819, toen het kasteel 
in het bezit was van achtereenvolgens Jan Jacob de Geer (1731-
1782), Jonkheer Anthony Gustaaf de Geer (1782-1808) en van Jan 
Jacob de Geer (1808-1819)! De twee eigenaars, Jan Jacob en 
Anthony Gustaaf heb ik genoemd als mogelijke plaatser van het 
doek, als periode noemde ik 1738-1819. Nu, door het gedicht, 
weten we dat het in 1771 is geplaatst. In hetzelfde hoofdstuk schrijf 
ik: "Natuurlijk hoop ik, of beter, reken ik er op dat op een goede 
dag al deze beweringen waarheid zullen blijken te zijn als de 
ontbrekende bewijzen, na jaren lang vergeten onder een dikke laag 
stof op één of andere zolder te hebben gelegen, het daglicht weer 
zullen aanschouwen." De bewijzen, in de vorm van dit gedicht, 
hebben wel niet onder een dikke laag stof op een zolder gelegen, 
maar men kan wel stellen dat het boekje "De Alexanderzaal" en de 
publikatie daarover 
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in de Cronyck de Gein aanleiding zijn geweest dat dit gedicht na 
een zeer lange tijd het daglicht weer heeft aanschouwd. Daardoor 
zijn twee, tot dusver, nog onbeantwoorde vragen "wie plaatste het 
doek" en "wanneer werd het geplaatst" voldoende beantwoord. 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

VOOR U GELEZEN IN  
de Utrechtsche Courant van 23 
december 1833: 
 
Utrecht, den 21. December. 

De volgende berigten hebben wij nopens 
de hooge rivieren ontvangen: 
"VREESWIJK DEN 20. December. Heden 
avond 6 ure stond het water alhier onder 
nul of het noodpeil 1. el, 46 duim. 
In de laatste 24 uren was het zonder was of 

val.Door den aanhoudenden Z.Z. Westen storm heeft de dijk aan 
het OUDSLIJKER VEER, en even beneden den VEERDAM alhier 
eenige afslag bekomen". 
Nopens den buitengewoonen hoogen waterstand in de binnen 
rivieren dezer provincie hebben wij van den 20. den volgenden 
brief ontvangen: 
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"De Rijn en de Vecht hebben in de jaren tijds zoo lang achtereen 
niet op zulk eene hoogte als sints verscheidene dagen; maar 
daar dezelve genoegzaam overal zeer goed bedijkt zijn, heeft 
men voor als nog geen gevaar te vreezen. De meeste 
buitenwaarden staan intusschen onder water, hetgene, indien 
zulks lang duurt, zeer nadeelig is voor het daar gelegen hooi- en 
grasland, als wordende te veel doorwaterd en drassig. Met den 
IJSSEL is het erger gesteld. Deze is, zoo ver het de oudste 
menschen heugt, zoo hoog niet geweest. Tot IJSSELSTEIN toe 
kan zulks geen kwaad, als zijnde besloten tusschen goede dijken; 
maar aldaar verlaat de dijk den Ijsselkant en begeeft zich meer 
landwaarts in naar MONTFOORT. Te IJSSELSTEIN staan de 
meeste kelders onder water; zoo is het ook te MONTFOORT, 
waardoor groote schade aan de winterprovisie is toegebragt, 
vooral aan de aardappels in de kelders, welke, alvorens men 
dezelve had kunnen bergen, reeds meerendeels verdronken wa-
ren. Tusschen den IJSSEL en MONTFOORT is het nog erger 
gesteld. Het bouwland, aan den IJSSEL gelegen, staat 
,grootendeels blank, hetgeen zeer veel nadeel veroorzaakt aan 
die akkers, waarop winterkoren is gezaaid, hetwelk reeds begon 
uit te spruiten maar thans onder het water verstikt. Bij sommige 
boerderijen, aan den IJSSEL gelegen, staat het water op het erf, 
zoo dat de stutten der hooischelften, van onder in het water 
staande, wegspoelen of verrotten. De Sluis te MONTFOORT, 
welke de IJSSEL van de Vaart afscheidt, houdt op dit oogenblik 
nog maar 14 duimen, en het water is nog wassende; indien er 
dus geene spoedige verandering komt zou het IJSSELWATER 
ook LINSCHOTEN, enz. onder zetten en zich te WOERDEN met 
den RIJN vereenigen. De Vaart (een gegraven water, dat te 
Montfoort uit den IJssel komt en zich te Woerden in den Rijn 
uitstort) is ook buitengewoon hoog; evenwel 
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zullen de kaden aan weerszijden van dezelve het wel uithouden, 
als hebbende nog nooit veel te lijden gehad. 
"Tusschen MONTFOORT en OUDEWATER, alwaar de IJSSEL 
weder geregeld tusschen dijken ingesloten is, heeft dezelve aan 
het gehucht DE PLEIJT gisteren over den Dijk in den polder 
gestroomd, maar is niet, zoo als men hier en daar reeds verspreid 
had, doorgebroken. Al de Buitenwaarden staan tot OUDEWATER 
toe onder water, maar verder op kan dezelve hoegenaamd geen 
kwaad meer, als zijnde door stevige dijken ingeslo-ten tot 
IJSSELMONDE, waar zij zich in de MAAS ontlast. 
"Ook het vloedwater is bij menschen geheugen nimmer zoo hoog 
geweest, want van DE MEERN over MONTFOORT en 
OUDEWATER tot HAASTRECHT toe, is al wat men aan de 
Linkerzijde van den IJSSELDIJK ziet, een bare zee gelijk, en 
daar, waar nog zoo kort geleden eene menigte schoon rundvee 
graasde, huizen nu ontelbare onaanzienlijke scharen GANZEN, 
EENDEN, WILDE ZWANEN, 
enz. 11 
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KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 

Inbraak in kasteel Rijnhuizen 

door: Cor Coomans. 

Inleiding 

Enigzins verscholen achter struiken en bomen staat, omgeven door 
water, het kasteel Rijnhuizen. Toch is deze rust in de nacht van 3 
op 4 mei 1921 ernstig verstoord; een stel inbrekers hebben zich die 
avond door een gat in de voordeur te boren en te zagen toegang 
verschaft tot het kasteel. Een stille getuige van deze gebeurtenis is 
het later in het gat geplaatste stukje hout waarvan de naden vlakbij 
de deurknop nog zichtbaar zijn. De inbraak, in die tijd een 
spectaculair gebeuren, de achtervolging, de arrestatie door de 
politie en de behandeling door de verschillende rechtbanken zijn 
zeer uitgebreid in de Utrechtsche Courant weergegeven. 
Een dergelijke gebeurtenis mocht mijns inziens niet verloren gaan. 
Daarom heb ik gemeend alle krantenverslagen in dit artikel samen 
te voegen. 
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De inbraak. 
 
 
Jutphaas.--Inbraak.--INTERNATIONALE BANDIETEN.—  
In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 mei jl. hebben dieven 
door het zagen van een gat in de huisdeur zich toegang verschaft tot 
het kasteel "RIJNHUIZE" dat bewoond wordt door Mevrouw Van 
Hardenbroek van Lokhorst. 
Woensdagochtend begaf zich een bediende, die in de bijgebouwen 
sliep, naar het kasteel en bemerkte, dat naast het slot van de deur 
een gat was gezaagd waardoor de inbrekers de deur aan de 
binnenkant konden openmaken. Onmiddellijk werd de barones ge-
wekt en de burgemeester en de politie gewaarschuwd. Terstond liet 
de burgemeester een onderzoek instellen en het bleek dat er 
verscheidene kostbare zilveren voorwerpen vermist werden tot een 
bedrag van honderden guldens. De politie in Utrecht werd ge-
waarschuwd, het parket, terwijl ook de veldwachter Fortuin uit 
Harmelen een boodschap kreeg om met zijn hond naar Jutphaas te 
komen. Nadat laatstgenoemde aangekomen was, werd er dadelijk 
met het onderzoek begonnen. De hond werd aan verschillende 
voorwerpen lucht gegeven en deze liep direct naar de Vaartse Rijn. 
Een nader onderzoek bracht aan het licht dat 's avonds een 
motorbootje was gearriveerd bij het kasteel. De personen van het 
jachtje hadden in de loop van de avond nog een wandeling door het 
dorp gemaakt en waren weer aan boord gegaan en een eind verder 
om de hoek van de Vaartse Rijn ter hoogte van de Fabriek van C.J. 
Cockuyt en Co.weer aangelegd, altijd in de nabijheid van het 
kasteel. Dadelijk werd de mening geopperd, dat deze personen de 
diefstal bedreven hadden. Veld- 
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wachter Oosterkamp, de rijksveldwachter Elzinga en enige 
rechercheurs van Utrecht stelden per auto een nader onderzoek 
in. Intussen was de officier van Justitie uit Utrecht gearriveerd, 
die dadelijk enige vingerafdrukken van de deur en andere voor-
werpen liet maken. De auto met de inzittenden reed naar 
Vreeswijk, waar bleek dat het bootje om zes uur de sluis was 
gepasseerd. Nu ging men naar Vianen. Bij informatie bleek, dat 
het bedoelde bootje niet de schipbrug was doorgegaan en ook 
niet het Zederikkanaal opgegaan was. Dus was het in de richting 
van Arnhem gevaren. Te Culemborg meldde men, dat er een 
motorbootje was gepasseerd, te Beusichem idem, te Rhenen 
ook, doch te Wageningen niet. Het kon best zijn dat het bootje te 
Rhenen en te Wageningen niet gezien was, daarom reed men 
door naar Arnhem, doch daar bleek ook niets van dien aard te 
zijn voorbij gekomen. De burgemeester van Rhenen 
telefoneerde plotseling naar Renkum: "Genoemde boot houdt 
zich alhier schuil en is op weg naar Arnhem". De Renkumse 
politie was er als de kippen bij en ging ook met een motorbootje 
de rivier op. Weldra was de boot in zicht. Doch men was niet 
van plan zich zonder meer over te geven. Plotseling openden de 
bandieten het vuur en weldra was er op de rivier een 
revolvergevecht aan de gang. Lang konden de in het nauw 
gedreven inbrekers het niet uithouden, daar het bootje zwaar 
beschadigd werd en de politie van Renkum kordaat optrad. 
Voordat zij zich over gaven wierpen zij de buit en de revolver 
over boord. 
Men schijnt hier te doen te hebben met een internationale 
bandietenclub, want de heren waren in het bezit van kaarten van 
het buitenland, revolvers, bijlen, zagen, hamers en alles wat 
verder maar tot 
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het inbrekersvak behoort. Nadat zij gearresteerd waren, kwam 
de auto, waarvan de inzittenden o.a. de veldwachter Oosterkamp 
en Elzinga het bootje herkenden als hetgeen dat in Jutphaas 
gelegen had. De bandieten zijn te Renkum opgesloten en zullen 
zo spoedig mogelijk naar Utrecht overgebracht worden. Op de 
dieven werd nog een groot bedrag aan duits, oostenrijks en frans 
geld gevonden. Er mag hier geen woord van hulde ontbreken 
aan de burgemeester van deze gemeente en de politie waaraan 
het te danken is, dat de inbrekers gevat zijn. 

Nader meldt men nog, dat gisteren door schippers uit de Rijn is 
opgevist het pak, door de verdachten van de inbraak vóór hun 
aanhouding weggeworpen. Het bevatte in totaal 208 stuks 
tafelzilver. De verdachten zijn gisteren naar hier overgebracht. 
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PROVINCIENIEUWS 
 
 
Mei 1921 De arrestatie op de Rijn. 
In aansluiting op ons bericht van zaterdag inzake de arrestatie 
van een tweetal inbrekers in een motorboot op de Rijn, verneemt 
de "Tel." nog, dat in de namiddag van 4 mei de politie van 
Renkum telefonisch uit Rhenen bericht ontving, dat in aantocht 
was een motorjacht "Mascotte", dat vermoedelijk gestolen was 
en waarop zich inbrekers konden bevinden. Terstond begaven de 
politieagenten De Boer, Koopmans en Lamers zich in 
burgerkleding naar de rivier. De agenten De Boer en Koopmans 
gingen in een roeibootje de rivier op. Toen het jacht aankwam, 
sprong De Boer op het motorjacht, dat in volle gang was. Hij 
gelastte de stuurman op de wal aan te houden. Deze weigerde en 
wilde doorvaren naar Arnhem. De agent greep toen het stuurrad, 
waarbij een worsteling ontstond. De tweede persoon die aan 
boord was, wierp ondertussen een pak overboord. 
De stuurman had de agent bij de keel gegrepen, waarop deze 
zijn revolver trok en een tweetal schoten loste. Agent Koopmans 
in de roeiboot hield zich vast aan het jacht en werd door de 
tweede persoon belet zijn bootje aan het jacht te bevestigen. Al 
worstelende vielen agent De Boer en de stuurman in de kajuit. 
Toen wist ook agent Koopmans op het jacht te springen. Met de 
revolver in de hand trachtte hij De Boer te hulp te komen en 
schoot door de ruiten in de kajuit, waarin zich de beide dieven 
met De Boer bevonden. Een van de dieven wist daarop een 
revolver te grijpen en schoot op agent De B. zonder hem te 
treffen. Ten tweede 
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male wilde hij daarin verhinderd. ten de dieven te jacht naar de 
wal, hulp kwam en hen jacht onderzocht werd. Hierin bleken 
zich te schieten doch werd door Koopmans Ten slotte wisten 
beide agen overmeesteren en stuurden het waar de derde agent 
Lamers te bedwang hield, terwijl het 
in bevinden verschillende voor werpen van diefstal afkomstig, 
een geladen dubbelloops jachtgeweer, een Browning-revolver, 
twee dolkmessen, 150 scherpe patronen centraal vuur no. 16, 2 
scheermessen, 25 scherpe Browning-patronen, een compleet stel 
inbrekerswerktuigen, alsmede gummihandschoenen en 
touwschoenen. De beide dieven werden in verzekerde bewaring 
gesteld. Vervolgens is men gaan dreggen naar het pak dat 
overboord werd geworpen. Schipper Van Vliet wist het op te 
halen. Het bevatte zilveren voorwerpen, vermoedelijk afkomstig 
van de inbraak in een villa onder Jutphaas. Ook enige kistjes 
sigaren aldaar ontvreemd, werden op het jacht in beslag ge-
nomen. 
 
DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT 
 
7 Juli 1921: De villa-inbraak te Jutphaas. 
Donderdag 21 Juli, des middags half twee, zullen voor de Arr.-
Rechtbank alhier, terecht staan de beide Amsterdamsche 
inbrekers, die gearresteerd werden in verband met de groote in-
braak en diefstal van zilver te Jutphaas. Er zullen twee 
verdedigers optreden, n.l. Mr. Muller Massis en Francois 
Pauwels uit Amsterdam. 
 
18 Juli 1921: De inbraak te Jutphaas. 

-- Donderdagmiddag 21 Juli a.s. zal de Arr. 
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Rechtbank behandelen de geruchtmakende zaak tegen Klaas 
Toledo, 27 jaar, koopman, geboren en wonende te Amsterdam, 
deserteur van het Ned. leger en Cornelis de Gooyer, 32 jaar, 
koopman, geboren te Diemen en wonende te Amsterdam, 
gedagvaard wegens de inbraak te Jutphaas gepleegd. 
Beklaagden is volgens de dagvaarding ten laste gelegd: 
 
'dat zij tezamen en in vereeniging gedurende den voor de 
nachtrust bestemden tijd in of omstreeks den nacht van 3 op 4 
Mei 1921 te Jutphaas, met het oogmerk na te melden 
voorwerpen zich wederrechtelijk toe te eigenen, weggenomen 
hebben in de woning genaamd Kasteel Rijnhuizen, de 
navolgende zilveren voorwerpen: 

12 theelepeltjes, 18 vorken, 18 lepels, 6 kleine vorken, 6 
kleine lepels, 4 sauslepels, 4 groentelepels, 2 slalepels, 2 
slavorken, 24 vorken, 24 lepels, 12 kleine vorken, 12 kleine 
lepels, 1 soeplepel, 1 suikerstrooier, 1 mosterdlepeltje, nog eens 
18 vorken, 18 lepels, 12 kleine vorken, 12 kleine lepels, verder 2 
ontbijtkoeken, eenige sinaasappels, 2 kistjes met sigaren, eenige 
sigaretten, een zilverdoek, 4 servetten, alles toebehorende aan 
Jonkvrouw Ada Mathilda de Geer van Rijnhuizen, douarière 
baronesse G.C.D. van Hardenbroek van Lockhorst, althans een 
ander dan aan hen beklaagden of aan een hunner - hebbende zij 
beklaagden zich toen aldaar buiten weten en tegen den wil van 
genoemde rechthebbende bevonden, en hebbende beklaagden 
zich den toegang tot die woning verschaft en die weggenomen 
goederen onder hun bereik gebracht door eene opening te boren 
en te snijden - in elk geval te maken - in de voordeur van ge- 
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noemd kasteel, waarna het doenlijk was het slot van die 
voordeur te openen en grendelknippen terug te schuiven. 
Wat TOLEDO betreft, dat hij gedurende den voor de nachtrust 
bestemde tijd in of omstreeks den nacht van 3 op 4 Mei 1921 
te Jutphaas met het oogmerk na te melden voorwerpen zich 
wederrechtelijk toe te 
eigenen, weggenomen heeft in de woning genoemd Kasteel 
Rijnhuizen, de navolgende zilveren voorwerpen.... (men zie 
verder hierboven - Red. Utr.Crt.) Wat de GOOYER betreft, dat 
hij op of omstreeks 4 Mei 1921 te Vreeswijk, in elk geval in 
het Arrondissement Utrecht, althans Nederland, in zijn vaar-
tuig genoemd Mascotte, opzettelijk bovenomschreven, althans 
sommige dezer door diefstal - in elk geval door misdrijf - 
verkregen voorwerpen uit winstbejag heeft vervoerd". 
 
Deze beide zaken zijn samengevoegd en zullen dus als één 
zaak behandeld worden. Er zijn 13 getuigen gedagvaard; t.w. 
C. Witkamp te Vreeswijk; Joh. Grapendaal te Jutphaas; Mevr. 
Van Hardenbroek van Lokhorst te Jutphaas; Alb. Berkhof te 
Jutphaas; Anth. van Duuren te Jutphaas; G. van Woudenberg 
te Jutphaas; J. van Capelleveen te Vreeswijk; H. Elzinga te 
Jutphaas; J. Oosterkamp te Jutphaas; G. de Boer te Renkum; J. 
Kooiman te Renkum; J. van Vliet te Wilnis en H. van Vliet te 
Wilnis. 

Beide beklaagden zullen ook terecht moeten staan voor de Arr. 
Rechtbank te Arnhem terzake ernstig verzet met 
gebruikmaking van vuurwapens tegen de politie bij hun 
arrestatie in de gemeente Ede. 
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DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 
 
21 Juli 1921:  
De inbraak te Jutphaas. Hedenmiddag te half twee werd onder 
groote belangstelling van de zijde van het publiek, door de Arr. 
Rechtbank, voorgezeten door den Heer Jhr. Mr. Bosch van 
Oud-Amelisweerd, een aanvang gemaakt met de behandeling 
van de geruchtmakende zaak tegen Klaas Toledo, 27 jaar, 
koopman, geboren en wonende te Amsterdam, deserteur van 
het Nederlandse leger en Cornelis de Gooyer, 32 jaar, koop-
man geboren te Diemen en wonende te Amsterdam, ge-
dagvaard wegens de inbraak te Jutphaas gepleegd. Beklaagden 
is volgens de dagvaarding ten laste gelegd": 

"Dat zij tezamen en in vereeniging gedurende den voor de 
nachtrust bestemden tijd in of omstreeks den nacht van 3 op 4 
Mei 1921 te Jutphaas, met het oogmerk na te melden 
voorwerpen zich wederrechtelijk toe te eigenen, weggenomen 
hebben in de woning genoemd Kasteel Rijnhuizen, de 
navolgende zilveren voorwerpen: 12 theelepeltjes, 18 vorken, 
18 lepels, 6 kleine vorken, 6 kleine lepels, 4 sauslepels, 4 
groentelepels, 2 slalepels, 2 slavorken, 24 vorken, 24 lepels, 12 
kleine vorken, 12 kleine lepels, 1 soeplepel, 1 
suikerstrooier, 1 mosterdlepeltje, nog eens 18 vorken, 12 
kleine vorken, 12 kleine lepels, verder 2 ontbijtkoeken, eenige 
sinasappels, 2 kistjes met sigaren. eenige sigaretten, een 
zilverdoek, 4 servetten, allesbehorende aan Jonkvrouwe Ada 
Mathilda de Geer van Rijnhuizen, douaríère baronesse G.C.D. 
van Hardenbroel, van Lokhorst, althans een ander dan aan hen 
beklaagden of aan een hunner - hebbende zij be 
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klaagden zich toen aldaar buiten weten en tegen den wil van 
genoemde rechthebbende bevonden, en hebbende beklaagden 
zich den toegang tot die woning verschaft en die weggenomen 
goederen onder hun bereik gebracht door eene opening te boren 
en te snijden - in elk geval te maken - in de voordeur van 
genoemd kasteel, waarna het doenlijk was het slot van die 
voordeur te openen en grendelknippen terug te schuiven; 
althans wat Toledo betreft dat hij gedurende den voor den 
nachtrust bestemde tijd in of omstreeks den nacht van 3 op 4 
Mei 1921 te Jutphaas met het oogmerk na te melden 
voorwerpen zich wederrechtelijk toe te eigenen, weggenomen 
heeft in de woning genoemd Kasteel Rijnhuizen de navolgende 
voorwerpen.... (men zie hierboven - Verslagg. Utr. Crt.).; Wat 
DE GOOYER betreft, dat hij op of omstreeks 4 Mei 1921 te 
Vreeswijk in elk geval in het Arr. Utrecht, althans in Nederland, 
in zijn vaartuig genaamd Mascotte, opzettelijk 
bovenomschreven, althans sommige dezer door diefstal - in elk 
geval door misdrijf - verkregen voorwerpen uit winstbejag heeft 
vervoerd. 
 
 
DE 
RECHTERS 
21 juli 1921 
 
Rechters, de Heeren Jhr. Mr. de Marrees van Swinderen en 
Prof. Jhr. Mr. de Savornin Lohman (plv. rechter) het O.M. 
wordt waargenomen door Jhr. Mr. Calkoen en verdedigers de 
Heeren Mr. Muller Massis (voor Toledo) en Mr. Francois 
Pauwels (voor bekl. De Gooyer), beiden uit Amsterdam. 
De PRESIDENT stelt aan beklaagden de gebruike- 
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lijke vragen naar naam, leeftijd enz., waarna de griffier de 
dagvaarding voorleest. De OFFICIER VAN JUSTITIE Jhr. Mr. 
Calkoen, deelt mede nog een tweetal getuigen te hebben gedag-
vaard, zodat er thans 15 zijn, waarna hij nog voorlezing verzocht 
van de op schrift gestelde verklaringen van beklaagden tegenover 
den rechter-commissaris afgelegd en van hun recidive-extract, aan 
welk verzoek door den griffier voldaan wordt.  
De PRESIDENT: U zijt beiden al eens veroordeeld?  
BEKLAAGDEN beantwoorden deze vraag bevestigend.  
Beklaagde TOLEDO is veroordeeld geweest tot één maand 
gevangenisstraf, welke straf hij nog ondergaan moet en beklaagde 
de Gooyer tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan hij 2 jaar gezeten 
heeft, terwijl hem 1 jaar voorwaardelijk is kwijtgescholden. 
Eerst wordt beklaagde TOLEDO in verhoor genomen. 
De president tot TOLEDO: Bekent gij schuldig te zijn aan het u in 
de dagvaarding ten laste gelegde? 
Beklaagde TOLEDO: Ja, mijnheer de president. 
De PRESIDENT memoreert daarna uitvoerig de plaats gehad 
hebbende feiten reeds vroeger door ons vermeld, en in 't kort in de 
dagvaarding herhaald, en vraagt in verband hiermede nadere 
inlichtingen aan beklaagde TOLEDO. 
Beklaagde TOLEDO verklaart in verband hiermede in een boot, 
genaamd Mascotte, met DE GOOYER van Utrecht naar Jutphaas 
te zijn gevaren, in Kasteel Rijnhuizen in een viertal kamers te zijn 
geweest en de door hen gestolen voorwerpen in doeken gewikkeld 
naar de boot te hebben gebracht en dat in de boot o.m. lagen een 
jachtgeweer, jacht- en revolverpatronen en enkele 
inbrekerswerktuigen. 
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De PRESIDENT: Is De Gooyer met U in het kasteel geweest of 
heeft hij op den uitkijk gestaan?  
Beklaagde TOLEDO: Neen, mijnheer de president.  
De PRESIDENT: Hoe laat zijt gij in het bootje teruggekeerd? 
Beklaagde TOLEDO: Ik denk ongeveer drie uur of half vier in 
den morgen. 
De PRESIDENT: Waar was DE GOOYER toen U in het bootje 
kwam? 
Beklaagde: Die sliep toen. 
De PRESIDENT: Bent U daarop dadelijk weggevaren?  
Beklaagde TOLEDO: Neen, mijnheer, Ik ben gaan liggen en heb 
't daglicht afgewacht en ben toen gaan varen in de richting van 
Vreeswijk.  
De PRESIDENT vraagt vervolgens uit welke kasten TOLEDO de 
verschillende voorwerpen gestolen heeft.  
Beklaagde TOLEDO WEET ZICH DAT NIET MEER PRECIES 
TE HERINNEREN. hij weet wel een buffet te hebben 
opengemaakt. 
De PRESIDENT: Waar heeft U de pakken in het bootje 
neergelegd? 
Beklaagde TOLEDO: Op de WC en in het keukentje. 
De PRESIDENT: Waar wilde u met het bootje heenvaren? 
Beklaagde TOLEDO: Het doel was naar ARNHEM te gaan. 
De PRESIDENT: Hoe kwam U er toe te stelen?  
Beklaagde TOLEDO: Omdat ik geen geld had. 
De PRESIDENT: Maar de boot was toch van U. Wat kostte die? 
Beklaagde TOLEDO: Die heb ik voor f. 5100,- gekocht met de 
bedoeling haar weer te verhandelen.  
De PRESIDENT: Is U onder Renkum niet door de politie in 'n 
bootje aangehouden? 
Beklaagde TOLEDO: De man in het bootje zei de poli- 
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tie te zijn met de opdracht ons te arresteeren. 
De PRESIDENT: Heeft U daar niet geschoten op de politie? 
Beklaagde TOLEDO: Neen. 
De PRESIDENT: Nu, daar zullen we later wel meer van hooren. 
Maar waarom gooide U de pakken zilver over boord? 
Beklaagde TOLEDO: Om te ontkomen aan de verdenking van 
diefstal. 
De PRESIDENT: Wanneer hebt U DE GOOYER van de inbraak 
verteld? 
Beklaagde TOLEDO: Op den Rijn even voor Vreeswijk. De 
PRESIDENT: Wat zeide DE GOOYER toen hij de pakken zilver 
zag? 
Beklaagde TOLEDO: Hij gaf mij een standje. 
 
Hierop werd TOLEDO getoond de verschillende gestolen 
voorwerpen en de in beslaggenomen vuurwapenen, dolkmessen 
en inbrekerswerktuigen, enz. De rechters De Marees van 
Swinderen en De Savorin Lohman vragen hierna nog enkele 
nadere inlichtingen aan beklaagde TOLEDO. 
 
Vervolgens wordt beklaagde DE GOOYER in verhoor genomen. 
De PRESIDENT: U is met TOLEDO in de boot naar JUTPHAAS 
gevaren en was de boot Uw gemeenschappelijke eigendom? 
Beklaagde DE GOOYER: Ja, mijnheer de president. 
De PRESIDENT: Waarom had U een jachtgeweer in de boot? 
Beklaagde DE GOOYER: Ons doel was eenige dagen langs den 
Rijn op jacht te gaan. 
De PRESIDENT: Hebt U niet, toen U vlak bij Kasteel Rijnhuizen 
was, met elkaar over dat kasteel gespro- 
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ken en er naar gewezen. 
Beklaagde DE GOOYER: Ik stond in de kajuit en TOLEDO 
aan het roer. 't Is best mogelijk dat deze over het kasteel 
gesproken heeft, doch dan is dat aan mijn aandacht ontsnapt. 
De PRESIDENT: Was het niet vervelend den geheelen middag 
in de boot te blijven? 
Beklaagde DE GOOYER: Och neen, ik ben al om 9 uur naar 
bed gegaan. 
De PRESIDENT: Heeft TOLEDO U er niet over gesproken, dat 
op Rijnhuizen wel een goede slag te slagen zou zijn? 
Beklaagde DE GOOYER: Welneen, want dan zou ik vandaag 
niet hier gestaan hebben. 
De PRESIDENT: Hoezo? 
Beklaagde DE GOOYER: Wel, dan had ik direct een retour naar 
Amsterdam genomen. 

GETUIGENVERHOOR juli 1921: 

Als eerste getuige wordt gehoord Mevrouw Van Hardenbroek 
van Lockhorst (bewoonster van kasteel Rijnhuízen). Getuige 
was in den bewusten nacht op het kasteel aanwezig. Omstreeks 
drie uur in den nacht is zij even wakker geweest en heeft toen 
het geblaf van een hond gehoord. Om zes uur is haar verteld dat 
er ingebroken was en er in de buitendeur een gat zat; nader 
bleek dat er verschillende boorgaten in de deur zaten. Den avond 
tevoren was de deur gesloten met knippen en een ketting, die er 
des morgens af waren. Het gestolene vertegenwoordigt volgens 
getuige een waarde van plm. .f 5000,--. 
In de eetkamer vermiste getuige ongeveer de helft 
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van het zilver. 
Mr. Pauwels (tot getuige): Kan de overtrek van den stoel niet 
opgeschoven zijn den volgende morgen, toen bij ontdekking der 
inbraak alles in rep en roer was? 
Getuige: Dat acht ik hoogst onwaarschijnlijk, want zoo 
gemakkelijk gaat hij er niet af. 
Getuige C. Witkamp te Vreeswijk heeft op Dinsdag 3 Mei 
omstreeks 6 uur in den namiddag in Jutphaas een boot zien varen 
soortgelijk als later door de politie in beslaggenomen. Er zaten 
twee personen in, waarvan er een naar het kasteel Rijnhuizen wees. 
Later heeft getuige het bootje vlak bij het kasteel zien liggen. 
Getuige JOH. GRAPENDAAL te Jutphaas heeft op 3 Mei 
omstreeks 6 uur n.m. door den draaibrug over het Merwedekanaal 
een scheepje Mascotte genaamd doorgelaten, de gordijnen waren 
gesloten, terwijl het bootje zeer langzaam voer. Later heeft getuige 
dit teruggezien in Renkum: het is hetzelfde, dat thans nog in 
Jutphaas ligt. Volgens getuige kunnen er in de kajuit best twee 
personen slapen. Getuige ALB. BERKHOF te Jutphaas, huisknecht 
op Rijnhuizen, heeft omstreeks half elf in den avond van Dinsdag 3 
Mei alles op het kasteel gesloten, de buitendeur was toen 
ongeschonden. Den volgenden morgen zag getuige dat er in de 
buitendeur een groot gat en verschillende kleine boorgaten zaten 
terwijl het uitgevallen stuk aan den buitenkant van het kasteel op de 
brug lag. Getuige heeft gezien dat van de vier kamers, waar de 
inbrekers geweest zijn, de sleutels uit de deuren verdwenen waren, 
terwijl deze er den vorigen avond nog inzaten 
Getuige ANT. van DUUREN te Jutphaas, tuinbaas op 
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Rijnhuizen, heeft Woensdag 4 Mei des ochtends om 6 uur gezien, 
dat er een gat in de buitendeur zat en er ingebroken was. Getuige 
heeft toen direct de bewoonster gewaarschuwd. Later bemerkte 
getuige, dat er in den moestuin een lat was afgebroken, die den 
vorigen avond nog heel was. Omstreeks half acht des morgens heeft 
getuige ter hoogte van de afgebroken lat een hond zien snuffelen, 
waarna het dier den tuin doorliep en voor een bruggetje bleef staan. 
Getuige G. van WOUDENBERG te Jutphaas heeft in den vroegen 
morgen van Woensdag 4 Mei omstreeks 5 uur een bootje gezien, 
waarin 2 personen zaten, dat voorbij de fabriek van Cockuyt den 
kant van Vreeswijk opvoer. Getuige J. van CAPELLEVEEN te 
Vreeswijk heeft Woensdagochtend 4 Mei in de kom bij de 
Koninginnesluis aldaar een bootje gezien, dat later de Mascotte 
bleek te zijn. 
Getuige GEIJTENBEEK te Utrecht heeft in den avond van Dinsdag 
3 Mei omstreeks half twaalf nabij Rijnhuizen een motorbootje 
gezien, dat in de sloot tegenover de Schoolstraat vlak achter den 
moestuin van Rijnhuizen lag. Getuige kan niet verklaren, dat het de 
Mascotte was, ofschoon een bootje met de afmetingen van dit schip 
wel in de sloot kan liggen en niet een schuit, die veel grooter zou 
zijn. 
Getuige C. STREEFKERK te Vreeswijk was omstreeks 4 uur in den 
ochtend van 4 Mei in de Koninginnesluis aldaar om te schutten. Vlak 
achter zijn schip kwam een bruin motorbootje aan met den naam 
Mascotte; twee personen waren er in, die blijkbaar den indruk 
maakten het bootje te willen verlaten. Getuige heeft gezien, dat de 
langste (dat is DE GOOYER) aan het roer zat. Beide beklaagden 
worden 
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door getuige herkend: zij hadden haast, want zij vroegen met 
hun bootje te moeten voorgaan. Getuige heeft daarop echter 
geen antwoord gegeven. Getuige J. OOSTERKAMP, 
veldwachter te Jutphaas, is te Renkum geweest en heeft daar in 
het jacht verschillende gestolen voorwerpen, o.a. de kistjes 
sigaren inbeslaggenomen. Beklaagden weigerden hem 
inlichtingen te geven; die zouden zij den rechtercommissaris wel 
verschaffen. Op 't jacht heeft getuige ook nog gevonden een 
groote boor, die precies paste in de gaten van de buitendeur van 
het kasteel. 
Getuige H. ELZINGA, veldwachter te Jutphaas, heeft aan boord 
van het jachtje de Mascotte gevonden een doosje sigaretten, 
twee kistjes sigaren, een koek, een paar gummihandschoenen en 
twee latten, die naar later is gebleken, tot het latwerk van den 
moestuin behoorden. Getuige heeft in den moestuin voetsporen 
gezien, doch kan niet zeggen of zij van een of twee personen 
waren. Volgens getuige moet De Gooyer toen zijn kameraad 
Toledo in den nacht met een zwaar pak in de boot stapte wakker 
geworden zijn, door het schudden van het op eenigen afstand 
van den wal gelegen bootje. Getuige C. DE BOER, agent van 
politie te Renkum, herkent in beklaagden de personen, die zich 
bij hun arrestatie te Renkum zoo ernstig verzet hebben. 
Beklaagde De Gooyer, aan wien getuige zich van tevoren als 
politie had bekend gemaakt, heeft hem bij de keel gegrepen. 
Daarop is een ernstige worsteling ontstaan tusschen getuige en 
diens collega Kooiman en de beide beklaagden, waarbij getuige 
dacht dat het om hun leven ging, want er werd meermalen 
geschoten. 
Beklaagde DE GOOYER merkt op, dat getuige DE BOER 
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de zaak overdrijft en dat het eerst geschoten is door diens collega 
Kooiman, die na door DE BOER te hulp te zijn geroepen, van 
achteren door de kajuit heen geschoten heeft en maar lukweg 
raakschoot, zoodat DE BOER hem moest toeroepen: "Kerel, kijk uit, 
want anders raak je mij nog".  
De PRESIDENT: De kwestie van het verzet tegen de politie komt 
later voor de rechtbank te Arnhem in behandeling. 
Beklaagde DE GOOYER: De schietpartij was een poppekast, want 
er werd door de politie in het wilde weg geschoten. Volgens mij staat 
getuige DE BOER te liegen, dat hij het zelf gelooft.  
Getuige DE BOER verklaart nog uitdrukkelijk heel duidelijk door 
beklaagde DE GOOYER te hebben hooren roepen: "Schiet hem 
neer". 
Getuige J. KOOIMAN, eveneens agent van politie te Renkum, geeft 
nog enkele nadere inlichtingen over de worstelpartij op de boot. 
"Schiet hem neer" heeft getuige door DE GOOYER niet horen 
roepen. Getuige J. VAN VLIET te Wilnis heeft op Woensdag 4 Mei 
even voordat de worsteling op de Mascotte plaats had, een groot pak 
overboord zien werpen. Kort daarop heeft getuige hooren 
roepen:"Schiet hem door zijn d ……". Toen er een schot 
gevallen was werd het ding, waarmede was geschoten in het water 
gegooid door denzelfden persoon, die geschoten had. Getuige kan 
echter niet zeggen, wie dat geweest is. Op 7 Mei heeft getuige een 
pak, inhoudende het gestolen zilver, uit het water opgevischt. Op het 
oogenblik, dat het eerste schot viel, stonden beide beklaagden dicht 
bij het roer. Tenslotte werd nog gehoord getuige H. VAN VLIET te 
Wilnis, die op 7 Mei door zijn vader een wit pak heeft zien 
opvisschen, waarin verschillende in 
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doek gevonden zilveren voorwerpen zaten. 

REQUISITOIR 

 
De Officier van justitie, Jhr. Mr. Calkoen, kan kort zijn, omdat 
een sterke zaak niet veel toelichting behoeft. Vast staat, dat er op 
Rijnhuizen diefstal met inbraak is gepleegd en dat dit 's nachts is 
gebeurd. Vast staat ook, dat TOLEDO heeft gestolen, hetgeen 
deze overigens zelf heeft bekend. Hij blijft echter ontkennen en 
zal dit altijd blijven ontkennen, dat hij de inbraak met diefstal 
samen met DE GOOYER heeft gepleegd. Vast staat voorts, dat 
beide beklaagden samen in juli 1920 de Mascotte gekocht hebben, 
ermee naar Jutphaas zijn gevaren, daar het kasteel Rijnhuizen 
hebben opgenomen en dat het bootje in de sloot tegenover de 
Schoolstraat heeft gelegen, terwijl het voor spreker vaststaat, dat 
dit feit door beiden tesamen moet zijn gepleegd. Beklaagde 
TOLEDO is enige keren heen en terug van het kasteel naar het 
bootje geweest en er tenslotte teruggekeerd met een zwaar pak, 
zodat spreker het zeer onwaarschijnlijk acht, dat DE GOOYER 
zelfs niet wakker zou zijn geweest. Het onderzoek heeft uitgewe-
zen, dat de vier kamers minutieus doorzocht zijn; tal van 
aanwijzingen zijn er om dat te bewijzen. Waar TOLEDO bekend 
heeft in 3 kamers te zijn geweest, moet een ander wel de vierde, 
nl. de heerenkamer, doorzocht hebben. Zeer onwaarschijnlijk acht 
spreker het dat pas enige tijd later TOLEDO aan DE GOOYER 
over de diefstal heeft verteld. Was deze werkelijk onschuldig aan 
de inbraak geweest, dan had hij - om alle verdenking op hem te 
voorkomen - aanstond aan TOLEDO moeten verzoeken 
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om hem direct af te zetten en wel zo gauw mogelijk terug te 
keren. En was DE GOOYER werkelijk onschuldig, waarom dan 
toen de politie te Renkum aan boord van de Mascotte kwam en 
heel kalm om enkele inlichtingen verzocht, direct agent DE 
BOER bij de keel gegrepen? Daartoe bestond voor een 
onschuldige toch geen enkele reden, hoogstens voor zijn kame-
raad TOLEDO. Een kleine aanwijzing is voorts, dat in de boot 
twee paar gummi-schoenen zijn gevonden. Hulde brengt spreker 
aan getuige WITKAMP, die de morgen van de inbraak al direct 
op het idee kwam, dat DE GOOYER en TOLEDO de inbraak 
gepleegd zouden hebben, waardoor het onderzoek zeer kon 
worden bespoedigd. Voorts bracht spreker hulde aan de voort-
varendheid van de veldwachters ELZINGA en OOSTERKAMP 
en aan de beide politie-agenten uit Renkum voor hun kranige 
houding. Spreker noemt beide beklaagden brutale en gevaarlijke 
personen. Het hen ten laste gelegde acht spreker bewezen en een 
feit van zeer ernstige aard met de verzwarende omstandigheid 
van recidive. Hun optreden noemt spreker zeer brutaal en 
gevaarlijk voor hun medemensen. De eis van de spreker luidde: 
Tegen beklaagde TOLEDO, die gedeeltelijk bekende, VIJF 
JAAR GEVANGENISSTRAF en tegen de beklaagde DE 
GOOYER, die niet heeft bekend en reeds eerder een ernstige 
inbraak pleegde, ZES JAAR GEVANGENISSTRAF, met aftrek 
van het voorarrest van beiden. 
Beklaagde DE GOOYER houdt nog een korte zelfverdediging 
en blijft alle schuld ontkennen. 
 
PLEIDOOIEN 
 
Mr. Muller uit Amsterdam, verdediger van TOLEDO, verklaart 
als zijn mening, dat zijn cliënt volle- 
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dig heeft bekend. Verzwaring van zijn kameraad kan van hem 
niet geëist worden. Spreker kan mededelen, dat TOLEDO, 
door de officier als een gevaarlijk mens geschetst, een zeer 
zenuwachtig persoon is, die ontzettend opziet tegen 
vrijheidsberoving en daar buitengewoon slecht tegen kan. De 
recidive van een maand gevangenisstraf, die TOLEDO nog on-
dergaan moet, moet hier niet meegeteld worden tot verzwaring 
van zijn straf; feitelijk heeft hij nog een blanco strafregister. 
Beklaagde TOLEDO is gedeserteerd. Uit vrees om een maand 
te zitten, heeft hij zich nog niet aangemeld. Dit is de aanleiding 
geweest, dat hij is gaan zwerven, voortdurend voortgejaagd 
door de angst door de politie te worden opgepakt om een 
maand gevangenisstraf wegens desertie te ondergaan. 
Van de grote gevaarlijkheid van TOLEDO is spreker niets 
gebleken. Spreker meent, dat TOLEDO, die feitelijk voor de 
eerste maal terechtstaat - het feit van desertie laat spreker 
buiten beschouwing - minder streng behoort te worden 
gestraft, reden waarom spreker met nadruk clementie bepleit. 
Mr. Francois Pauwels uit Amsterdam, verdediger van DE 
GOOYER, begint met een woord van hulde te brengen aan het 
beleid van de president en aan het Openbaar Ministerie, dat 
kleine snippertjes papier tot een vlieger heeft weten samen te 
stellen, ook al gaat die vlieger ditmaal niet op. Spreker kan 
zich niet indenken, dat de rechtbank, deze zaak gehoord, zijn 
cliënt DE GOOYER zal veroordelen. Een woord van protest 
moet spreker doen horen tegenover de rechter-commissaris, die 
schijnbaar onder de invloed van Multatuli's woorden: 
"Barbertje moet hangen", pressie op tal van manieren heeft 
uitgeoefend om beklaagde DE GOOYER tot bekentenis 
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te brengen en ook getracht heeft verschillende getuigen 
te intimideren. Doch Barbertje zal niet hangen, want 
Barbertje moet vrij. 
Volgens spreker was het doel van de reis met de boot een 
geoorloofd doel, nl. het op jacht gaan. Spreker heeft 
reeds in tal van inbraakzaken gepleit, doch kan 
verzekeren, dat wat op de boot in beslaggenomen is, 
geen echte inbrekerswerktuigen zijn. Het vinden van de 
twee paar schoenen zegt niets; ze kunnen best van een 
ander zijn; gepast zijn ze niet, zodat niet bewezen is, dat 
ze de beklaagden passen. Dat zij naar het kasteel Rijn-
huizen gekeken hebben, is een compliment voor de 
bewoonster. Zou spreker langs het kasteel zijn gekomen, 
dan had hij er wellicht ook naar gekeken. Dat DE 
GOOYER niet wakker geworden is, toen zijn kameraad 
s' nachts in de boot stapte, lijkt spreker zeer aannemelijk. 
Immers TOLEDO liep op gummi~ schoenen en DE 
GOOYER, die wel geen geheelonthouder zal zijn, was 
prettig in slaap gevallen en sliep rustig. Hij kan er toch 
niets aan doen, dat hij niet wakker geworden is. Dat de 
hond rechtdoor naar de brug achter in de moestuin is 
gelopen zegt niets. In Duitsland loopt een politiehond, 
die geen spoor kan vinden, altijd ofwel naar het station 
ofwel naar de haven (gelach). Spreker kan wel zeggen 
als verdediger met politiehonden steeds op de meest 
aangename wijze te hebben samengewerkt (gelach). 
Op het niet wakker worden van DE GOOYER toen TO-
LEDO in de boot kwam, wil spreker nog even terug-
komen: spreker wijst er nl. op, dat het toch herhaaldelijk 
voorkomt, dat als een man 's nachts laat thuis komt en bij 
zijn vrouw in bed stapt, zijn rustende eega er niet wakker 
van wordt. 
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Welnu tussen beide beklaagden was er nog een grote 
tussenruimte in de boot. Spreker betreurt het, dat de Arnhemse 
rechtbank in verband met de Renkumse zaak de 
gevangenneming van DE GOOYER heeft gelast, want anders 
zou hij van het mooie weer nog vanavond kunnen genieten, 
wat zeker gebeurd zou zijn. Nu zal spreker zijn 
invrijheidsstelling NIET verzoeken. Spreker concludeert tot 
vrijspraak. De OFFICIER VAN JUSTITIE komt met nadruk 
op tegen de beschuldiging door Mr. Pauwels gericht tegen de 
rechter-commissaris, door spreker genoemd een van de 
gemoedelijkste rechterlijke ambtenaren die we hebben en een 
man die de zaken steeds zo objectief en consciëntieus mogelijk 
behandelt. Spreker acht deze ambtenaar zeer hoog en moet een 
scherp protest laten horen tegen de beschuldiging van Mr. 
Pauwels. 
Uitspraak woensdag 27 Juli om half tien 's ochtends. 
 
DE 
UITSPRAAK 
Juli 1921: 
 
Hedenmorgen deed de Arr. Rechtbank uitspraak in de zaak 
tegen KLAAS TOLEDO, 27 jaar, koopman, geboren en 
wonende te Amsterdam, deserteur van het Ned. Leger en 
CORNELIS DE GOOYER, 32 jaar, koopman, geboren te 
Diemen en wonende te Amsterdam, die donderdag 21 Juli jl. 
terechtstonden wegens diefstal met braak van tal van zilveren 
en andere voorwerpen in de nacht van 3 op 4 Mei jl. gepleegd 
in Kasteel Rijnhuizen te Jutphaas. Beide beklaagden werden 
door de rechtbank schuldig gevonden aan diefstal en 
veroordeelde: TOLEDO tot 32 jaar en DE GOOYER tot 4 jaar 
gevangenisstraf, met aftrek van 
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het voorarrest voor beiden. 
Mr. Muller Massis te Amsterdam pleitte donderdag 21 Juli jl. 
voor beklaagde TOLEDO clementie, terwijl Mr. Francoís 
Pauwels uit Amsterdam als verdediger van DE GOOYER tot 
vrijspraak geconcludeerd had. 
 
IN HOGER BEROEP 
 
september 1921: INBRAAK TE JUTPHAAS.  
Uit Amsterdam seint men ons: Voor het Gerechtshof alhier 
stonden heden in hooger beroep terecht de koopman K. 
TOLEDO, 27 jaar en C. DE GOOYER, 32 jaar. Zij hebben zich 
voor de Utrechtsche Rechtbank te verantwoorden gehad voor het 
inbreken in het kasteel Rijnhuizen onder Jutphaas. Er werden 215 
stuks zilver gestolen, toebehoorende aan de bewoonster Jkvr. De 
Geer van Rijnhuizen, douarière Baronesse G.C.D. van 
Hardenbroek van Lockhorst. 
De Utrechtsche Rechtbank veroordeelde TOLEDO tot 32 jaar 
gevangenisstraf en DE GOOYER tot 4 jaar. De Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie vroeg bevestiging van het vonnis der 
Utrechtsche Rechtbank met verandering van de straf voor 
TOLEDO tot 5 jaar en tot 7 jaar voor DE GOOYER, omdat deze 
een recidivist is. 
De behandeling van het pleidooi duurt voort. 
 
September 1921:  
inbraak in het kasteel Rhijnhuizen. 
 
Bij de voortgezette behandeling voor het gerechtshof van de zaak 
tegen K. TOLEDO en C. DE GOOYER beschuldigd van inbraak 
in het kasteel Rhijnhuizen te Jutphaas schetste Mr. H. Muller 
Massis, als ver- 
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dediger van TOLEDO optredend de levensloop van de jonge 
man, die in de laatste tijd een zwervend leven had geleid en 
financieel zeer diep gezonken was op de bewuste dag toen hij 
met DE GOOYER zich met de motorboot in de nabijheid van 
het kasteel Rhijnhuizen had bevonden en daar de inbraak had 
gepleegd. Sprekers cliënt had van de aanvang af verklaard de 
inbraak geheel alleen te hebben gepleegd. Indien hij dit deed om 
zijn kameraad te sparen dan pleitte dit zeer voor hem doch ook 
indien dit juist was, was dit een bewijs van zijn goede inborst. 
Immers, hoe gemakkelijk zou hij niet geloofd zijn indien hij de 
schuld op DE GOOYER had geworpen, die reeds herhaalde 
malen voor inbraak had terechtgestaan? Pleiter meende dat een 
lichtere straf aan beklaagde TOLEDO opgelegd moest worden 
en beval zijn cliënt in de clementie van het gerechtshof aan. Mr. 
Francoís Pauwels trad als verdediger van DE GOOYER op. 
Pleiter betoogde, dat alles er op wees, dat de inbraak door één 
persoon was gepleegd. De beweringen van de procureur-
generaal, die het tegendeel had trachten te bewijzen, bestreed hij 
achtereenvolgens. 
Pleiter wees er op dat de bekentenis van TOLEDO, dat hij alleen 
de inbraak had gepleegd verzwarende omstandigheid was voor 
zich zelf en wees op het onwaarschijnlijke dat TOLEDO deze 
verklaring zou hebben afgelegd, indien deze niet juist was. Plei-
ter meende dat het wettig en overtuigend bewijs tegen DE 
GOOYER niet was geleverd en meende dat deze vrijgesproken 
moest worden. 
Beklaagde DE GOOYER hield in hartstochtelijke woorden zijn 
onschuld vol en smeekte het Hof hem niet te veroordelen. 
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De uitspraak zal over 14 dagen plaats hebben. 
 
LAATSTE 
BERICHTEN  
11 Oktober 1921. 
 
Het gerechtshof te Amsterdam heeft heden in hoger beroep 
uitspraak gedaan inzake de inbraak in het kasteel Rijnhuizen bij 
Jutphaas in de nacht van 3 op 4 Mei. Er werden toen een aantal 
zilveren en andere voorwerpen gestolen. Hiervoor hadden voor de 
rechtbank alhier terecht gestaan de 27-jarige K. Toledo en de 32-
jarige Cornelis de Gooyer, beiden recidivist. Toledo bekende, De 
Gooyer ontkende. Zij werden veroordeeld tot 32 en 4 jaar. Door de 
advocaat-generaal van het gerechtshof te Amsterdam was 5 en 7 
jaar geëist. 
Het Hof meende dat het primair ten laste gelegde was bewezen en 
veroordeelde heden beiden tot vier jaar gevangenisstraf. 
De Gooyer vond deze straf onmenselijk. De president gelastte de 
beklaagden weg te brengen, waartegen De Gooyer zich in de 
beklaagdenbank verzette. Door vijf veldwachters werd hij 
weggeleid. 
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EEN NASTUKJE VAN DE INBRAAK TE JUTPHAAS 
Zaterdag, 19 November 1921 
De rechtbank te Arnhem deed uitspraak in de zaak tegen Toledo en 
De Gooyer die zich, zoals men zich herinneren zal, bij hun 
arrestatie op de Rijn bij Renkum krachtdadig tegen de politie 
verzet hebben. Een formeel revolver-gevecht werd geleverd. 
Beklaagde Toledo werd vrijgesproken, daar de rechtbank het 
wettig en overtuigend bewijs niet geleverd achtte. De Gooyer werd 
veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. De eis tegen beide 
was één jaar en drie maanden. 
 
HET REVOLVERGEVECHT OP DE RIJN 
Dinsdag, 22 November 1921. 

De officier van justitie van de rechtbank te Arnhem heeft appèl 
aangetekend tegen de uitspraak van vrijdag jl. waar C. de G. 
wegens gewelddadig verzet tegen de politie werd veroordeeld tot 
vier maanden gevangenisstraf en zijn medebeklaagde K.T. van de 
tegen hem ten laste gelegde poging tot doodslag werd 
vrijgesproken. 
 
NASCHRIFT 

Of deze appèl aantekening van de officier van justitie voor C. 
de G. en K. T. nog consequenties heeft gehad is mij niet bekend. 
Verdere berichten na 19 November 1921 heb ik in de courant niet 
kunnen vinden en bij de arrondissementsrechtbank in Arnhem 
deelde men mij mede dat door het oorlogsgeweld in 1944 het 
gehele archief was verwoest. Hierbij wil ik het dan ook laten. 
Echter de zegswijze "Misdaad loont niet" komt bij deze affaire 
goed tot z'n recht. 
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februari 1986, heeft het bestuur van de Historische Kring 
Nieuwegein zijn taken als volgt verdeeld: 
 
Voorzitter: P. Daalhuizen 2e voorzitter: H.J. 
ter Maat Penningmeester: W. Oudshoorn 2e 
penningmeester 
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ledenadministratie:        Mevr. J. Verbaan  
Secretaris: G.M. Wissink 
2e secretaris: C.W. Coomans 
Leden: H.C.M. van Drogenbroek 

M.A.A. Lockefeer 
W.B. Heins 
A. Pijpker. 

Otto Pijpker. 
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Nieuwegeinse munten (3)  

Door: Marijn Lockefeer. 
 
 
Deze derde aflevering behandelt drie Friese munten uit de 17e en 18e eeuw. De 
oord en de duit uit 1780 zijn op het Kerkveld gevonden, de andere duit op de 
Blokhoeve. 
 
a) De uitdrukking " hij kijkt of hij zijn laatste oordje versnoept heeft " zal 

menigeen van u kennen. Ik betwijfel of iedereen weet dat 't hier om een 
muntstuk gaat, dat 2 duiten of een kwart stuiver waard was. 
De oord werd aanvankelijk in zilver geslagen, sinds 1575 ook in koper. Dit 
gebeurde in 't kader van de geldpolitiek tijdens het begin van de 80-jarige 
oorlog. Immers de stroom van biljoenen stuks kleingeld, die in de noordelijke 
gewesten werd aangemaakt, werd stopgezet en in plaats daarvan werden de 
koperen duit, penning, halve duit en oord in omloop gebracht. Vooral het 
slaan van de laatste munt heeft de Staten een winstje opgeleverd (de munt was 
licht en het koper goedkoop!). Het aanmaken ging in de republiek tot 1669 
door en in de Zuidelijke Nederlanden tot 1794. 
De afgebeelde oord (afb. A) dateert uit 1620 en hij heeft een (anoniem) 
borstbeeld op de afgebeelde zijde, met de Latijnse spreuk NISI DOMINUS 
VOBISCUM ("als de Heer niet met ons is"). Links en rechts van dit beeld 
staan de letters F en 0. De andere kant toont het Friese 
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wapen met de tekst MO(NETA) NO(VA) ORDINUM FRISAE 
1620 ("nieuwe munt van de Staten van Friesland). 

  

  
Afb. A. 
 
b) De duit, ongetwijfeld als munt bekender (een achtste stuiver 

waard, zoals U zeker al hebt berekend) werd aanvankelijk ook 
in zilver geslagen en wel vanaf de 14e eeuw. Sinds 1573 is hij 
ook in koper geslagen en in de 17e en 18e eeuw was hij de 
kleinste eenheid in ons muntstelsel. Wat het zilvergeld betreft, 
was de voorraad kleingeld uit de 17e eeuw voldoende voor het 
gebruik in de 18e eeuw (uit welke tijd de hier besproken duiten 
stammen). Slechts af en toe mochten de provincies, door de 
Staten gemachtigd, een vaste quote uitgeven. 
Naast deze incidentele aanmakingen van zilvergeld, werd 
regelmatig kopergeld aangemaakt, vrij vaak als 
speculatieobject. 
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Pogingen om vreemde munten (dat wil zeggen uit andere provincies) 
te weren, leidden tenslotte tot een sanering rond 't jaar 1702. 

Afbeelding B toont 'n duit uit 1780, afbeelding C 'n duit uit 1716. 

  Afb. B. 

  

  
  

Afb. C. 
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De St. Nicolaaskerk en neo-gotiek.  

Door: Henk van Wiggen. 
 
In het in 1983 door de Historische Kring uitgegeven boek 
'Jutphaas... verleden tijd' schrijven de auteurs van Hoofdstuk IV 
'Schets van het Rooms-katholicisme in Jutphaas' dat architekt 
Tepe opdracht krijgt tot het bouwen van een "echt Nederlandse 
dorpskerk, uitgevoerd in baksteen, in de 15e eeuwse bouwstijl 
aansluitend bij de grote voorbeelden van de middeleeuwse 
gothiek". Op 11 mei 1875 wordt deze kerk, de St. Nicolaaskerk 
te Jutphaas, plechtig ingewijd door mgr. Schaepman. De kerk is 
geheel in neo-gotische stijl gebouwd. In het boek wordt verder 
niet uitgeweid over de neo-gotiek. Daarom in dit artikel enige 
opmerkingen over deze bouwstijl. 
 
Van alle kunstuitingen leent een bouwwerk zich als geen ander 
voor het uitdrukken van macht, status en rijkdom. Juist ook in de 
architektuur gaven de opgravingresultaten in de 18e eeuw aanzet 
tot het kreëren van gebouwen naar klassiek voorbeeld. Door de 
archeologische studies die in de 18e eeuw waren gemaakt, was 
de kennis van deze voorbeelden, vooral van de Griekse, veel 
nauwkeuriger geworden. In plaats van een vrije behandeling van 
de historische stijlen kwam men steeds meer tot het kopiëren 
ervan. Oorspronkelijk van de klassiek-Romeinse architektuur, 
maar daarnaast ook van de Griekse. 
 
Voor de Franse absolute monarchen hadden steeds Romeinse 
bouwwerken als voorbeeld gestaan bij het bedenken en laten 
uitvoeren van grootse plannen. 
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Oostzijde St. Nicolaaskerk. 
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Wanneer na de Franse revolutie de bourgeoisie macht en 
aanzien verwerft, wil ook zij zich gezeteld zien in fraaie huizen 
en paleizen in neo-klassieke stijl. 
Ook stijlen als gotiek en barok werden opnieuw gebruikt. Deze 
stijlnabootsingen worden neo-stijlen genoemd, naar het griekse 
woord 'neo' dat 'nieuw' betekent. De naam gotiek is in de 16e 
eeuw ontstaan in de Italiaanse renaissance. De kunst van de 
middeleeuwen werd toen, in tegenstelling tot de klassieke 
kunst, als barbaars beschouwd alsof deze kunst van de Goten 
afkomstig was. De Goten behoorden tot de volkeren die Rome 
hadden verwoest. In de 18e eeuw veranderde deze mening 
onder invloed van de Romantiek die de middeleeuwen als 
bloeitijd van de christelijke beschaving zagen en de bouwkunst 
van dat tijdperk bewonderden. De naam gotiek is later 
gebleven, maar niet meer bedoeld als barbaars. 
Gotiek is de benaming voor een stijl in de Europese 
middeleeuwse kunst van ca. 1150 tot ca. 1420 (in Italië) en tot 
ca. 1500 (in Noord-Europa). De vormen die het beeld van de 
gotische stijl bepalen, zijn ontstaan in de kerkelijke bouwkunst 
van Frankrijk, in het gebied van ile de France, tussen ca. 1130 
en 1150. Enkele algemene kenmerken zijn 
- het streven naar omhoog (verticaliteit) 
- het vermijden van -dikke muren en het daarvoor 

in de plaats verschijnen van vele en grote ramen. 
Deze eigenschappen waren eerst technisch te verwezenlijken 
door de nieuwe konstruktiemogelijkheden van het 
kruisribgewelf met steunberen en luchtbogen en de daarmee 
nauw samenhangende spitsbogen. Aan de buitenzijde veel 
versiering met beeldhouw- 
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werk, vooral bij de portalen, en met bouwornamenten. Bij de 
versiering van het interieur legt men zich vooral toe op het 
maken van gekleurde ramen. In Engeland waar de gotiek nooit 
geheel was verdwenen, vond in de eerste helft van de 19e eeuw 
een ware herleving van de gotiek plaats in de architektuur. Na 
het hoogtepunt van het neo-klassicisme in het eerste kwart van 
de eeuw beheersten voorts de verspreiding en de geestelijke 
herleving van de gotiek de bouwkunst. 
Ook in Nederland ontstond een toenemende belangstelling voor 
de middeleeuwen. 
Naast de klassieke vormen worden ook bier gotische vormen 
toegepast. Als een vroeg voorbeeld kan het orgel in de Dom van 
Utrecht genoemd worden. (gebouwd tussen 1825 en 1831 door 
de orgelbouwers Jonathan en Johan Bätz) 
Belangrijke invloed is uitgegaan van koning Willem II die een 
persoonlijke voorkeur voor de gotiek had. In zijn jeugd had hij 
enige jaren in Engeland doorgebracht en in Oxford rechten 
gestudeerd. De vele middeleeuwse universiteitsgebouwen in 
deze stad hadden grote indruk op hem gemaakt. Nadat hij 
koning van Nederland en België was geworden, liet hij 
verscheidene gebouwen ontwerpen in een stijl die in hoofdzaak 
aan de Engelse gotiek was ontleend. 
In de Nederlandse kerkelijke bouwkunst is de gotiek, ofschoon 
dit toch een zeer kerkelijke architektuur was, pas na 1850 
aanvaard. Het klassicisme bleef tot die tijd nog gehandhaafd. 
Van grote invloed op de verdere ontwikkeling van de neo-gotiek 
in de kerkbouw was het herstel van de hiërarchie in de 
katholieke kerk in Nederland in 1853. 
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FPT460       Grondplan St Nicolaaskerk 
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Door een overeenkomst tussen Rome en de Nederlandse regering 
kon de katholieke godsdienst weer onbelemmerd worden 
uitgeoefend wat na de reformatie in de 16e eeuw niet meer 
mogelijk was geweest. Het land werd weer in bisdommen 
verdeeld en het kerkelijk leven kon zich overal ontplooien. 
Kerkgebouwen ontbraken in vele gevallen. De oude kerken uit de 
middeleeuwen waren in eigendom overgegaan naar de 
Nederlandse hervormde kerk en konden in de meeste gevallen 
niet teruggegeven worden. Er ontstond een grote 
bouwbedrijvigheid voor het oprichten van nieuwe kerken en het 
lag in de geest van de tijd dat gepleit werd voor een teruggrijpen 
naar de gotiek. 
De belangrijkste architekt van deze tijd was dr. P.J.H. Cuypers 
(1827-1921). Hij had grote belangstelling voor de middeleeuwen. 
Hij leidde de bouw van een groot aantal kerken verspreid over 
geheel Nederland, bijvoorbeeld de St. Vituskerk in Hilversum. 
Naast Cuypers heeft de reeds eerder genoemde Utrechtse 
architekt Alfred Tepe (1840-1905) in belangrijke mate 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de neo-gotiek in Nederland. 
Hij studeerde van 18611864 aan de Bau-Akademie in Berlijn 
waar hij klassiek werd opgeleid. Zijn belangstelling ging echter 
uit naar de middeleeuwse architektuur. In 1872 vestigde Tepe 
zich in Utrecht waar hij toetrad tot het St. Bernulphusgilde. Het 
was een groep jonge r.k.-kunstenaars die de kerkelijke kunst, 
geïnspireerd op middeleeuwse voorbeelden, tot nieuw leven 
wilden brengen. Tepe heeft van het begin af zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de Nederlandse gotiek, zowel wat 
vormgeving als materiaal betreft. De meeste van de vele kerken 
die 
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Tepe heeft gebouwd, zijn van baksteen. Natuursteen komt 
slechts spaarzaam voor. 
De St. Michaëlskerk in Schalkwíjk (gebouwd in 1879) en de 
St. Nicolaaskerk te Jutphaas zijn goede voorbeelden van de 
baksteengotiek die Tepe bij zijn kerkbouw nastreefde. 
 
Het bouwen in neo-stijlen is in de 19e eeuw soms ontaard in 
een maskerade waarbij gebouwen in allerlei stijlen werden 
'aangekleed'. Bij de voorstanders van een rationele 
vernieuwing van de architektuur gaf dit aanleiding tot scherpe 
kritiek. Toen in het begin van de 20e eeuw de vernieuwing 
steeds meer veld won, raakten de neo-stijlen uit de tijd. De 
goede bouwwerken in neo-stijlen worden tegenwoordig weer 
meer gewaardeerd wegens de historische en bouwkundige 
waarde die zij bezitten. Dit geldt ook voor de St. Nicolaaskerk 
in Jutphaas, die reeds bij de bouw nationaal en internationaal 
veel aandacht trok. 
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FOTO-RUBRIEK. 

Vreeswijkse Zwembaden; 1986 in meer dan één opzicht een 
jubileumjaar! 

De foto-rubriek in dit zomer-nummer van het Cronyck kunnen 
we niet beter beginnen dan met een foto van de Vreeswijksche 
Zwem- en Badinrichting. In meerdere opzichten is 1986 
namelijk voor de Vreeswijkse zwembaden een jubileumjaar. 

 Op 20 juni 1931, 55jaar geleden dus, is de hier afgebeelde 
zwem- en badinrichting in gebruik gesteld. En deze zomer is het 
25 jaar geleden, dat „Watergein" in gebruik is genomen. 
 De eerste Vreeswijkse Zwem- en Badinrichting was gelegen in 
wat tegenwoordig de Jachthaven is tegenover het Bejaarden-
verzorgingstehuis. Prachtig gelegen dus aan de Lek met basins, 
die door drijvende bruggen van elkaar waren gescheiden. Zo 
gingen de afzettingen probleemloos met de eb en de vloed op en 
neer. Jaarlijks werden in het bad grote zwemfeesten gehouden. 
Op 29 juli 1933 schreef de Utrechtsche Courant een artikel over 
de vordering van de bouwwerkzaamheden van de nieuwe 
Lekbrug. De krant schrijft:" De eerste betonnen proefpaal werd 
reeds geheid, teneinde de juiste lengte der te heien palen te 
kunnen vaststellen. Enkele dagen geleden zijn wij naar 
VREESWIJK getogen, ten einde bij den aanvang van dit 
grootsche gebeuren eens een kijkje te gaan nemen. Bij het 
prachtige zomerweer leverde de Lek een heerlijk schouwspel. 
Van den dijk ziet men op de breede kronkelende rivier, waarop 
vele zeilen en schoorsteenen een levendig 
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schouwspel bieden. Het drukke autoverkeer trekt over de 
SCHIPBRUG; het wordt tijd, dat een moderner oeververbinding 
een sneller en gemakkelijker overtocht mogelijk maakt. Bij den 
noordelijken oprit der brug ligt de ZWEMSCHOOL die bij het 
heerlijke weer natuurlijk een krioelende menigte in zich bergt. 
Langs een serie ijsco-karretjes bereiken we over den dijk het 
werk,.." 
 
In 1934 is de Zwem- en Badinrichting totaal gerenoveerd. De 
kosten zijn betaald uit de opbrengsten van een loterij; er zijn toen 
duizend loten van een kwartje verkocht! Kunst Na Arbeid 
begeleidde de feestelijke heropening op 18 mei. In 1935 gingen 
ook de kinderen van het Schippersinternaat naar de Zwem- en 
Badinrichting om er zwemmen te leren. Om dit korte stukje 
historie wat "triest" te beëindigen: op 16 juli 1937 werd het 
zwembad door een fikse storm ernstig beschadigd. 
 
In de zomer van 1961 was Vreeswijk opnieuw een van de eerste 
gemeenten in deze omgeving, die een nieuw en modern zwembad 
opende: WATERGEIN. Mensen uit Vreeswijk, Vianen, Jutphaas 
en IJsselstein vonden en vinden er vertier. En wie herinnert zich 
niet de vele en indringende acties uit het begin van deze tachtiger 
jaren om WATERGEIN open te houden, niettegenstaande de 
nabijheid van het nieuwe Merwestein. TERECHT IS 1986 VOOR 
DE VREESWIJKSE ZWEMBADEN DUS EEN 
JUBILEUMJAAR! 
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VOOR U GELEZEN IN...............  
 
de Utrechtsche Courant van 7 april 1925: 
 
STADSNIEUWS.--Belangrijke aanhouding.-
- De Gemeenteveldwachter JACOBS en de 
Rijksveldwachter JANSEN te JUTFAAS 
hebben Zondagavond omstreeks 7 uur te 
Utrecht een belangrijke arrestatie gedaan, 
welke waarschijnlijk verstrekkende gevolgen 

zal hebben. 
Deze arrestatie heeft zich als volgt voorgedaan: 
Zondagochtend onder den dienst in de R.K. KERK te 
JUTFAAS, verliet een man de kerk, voor zijn mond een zakdoek 
houdende, voorgevende dat hij onwel was geworden en 
derhalve de kerk moest verlaten. Bij het beëindigen van den 
kerkdienst wilden verscheidene kerkgangers zich weder per 
fiets naar huis begeven. Een dezer personen, de heer P., be-
merkte dat zijn fiets verdwenen was. Deze stelde onmiddellijk 
de POLITIE hiermede in kennis. Toevallig was er een persoon 
in de kerk aanwezig, die den weggegane had herkend, als een 
schilder, wonende te Zuilen, maar zijn naam herinnerde hij 
zich niet meer. Onmiddellijk begaven de hierboven genoemde 
politieagenten zich naar Zuilen. Naar het opgegeven 
signalement heette deze persoon De L., maar hij was reeds 
geruimen tijd vertrokken uit Zuilen, en woonde waarschijnlijk 
te Utrecht. Daarna begaf de POLITIE zich naar Utrecht, doch 
aan het opgegeven adres was hij niet bekend. Door 
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een nader onderzoek te Zuilen, wist men te weten te komen dat 
bedoelde persoon te Utrecht woonde in de A. Tasmanstraat. 
Genoemde agenten begaven zich naar genoemde straat, doch 
bedoelde persoon was niet thuis. Omstreeks 7 uur kwam hij 
evenwel met zijn vrouw thuis en werd terstond gearresteerd. 
Bij een huiszoeking stond het gestolen rijwiel op één der 
kamers, terwijl op zolder achter een Zaken een nieuwe 
damesfiets ontdekt werd. Van de heerenfiets had men reeds de 
lantaarnhaak en de bagagedrager afgenomen en deze 
bevestigd aan de damesfiets. De arrestant werd overgebracht 
naar de politiepost in de J.P. Coenstraat, alwaar een 
voorloopig verhoor werd afgenomen. De recherche werd in 
kennis gesteld met de in het huis aanwezig zijnde damesfiets. 
Later in den avond werd de arrestant overgebracht naar 
JUTFAAS, waar, nadat de formaliteiten welke aan de 
arrestatie verbonden zijn, zullen zijn beëindigd, hij 
overgebracht zal worden naar Utrecht en aldaar ter 
beschikking zal worden gesteld. 
Het mag zeker een succes voor genoemde agenten heeten, dat 
zij deze diefstal zoo spoedig tot klaarheid hebben weten te 
brengen. 
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WIST U DAT................. 
 

..de nota "Historisch Museum Nieuwegein" door ons in grote getale 
is verspreid onder vele instanties die met monumentenrestauratie te 
maken hebben! 

  ..we zo proberen op alle mogelijke plekken de aandacht te vestigen 
op de broodnodige restauratie van de Kinderboerderij! 

  ..we een pakkende tekst zoeken voor een sticker voor ons museum! 
   ..we de bekende slogans als: "I Historisch Museum Nieuwegein"  
      of "De Historische Kring doet het in zijn museum" niet geslaagd      
      vinden! 
   ..de Historische Kring dit jaar medewerking verleent aan het Cursus-

project in deze gemeente met een cursus:"Ken de geschiedenis van 
je woonplaats!" 

..het Veerhuis en Sint Jan in Vreeswijk dit jaar een jubileum vieren! 

..de Historische Kring daarbij aanwezig is met een expositie van 
foto's,   ansichten en archeologische vondsten! 

..het bestuur "zwaar" zit te dubben over onze huisvesting zolang de 
Boerderij Geinoord 12 nog geen museum is! 

..ook u suggesties kunt doen voor een onderkomen! 
 ..ook de vraag gesteld kan worden:"Hebt u nog een optrekje over?"! 

..onze deelname aan de"Open Dag 1986" van het 
F.O.M. weer een succes is geworden! 

..na de laatste ledenvergadering de bestuurstaken 
ongewijzigd zijn gebleven! 

..er wèl een MUSEUMCOORDINATOR is benoemd en dat dat de 
heer C. Coomans is! 
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...de werkgroep Archief en Documentatie een typiste 
en/of lid voor de werkgroep nodig heeft (tel. 03402 - 
31637) 

...alle medewerkers van dit Cronyck u graag een prettige 
vakantie toewensen 
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C R O N Y  C K D E G E Y  N 

oktober 1986 8ste jaargang, nr.  4.  
 

KWARTAALUITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN  
 
 
DE VREESWIJKSE MOLENGESCHIEDENIS 
 
 
door: G. de Waard 
 
 
Voorwoord 
 
Het was begin mei 1984 dat wethouder Hagenaar van Nieuwegein 
als voorzitter van de stichting "Behoud Beschermd Dorpsgezicht 
Vreeswijk" de eerste paal sloeg voor de bouw van drie 
woningen aan het Frederiksoord. 
Met de bebouwing van het "gat" was de stichting weer een stapje 
verder om de bebouwing van de dorpskern Vreeswijk in stijl te 
voltooien. 
Bij dat gat vullen bleef het niet, de volgende stap was de 
restauratie van een kunstwerk dat onder diverse namen de 
geschiedenis is doorgekomen en dan hebben we het over "het 
Volmolengat, Spuisluis, Rijkshulpschutsluis, en Inundatiesluis." 
Ook de restauratie van het voornoemde is voltooid, maar 
jammer is het dat een zeer karakteristiek ele- 
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ment uit het Vreeswijkse is verdwenen en dan doel ik op 
windmolen Oog 't Zeil. 
Deze windmolen verdween door slopershamers uit het
Vreeswijkse. Het hiervolgende artikel vertelt iets over de
vreeswijkse water- en windmolen. 

 
De waterhuishouding 
Vreeswijk kon in het verleden beschouwd worden als een 
vooruitgeschoven post van de stad Utrecht. 
Het heeft dan ook zijn opkomst en bloei te danken gehad 
aarr de ondergang van het voormalige kerspel 
't Gein.1) 
Toen in 1285 de machtige Hollandse Graaf Floris V bij

een van zijn acties in de niet aflatende strijd tegen de
bisschoppen van Utrecht de Hollandse IJssel bij het Klaphek
afdamde, was de positie van het Gein in gedrang gekomen
alsmede die van de stad Utrecht. De laatste zag zich verstoken
van een verbinding met open water, in dit geval een verbinding met
de Lek. Floris V die nu invloed had in het Stichtse gaf in
1285 het stadsbestuur van Utrecht toestemming een nieuwe
vaart naar Vreeswijk te graven vanaf Jutphaas. De "nye vaert"
liep dood op de Wiersedam of dijk. 
Goederen bestemd voor het Utrechtse werden overgeslagen
over de dam van de ene schuit in de andere. Het overladen
van de aangevoerde goederen was toch wel tijdrovend en erg
arbeidsintensief en werkte ook nog kostenverhogend. 
Om deze omslachtige schakel uit te schakelen werd na veel 
beraad in 1373 een voor die tijd waterstaatkundig hoogstandje 
uitgevoerd in opdracht van de Utrechtse stadsregering. 
Dit hoogstandje bestond uit het maken van een "verlaat" of 
sluis welke werd aangelegd aan de oostzijde van de Wiersdam 
of dijk. 
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Toen de sluis bedrijfsklaar was, werden de beletselen 
weggegraven en kon de sluis in bedrijf genomen worden. 
Het geheel zal van een zeer bescheiden afmeting zijn geweest en 
was geheel met hout uitgevoerd. Door de aanleg van het sluisje 
bereikte men niet alleen een haast onbelemmerde vaart van en 
naar Utrecht uitgezonderd dan het schutten, maar ook het inlaten 
via de sluis van "vers" water was voor de stad van levensbelang. 
Door bij Vreeswijk water in te laten kon men de Utrechtse 
grachten "spoelen" en afwateren via de Vecht naar de Zuiderzee. 
Het spoelen van de grachten was belangrijk voor de 
volksgezondheid. De grachten werden immers enerzijds gebruikt 
als stortplaats, anderzijds werd er grachtenwater geput voor 
huishoudelijk gebruik. In 1472 werd de vaart van Utrecht naar 
Vreeswijk uitgediept en daar waar nodig breder gemaakt en aan-
gepast. 
Ondanks de verbinding naar het open water bleek toch ook het 
sluisje zijn beperkingen te hebben. Bij zeer lage waterstanden op de 
rivier De Lek bleek de drempel in de sluis te hoog om voldoende 
water naar binnen te kunnen spuien. 
Vooral in de zomermaanden leverde het doorstromen grote 
problemen op, omdat dan vaak door een aanhoudende 
oostenwind het lekwater laag bleef, zodat zelfs het schutten 
van de schuiten problemen gaf.2) 
 
De watermolen

 

De stadsregering van Utrecht was zeer ingenomen toen het in 1638 
van de Staten van Utrecht toestemming kreeg om de 
watertoevoer en de doorspoeling van de grachten te bevorderen 
door ten oosten van de schutsluis in Vreeswijk een duiker voor 
waterinlaat te 
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bouwen. 
De Staten van Utrecht verleenden een subisidie van 1/3 van de
bouwkosten. Vreeswijk was en is nu nog (het gebied rond de
oude sluis) gedeeltelijk grondgebied van Utrecht. 
Het werd wel de Hoge Heerlijkheid Vreeswijk genoemd en had
ook een eigen bestuur. In de volksmond noemde men het
Vreeswijk a.d. Vaart of kortweg "de Vaart". Nog in hetzelfde
jaar van toestemming werd met de aanleg van de duiker voor de
waterhuishouding begonnen. 
Zoals gemeld werd deze duiker oostelijk van de (oude) sluis 
door de Lekdijk heen gegraven. Met een grote bocht werd er 
vanaf de duiker een toeleidingskanaal gegraven achter het dorp 
Vreeswijk om, waarop een aansluiting met de Vaartserijn werd 
gemaakt. 
De stadsregering was ingenomen met deze waterstaatkundige 
voorziening. Zij had een goed oog voor praktische zaken en 
besloot dankbaar gebruik te maken van de mogelijkheden die de 
waterinlaat hen bood. Daar de waterinlaat zo zou worden gemaakt 
dat er een groot verval in het water ontstond, bouwde men pal 
achter de duiker een waterrad die door de druk van het 
inkomende water in bedrijf zou worden gezet. Het waterrad 
aangedreven door het inkomende Lekwater zou op zijn beurt een 
Volmolen3) aandrijven welke aan 
het waterrad gekoppeld was. 
Vermoedelijk is, toen de duiker werd gebouwd, de gedachte 
opgekomen om er een watermolen achter te bouwen om op deze 
wijze door verhuur van de Volmolen wat van de bouwkosten 
terug te verdienen. Vermoedelijk zijn duiker en watermolen 
gelijktijdig gereed gekomen en in bedrijf gesteld. Zo meende 
de stad Utrecht op een geregelde watertoevoer te kunnen rekenen 
en ook een jaarlijkse pacht te kunnen innen 
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WERKING "ONDERSLAGMOLEN" 
1 = molenbrug 
  
2 = duiker voor waterkering (dijk) 

3 = de slinger om de schuif voor watertoevoer te regelen 

4= het inkomende water wat druk geeft op het waterrad  

5 = hoogte buiten water (of boezemwater)
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van de molenaar die de watermolen van de stad huurde 
Het toeleidingskanaal werd al gauw naar de molen genoemd en
kreeg van de bevolking de naam "Volmolengat". 
De waterinlaat via de duiker voldeed prima, maar de exploitatie
van de volmolen leverde weldra problemen op. 
Het bleek namelijk, dat bij laag water op de Lek het 
binnenkomende water zo weinig druk op het scheprad 
uitoefende dat deze niet in beweging kwam. Het gevolg was dat in 
deze periode de molen stil stond. 
Een ander probleem was er als het binnenwater te hoog stond.
Dan sloot men de schuif in de duiker en kon de molen niet
werken. 
Ondanks al deze belemmeringen en in weerwil van bezwaren
werd de volmolen in 1646 door de stad Utrecht verpacht voor de
niet geringe som van f 850,-- per jaar. In de daarop volgende
jaren manifesteerden de problemen rond de molen zich pas
goed. Bij ongunstige waterstanden stond de molen soms weken
achtereen stil, waardoor de Vroedschap gedwongen was
remissie (vermindering) van de huurpenningen aan de molenaar
toe te staan. 
Bij deze moeilijkheden kwam nog, dat als de molen bij gunstige
waterstand in bedrijf was, deze het binnenwater zo hoog
opstuwde, dat herhaaldelijk de polders gelegen aan de
Vaartserijn onder water dreigden te lopen. 
Zo bleek op 25 oktober 1654 de volmolen om bovengenoemde
reden in opdracht van de stadsregering in één jaar tijd een half
jaar te hebben stilgestaan. Om deze reden kreeg de molenaar een
pachtremissie van Fl 250,- 
Ook de scheepvaart ondervond hinder van het door de 
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Hier bij een lage waterstand in de Lek is goed de dam te zien die gestort is voor de 

Landhoofden van wat eens de Rijkshulpschutsluis was. 
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volmolen opgestuwde water, maar ook het schutten door de sluis 
werd er door bemoeilijkt. Vooral de laatste bezwaren leidden 
ertoe dat men in overweging nam de volmolen buiten werking te 
stellen 
Op 7 december 1657 bepaalde de Vroedschap, dat de volmolenaar
door een deurwaarder de huur zou worden opgezegd. 
Op 5 oktober 1658 verleenden de Staten van Utrecht
goedkeuring om de volmolen buiten bedrijf te stellen en de 
molen te slopen. 
De afbraak van de molen betekende niet dat de duiker zijn 
betekenis verloor, want de voorzieningen waren voor de 
watertoevoer onmisbaar gebleken. Het volmolengat is in latere 
stadia (1817) omgebouwd tot hulp-schutsluis en heeft zo m.b.t. de 
waterhuishouding altijd een functie gehad. )4 

 
De windmolen Oog in 't zeil 
Naast de volmolen was er in Vreeswijk ook nog een 
rosmolen5) en een standerd korenmolen. Daar Vreeswijk aan de 
Lek op een strategisch punt ligt, is het vaak doelwit van 
strijdende partijen geweest. 
Menigmaal werd het dorp aan de vaart inclusief de korenmolen 
platgebrand. Van deze strijdtonelen zijn diverse prenten 
gemaakt waarop een verwoest dorp te zien is. Op deze prenten 
is ook de Vreeswijkse korenmolen te zien in een hoedanigheid 
waarvoor het woord molen niet meer op zijn plaats is, maar 
waarvan men eerder kan spreken van een puinhoop. Deze 
windmolen was eigendom van de toenmalige burgemeester van 
Utrecht, de heer Dirck van Ravenswaay. De eerste steen van 
deze molen die in 1666 gebouwd werd, werd gelegd door de al 
genoemde Van Ravenswaay. 
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De Rijkshulpschutsluis met rechts het Frederiksoord omstreeks 1910. 
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Dit blijkt uit de fraaie steen die in de molenromp was 
aangebracht. Het opschrift van deze steen luidt: "Van 
Ravenswaay heeft van dese molen gelydt den eerste steen op 29 
juny 1666". 
Voordat deze molen werd gebouwd, stond er te Vreeswijk de al 
genoemde standerdmolen, die vermoedelijk uit de 16e eeuw 
stamt. 
Het zou goed kunnen zijn dat deze molen door het strijdgeweld 
het loodje heeft moeten leggen, waardoor men genoodzaakt was 
een nieuwe molen te bouwen. Daar Van Ravenswaay niet 
onbemiddeld was en de belangen die hij in Vreeswijk had, zou 
het best zo geweest kunnen zijn dat de oude standerdmolen ook 
zijn eigendom was en dat hij daarom deze korenmolen er voor in 
de plaats heeft laten bouwen. Deze molen droeg de zeer 
toepasselijke naam van "OOG int ZEIL" men had namelijk vanaf 
de plaats waar de molen stond een prachtig uitzicht over de 
rivier de Lek en op het stadje Vianen. 
Deze molen werd in 1672 inclusief het dorp Vreeswijk in een 
puinhoop veranderd door franse soldaten. Hiervan getuigt een 
"Memorie van Schade" die de weduwe van Dirck van 
Ravenswaay had opgesteld. "Schade opgelopen aan hare 
goederen veroorzaakt door de militie van de koninck van 
Vranckrijck in den jaere 1672". 
Van Ravenswaay blijkt dus het tijdelijke voor het eeuwige
verwisseld te hebben. Op de memorie van schade treffen we o.a. 
aan: 
"In den eerste; haere huysinge met sijn toebehoorn
"afgebrant, daer de Swaen uythanckt weerdich "f 6000,-
guldens. 
"Een huysinge digt bij de kerck als voorn afgebrant, "weerdich  
f 2000,- guldens. 
"T huys de Moeriaen als boven, weerdich f 4000,"guldens. 
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"Aan waeren, meublen als anders ontrooft, affgenomen "ende 
verbrant weerdich f  2050,-. 
"Een nieuwe coorn moole, 't rontsel afgebroocken, "deuren 
ende vensters wech genoomen ende daerin "schietgaaten 
gemaeckt ende alles van binnen bedorve "ende ondermijnt ende 
met groote coste is gedigt ge"worden, dat daer ene schade aen is 
van f  1000,-. "Een rosmole met een huysken afgebrocken, 
weerdich 
"f 5 0 0 , - " .  
Naast de vele schadegevallen, waarvan de weduwe Van
Ravenswaay slechts een voorbeeld was, leed de bevolking van 
Vreeswijk veel verlies door een of meerdere opgelegde 
brandschattingen (soms geld om brand en plunderingen af te 
kopen). 
Zo werd in november 1673, de Fransen waren reeds op de 
terugtocht, Vreeswijk een brandschatting opgelegd van 500 
gulden, "Of anders de meulen sell springen ende Vaert geheel 
afbranden". 
En zo was Vreeswijk vaak een mikpunt van geweld, tussen 
diverse strijdende partijen. Ondanks het geweld gaat de tijd 
verder en komen we in het jaar 
1850. 
Zo rond het jaar 1850 stonden er in ons land het grootste aantal 
windmolens en wel zo'n 11.000 molens in allerlei soorten en 
maten. 
Rond datzelfde jaar stonden er op het voormalige Vreeswijk drie 
windmolens, te weten één windwatermolen in de polder "Klein 
Vuilcop". 
De tweede molen was ook een windwatermolen aan de 
molenvliet, die uitmonde op de Schalkwijkse wetering, gelegen in 
de Wierse-veld polder nabij de buitenplaats de "Bongenaer". (= 
nu industrieterrein de Wiers/Plettenburg) 
Beide watermolens zijn gesloopt voor de aanleg van het 
Amsterdamrijnkanaal. 

De derde molen was de uit de puinhopen van 1672 her- 
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Vreeswijk zoals het zich vertoonde in 1672 door toedoen van de Fransen. 
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bouwde molen van Dirck van Ravenswaay.6) 
De molen Oog int Zeil waar we ons verhaal mee vervolgen, was 
in 1850 eigendom van Aart Koopman. Hieruit blijkt wel dat de 
molen sinds de herbouw uit z'n puinhopen van 1672 al een 
behoorlijke leeftijd had bereikt. 
Koopman verkoopt, na er zelf jaren mee gewerkt te hebben, de
molen aan Jacobus Vink, broodbakker te Harmelen. 
Deze Jacobus Vink verkoopt in 1888 een stenen windmolen 
benevens woonhuis en pakhuis met erf en grond, alles aan de hoge 
Lekdijk gelegen, voor 6000 gulden aan Hendrik Brummelkamp.
Brummelkamp gehuwd met Wilhelmina Vink is een zwager van 
genoemde Jacobus. Doch lang heeft Hendrik Brummelkamp 
niet van zijn bezit kunnen genieten, want voor de 
eeuwwisseling een feit was, kwam Hendrik te overlijden. 
In de korte tijd dat de molen in zijn bezit was, had hij deze aangepast aan de 
eisen van die tijd. Deze aanpassing betekende wat al zovele molens was 
overkpmen, dat hij werd omgebouwd tot stoomkorenmolen. 7) 

Ook deze molen hoefde dus niet meer op de wind te wachten en 
kon ten allen tijden het koren malen en breken. 
De weduwe van Hendrik, Wilhelmina Vink, en Adrianus Vink, 
van beroep winkelier en optredend als toeziend voogd, brengen 
de molen Oog int Zeil met de daarbij behorende panden en grond 
in een openbare verkoop. Te koop worden aangeboden een Wind-
Stoomkorenmolen, een houten wagenschuur, alsmede een 
pakhuis met bovenwoning, een groot erf met tuin en een 
gemetseld kippenhok, alsmede een vernieuwde hooiberg. Alles 
staande en gelegen aan de Molenstraat te Vreeswijk. 
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De stellingmolen "Oog in 't Zeil" als een baken en herkenningspunt voor vele (Vreeswijkse) schippers 



154 

tertoevoer, aangedreven door een waterrad van het type 
"onderslag". 

Dat wil zeggen dat het onderste gedeelte van het waterrad 
door het binnenkomende water wordt geraakt en zo de 
aandrijving tot stand komt. 

4) In 1817 werd van het volmolengat een "Hulpschutsluis" 
gemaakt. Reden hiervan was de slechte toestand waarin de 
"oude sluis" verkeerde door o.a. achterstallig onderhoud. 
Landhoofden en sluisdeuren lieten grote hoeveelheden water 
door en tot overmaat van ramp ontstond er in de bovenkolk 
een "wel" van lekwater dat via de sluisvloer de sluis 
binnenkwam. Daardoor zag men zich genoodzaakt uit veilig-
heidsoverweging de sluis af te dammen. Het zou nog 5 jaar 
duren eer men met de herstelwerkzaamheden en restauratie 
zou beginnen. Maar uiteindelijk kon de sluis op 1 mei 1824 
weer voor de scheepvaart in gebruik worden genomen. 

5) Een rosmolen is een molen waarvan de molenstenen door een 
paard of os worden aangedreven. 

6) Deze molen van Dirk van Ravenswaay was een "grondzeiler". 
De molen die later werd herbouwd was een stellingmolen. 

7) Brummelkamp liet het aandrijfwerk dat de wieken normaliter 
aandreef ondanks de verbouwing op stoom intakt, zodat hij 
bij een technische storing toch op de wind zou kunnen 
malen. Van Eck liet in 1904 de molen kortwieken. 

 
Bronvermelding 
- Archief voormalig Gemeente Vreeswijk 

- Kadaster Utrecht 
- Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van 

alle volken 1772 
- Kabinet van Nederlandse en Kleefse oudheden 1795 
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Deze Anton Goes laat in 1942 de molen die dan nog alleen maar 
voor opslag wordt gebruikt op de onderste twee verdiepingen na 
slopen. 
In 1943 breidt Anton Goes zijn bezittingen uit door van Jacob 

Hendrik Hoegee een perceel erbij te kopen dat gelegen is aan 't 
Zand. 
De jaren verstrijken en de tand des tijds doet zijn vernietigende 
werk, waarna in 1958 diverse panden in de Molenstraat 
onbewoonbaar verklaard worden. Zo rond 1966 is de buurt daar 
zo verkrot, dat het niet meer om aan te zien is. Anton Goes 
verkoopt dan ook aan de Gemeente Vreeswijk, in het belang van 
de volkshuisvesting, voor f 75.000,- wat er dan nog over is van het 
eeuwenoude molencomplex aan de Molenstraat. 
Begin van de jaren '70 wordt het restant van de molen (de 
onderste twee verdiepingen) gesloopt. Dit is dan het roemloos 
einde van een molen, die drie eeuwen lang weer en wind, 
oorlogsgeweld en wat nog al niet meer heeft getrotseerd. Het vond 
een einde onder de slopershamer. 

Voetnoten 
1) Zie het artikel met betrekking tot Het Gein van J.

Gussenhoven en J. Schut in Kringperiodiek 2e jrg. no. 2 en 
3e jrg. no. 3. 

2) In een combinatie van een aanhoudende oosten wind (is een 
aflandige wind) en langdurige droogte konden extreem 
lage waterstanden optreden. 

3) Een volmolen is een molen uitgerust met stampers om zo het 
wollen weefsel te verdichten en te veredelen waardoor het 
product een grotere slijtweerstand krijgt. 
Deze molen werd, gezien de constructie en de wa- 
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tertoevoer, aangedreven door een waterrad van het type 
"onderslag". 
Dat wil zeggen dat het onderste gedeelte van het waterrad 
door het binnenkomende water wordt geraakt en zo de 
aandrijving tot stand komt. 

4) In 1817 werd van het volmolengat een "Hulpschutsluis" 
gemaakt. Reden hiervan was de slechte toestand waarin de 
"oude sluis" verkeerde door o.a. achterstallig onderhoud. 
Landhoofden en sluisdeuren lieten grote hoeveelheden 
water door en tot overmaat van ramp ontstond er in de 
bovenkolk een "wel" van lekwater dat via de sluisvloer de 
sluis binnenkwam. Daardoor zag men zich genoodzaakt uit 
veiligheidsoverweging de sluis af te dammen. Het zou nog 5 
jaar duren eer men met de herstelwerkzaamheden en 
restauratie zou beginnen. Maar uiteindelijk kon de sluis op 1 
mei 1824 weer voor de scheepvaart in gebruik worden 
genomen. 

5) Een rosmolen is een molen waarvan de molenstenen door een 
paard of os worden aangedreven. 

6) Deze molen van Dirk van Ravenswaay was een "grondzeiler". 
De molen die later werd herbouwd was een stellingmolen. 

7) Brummelkamp liet het aandrijfwerk dat de wieken normaliter 
aandreef ondanks de verbouwing op stoom intakt, zodat hij 
bij een technische storing toch op de wind zou kunnen 
malen. Van Eck liet in 1904 de molen kortwieken. 

 
Bronvermelding 
- Archief voormalig Gemeente Vreeswijk 

- Kadaster Utrecht 
- Hedendaagse Historie of Tegenwoordige staat van 

alle volken 1772 
- Kabinet van Nederlandse en Kleefse oudheden 1795 
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- Vreeswijk aan de Lek door F. van Zutphen, 1964  
- - Vreeswijk Voorheen door J.G.M. Boon, 1972  
- -Kerspel Jutphaas door A.E. Rientjes, 1947  
- - Gem. Atlas van Nederland, J. Kuyper, 1867 

 
Met dank aan de heren: 
E. Muller van het Kadaster te Utrecht. 
G. van Eck, de laatste molenaar van Vreeswijk. 
 
 

*** 
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      REDAKTIE-MEMO'S 

  

 

Bibliotheek 
Door Jan Schut aan de Kring ge-
schonken het boek Katholieke Herleving 
door Prof. Dr. L.J. Rogier. Het boek 
behandelt de geschiedenis van Katholiek 
Nederland sinds 1853. 

 
Foto's 
Tijdens de braderie van Jutphaas in 
augustus, waar ook de Kring met een 
informatie-stand aanwezig was, 
ontvingen wij van de Heer W.F. 
Wiggelinkhuizen twee unieke foto's van 
muziekvereniging Cornelis Galesloot, 
waarvoor onze hartelijke dank. De foto's 
zijn genomen tijdens de opening van de 
Persilfabrieken in 1933. 

Kadastrale kaarten 

Door de Heer J. van Egdom is de afgelopen maanden gewerkt aan 
een kadastrale kaart van de Dorpsstraat/ Herenstraat. Vanaf 1840 
zijn door hem de percelen grond hierop ingetekend. Tevens is een 
lijst aangelegd van eigenaren/bewoners. Momenteel wordt door 
de heer Van Egdom gewerkt aan een kadastrale kaart van de 
Nedereindseweg. 
Wellicht een uitstekend hulpmiddel voor de werkgroepen 
Historisch onderzoek en Archeologie. 
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Kranteknipsels 
Van de Gemeentepolitie Nieuwegein ontvingen wij een vijf-tal
kranteknipsels met foto's uit de jaren 1929 t/m 1939 betrekking
hebbend op de dorpen Vreeswijk en Jutphaas. De knipsels werden
de politie toegestuurd door een inwoner uit Amsterdam.
Gemeentepolitie hartelijk dank hiervoor. Ook hier geldt: Goed dat
er politie is!!! 
 
Jaarprogramma 
16 november 1986: Gebouw St. Jan, Dorpsstraat 58. Expositie van

originele oude ansichten en prenten van
Vreeswijk. Tevens archivalia uit het Dr. Tel-
jer-archief. Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 

15 januari 1987 : Gebouw de Rank, Nijemonde 2. Diaavond Oud-
Vreeswijk. Aanvang 20.00 uur. 

 
Nieuwe leden 
J. Klaarenbeek, Wijnesteynstraat 16, Nieuwegein.  
A. v.d. Merk, Harmonielaan 33, Nieuwegein.  
J. Meijrink, Wijnesteynstraat 19, Nieuwegein.  
A.E. Bos, Prof. Dr. Kramerslaan 24, Nieuwegein.  
A. Goedhart, Wiegerslaan 6,  Nieuwegein.  
W.A. van Heteren, Berglaan 3, Doetinchem. 
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FOTORUBRIEK 
 
Van het Vreeswijkse hebben we -en hoe kan het ook anders-
opnieuw een nostalgische afbeelding van het 
scheepvaartgebeuren. Deze keer is de foto genomen omstreeks 
1915 ter hoogte van de Lage Brug. De foto is genomen aan de 
oostzijde van de brug in noordelijke richting. Tientallen 
vrachtschepen hebben de zeilen gestreken en liggen afgemeerd 
in de Vaartse Rijn (of zo u wilt de Keulsevaart of het 
Merwedekanaal) langs het Jaagpad. Misschien waren het wel
de schepen van schippers, die toen op bezoek waren bij hun 
kinderen in het Prins' Hendrik Internaat voor
Schipperskinderen, dat juist dat jaar in gebruik was genomen.
Toen nog met maar een tachtigtal leerlingen. In ieder geval was 
het een rustdag, want op de gewone werkdagen zorgde de 
scheepvaart voor een beeld van meer bedrijvigheid en de 
zeilen van de schepen boden dan een imposant schouwspel, dat 
te vergelijken is met wat thans te zien is als in Friesland de
skutjes uitvaren. 
 
De afbeelding uit Jutphaas geeft -ook al op een rustige 
zondagmorgen zoals te zien is aan de kleding van het groepje 
midden op de foto- een beeld van de hoek Sluisje-Dorpsstraat. 
Ook deze foto stamt uit omstreeks 1915; de straatverlichting
werd toen nog verzorgd met gaslantaarns, wat duidelijk te
zien is links op de voorgrond. Hotel De Zwaan had in die tijd 
een terras, dat uitzicht bood op het water. Het hotel, dat thans 
alleen nog café-bar is, kreeg onlangs een nieuwe eigenaar, de 
heer Kippersluis. Voordien werd het lange tijd geexploiteerd 
door de familie Vendrig. De dubbele bomenrij van wat thans is 
omgedoopt tot Herenstraat zal wel niet terugkomen, ook al 
is de Herenstraat min of meer verkeersarm geworden. 
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VOOR U GELEZEN IN .........................
 

de Utrechtsche Courant van 7 
juli 1928: 

PROVINCIENIEUWS.--Het a.s. 
-FEESTPARK te JUTPHAAS.- 
--Grooter opgezet dan het 
vorig jaar.-- De plannen 
voor het a.s. FEESTPARK be- 
ginnen thans vasten vorm aan 
te nemen. Het park zal nu 
komen even verder buiten  
Utrecht dan het vorig jaar. 
Toen had men direct over de 

BALLASTBRUG, juist op de grens 
van de  

  

 

gemeenten JUTPHAAS en Utrecht, een volledig overzicht 
van het park. Dit jaar is echter het terrein gehuurd gelegen 
ten Noorden van de ZWEMSCHOOL aan de LIESBOSCH, 
dus ongeveer 2 minuten verder in de richting JUTPHAAS. 
De bedoeling is dat ten Noorden van dit park een 
parkeerpark wordt aangelegd. Het FEEST-terrein is breed 75 
Meter en diep ongeveer 300 Meter. De opening zal plaats 
hebben 11 Augustus a.s. Zondags is het park gesloten. 
De inrichting van het terrein zal anders zijn dan het 
vorige jaar, daar het terrein 25 Meter breder is. Daarom 
zullen meer inrichtingen in het midden van het terrein worden 
geplaatst. 
Wat het soort der inrichtingen betreft, kan het volgende worden 
medegedeeld: Tot de groote inrichtingen kunnen worden 



 -164-
 

CYCLOONWIEL; TOBOGAN; FIETSBAAN enz. Verder nog ver-
scheidene kijktenten, werptenten, schiettenten en 
oefeningsspelen. In het geheel ongeveer 46 inrichtingen, 
waaronder begrepen alle tenten en kramen. Vermoedelijk zal 
ook nog een danstent aan de vermakelijkheidsfeesten worden 
toegevoegd. 
Het geheel zal natuurlijk feestelijk worden verlicht. Het aantal 
bezoekers zal zeker nog meer kunnen zijn dan het vorig jaar, 
aangezien van 13 - 19 Augustus de INTERNATIONALE 
ZWEMWEDSTRIJDEN worden gehouden, in de naast het terrein 
gelegen ZWEMSCHOOL, waarover reeds enkele mededelingen in 
dit blad zijn gepubliceerd. 
Iets nieuws geeft dit feestpark zeker. Tot de inrichtingen 
welke het vorig jaar niet te zien waren, kunnen worden
genoemd o.m.: THE WIP; RUPSBAAN; CEN-
TRIFUGAALBAAN; MINIATUURSPOOR en CYCLOONWIEL. 

 
***
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WIST U DAT .................  

-Het bestuur binnenkort met de gemeente Nieuwegein gaat 
overleggen? 
-Dan zal worden gesproken over een onderkomen voor de 

Historische Kring Nieuwegein? 
-We hopen alvast een plekje te krijgen nabij de boerderij 

Geinoord 12 in afwachting van de restauratie? 
-We rotsvast overtuigd geraken van de mogelijkheden om de 
stichting van een historisch museum in Nieuwegein te kunnen 
realiseren? 

-We denken dat u HET weet? "HET" is: NIEUWEGEIN IS
ALS STAD BIJNA KLAAR; ALLEEN HET MUSEUM
ONTBREEKT NOG! 

-De Historische Kring Nieuwegein in september 1987 (ja, ja!) 
mee zal werken aan een landelijke monumentendag? 

-Een van de activiteiten op die dag zal zijn het openstellen 
van zoveel mogelijk monumenten in Nieuwegein? 

-Wij naast een lijstje met kerkgebouwen, kastelen, boerderijen, 
het dorp Vreeswijk en een begraafplaats óók alvast de 
boerderij Geinoord 12 op een lijst hebben gezet? 

- We er eigenlijk vanuit gaan, dat de restauratie dan begonnen is? 
- Waarschijnlijk in de lente van 1987 begonnen zal worden 

met   archeologische onderzoekingen op vrij grote schaal naar 
de restanten van het stadje Geyne? 

- Een lid ons een nieuwe slogan toestuurde om te introduceren 
met betrekking tot de kinderboerderij: "Wie het oude niet eert, 
is het nieuwe niet weerd!" 

-De Historische Kring terugziet op succesvolle 
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deelnames aan de braderies in Jutphaas, in Vreeswijk en in het 
Veerhuis? 
We daar vele boeken hebben verkocht en een leuk aantal 
nieuwe leden en donateurs hebben kunnen inschrijven? 
De Historische Kring tot 16 oktober a.s. een uitgebreide 
expositie heeft in het Veerhuis? 

- De "Museum-nota" een vervolg zal krijgen over verwerving van 
museum-stukken, doelstellingen van het museum en beheer van 
de verzameling en het museum? De realisering van het museum 
in Nieuwegein gewoon een kwestie van tijd is? 
Het museum al niet meer weg te denken is uit Nieuwegein! 
De Historische Kring een sponsor zoekt om DIE 
BOODSCHAP middels een leuke stikker aan iedereen in- 
en buiten Nieuwegein te verkondigen? 

*** 
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