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-2MET HET OOG OP DE TOEKOMST!
wordt onze grootste wens vervuld?
door: voorzitter Piet Daalhuizen
Het schrijven van een artikel ter gelegenheid van het eerste
nummer van alweer een nieuwe jaargang van Cronyck de Geyn
kan naar mijn mening eigenlijk maar één hoofd-onderwerp
hebben. Dat is het Historisch Museum Nieuwegein. Immers,
zowel in het achterliggende jaar 1986 als in het nieuwe jaar is de
vereniging, er -naast alle andere activiteiten- intensief mee bezig
geweest, en de inspanningen lijken beloond te gaan worden.
Maar, laat ik beginnen om u allen, lezers van dit blad, actieve
leden van de vereniging en werkgroepen, donateurs en alle
anderen die de vereniging van dienst zijn en een warm hart
toedragen, een zeer voorspoedig 1987 toe te wensen.
Bij het terugblikken naar een voorbij jaar krijg ik telkens opnieuw
de gedachte om al die actieven binnen de vereniging in een artikel
als dit met naam en activiteit te noemen om op die manier
nadrukkelijk te kunnen onderstrepen, wat zij voor de Historische
Kring doen en betekenen. Het is echt een ondoenlijke zaak gezien
de omvang van alle activiteiten. Er wordt enorm veel werk verzet
door veel enthousiaste mensen. Om maar enkele dingen te noemen: archief- en historisch onderzoek, archeologie, knipselkrant,
bezorgdienst, fotografie, museum-voorbereiding, foto- en prenten
beschrijvingen en inventarisatie, dia- en filmpresentaties,
exposities, cursussen, etc. etc. Met opzet zet ik er die laatste
toevoegingen bij, want ongetwijfeld is juist het werk waarmee u
zich bezig houdt hier niet genoemd.
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waardering zijn van activiteiten bruisende vereniging!
Als ik constateer, dat de vereniging bruist van energie, dan is dat
niet louter vaststelling op basis van werkgroep-activiteiten. Veel
meer is dat af te meten aan de wijze, waarop het geheel binnen de
vereniging zijn gang gaat. Het "sturen" door het bestuur heeft
momenteel meer het karakter van waarnemen, het volgen en waar
mogelijk en nodig het stimuleren van activiteiten. Je ziet dan dat
in 1986 eigenlijk als vanzelf nieuwe ideeën worden uitgewerkt en
gestalte krijgen (museum-nota, inventarisatie/beschrijving
ansichtenbezit, hergroepering werkgroepactiviteiten bijvoorbeeld
inzake foto/dia-beschrijving/inventarisatie, verdeling van
bestuurstaken).
De huisvesting van onze vereniging vormde het vorig jaar een
belangrijk onderdeel van mijn artikel bij de jaarwisseling en ook
thans is dat het geval. Deze keer kan ik echter aanmerkelijk
concreter zijn: zowel onze definitieve huisvesting als het
museum zijn niet langer toekomstdromen, maar een realiteit
die wellicht met de viering van ons tweede lustrum in 1988
bewaarheid worden!
Deze zin vraagt een nadere verklaring. Welnu, de Gemeenteraad
van Nieuwegein heeft in de herfst van 1986 besloten, dat de
Boerderij Geinoord 12 zal worden gerestaureerd en dat deze
daarna als huisvesting zal dienen voor de Historische Kring. In de
goedgekeurde begroting zijn de benodigde gelden gevoteerd, dat
wil zeggen een restauratiepost van 1,8 miljoen en een
exploitatiesubsidie. Deze kredieten zullen worden aangesproken
zodra de gemeenteraad de restauratieplannen heeft behandeld en
goedgekeurd. De verwachting is, dat vroeg in 1987 met de
restauratie
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Wethouder van Cultuur, Mevrouw C.A. Buursema, de gedachte dat
mogelijk al in januari enig werk kan worden opgestart. Het zijn
verheugende berichten, al is nog geen besluit genomen over de naar
onze mening noodzakelijke gevolgen van het besluit en dat geldt de
realisering van het museum. De gemeenteraad zal daarover pas
beslissen als nader onderzoek is verricht. Een eerste aanzet daartoe
is door de Historische Kring zelf reeds gegeven. De Eerste
Museum-nota zal -zoals dat heet- in procedure worden gebracht.
Dat wil zeggen, dat de nota onderwerp van gesprek zal zijn in de
raadscommissies. De Historische Kring heeft inmiddels de
gemeente bericht aan die gesprekken te zullen deelnemen en tevens
aangekondigd, dat een vervolgnota zal worden opgesteld over het
museum-beleid inzake doelstellingen, verwerving en activiteitenbeleid van het museum. Deze gang van zaken heeft voordelen
boven het eerst volledig uitwerken van de plannen. Immers, als de
eerste nota wordt besproken, kunnen gedachten vanuit die
discussies worden meegenomen in de opzet van de tweede nota.
Op deze manier kan onze vereniging het jaar 1986 met een
feestelijk gevoel afsluiten. Tevens kan 1987 worden begonnen met
plannen van verhuizing en dergelijke, want in het gesprek met de
wethouder is aan de vereniging eveneens toestemming verleend om
alvast tijdelijke huisvesting op het grondgebied van de Boerderij in
gebruik te gaan nemen. Met de beheerder van het complex en met
andere gebruikers wordt overlegd over het gebruik door de
Historische Kring van de bovenverdieping van een bijgebouw. Met
de werkgroepen zal het bestuur gaan overleggen op welke manier
de verhuizing en de inrichting van de nieuwe ruimte zullen worden
gerealiseerd. Er wordt
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geleverd toen het pand Handelskade 48 moest worden verbouwd.
Dat pand zal dus door de vereniging worden verlaten. Gehoopt
wordt, dat de verhuizing spoedig zal kunnen plaatsvinden; de
eigenaar van Handelskade 48 heeft de ruimten nodig voor zijn
bedrijf en voor onze vereniging is het niet prettig te moeten werken
temidden van de haast onvermijdbare neven-effecten van een
bromfiets-reparatieinrichting als een rommelige opslag van
materialen en een onprettige lucht van olieprodukten.
Het jaar 1987 wordt niet alleen de twaalf-maands periode, waarin
de Historische Kring probeert om zijn jaarprogramma goed uit te
voeren. Gebeurtenissen werpen immers hun schaduwen vooruit!
Gewerkt moet worden aan de voorbereiding van de viering van het
tweede lustrum in 1988, dat toch zeker een aantal bijzondere
activiteiten vereist. Ideeën zijn wat dat betreft zeer welkom. Binnen
het bestuur is er een stille hoop, dat in dat jaar de omvangrijke
restauratie van de Boerderij Geinoord 12 afgerond zal zijn, zodat
de lustrumviering zal kunnen beginnen met de ingebruikneming
van de nieuwe accomodatie en de opening van het Historisch
Museum Nieuwegein. Tien jaar actief zijn binnen een gemeente
kan geen betere bekroning krijgen. Bij de verdere uitwerking en
realisering rekent de Historische Kring op de gemeentebestuurders,
daarbij indachtig, dat de vereniging in zijn bestaansperiode
wezenlijk heeft bijgedragen aan het cultuurbezit in onze
woonplaats. Gedoeld kan worden op onze activiteiten inzake het
behoud van monumenten, het vastleggen op foto's, dia's en films
van wat Nieuwegein aan historische waarden heeft, het uitgeven
van goede boeken en de voorlichting in het algemeen aan de
inwoners van onze ge-
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meente over de belangwekkende historie van hun nieuwbouw-stad.
De stad Nieuwegein is in 1971 ontstaan door de samenvoeging van
de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. Om in beeldspraak te blijven:
het is van belang, dat ook het Oudegein niet wordt vergeten. Ik doel
met deze woorden niet op het historische uit de dorpskernen van
Vreeswijk en Jutphaas. Het blijft onverminderd de belangrijkste
opdracht voor de Historische Kring om te waken over het leefbaar
houden en als monument koesteren van het oer-knusse dorp rondom
de Oudesluis, en om wat ons rest van het Jutphase in stand te
houden. Ik doelde met mijn beeldspraak echter ook op het
oorspronkelijke Geyn. Dit vroegmiddeleeuwse stadje ligt sinds
eeuwen verborgen onder het aardoppervlak in het gebied Oudegein.
Er zijn plannen om -althans delen van- het stadje uit te graven en zo
in het parkgebied Oudegein een levend archeologisch monument te
creëren. Niet alleen zal op die manier een zeer aantrekkelijke
bezienswaardigheid gaan ontstaan in de directe nabijheid van het
door onze vereniging gewenste museum, maar ook zal eindelijk wat
meer bekend kunnen gaan worden van het leven en werken van de
Geyners uit de vroege middeleeuwen. Ik hoop van harte, dat ook
voor dit project geld gevonden kan worden.
Tenslotte dit, als we onze nieuwbouw-stad bekijken, dan zien we dat
die aardig compleet begint te worden; een belangwekkend
historische kern als Vreeswijk, een modern stadscentrum, allerlei
onderwijsvoorzieningen, een muzisch centrum en straks misschien
een bioscoop, een danscentrum, kantoren, winkels en andersoortige
bedrijven. Nieuwegein is bijna compleet; alleen het museum is er
nog niet!
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HET HUIS STORMDIJK
door: Gerard de Waard
Algemeen
Bij het doorbladeren van een oude Utrechtsche Courant van het jaar
1803 stuitte ik op een advertentie die mijn belangstelling wekte.
De advertentie van 15 april 1803 vermeldde het volgende:
"Uit de hand te koop: een boeren hofstee groot 45 en een halve
morgen, zo boomgaart, bouw als wey en hooyland waaronder ook 12
à 14 morgen steenaarden, gelegen aan het overeind van Jutfaas.
Nadere informatie te bekomen bij den eigenaar Gooijert van Schaik
of de hofstee voornoemd."
Uit verder onderzoek bleek dat Gooijert van Schaik ook nog de
eigenaar is geweest van het huis Storm(er)dijk met bijbehorende
grond.
In het hiervolgende artikel de wetenswaardigheden over het huis
Storm(er)dijk en zijn eigena(a)r(s)en en bewoners.
Geschiedenis vanaf 1500
In het jaar 1500 wordt van Stormdijk voor het eerst melding gemaakt
als zijnde een Ridderhofstad, maar als zodanig nooit door de Staten
van Utrecht erkend. Het huis is zo men vermoed gebouwd in
opdracht van een telg uit het geslacht "Van Rijn". Deze fam. van
Rijn had veel bezittingen in Jutfaas o.a. adellijke huizen, boerderijen
met veel land en tuinbouwgrond.
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Het huis Stormerdijk anno 1731
Naar een tekening van Jhr. J.de Geer van Rijnhuizen naar een ouder voorbeeld.
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maatschappelijk gebeuren in Jutfaas, omdat veel ingezetenen direct
of indirect afhankelijk waren van deze familie.
Het kasteel of huis Stormdijk, later wordt het Stormerdijk
genoemd, heeft in de lokale geschiedenis van Jutfaas geen rol van
betekenis gespeeld.
Volgens beschikbare gegevens stond het huis in een ronde gracht
ten zuiden van de Overeindseweg. (thans Malapertweg)
Vanaf de Overeindseweg was via een poortgebouwtje het voorplein
van het huis bereikbaar en vanaf dat voorplein was het huis via een
houten voetbrug te betreden.
Aan het eind van de 16e eeuw was Stormdijk eigendom van Albert
Proeys en zijn echtgenote Vrouwe Catharina van der Kerck. Deze
echtelieden bewoonden het huis ook zelf.
Er werd van het huis toen geschreven "dat het in verval was en niet
meer weerdich dan ene roestige spijker en bewoond door
huyslieden". Blijkbaar was het huis toen Albert Proeys het kocht al
in verval. Het echtpaar Proeys was kinderloos en als Albert komt te
overlijden, verkoopt zijn weduwe Stormdijk aan Lodewijk Renesse
van Baer, maar de weduwe blijft als huurster tot haar dood in 1622
op Stormdijk wonen.
Deze Lodewijk wordt ook later nog de eigenaar van de
Ridderhofstad Reijnenburg in het Nedereind van Jutfaas gelegen.
In 1650 verkoopt Lodewijk Stormdijk aan zijn zoon Johan Adriaan
van Renesse, die op zijn beurt in 1681 de "Hofstad" Stormdijk
groot 232 morgen verkoopt ten behoeve van zijn kinderen. Kopers
zijn: Cornelis Aartzn. van Rooijensteijn te Jutfaas en Justus van
Cuijlenborgh.
Cornelis Aartzn. was gehuwd met Maria Stenis.
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Een tekening in o.i.inkt in de afm. 13 x 11 van de achterzijde van het huis
Stormerdijk, toen het door Wijnanda Blom werd bewoond(1774).
De ronde toren (donjon) vormt de oorsprong van het huis waar later
tegenaan is gebouwd.
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in 1704 in het huwelijk treedt met Agnes van Veldhuyzen.
Cornelis Aartzn. verhuurt het huis Stormerdijk aan diverse personen.
In 1692 is dat o.a. Hubert Cornelis Jansen en in 1700 is het Thomas
Janszn.
Uit de stukken blijkt dat Cornelis Aartszn. óók eigenaar was van een
hofstede aan de Nedereindseweg, die wij nu kennen als de boerderij
"Zuilenstein". Zo komen o.a. Cornelis Aartszn. van Rooijensteyn, zijn
broer en knecht voor op een lijst van weerbare mannen van Jutfaas,
opgemaakt in 1672. Wanneer Cornelis Aartszn. is overleden is (nog)
niet bekend, in ieder geval vóór 1704, want zijn weduwe Maria Stenis
verhuurd behalve de hofstee Zuilenstein aan haar zoon en
schoondochter ook nog bouw- en weideland achter het huis
Stormerdijk. De pacht zou ingaan per l januari 1704 voor zes achtereenvolgende jaren en bedroeg f 170,00 jaars. In die zelfde akte staat
ook te lezen dat het land in het Nedereind van Jutfaas voor f 7,00 per
morgen werd verpacht.
Wanneer Aart Corneliszn. van Rooijensteyn het tijdelijke voor het
eeuwige heeft gewisseld is niet be
kend, wel bekend is dat zijn weduwe in trouwt met Gerrit Peters
Noordeloos.
Zowel het eerste als het tweede huwelijk was kinderloos gebleven. Er
moeten testamenten gemaakt zijn,kwam te
de partner die langstlevende benoemde in gebleven.
Zo werden de geërfde volgende huwelijk van het eerste 1722 hervan
Agnes waarin telkens overlijden de tot zijn of haar universeel
erfgenaam geval het huwelijk kinderloos zou zijn goederen vervolgens
bij het de langstlevende partner in
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Alleen zo is het te verklaren dat de goederen van Aart Corneliszn.
uiteindelijk in handen kan komen van de kinderen van Gerrit
Noordeloos en Wijnanda Blom.
Ook van Agnes van Veldhuyzen is (nog) geen overlijdensdatum
gevonden. Haar weduwnaar, Gerrit P. Noordeloos was in 1731 in
het huwelijk getreden met de reeds vermelde Wijnanda Blom.
Gerrit was een zoon van Peter Noordeloos en Weijntie Willemsdr.
van de Woert. Deze mensen waren in 1684 in de echt verbonden.
Zo blijkt Weijntie in 1715 met toestemming van haar overige
kinderen haar goederen te hebben overgedragen aan haar zoon
Gerrit.
Deze goederen bestonden o.a. uit:
-Een huis en erf staande en gelegen op de hoek van het Kerkveld,
belast met een plecht van f 250,00 ten behoeve van de weduwe
van Willem van Dijck, brouwster te Jutfaas.
-De inboedel en huisraad, zoals bedden, dekens, kussens,
gordijnen, behangsel, kasten, linnen, stoelen, banken, tin,
koperwerk, houtwerk, ijzerwerk, aarde, glas en blikwaren en wat
er verder nog mocht wezen. -"Twee swarte gerimmelde koeyen en
één rood gerimmelde koey en een oude wagen, met beslagen
raderen en oock alle de goedere die tot de melkerij behorende te
sijn"
In de jaren daarop had Gerrit nog twee huizen naast elkaar
staande gekocht welke stonden aan de Oostzijde van het
Kerkveld.
Hieruit en uit het feit dat een hofstede, bestaande uit drie
(hooi)bergen, een schuur en veertien morgen boomgaard, bouw
en weiland, gelegen aan de Jutfaase Wetering tussen de armen
van Oudmunster aan de oostkant en de weduwe Noordeloos zelf
en zich uitstrek-
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van f 1.000,00 is af te leiden dat de laatste jaren van de weduwe
Noordeloos financieel gesproken niet gemakkelijk waren en dat
zij daarom deze goederen aan Gerrit had overgedragen. Toen
Gerrit in 1756 kwam te overlijden liet hij zijn vrouw, Wijnanda
achter met 5 dochters. Zij woonde toen op huize Stormerdijk. In
1773 doet Wijnanda Blom een brief uitgaan naar de Heren
Gedeputeerden van de Staten 's Land van Utrecht, waarin zij
haar beklag doet, tot het moeten betalen van 't "dubbelt hysgeldt
met 12 en 't haardstede geldt met 15 gulden". Wijnanda verzoekt
als eigenaresse van een "huysinge" genaamd Stormerdijk en
annex bouwhuys voor 75 jaar ontheven te worden tot het betalen
van de reeds genoemde belastingen. Als motivatie vermeld zij
"dat deselve huysinge en bouwhuys seer bouwvallig is, en niet
langer sonder ongeluckken bewoond kon worden."
Hoewel de suppliant zei "genegen te sijn voorseide huysinge af
te breken en een ander huysmanswoning bij ofte omtrent daar
het oude staet te doen timmeren", blijkt daar niets van.
Op 10 juni 1777 enkele maanden vóór haar dood of begrafenis
op 20 oktober van dat jaar had Wijnanda haar testament op laten
maken.
Haar erfgenamen waren haar vijf dochters met hun echtgenoten.
Wijnanda, de oudste dochter was gehuwd met Anthonius van
Rijn. De tweede dochter, Agnes, was gehuwd met Hendrikus
Sweserijn. Anthonia, de derde dochter, was gehuwd met
Gooyert van Schaik. Dochter vier, Cornelia, was in de echt
verbonden met Arie Vlooswijk.
En Maria tot slot, was gehuwd met Theodorus Eykeleboom.
Maria was reeds eerder gehuwd geweest met Nicolaas 't Lam.
Zij kreeg uit de boedel volgens de
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verdeling "slechts" haar legatieme portie, namelijk ééntiende deel.
Haar andere zusters kregen elk éénvijfde deel.
Het resterende deel van de nalatenschap, 66k ééntiende deel, bleef
onder de vier zusters van Maria. Waarom was dit zo geregeld?
Maria was namelijk krankzinnig geworden en verbleef te Geel in
het huidige Belgisch Limburg.
Een plaats die vanouds bekend is om de verpleging van deze
mensen.
Uit de opbrengst van het kapitaal dat onder de vier zussen kwam
te berusten, moesten de kosten van Maria's verpleging worden
betaald. Na de dood van Maria moest het kapitaal, of dat wat er
nog van over was, overgaan op haar twee dochters, namelijk
Hester Cornelia 't Lam uit haar eerste huwelijk en Wijnanda
Eykeleboom uit haar tweede huwelijk. Wijnanda (moeder) Blom
had verschillende kosten voorgeschoten, zoals reiskosten en
vrachtkosten naar Geel, een bedrag van f 68:10:0 was daarmee
gemoeid. "ten tijde zijne (Eykelebooms) huysvrouw aldaar besteld wierd" Een bedrag van f 76:05:0 aan kostgeld voor de drie
eerste kwartalen van 1777 waren ook door Wijnanda
voorgeschoten. De zuivere waarde van de nalatenschap bedroeg f
17.737:0.10. Als erfgenaam-feodaal van zes morgen land
"Rodenburg" genaamd, kreeg Wijnanda, de oudste dochter,
f 400,00 vooraf. Verder werd alles in vijf porties verdeeld, zodat
elk f 3467:8:2 zou krijgen.
Omdat het ene kind aanzienlijk meer uit de boedel toebedeeld
kreeg dan het ander, moesten de verschillen onderling verrekend
worden.
Uit de boedelscheiding blijkt, dat Wijnanda Blom haar dochters
nogal wat geld had voorgeschoten en dat de dames veel
achterstallige pacht aan de boedel schuldig waren.
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Het huis Stormerdijk zoals het zich laat zien op deze oude anzicht van 1904, een statig huis in een
lommerrijke omgeving aan de Over- eindseweg (thans Malapertweg).Het huis was toen (1904)
eigendom van dominee Alexander Römer die het huis in 1921 door omstandigheden moest
verkopen Rechts pal naast het huis is nog net de houten aanbouw te zien die in 1879 tegen het
huis is aan-aangebouwd.
.
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Bij de verdeling van de nalatenschap zullen we ons beperken
tot de onroerende goederen.
Anthonie van Rijn, de echtgenoot van Wijnanda, kreeg ter
waarde van f 2073:15:0, vijf morgen weide en hooiland in
Vuylcoop en het Overeind gelegen,"strekkende uit de
Schalkwijkse wetering tot in de Molenwetering."
Voor Gooijert van Schaik, gehuwd met Anthonia, was de
Hofstad Stormerdijk bestemd, bestaande uit een vervallen
"Heeren Huysinghe met sijn gragte en de singels,
daghuurderswooningh en zeventien morgen 200 boomgaard
als bouw, wey ende hooylant", alsmede twee en eenhalve
morgen bos, dus tesamen negentien en eenhalve morgen.
De ligging aldus de omschrijving was; "uyt de Jutfaserwetering tot aan de Hoolsloot in de Schalkwijkse wetering,
belent ten oosten der Hoogwelgeboren Heeren van Utenhoven
en ten westen Mejuffrouw de weduwe van den Heer Hendricus
van Dijk."
De waarde van dit geheel werd bepaald op f 5.985,00. Aan
Arie Vlooswijk, de echtgenoot van Cornelia, werden
toegekend; een hofstee, bestaande uit een huysinghe,
wagenschuur, bakhuys, brouwhuys, duyfhuys en een
schaaphok, alsmede drie endertig morgen boomgaard, bouw,
weide en hooiland alles staande en gelegen in het Nedereind
van Jutfaas, gelegen naast de Pastorie huysinghe, waarvan zes
morgen (namenlijk Rodenburg) leenroerig aan Vianen, en vier
morgen hooiland in Galecop, gelegen tussen het kapittel van
Sint Marie ten zuiden, en het Duitsehuys ten noorden.
De goederen die Gerrit Noordeloos in 1715 van zijn moeder
Weyntie Willemsdr. van de Woert kreeg overgedragen zijn in
de nalatenschap van Wijnanda Blom niet teruggevonden.
De nieuwe eigenaars van Stormerdijk en Zuilenstein
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moesten grote bedragen uitkeren aan hun mede erfgenamen.
Voor Arie Vlooswijk liep dat bedrag tot ruim
f 4500,00 op en voor Gooijert van Schaik tot ruim f 3100,00.
Voor Arie Vlooswijk en Cornelia Noordeloos betekende dat, dat zij
een hypotheek van f 4000,00 op hun nieuwe eigendom namen, welke
na 18 jaar volledig werd afgelost door hun schoonzoon Cornelis van
Bentum die gehuwd was met Engeltje Vlooswijk. Minder gezond
was de financiële toestand van Gooijert van Schaik, met zijn
echtgenote Anthonia Noordeloos.
Hoewel zij Stormerdijk met een winst van tweehonderd gulden
verkochten aan Jhr. Jan Jacob de Geer van Rijnhuizen, bleven zij
permanent in de financiële zorgen verkeren.
Vanaf 1775 waren er al hypotheken genomen op de hofstad met
huis, bergen en schuren plus vierendertig morgen bouw- en
weideland in het Overeind van Jutfaas gelegen.
Hieruit blijkt dat de van Schaiks zelf niet op Stormerdijk gewoond
hebben.
Het gezin van Gooijert en Anthonia was groot, misschien dat dit
heeft bijgedragen tot de financiële problemen waarin het gezin
constant heeft verkeerd. Op de lijst van "Hoofden van gezinnen in
het Overeind van Jutfaas" opgemaakt in het jaar 1780 komt Gooijert
van Schaik voor met zijn vrouw, vier zonen, drie dochters en twee
knechten. Zijn beroep was huisman.
Hoe dan ook, de schulden waren in 1797 al opgelopen tot f 5000,00.
Het wekt dan geen verbazing als men de advertentie leest waarmee
dit artikel',-)begonnen is
Aan het eind van de 18e eeuw wordt door een testa-
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mentaire beschikking een dochter van Jhr. Jan Jacob de Geer
van Rijnhuizen eigenaresse van de bouwval Stormerdijk.
Deze dochter, Clara Charlotte de Geer, geboren 9 augustus 1753
op het kasteel Rijnhuizen, was op 1 mei 1772 in het huwelijk
getreden met Willem Hendrik van Utenhoven, Heer van
Heemstede. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Willem Hendrik van Utenhoven was lid van de Ridderschap en
kanunnik van St. Pieter te Utrecht en is op 29 november 1784 te
Utrecht overleden.
Zijn weduwe Clara Charlotte de Geer overleed op 3 november
1803 op huize "Groenendael" staande in het Overeind van
Jutfaas niet ver van Stormerdijk.
Het derde kind uit het gezin Utenhoven-de Geer, Willem
Hendrik Philibert, baron van Utenhoven kreeg uit de erfenis
van zijn ouders "de plaats Stormerdijk". Hij was op 25
september 1777 te Jutfaas geboren en voor zijn daaglijks brood
oefende hij de functie uit van ontvanger der directe belastingen
te Jutfaas en was ook Heemraad van de Lekdijk benedendams
en IJsseldam.
Op 3 juni 1805 trad hij te Jutfaas in het huwelijk met Amelia
van der Voort, doch zij overleed op 37jarige leeftijd op 28 juni
1821 te Utrecht. Willem Hendrik huwde voor de tweede maal
op 18 november 1824 met Louisa Maria Momma.
Volgens een onbevestigd gegeven zou Willem in 1809 opdracht
hebben gegeven de bouwval van Stormerdijk op te ruimen en
op dezelfde plaats een nieuw huis te bouwen.
Willem Hendrik Philibert, baron van Utenhoven is op 17
augustus 1864 op zijn landgoed Stormerdijk overleden.
Zijn beide huwelijken waren kinderloos.
Bij legaat van 1866 wordt het huis en landgoed eigen-
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Het huis vanuit het n.w. te zien.
Op deze foto is de houten aanbouw die het huis niet bepaald verfraaide
goed te zien (foto uit 1951).
In 1958 werd deze aanbouw gesloopt. Het huis is.vanaf het moment dat
Moerkoert het kocht tot de sloop van de aanbouw in tweeën bewoond geweest zowel door huurders als eigenaren.

dom van zijn weduwe Louisa Maria Momma, rentenierster.
Zij splitst op papier het bezit in drieën t.w. de tuinen noemt zij
"het terrein van vermaak" "het huis" en het derde is het
koetshuis met stallen. Dit wordt door haar de "Vereniging"
genoemd. Wat zij hiermee voor heeft, is uit de beschikbare
stukken niet te achterhalen.
Als Louisa Maria Momma op 24 juni 1877 komt te overlijden
wordt in 1879 het geheel in verband met de successierechten te
koop aangeboden. Het wordt aangeboden en omschreven als:
"Heerenhuis

-21met koetshuis en stal alsmede boomgaard en moestuin" De
verkoop van het voornoemde blijkt niet te lukken, waardoor het
geheel onder wordt gebracht in de 'Stichting tot herbouw'. Aan de
westzijde van het huis wordt een houten aanbouw tegen het huis
aangebouwd. In 1883 wordt het huis Stormerdijk verkocht aan
Mr. Hendrik Gabriël Römer, lid van Gedeputeerde Staten van
Utrecht, Curator der Rijks-Universiteit en Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw en Eikenkroon.
Als deze man in januari 1896 op bijna 80jarige leeftijd komt te
overlijden op zijn buitenplaats Stormerdijk, komt het huis in bezit
van diens zoon Alexander Everard Lodewijk Willem Römer,
predikant te Utrecht.
Deze vermaakt op zijn beurt het huis aan diens zoon, Hendrik
Gabriël, die het geheel in 1920 door familie omstandigheden
gedwongen wordt te verkopen.
Op zaterdag, 28 augustus 1920, wordt in het Notarishuis, Achter
St. Pieter te Utrecht onder leiding van Notaris H.A. Beets de
buitenplaats Stormerdijk met aanhorige boerenhofsteden en
Bloemisterij geveild. Het geheel, verkocht aan diverse personen
bracht op f 294.175,--. Eigenaar van het herenhuis met moestuin
en boomgaard werd Benjamin Constant Moerkoert van beroep
bouwkundige. Naast zijn werk als bouwkundige deed Constant
Moerkoert ook in handel van onroerend goed.
Bekend is van hem dat hij in deze "handel" veel heeft gewonnen
maar ook veel heeft verloren. Als Moerkoert eenmaal het huis op
zijn naam heeft staan, wordt het huis Stormerdijk in tweeën
gesplitst en zo verhuurd en bewoond.
Als Constant Moerkoert in de 2e helft van de twintiger jaren een
paar transacties heeft gepleegd waar veel geld bij moet, ziel hij
zich gedwongen Stormer-

Nadat Wilhelmus van Bentum eigenaar was geworden van het huis werd direct
begonnen met de restauratie van het pand (1958). Kosten noch moeite werden
gespaard o m het huis in oude luister te herstellen (foto van 1975).

dijk te verkopen.
Voordat hij daartoe overgaat, laat hij ten zuiden van het huis
voor hemzelf en zijn gezin een houten huis bouwen.
Het "Herenhuis" wordt in 1928 verkocht aan Dirk Hendrikzn.
de Vor. Na diens overlijden komt het op naam van zijn
weduwe Jannetje van Veldhuijzen. Zij verkoopt het huis in
1931 aan Johannes Cornelis Jongerius van beroep hovenier te
Utrecht. De ene helft van het huis (niet de houten aanbouw)
is sinds februari 1927 verhuurd aan Harry v.d. Broek terwijl
Jongerius na zijn aankoop de houten aanbouw betrekt.
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verkopen. Hij raakt in onderhandeling met Jan Scholman van
beroep veehouder en biedt hem Stormerdijk aan voor de prijs
van f 17.500,00. Deze onderhandelingen worden gestaakt,
waarna Jongerius het huis verkoopt aan Johannes Aloysius
Stevendaal van beroep groentehandelaar.
Ook Stevendaal woont niet zo lang in de houten aanbouw van
Stormerdijk, want in 1958 verkoopt hij het geheel aan
Wilhelmus Gerardus van Bentum van beroep staalfabrikant. De
familie van de Broek die sinds 1927 de ene helft van het huis
had bewoond, was sinds 1956 verhuisd naar het dorp Jutfaas. In
opdracht van Wilhelmus van Bentum wordt het huis geheel
gerestaureerd en wordt de houten aanbouw gesloopt.
Als dhr. van Bentum in 1959 komt te overlijden, wordt zijn
enige zuster Johanna Wilhelmina van Bentum, gehuwd met
Johannes van de Broek eigenaar van het huis Stormerdijk en de
staalfabriek. Nadat eerst zijn vader Johannes van de Broek en in
december 1983 zijn moeder Johanna van Bentum komt te
overlijden wordt Jo van de Broek, enige zoon van voornoemd
echtpaar, de wettige eigenaar van Stormerdijk en verdere
eigendommen. Door hem en zijn vrouw wordt het buitenhuis en
omliggende tuin in een perfecte staat van onderhoud gehouden
zodat dit pand nog vele jaren een lust voor het oog kan blijven.
Bronvermelding
Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat van alle volken, deel 12
uitgave van de wed. Tirion, Amsterdam, 1772.
Van Ridderhofstad tot Buitenplaats. Uitgave Historische Kring Nieuwegein,
1979.
Nederlands Adelboek, 16e jaargang 1818.

-24- Jutfaas in het Nieuws 1780-1850 - 1890-1919, bijeengebracht
door: J. Schut, 1979.
- Genealogisch en Heraldisch Archief Oisterwijk, 1893.
- Gemeente Nieuwegein afdeling Burgerbevolking
- Gemeente Nieuwegein dienst 0. W. afdeling Gem. be
drijven-burohandmeten en kadaster.
- Gemeente Archief Nieuwegein, Oudarchief Jutfaas. - R.A.U.
Rechterlijk Archief Jutfaas Nedereind. - R. A. U. Rechterlijk
Archief 6 Jutfaas Oveneind. - R. A. U. Notarieel Archief.
Met dank aan de hiervolgende personen
A. Pijpker voor het beschikbaar stellen van diverse prenten. Het
echtpaar J. v.d. Broek-Smiesing die mij foto's beschikbaar stelde
m.b.t. Stormerdijk.
Gerda Scholman i.v.m. mondelinge overlevering van gegevens.
En in het bijzonder G. Goorman die m.b.t. dit artikel het merendeel
van het archiefonderzoek voor zijn rekening heeft genomen.
***

-25REDAKTIE-MEMO'S
Nieuwe Zeden
Mevr. M. Klomp-v.Schaik, Beiaard 18,
Nieuwegein.
A. Vernooy, Marisplantsoen 9,
Nieuwegein.
R.T.G. Bos, Hooiersweide 6, Nieuwegein.
R. Remie, Ringfazant 93, Nieuwegein.Mevr. M. van Beek, Lingestraat 20,
Nieuwegein.Mevr.T.J. Buursema,
Kameraarsweide 16, Nieuwegein.
Prenten
Het afgelopen jaar werden door de Kring
de volgende prenten aangeschaft:
Provinciekaartje van Utrecht uit de atlas
van Kuyper.
Caarte van 't Land van Montfoort (met
o.a. Vrees-wijk, Jutphaas en Ysselstein).
Vreeswijk aan de Vaart van A.
Rademaker met een tiental pagina's tekst over Vreeswijk
uit Nederlandsche Outheeden en gezigten.
Foto's
Ten behoeve van ons foto-archief werden aan de Kring
een aantal oude foto's en ansichtkaarten geschonken door:
D. van Mourik, Topaasdrift 5, Nieuwegein.
Fa. Riddersma, Julianaweg 40, Nieuwegein.
J. Visscher, Jutphasestraatweg 13, Nieuwegein.
Waarvoor onze hartelijke dank.
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Dia-avond Oud-Vreeswijk
In tegenstelling tot de in het jaarprogramma genoemde datum,
wordt de dia-avond over Oud-Vreeswijk gehouden op 29 januari
1987 in gebouw De Rank, Nijemonde 2, Nieuwegein-Z. Aanvang
20.00 uur. Presentatie Piet Daalhuizen.
Jaarvergadering
Jaarvergadering Historische Kring Nieuwegein:
28 januari 1987
Gebouw De Lantaern,
Utrechtsestraatweg 4
Aanvang 20.00 uur.
Otto Pijpker
***
Excursie.
Op 21 maart 1987 naar het Historisch Costuum Museum, Loeff
Berchmakerstraat 50, Utrecht. U wordt om 14.00 uur verwacht bij
de ingang van het museum, waarna u de gast bent van de
Historische Kring. U krijgt een kopje koffie aangeboden en de
Historische Kring betaalt de entree.
Graag tot de 21ste maart a.s.

-27GRAFISCHE TECHNIEKEN BIJ OUDE PRENTEN
door: Otto Pijpker
Voor een juiste beoordeling van een prent is het noodzakelijk
om enig inzicht te hebben in de toegepaste grafische techniek.
Voor de beginnende prentliefhebber is het toch niet al te
moeilijk die kennis op te doen.
Dat deze kennis in Nederland veelal ontbreekt blijkt uit de
gewoonte om iedere prent een kopergravure te noemen.
Het zou te ver voeren om in dit artikel alle (vroegere) technieken
te bespreken. Ik wil mij in dit nummer van Cronyck de Geyn
dan ook beperken tot de houtsnede en de gravure.
De houtsnede
De toegepaste techniek van de houtsnede (circa 15e eeuw) is vrij
eenvoudig. De te drukken voorstelling kan rechtstreeks op een
plank worden getekend. Met behulp van mesjes, beitels en
gutsen wordt nu alles weggesneden dat niet getekend is en dus
niet moet worden afgedrukt. Zodra de voorstelling is uitgesneden, wordt het oppervlak geïnkt, waarna er een vel papier op
wordt gelegd. Afdrukken kan o.m. gebeuren met de muis van de
hand, door het papier stevig op het hout te wrijven. Deze
techniek wordt ook wel "hoogdruk" genoemd, aangezien van het
hout alleen datgene wordt geïnkt en afgedrukt dat op volle hoogte is blijven staan.
De houtsnede handhaafde zich de gehele 15e eeuw, en pas in de
16e eeuw kreeg de toepassing van de diepdruktechniek met de
gravure de overhand.

Fragment van een houtsnede.

De gravure
De diepdruk is het tegenovergestelde van de hoogdruk. De
voorstelling wordt in tegenstelling tot de hoogdruk juist
weggesneden.
Met een burijn wordt de voorstelling lijn voor lijn in een gepolijste
metalen plaat gestoken. De variatie in de breedte van de groef
wordt bereikt door de burijn meer of minder diep in het metaal te
drijven. Koper bleek het gemakkelijkst te hanteren materiaal te
zijn, en had boven ijzer nog het voordeel dat het minder snel
oxydeerde.

De burijn wordt tijdens het graveren met zorg op de juiste
diepte gehouden. Als alle groeven in de plaat zijn gesneden,
worden de bramen die de burijn heeft veroorzaakt
weggeschrapt met een polijstijzer. Om de plaat te inkten
legt men hem op een warme ondergrond, waardoor de
opgebrachte inkt warm en soepel wordt. Hierna brengt men
de taaie drukinkt aan en wrijft hem over het hele oppervlak
uit. Daarna wordt de plaat afgekoeld, waarbij de inkt stijf
wordt. De inkt buiten de groeven wordt verwijderd zodat op
de afdruk alleen datgene tevoorschijn komt wat verdiept in
de plaat was aangebracht.

De plaat is nu gereed om gedrukt te worden. Dit gebeurt op een
plaatdrukpers (ook wel diepdruk- of etspers genoemd).
De pers bestaat uit twee boven elkaar gelegen stalen walsen.
Daar tussendoor rolt een harde houten of ijzeren plaat, die als
bodemplaat dienst doet. Op die bodemplaat legt men de geïnkte
gravureplaat en daaroverheen een vel papier. Het geheel wordt
afgedekt met een dikke lap vilt. Onder spanning draait men nu
de bodemplaat met wat er op ligt tussen de twee walsrollen
door. Het papier moet vochtig zijn. Het laat zich door het vilt in
de groeven persen en het zuigt daarbij de inkt uit de groeven op.
Dan neemt men het vilt en het papier op en de voorstelling blijkt
op het papier te staan.
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In één van de volgende uitgaven zal ik nader ingaan op de
druktechniek van de ets.
Geraadpleegde literatuur:
"Oude prenten" door: Th. Laurentius ***

-32MONUMENT IN BEELD
Inleiding
Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek, die in ons blad
de foto-rubriek gaat vervangen. De bedoeling van deze rubriek is
om de aandacht te vestigen op minder bekende, maar zeker wel
karakteristieke monumenten in onze gemeente. In veel -misschien
wel de meeste- zal het gaan om gebouwen, maar het is best
mogelijk dat bijvoorbeeld bruggen en landschappelijke elementen
hier een plaats krijgen. Wij willen onze lezers een kans geven om
deze rubriek de vorm te geven, die wordt gewenst. Mocht u graag
de historie van een karakteristiek element in onze gemeente
beschreven zien, meldt dan waarom het gaat en de redactie doet
zijn best om het gevraagde een plaats te geven. Alleen houdt u wel
in het oog, dat per editie van de Cronyck maar één onderwerp in
deze rubriek een plaats krijgt. De eerste bijdrage is van Piet
Daalhuizen. De gegevens zijn geput uit het boekje "Vreeswijk
Voorheen" van J.G.M. Boon en uit acten en mondelinge informatie
van de heer H.A. van Dijk uit Vreeswijk.
De Mastenmakerij aan de Verlengde Dorpsstraat in Vreeswijk.
Het oog van de bezoeker van de Verlengde Dorpsstraat in
Vreeswijk wordt ongetwijfeld getrokken naar het monumentale
gebouw van de uit 1688 daterende Hervormde Kerk. Ten zuiden
van het kerkgebouw, grenzend aan de tuin, staat echter een gebouw
met een wat ongebruikelijke vorm. De lage, brede ingangsdeur, die
omlijst is door een fors kozijn met éénvoudig beeld-

-34houwwerk valt direct op. Zo ook de vorm van het gebouw; vrij
laag, plat dak en met een niet helemaal recht lopende gevel. Een
ander opmerkelijk feit, waar te nemen vanuit de tuin van het eerder
genoemde kerkgebouw, is de diepte van het pand, die in geen
verhouding staat tot de andere afmetingen. De bezoeker moet
concluderen, dat het een heel merkwaardig pand is; althans
gebouwd met een speciale bestemming. En die conclusie is juist.
Het pand is gebouwd als mastenmakerij.
In de geschiedenis gaan we terug tot het begin van de negentiende
eeuw. Hendrik Johannes van Dijk drijft dan in Liempde een
mastenmakerij en timmerbedrijf. In januari 1822 verplaatst hij zijn
bedrijf naar Vreeswijk, waar het wordt gehuisvest in een
voormalige boerderij nabij het Frederiksoord; de boerderij van
Bruynes. Als de zaken goed gaan, wordt besloten om het bedrijf te
verplaatsen naar een plaats dichterbij het water, waar immers het
afzetgebied van de produkten is.
Het oog valt op een stuk grond, dat ten zuiden van de Hervormde
Kerk als groentetuin in gebruik is bij de dijkmeester Otto de Coole.
In 1826 wordt daar de mastenmakerij gebouwd, die onderwerp is
van dit artikel.
Van Dijk maakt met enkele medewerkers op ambachtelijke wijze de
masten voor de Vreeswijkse zandschepen. En daarin was werk
genoeg, omdat de Vreeswijkse vloot in die sector toendertijd tussen
de 120 en 150 schepen telde. De bomen, waaruit de masten werden
gemaakt, werden meestal per schip aangevoerd. Vanaf het water van
de buitenkolk liepen spoorrails, zodat de bomen op lorries naar de
mastenmakerij konden worden getransporteerd. Daar werden ze met
trekmessen en holle schaven "omgetoverd" tot stevige
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Kinderen van de familie Van Dijk "poseren" met hun hond en een speelgoedwagen voor de gevel van
de mastenmakerij. De foto is van vóór de verbouwing en geeft een beeld van de oorspronkelijke
vorm van de ramen

-36masten voor de zandschepen en vervolgens weer per lorrie
afgevoerd naar de montageplaats in het water. De geproduceerde
masten hadden een lengte, die de 14 meter niet overschreed.
Het bedrijf ging over van vader op zoon, die vooralsnog alle de
namen Hendrik Johannes droegen. De derde -en voorlopig laatsteeigenaar van die naam werd in 1865 geboren. Hij liet in 1929 op
het tot dan één verdieping tellende pand een bovenverdieping
zetten om in te wonen. Er heeft toen een forse verbouwing
plaatsgevonden, want ook de raampartijen van de
benedenverdieping ondergingen een verandering (zie foto). Als in
1935/1936 zijn zoon J.M. van Dijk het bedrijf overneemt, wordt
de bedrijfsvoering veranderd. Door de voortschrijdende techniek
is het aantal zandschepen, dat met behulp van zeilen wordt
voortbewogen uiterst klein geworden en het maken van masten
voor zulke schepen wordt steeds minder lonend. Het bedrijf wordt
dan officiëel een aannemersbedrijf. Op 62-jarige leeftijd doet J.M.
van Dijk in 1968 het bedrijf over aan zijn neef H.A. van Dijk
Thans is de onderneming opnieuw van karakter veranderd en ook
niet meer gehuisvest in het oorspronkelijke pand. In Vreeswijk
heeft de onderneming aan de Dorpsstraat 52 een showroom voor
keukens en men verzorgt vanuit een andere vestigingsplaats de inrichting van stands voor exposities.
Het oude pand van de mastenmakerij is een voorbeeld van een
bedrijfsmonument, dat herinnert aan een typisch Vreeswijks maar
vooral Nederlands ambacht; het masten maken.
***

gunstig zal zijn, om de alhier -zoo zeldzame en thans op den
breeden stroom zoo geschikte HARDRIJDERIJ OP
SCHAATSEN, op Donderdag den 20, dezer te kunnen doen
plaats hebben.
De Utrechtsche Courant van 26 januari 1848:
Op Vrijdag den 11. Februarij 1848, des voormiddags ten 11
ure, zal men in het Logement bij H.VAN REENEN te
VREESWIJK, ten overstaan van den Notaris W.H.J. CAMBIER
VAN NOOTEN, te Lopik gevestigd, publiek verkoopen: --Een
perceel uitmuntend goed WEILAND, groot volgens het
Kadaster 4 Bunders, 76 Roeden, 50 Ellen, gelegen even buiten
het dorp te VREESWIJK aan den STRAATWEG. Dadelijk te
aanvaarden.
De Utrechtsche Courant van 9 februari 1848:
Uit VREESWIJK schrijft men van 8 Febr.:
"Gisteren voormiddag, tusschen 11 en 12 ure, is het ijs in de
rivier de LEK in beweging gekomen, ten ge-
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volge waarvan het bestaande slop is toegeschoten, zoodat de
overtogt met rijtuigen gestremd is. Het overbrengen van
passagiers geschiedt door middel van ijsschouwen.
De hoogte van de rivier is heden 3 el 55 duim; zijnde sedert de
laatste 24 uren gewassen 41 duim."
De Utrechtsche Courant van 21 februari 1848:
A A N B E S T E D I N G:
Op Dingsdag den 29. Februarij 1848, des voormiddags ten elf
ure, zal men ten huize van Joh. K A U F - M A N, te
VREESWIJK, ten overstaan van den Notaris W.H.J. CAMBIER
VAN NOOTEN, in het openbaar aanbesteden:
HET VERGROOTEN VAN HET R.C. KERKGEBOUW TE
VREESWIJK, met de leverancie van de daartoe benoodigde
materialen, waarvan de bestekken zullen ter lezing liggen van
den 22. Februarij, te UTRECHT, bij J. de GOEIJ, in DE REE, en
met de teekening te VREES WIJK, bij J. de GOEIJ, in DE REE,
en met de teekening te VREESWIJK, bij J. KAUFMAN; zullende
de aanwijzing in loco geschieden op Maandag den 28. Februarij,
des voormiddags ten 10 ure precies, door den architect G. VAN
VOGELPOEL, te Utrecht, bij wien tevens de nadere informatien
zijn te bekomen.

-39WIST U DAT ..............
-in 1840 het Pinnemaeckersveer is verdwenen, toen de schipbrug
in gebruik werd genomen?
-in 1987 het Pinnemaeckershuys als zodanig wordt gesloten,
-omdat de Historische Kring gaat verhuizen en voor het nieuwe
onderkomen nog geen naam is bedacht?
-het Rietveld-huis aan de Utrechtsestraatweg momenteel
gerestaureerd wordt?
-de Historische Kring de Gemeente Nieuwegein er op gewezen
heeft, dat de renovatie van het vroegere gemeentehuis van
Jutphaas nog niet is voltooid?
-op dat pand namelijk het wapen van Jutphaas foutief is
geschilderd?
-het klokje ook nog niet in de toren hangt en de pinkales van de
toren nog ontbreken?
-de bouw van het Vreeswijkse Raadhuisplein gestaag vordert?
-er niet zoveel is te herkennen van het oude Gemeentehuis van
Vreeswijk, maar dat de bebouwing wel passend is in die
historische omgeving?
-de nieuwe bebouwing opnieuw gefundeerd is op de oude
Gildenborch, waarvan onze archeologische groep de
fundamenten ontdekt heeft?
-Nieuwegein een prenten-antiquariaat rijk is geworden?
gegarandeerd alleen echte historische prenten niet te duur
worden verkocht.
-in ons blad geen sluikreklame wordt gemaakt, maar dat het adres
ter redactie bekend is.
-de cursus "Ken de historie van je woonplaats" een vervolg krijgt
in het cursusproject van de Volksuniversiteit Nieuwegein?
-de Historische Kring bezig is om in het vervolg zijn activiteiten
ook via de Kabelkrant onder de

-40aandacht van het publiek te brengen?
- de Historische Kring tesamen met de gemeente Nieuwegein in
september 1987 zal gaan meedoen met de nationale open
monumentendag?
***
Actueel.
Bij het ter perse gaan van dit nummer stond het kasteel
Heemstede in lichterlaaie. In-triest!
U zult begrijpen, dat het niet meer mogelijk was om in dit
nummer naden in te gaan op de historie van Heemstede.
In het volgende nummer komen we hier uitgebreid op terug.
Misschien is er dan ook nieuws over een eventuele restauratie.
We hopen het!
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C. Coomans en P. Daalhuizen Heemstede: verhaal van een drama!
O. Pijpker
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Monument in beeld.
Voor U gelezen in
De Historische Kring verhuist!
Wist U dat
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HEEMSTEDE: VERHAAL VAN EEN DRAMA!
door Cor Coomans en Piet Daalhuizen.
Foto's Utrechts Nieuwsblad
Inleiding.
Op 10 januari 1987 brandde het fraaie monument Heemstede tot
de grond toe af. Zomaar.... en zonder aanwijsbare oorzaak is de
brand ontstaan. In het hierna volgende artikel wordt de historie
van het eens zo fraaie kasteel met zijn onvoorstelbaar mooie
tuinen beschreven en wordt aandacht geschonken aan de alles
vernietigende brand.
Een brand, waarbij je je moet afvragen of dit nu werkelijk het
einde is van een monument. Het lijkt er wel op! En dan zal
Anthony Lisman de geschiedenis in kunnen gaan als de
"onheilsprofeet" over Heemstede, toen hij in 1973 in zijn boek
`Heemstede' schreef: "Heemstede
Er waren er drie;
nu is er nog één,
nog even gewacht
en er is er geen."
Journaal:
Zaterdag 10 januari 1987 brandde kasteel Heemstede geheel af. `s
Avonds op het N.O.Sl journaal zag men de eerste berichtgeving.
Het kasteel brandde als een fakkel en volgens de nieuwslezer was
het reddeloos verloren.
Krantenberichten:
De eerste krantenberichten verschenen pas maandag 12 januari
met grote koppen zoals:
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Geillustreerd met vele foto's van vóór de brand, tijdens het bluswerk en van het
trieste restant van wat eens een pronkstuk uit de 18e eeuw was geweest. In
samenvatting is het als volgt door de verschillende verslaggevers beschreven:
"Het zeventiende eeuwse jachtslot Huys te Heemstede in Houten is zaterdag
door een felle uitslaande brand getroffen. Het kasteeltje is bijna helemaal
verwoest, van de waardevolle inboedel ging veel verloren. De brand ontstond
zaterdagmorgen 10 januari 1987 en werd tegen 9 uur ontdekt, toen de vlammen
op de begane grond al naar buiten kwamen. Die zaterdagmorgen om negen uur
waarschuwde August Uijterwaal, die schuin tegenover het kasteel woont, de
brandweer. Aan de achterzijde was op de begane grond brand ontstaan. Het
vuur sloeg al snel naar buiten en breidde zich, vretend aan het kurkdroge hout
van het interieur, uit naar de eerste verdieping.
Direct na aankomst van de brandweer, om even na negenen, hebben een paar
brandweerlieden en de kasteel-onderhoudsman met behulp van enkele
omwonenden door een snelle actie nog heel wat geschilderde kunstwerken
kunnen redden. Niet zonder risico wisten ze een zevental metersgrote en
waardevolle houten schilderijen uit het kasteel te redden. Een geluk was, dat de
formele eigenaren van het uit 1645 daterende kasteel, de `Stichting Medische
Bibliotheek' en de 'Medical Library Foundation' uit Ziirich, het grootste en
belangrijkste deel van de boeken al vóór de brand uit het kasteel gehaald
hadden. Het kasteel zou namelijk verkocht worden aan een exploitatie-groep,
die plannen had om er een hotel-restaurant met daarbij golfbanen van te
maken.
Een deel van de nog aanwezige bibliotheekvoorraad kon nog gered worden,
onder andere vele dozen met belangrijke microscoopplaatjes. Maar helaas zijn
volgens Herman van Rooien, die in één van de bijgebouwen woont, wel de
mooiste schilderingen verloren gegaan. Toch heeft de brandweer onder leiding
van de brandweercommandant Adr. van Lievenoogen direct na aankomst met
zijn mannen geprobeerd het vuur van binnen uit te bestrijden.
"We konden een klein half uur binnen blussen en anderen konden wat spullen
weghalen. Toen echter werden we door één der beheerders van het kasteel
gesommeerd om het kasteel te verlaten. Het gevaar voor de instortende
schoorsteen was te groot geworden. Jammer, maar we konden niet anders,"
aldus de heer Van Lievenoogen.
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De Schoorsteen
Die zelfde schoorsteen, met een gewicht van 25 ton, heeft in de loop
van de middag een forse zet gekregen, waardoor het mogelijk was
met een minimum aan beschadiging een spontane instorting te
voorkomen. Gebruik makend van een grote kraanwagen kon het
gevaarte in de richting van de toch al zwaar beschadigde achtergevel
worden geduwd, waardoor daar dan ook de grootste vernieling is
ontstaan.
Tot `s avonds half zeven zijn brandweerploegen uit Houten met 28
man, Schalkwijk met 20 man en Nieuwegein met 6 man constant in
de slag geweest het vuur te bestrijden.
Daarbij werd ook nog gebruik gemaakt van een hoogwerker van de
Utrechtse brandweer. Het kasteel moet als verloren te worden
beschouwd en door de bijzonder slechte weersomstandigheden
veranderde het kasteel in een navrant ijspaleis.
Tot zover de berichtgeving in de regionale dag- en weekbladen.
Ondanks dat geschreven wordt, dat het kasteel als verloren dient te
worden beschouwd, zijn er ook positieve berichten: er zou aan
herstel van het kasteel worden gedacht.
Alvorens u daarover te informeren, willen wij eerst aandacht aan de
historie van het kasteel besteden.
Drie Heemstedes.
De profetische regels van Lisman die u net in de Inleiding hebt
gelezen, nodigen tot een beknopte uitleg. In de omgeving van
Haarlem stond tot in de vorige eeuw een imposant kasteel
Heemstede. Het raakte in verval en thans resten slechts enkele
ruïnes.
Een tweede Heemstede is de ridderhofstad, die tot het midden van de
achttiende eeuw heeft gestaan aan de Hoonkade. De Hoonkade ligt
in de gemeente Nieuwegein, nabij wat bekend is als Vuilcop. Tot
1971 vormde de Hoonkade de gemeentegrens tussen Jutphaas en
Vreeswijk. Enkele honderden meters ten oosten van de
ridderhofstad, eigenlijk op het `driegemeenten-punt' HoutenJutphaas-Vreeswijk, werd in 1645 de ambachtsheerlijkheid
Heemstede gebouwd.
Dit artikel handelt over de historie van dat gebouw, zijn bewoners en
bovenal over de schoonheid van de muurschilderingen in het kasteel
en de tuinen rondom.
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De ambachtsheerlijkheid Heemstede van 1394 tot 1645.
Van zowel de ridderhofstad Heemstede als de ambachtsheerlijkheid
gaat de historie terug tot in de veertiende eeuw. Eigenaren in de
veertiende eeuw van de beide Heemstedes zijn telgen uit het
geslacht Van Wulven. De ridderhofstad en de ambachtsheerlijkheid
schijnen zich vrij onafhankelijk van elkaar te hebben ontwikkeld,
ook al zijn er enkele keren vermogende heren, die zich de eigenaar
van de beide Heemstedes mag noemen. De ambachtsheerlijkheid,
waarover dit artikel handelt, is vermoedelijk de eerste eeuwen
bestuurd vanuit een huisvesting in Wulven. Herman van Lockhorst
van Wulven wordt als de eerste bekende eigenaar genoemd.
Verschillende telgen uit de familie Van Luttikenhuys bezitten het
rechtsgebied van 1394 tot 1528.
Daarna wordt Willem van Brakel de eigenaar en na diens
overlijden in 1536 zijn zoon Eustacius. Uit diens tweede huwelijk
met Margriet de Wael van Vronesteijn ontstaat een familieband
met de in het Jutphase bekende familie De Wael van Vronestein.
Deze familieband wordt een en een kwart eeuw later uit de
archieven geput om Gerard de Wael van Vronesteijn door
vererving eigenaar te kunnen maken van de ambachtsheerlijkheid
Heemstede. Voor het echter zover is, komen we andere eigenaren
tegen en komt de bouw ter sprake van het fraaie kasteel dat thans
zo triest is afgebrand. Na de familie Van Luttikenhuys wordt in
1529 het geslacht Van Brakel eigenaar van Heemstede. Dan hebben
tussen 1465 en 1528 drie telgen uit het geslacht Van Luttikenhuys
kinderloze huwelijken achter de rug, waarna Willem van Brakel het
kasteel van zijn tante erft. Van 1570 tot 1616 zetelen op de
ambachtsheerlijkheid leden van de familie Van Wassenaar en in
1616 volgt dan door verkoop de overdracht aan jonkheer Adriaen
van Winssen. Zijn zoon Willem, die in 1639 Heemstede heeft
geërfd, overlijdt in 1641 en dan wordt zijn zuster Maria Agnes van
Winssen eigenaresse. Zij is gehuwd met Hendrick Pieck van
Wolfsweerd.
Het kasteel Heemstede bij Houten.
Hendrick Pieck van Wolfsweerd besluit in 1645 tot de bouw van
het kasteel Heemstede, zoals wij dat kennen. Het gebouw is in vele
dagbladen en weekbladen uitvoerig beschreven. Het uiterlijk ervan
werd als volgt beschreven in een brochure uit 1919, toen het kasteel
te koop werd aangeboden:
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Danel Stoopendaal -'"Afbeeldinge van Heemstede in de Provincie van Utrecht "Kopergravure naar /saác Moucheron,
Ca 1700. Rijksarchief te Utrecht, no G 1472
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"Het Kasteel, hetwelk uit de diepe grachten en hooge boomen, die hetzelve
omringen, met zekere deftigheid verrijst, bestaat in een zwaar vierkant gebouw,
met torens op de hoeken, uit welks midden zich een hoog opgaand dak met den
middeltoren verheft, die tevens tot rookafleider van het geheele gebouw
verstrekt, dewijl zich al de schoorsteenen in denzelven vereenigen. Getuigt het
uiterlijke van het Kasteel, tot hetwelk men over eene steenen brug van vier
bogen den toegang heeft, van den hechten bouwtrant onze vaderen, innerlijk
vertoont het de teekenen van den smaak, die hier te lande, omstreeks de helft
der 17de eeuw heerschte."

Hendrik Pieck woont tot zijn overlijden in 1669 op Heemstede.
Hij heeft geen kinderen en na zijn dood doemen vele neven en
nichten op, die menen in aanmerking te komen voor de erfenis
van het kasteel Heemstede. Gerard de Wael van Vronesteijn krijgt
uiteindelijk de erfenis en daaraan zal de invloed van zijn bekende
familie wellicht niet vreemd zijn geweest. Gerard de Wael van
Vronesteijn heeft vrijwel zeker maar weinig op Heemstede
verbleven en in 1680 verkoopt hij het kasteel aan Jacob Louis
Grave van der Nath. Of deze man gewoon "huizenhandelaar" was
of optrad in opdracht van anderen, is niet bekend. Wel is zeker,
dat hij op de dag van aankoop het kasteel óók weer verkoopt.
Koper is den Diderick van Velthuysen, een 28 jarige telg uit een
schatrijke Utrechtse familie. Diderick van Velthuysen kunnen we
aanmerken als de "herschepper" van Heemstede.
De pracht en praal van Heemstede.
Als Van Velthuysen het kasteel koopt, is het pas 35 jaar oud.
Toch laat hij het huis van binnen en van buiten voor enorme
sommen gelds verfraaien. Binnen enkele jaren groeit Heemstede
uit tot een bezienswaardigheid, die tot over de landsgrenzen
bekend is. In die tijd verschijnen boeken en lofgedichten over
Heemstede en de graveur Isaac Moucheron vervaardigt 26
kopergravures van tuinen.
Voor al dat moois had Van Velthuysen zich verzekerd van de
hulp van de bekende franse kunstenaar Daniël Marot.
De tuinen van Heemstede , temidden waarvan zich het kasteel
bevond, strekten zich uit van de Utrechtseweg in Houten tot aan
de Heemsteedseweg in Nieuwegein. Naar omvang gemeten een
oppervlakte van circa 300 x
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1.500 meter. De inrichting van de tuinen is vergelijkbaar met het
werk rond de Franse kastelen van Versailles. Er waren een
orangerie, een sterrenbos, meerdere vijvers, een groentetuin,
boomgaarden, overdekte wandelgalerijen, volières met ook weer
vijvers, een beeldengalerij, bloemen en rozentuinen, een
schelpengrot en fonteinen. Alles van een onvoorstelbare rijkdom en
in het begin van de achttiende eeuw werd dit alles vergeleken door
bekende kroniekschrijvers met de tuinen en het slot Zeist: "Dat bij
Zeist heeft poppewerk geleken!"
A.J.A.M. Lisman heeft in zijn boek over Heemstede de tuinen
uitvoerig beschreven en eveneens de 26 kopergravures van
Moucheron afgedrukt. Het is jammer, dat dit uitnemende boekwerk
niet meer te krijgen is. Juist ook, omdat het interieur van de
gloriejaren van Heemstede uitvoerig is beschreven.
Ook in dit interieur is de hand van Daniël Marot te herkennen.
Uitbundig schilderwerk siert de grote zaal. De plafondstukken
stellen goden en godinnen voor uit de Griekse mythologie. Ceres,
omringd door veldvruchten; Bacchus, die zich te goed doet aan
druiven; Phoebus met de zonnewagen, waarvoor vier wild
galopperende paarden; Floria, bevallig bloemen strooiend; Aeolus,
de wind scheppend en Nymphe met het symbool van de vrede.
Daniël Marot.
Naar aanleiding van een bezoek aan het kasteel Heemstede
kwamen onderzoekers van Rijnhuizen tot de conclusie, dat óók in
kasteel Rijnhuizen decoratieve kunst van Daniël Marot aanwezig
was, met name in de salon. Wie was Daniël Marot?
Daniël Marot werd in 1661 geboren in een typisch Parijs en
protestants geslacht van artisten. Opgeleid als ornament-tekenaar
en graveur, stond hij al vroeg onder invloed van zijn vader, de
vermaarde graveur Jean Marot.
Daniël groeide op in de tijd van Lodewijk XIV. Na de dood van
zijn vader kreeg hij al vroegtijdig een reputatie als graveur. Ook
maakte hij prenten voor het Franse hof naar tekeningen van Jean 1.
Bérain en Le Brun.
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Het opheffen van het Edict van Nantes (23 oktober 1685), waardoor de
Hugenoten alle burgerlijke en religieuze vrijheden kwijtraakten, was
voor Marot aanleiding uit te wijken naar Holland. Hij vestigde zich in
's-Gravenhage en een jaar later trad hij in dienst van stadhouder Willem
III, voor wie hij, samen met de hofarchitect Jacob Roman, ondermeer
werkzaam was aan het paleis Het Loo en Slot Zeist. Hij vervaardigde
ook historische prenten en ontwierp tuinen in de Franse -stijl, die echter
wel toegespitst waren op de Hollandse omstandigheden. Van 1695 tot
1696 volgde Marot de stadhouder naar Engeland. In Londen ontwierp
hij de plafonds en schoorsteenmantels voor de State Rooms' van
Hampton Court en waarschijnlijk had hij ook een aandeel in de
inrichting van Kensigton Court en Windsor Castle.
Na zijn terugkomst in Holland ontwierp Marot in opdracht van de
StatenGeneraal de aankleding van de Trèveszaal en de zaal van de
StatenGeneraal aan het Binnenhof te Den Haag, Hij werkte ook mee aan
de bouw van het paleis aan de Kneuterdijk en de Koninklijke
Bibliotheek, eveneens te 's-Gravenhage.
Dat Marot aan Heemstede, het kasteel bij Houten, heeft meegewerkt is
alom bekend. Voor dit kasteel heeft hij bijzonder fraaie tuinen in de
Franse stijl ontworpen, terwijl hij ook aan het interieur zijn bijdrage
heeft geleverd. Daardoor werd Heemstede intertijd genoemd als het
hoogtepunt uit Daniël Marots decoratieve kunst.
Na het overlijden van stadhouder Willem III in 1702 werkte Marot nog
voor de Friese stadhouderlijke familie. Eén van de voornaamste
opdrachten in die periode was het verbouwen van het slot Oraniënstein
bij Diez. Op 4 juni 1752 overleed Marot te Den Haag. Hij was het die
de Lodewijk XIV-stijl in Nederland introduceerde.
Heemstede na Diderick van Velthuysen.
Diderick van Velthuysen overleed in 1716. Zijn fraaie bezit komt door
vererving in handen van Mr. Cornelis Quint. Hij heeft weinig of geen
oog voor al het fraais en verkoopt het kasteel al na enkele dagen door
aan Antony Torck. Hij heeft niet alleen geen oog voor het moois, maar
ook
geen geld genoeg om het allemaal te onderhouden. Als hij het huis met
de tuinen driejaren later weer verkoopt, is het huis in verval. Heel veel
moois uit de tuinen is verdwenen, bomen gekapt en beeldengroepen
verkocht. Het verval heeft zijn intrede gedaan op Heemstede. Het
kasteel wordt later

52
weer opgeknapt, maar de fraaie tuinen zullen nimmer meer
worden hersteld.
Achtereenvolgens komen we op Heemstede tussen 1723 en 1919
de volgende eigenaren tegen:
1723 - 1752 Esaye Gillot 1.
1752 - 1758 Esaye Gillot II.
1758 - 1793 Marie Monnier.
1793 - 1806 Jan Hendrik Mosch.
1806 - 1837 Jan Hendrik Mosch
II.
1837 - 1879 Isaäc Lambertus, Cremer van den Berch van
Heemstede.
1880 - 1902 Christine Elisabeth Roelants.
1903 - 1918 Laurens van den Berch van Heemstede.
1919 - 1932 Lambertus Josephus Heijmeijer.
1932 - 1966 Henricus Heijmeijer.
Na het overlijden van Henricus Heijmeijer wordt het kasteel
vrijwel niet meer gebruikt. Het verval richt grot: schade aan.
En in 1971 kraken enkele studenten het kasteel uit onvrede met de
sluipende vernietiging. Zij gaan er de rommel opruimen en doen
goed werk in het gebouw. Als zij op een bespottelijke manier met
een overmacht aan politie en M.E. uit het kasteel worden gezet,
gaat het verval weer door.
Nu nog verbaast zich een van de krakers van toen over het
gebeurde van 1971:
'`We hadden heel veel werk verzet; enorm veelrommel
opgeruimden de zaak drooggestookt en toen stond die overmacht
voor de deur. We waren met z'n zevenen tegen een overmacht van
80 man. Nog steeds onbegrijpelijk!"
Nadat de groep Heemstede had verlaten, kwamen er na enkele
dagen meer vernielzuchtige bezoekers. In luttele uren werd al het
middeleeuwse hangen sluitwerk gestolen en werden in het
sousterrain honderden middeleeuwse tegeltjes kapot geslagen.
In deplorabele staat werd Heemstede in 1973 verkocht aan de
huidige eigenaar, de Medical Library Foundation. Het kasteel is in
1975 gerestaureerd en enkele jaren door de stichting gebruikt.
Sinds een vijftal jaren staat het weer '.eeg en opnieuw raakt het in
verval. Op 10 januari 1987 brandt Heemstede: tegen de middag
van die dag is er geen Heemstede meer!
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"Interieur kasteel Heemstede"
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Daarna was het even stil, totdat op 28 februari een pagina-groot
artikel in het 'Utrechts Nieuwsblad' verscheen met als kop,
...en opeens brandde
kasteel
Heemstede...
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Naschrift.
Over Heemstede is al veel gepubliceerd. In dit artikel hebben we
gepoogd om facetten uit de historie te belichten, die eerder minder
aandacht kregen. Daarbij hebben we te maken gekregen met een
enorme veelheid aan interessant materiaal. Teveel! We hebben
een keuze gemaakt, die zeker voor discussie vatbaar is.
In de pers is veel geschreven over de brand, met name ook over
"HOE DIT KON GEBEUREN!" Het is niet de taak van de
Historische Kring om zich in die discussies te mengen, hoezeer
ook wij hechten aan het bekend worden van alle achtergronden,
oorzaken en gevolgen. Bovenal spreekt de Historische Kring de
hoop uit, dat het mogelijk zal zijn om Heemstede uit zijn as te
laten herrijzen.
Herstel Heemstede?
Al vrij snel na de brand verschenen er in de al eerder genoemde
dag- en weekbladen berichten over een eventueel herstel van het
kasteel Heemstede. Helaas is er van het interieur niets meer over
dan een aantal schilderijen, die tijdens de brand nog gered konden
worden.
Maar de muren staan nog en indien er voldoende geld beschikbaar
was, zou het exterieur wel weer kunnen worden zoals het was; het
interieur zou aangepast kunnen worden aan de bestemming die er
aan gegeven zou worden.
Maar Heemstede zal nooit meer het Heemstede van
voorheen zijn. In het `Utrechts Nieuwsblad' van 13 januari
lezen we,
SLOOP VAN HEEMSTEDE NOG LANG NIET ZEKER.
Het is nog lang niet zeker, dat Huys te Heemstede na de brand
gesloopt zal worden. De gemeente Houten heeft met
Monumentenzorg een bespreking gevoerd over wat er verder
moet gebeuren met het kasteeltje. Wethouder Bartens vond het
voorbarig om van sloop uit te gaan. Omdat de gemeente Houten
tijdens de laatste restauratie werkzaamheden ook subsidie had
gegeven, vond hij het logisch dat mogelijkheden voor herstel van
Heemstede ook na gegaan moeten worden. Nog niet bekend is
hoe hoog het verzekerde bedrag is. WOENSDAG 14 januari een
bericht in het dagblad `TREFPUNT'. Bij eventuele herbouw
Heemstede een gat van 6.5 miljoen.
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Hier komen we iets meer te weten over de eigenaar van het
kasteel. Dr. J. P. Schadé is secretaris-penningmeester van de
Stichting Medische Bibliotheek. Dr. Schadé kocht het door de
familie Heijmeijer van Heemstede sterk verwaarloosde kasteel in
1973.
Als secretaris-penningmeester van de Stichting betaalde hij voor
het landgoed van 73 hectare 375.000 gld. "We wilden er een
conferentiecentrum van maken en er de redactie vestigen voor
medische boeken." Maar die doelstelling werd niet verwezenlijkt,
omdat de hoge restauratiekosten zeer zijn tegengevallen. Naar zijn
zeggen werd al het geld, ook het niet gesubsidieerde deel van de
restauratie opgebracht door de moeder-organisatie de Medical
Foundation in Zurich, die voor viervijfde eigenaar werd. Een
studievriend echter van de heer Schadé, Prof. Dr. P.A. Biersteker,
tot 1977 voorzitter van de stichting, kan zich van een moederorganisatie in Zurich niets herinneren.
"Ik had altijd gedacht, dat het geld uit de opbrengst van de
Nederlandse Stichting kwam, die een medische encyclopedie voor
Elsevier heeft gemaakt. Ik was weliswaar voorzitter, maar er is
nog nooit een bestuursvergadering geweest. Schadé deed alles
zelf. Het zou met niets verbazen, als er achter de Medical Library
Foundation ook niemand anders als hij zit." Aldus Prof.
Biersteker.
De schrijver van het artikel in het 'U.N.' (Louis Engelman)
probeert na deze onduidelijkheden in contact te komen met
de'Medical Library Foundation' te Zurich. In het 'U.N.' is het als
volgt beschreven; "Het zou dus niet moeilijk moeten zijn met een
zo grote moederstichting in contact te treden." Maar dat valt
tegen. De 'Medical Library Foundation' in Zurich heeft telefoon
noch telex. Uit de aankoopakte van het kasteel in het Utrechts
kadaster wordt de Kantstrasze 12 als vestigingsadres gemeld. Een
collega van de 'Neue Züricher Zeitung' is zo vriendelijk er even
langs te rijden. "Een gewoon woonhuis", meldt hij. Met
particuliere naambordjes als, Medica Press A.G., 'Medizinal
Verlag'. Wij proberen telefonisch contact te leggen met deze A.G.
Maar nu blijkt het via de P.T.T. verkregen nummer niet meer van
toepassing. Een nieuw nummer is er niet. Dan maar gezocht bij
het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel. Daaruit
blijkt, dat Bruno Becchino uit de Bahnhofstrasze 73 te Zurich
sedert 1979 voorzitter is van de Stichting. Schadé is nog steeds
secretaris-penningmeester. Andere bestuursleden staan niet
ingeschreven. Een telefoontje naar Becchio leert. dat deze in
Zurich een advocatenpraktijk uitoefent en juist een weekje op
vakantie is.
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Hier mag men wel spreken van een onduidelijke zaak, maar ook
het ontstaan van brand is nog steeds zeer duister. Hoe kan er
brand ontstaan in een leeg kasteel, waarvan de verwarming uit is
en geen kortsluiting is geweest. Over opzettelijke brandstichting
wordt niet direct gesproken, maar die is zeker niet uitgesloten. Op
de motieven hiervoor zullen we niet verder ingaan.
Een andere totaal onbegrijpelijke zaak is, dat het kasteel veel te
laag tegen brand verzekerd was. De opbouw zou zeker 7 miljoen
gulden gaan kosten, waardoor er een gat van 6 miljoen gulden
ontstaat. Monumentenzorg heeft geen geld voor een nieuwe
restauratie. Men wil zelfs eerst onderzoeken of Heemstede wel op
de monumentenlijst te handhaven is. Of 'Heemstede' dus ooit
weer hersteld wordt, is nog lang niet zeker. Maar men kan zich
wel afvragen of een beheerder van een cultuurmonument als
'Heemstede', dat gerestaureerd met geld, verkregen uit bijdrage
van Rijk, Monumentenzorg en Gemeente ongestraft zo'n slecht
beheer kan voeren. Een monument dat zijn weerga niet kent, is
voor ons en ons nageslacht verloren gegaan. Jammer, maar beter
is te spreken van Scha(n)dé. De recherche heeft nog een
onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand. In een
krantenartikel wordt het als volgt beschreven. (zie pagina 58)
Verantwoording.
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens uit de boeken:
'Het Kerspel Jutfaas' - 1947 - A.E. Rientjes/J.G. Böcker'Van
Ridderhofstad tot Buitenplaats' - 1979 - Historische Kring
Nieuwegein; 'Kastelen in Nederland' - 1973 - A.J.A.M. Lisman;
Onderzoekingen naar de werken van Daniël Marot door Cor
Coomans. Gesprekken zijn ook gevoerd met krakers uit 1971 en
met omwonenden van het kasteel. Zij bestrijden de lezing van
Lisman in zijn boek 'Heemstede', dat de krakers het kasteel
hebben geteisterd en middeleeuws hangen sluitwerk hebben
verduisterd.
De krakers van toen hebben het kasteel gekraakt uit onvrede over
de verpaupering van het fraaie gebouw en in de dagen van hun
verblijf hebben zij gezorgd voor een grondige schoonmaakbeurt
en enig herstel. Nadat de krakers waren vertrokken, is het kasteel
wèl 'aangerand' door een groep vernielzuchtige druggebruikers.
De lezing van de toenmalige krakers en de omwonenden wordt
bevestigd door artikelen in de dagbladen 'Het Centrum' en
'Utrechts Nieuwsblad' uit die dagen.
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Prenten.
Door de Heer P. Nieuwenhuizen werd
aan de Historische Kring Nieuwegein
een originele pentekening van de
boerderij Geinoord 12 geschonken.
Ongetwijfeld zal deze tekening t.z.t.
een plaats in onze nieuwe huisvesting
vinden. Hartelijk dank hiervoor!!
Door de Kring aangeschaft het
gemeentekaartje van IJsselstein uit de
atlas van Kuiper.
Bibliotheek
Ten behoeve van de bibliotheek werd door de Kring
aangeschaft "Tijdschrift voor geschiedenis, Oudheden en
Statistiek van Utrecht", 9e Jaargang 1843 door N. van der
Monde. De inhoud van dit boek bestaat o.m. uit en artikel over
Oudegein en het Gein alsmede een schets van het voormalige
handelsverkeer door het Gein. Het boek bevat litho's van
kasteel Oudegein,Rijpickerwaard, Hardenbroek en van de
zegels van de stad Geyne.
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NIEUWEGEINSE MUNTEN (4)
door M. Lockefeer
Omdat Romeinse munten van hand tot hand gingen, en ze overal
(zelfs in onze afgelegen streken) terecht kwamen, benutten
Romeinse keizers de munten voor informatieve doeleinden en
propaganda. Op de voorzijde lieten ze meestal een portret van
zichzelf aanbrengen. Voor onderdanen in verre uithoeken van
het rijk was dit vaak het enige middel om een idee van hun
heerser te krijgen.
De keerzijde werd meestal gebruikt om aan te geven wat voor
zegeningen de keizers hun onderdanen gaven: overwinningen,
vrede, welvaart, prachtige gebouwen, etcetera, dit alles
natuurlijk dikwijls symbolisch afgebeeld. De ruimte op een
munt is nu eenmaal beperkt.
Een overwonnen volk werd, bijvoorbeeld, door een geboeide
en/of knielende figuur afgebeeld.
Oorspronkelijk werden de munten geslagen in de tempel van
luno Moneta op het Capitool in Rome; van deze bijnaam
"Moneta" komt ons woord "munt".
Laten we nu de twee munten, die ons verhaal illusteren -allebei
vondsten van "de Blokhoeve"- eens bekijken: het zijn een AS 1)
en DENARIUS 2). Ze verschillen onderling in vele opzichten.
De as is een eeuw ouder dan de denarius, behoorlijk beschadigd,
als sierraad gedragen en van koper, dus minder waard. De
denarius is van zilver, weinig gesleten en van recenter datum.
De as in detail: op de voorzijde (afb. la) wordt door keizer
Augustus zijn on en opvolger Tiberius aan de rijksgenoten
voorgesteld. De tekst luidt: TI. CAESAR. AUGUST. F.
IMPERAT. V (of VII) ~Op de keerzijde (afb. 1 b) het altaar
van Lugdunum (tegenwoordig Lyon), de plaats, waar veel
munten werden geslagen, en waar ook deze munt geslagen is.
Op de voorzijde van de denarius (16 keer zoveel waard als een
as, afb. 2a) een portret van de keizer zelf, en wel Hadrianus, met
een lauwerkrans. De tekst: HADRIANUS AUG. COS. III P.P.
(hij is dus voor de derde keer consul, en hij wordt de "vader des
vaderlands" genoemd). Op de keerzijde (afb. 2b) helpt de keizer
een knielende smekeling opstaan. Deze vertegenwoordigt de
provincie Spanje. De tekst: RESTITUTORI HISPANIAE, d.w.z.
"voor de hersteller van Spanje".

6l
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Tenslotte een aanvulling op aflevering 3 van Nieuwegeinse
munten, die over Friese munten ging: het is uiteráárd zo, dat er
verschil is tussen Frisia en West-Frisia. De regel, waarin deze
opmerking gemaakt werd, is in de tekst weggevallen. Ik werd
hierop geattendeerd door R. Ooyevaar - bedankt voor het attente
lezen!-.
1) NIEUWEGEIN
Blokhoeve, vindplaats Ng 105
Vondstmelding: M. Lockefeer
Beschrijving:
C. Kalee
AS uit de tijd van Augustus (27 voor - 14 na Chr.), nogal
aangetast. Flauw reliëf.
Vz. Kop van Tiberius met lauwerkrans, naar rechts: [TL
CAESAR. AUGUST. F]
IMPERATE (V of VII). Rechts van voorhoofd
onregelmatig rond gat. Kz. Altaar van Lugdunum, in
de afsnede: [ ROM ET AUG] RIC 1 p. 91, nr. 368 of
370: 10-14 n. Chr.
2) NIEUWEGEIN
Blokhoeve, vindplaats Ng 105
Vondstmelding: E. de Jong, september 1986
Beschrijving: M. Lockefeer, 21 oktober 1986
Denarius uit de tijd van Hadrianus (117-138 n. Chr.), in
goede staat.
Vz. Kop van Hadrianus met lauwerkrans naar rechts
HADRIANUS: AUG. COS. III. P. P.
Kz. Keizer helpt knielende smekeling opstaan. In het centrum
een konijn. RESTITUTORI HISPANIAE
RIC 11 p. 377, nr. 326, 134-138 n. Chr.
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MONUMENT IN BEELD
Een van de best bewaarde historische
panden in het dorp Vreéswijk is het
onderkomen van drukkerij `De Lekstroom'
aan de Dorpsstraat 35. Het pand is goed
onderhouden en de huidige eigenaren
hebben zelfs het bord op de gevel gehandhaafd met het
opschrift: "Koloniale- en Grutterswaren".
Het is eigenlijk merkwaardig, dat over de nering in dit pand
nauwelijks iets te vinden is in de verschillende boeken over het
dorp Vreeswijk, terwijl van andere panden uitvoerige
beschrijvingen zijn gemaakt. Komt het omdat de detailhandel
in koloniale waren en grutterswaren in het Vreeswijkse één
van de vele in die soort nering was en eigenlijk daarom buiten
de aandacht bleef? Wij zouden geen ander argument weten.
Sinds 1973 is het pand eigendom van de drukkerij `De
Lekstroom'. Daarvóór werd in het pand gehandeld in de eerder
genoemde artikelen uit de koloniën.
Worden de gegevens uit het kadaster bestudeerd, dan blijkt
daaruit, dat in 1848 (het pand moet toen al enkele tientallen
jaren oud zijn geweest) de schipper Willem van Dijk tezamen
met de weduwe Teuntje Verweij het eigendomsrecht bezitten.
Vermoedelijk werd er toen al vanuit het pand handel gedreven
in de koloniale- en grutterswaren. Dan volgende eigenaren
zijn:
Willem Pallada
Koopman. Krijn de
Jong Koopman.
Bij een echtscheiding in 1889 krijgt de ex-vrouw van Krijn de
Jong, Jannetje Both, het vruchtgebruik.
Daarna vinden enkele verkopen plaats binnen de familie,
respectievelijk in 1905, 1908, 1909, 1913 en 1915.
Dan wordt Suzanna Adriana Versteeg (en consorten) de
eigenaresse; zij is de weduwe van de vroegere eigenaar Piet
Gerardus Johannes de Jong. In 1929 koopt Cornelis den
Oudsten. koopman, de winkel en zijn zoon Arie den Oudsten
neemt de zaak in 1953 over. De nering wordt in 1973
beëindigd.
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VOOR U GELEZEN IN

de Utrechtsche Courant van 25 mei
1901:
Jutfaas. --Een vogel die geld waard is. -Als eene bijzonderheid kan gemeld
worden dat de heer K., alhier, een lijster
bezit, welke door zijn schoon en liefelijk
gezang de opmerkzaamheid van alle
voorbijgangers tot zich trekt. Zijn gezang
lokte zelfs verleden week een vogel van zijn soort op de tweede
verdieping, waar zijn kooi geplaatst is, zoodat het den heer K.
na eerst behoed
zaam de ramen te hebben gesloten, niet moeilijk viel ook dezen
schoonen zanger in zijn bezit te nemen. En nu gistern deed zich
weer een zelfde geval voor. Hij heeft dus met zijn zanger twee
andere, en wel beide mannetjes, gevangen. De gevangenen
zijn, zoo als te begrijpen is, nog schuw, hoewel de eerste reeds
nu en dan blijk geeft een schoon stemgeluid te bezitten.
de Utrechtsche Courant van 25 november 1842:
STAAT DER BEVOLKING der provincie UTRECHT, op den
1. Januarij 1842.
STEDEN.
Utrecht
Amersfoort
YSSELSTEIN
Rhenen
Wijk bij Duurstede
Montfoort
Maarn
Maarssen
Maarsseveen
Maarssenbroek

47472
12391
3293
3173
2531
1765
443
1621
1166
133

Maartensdijk
Mijdrecht
Nichtevecht
Odijk
Oude Rijn
Oudhuizen
Oudwulven
Polsbroek (N)
Polsbroek (Z)
Portengen
Renswoude
Rhijnauwen

156
236
410
405
467
417
255
381
275
54
996
75

66
Ruwiel

433

Rijsenburg
Schalkwijk
Schonauwen
Snelrewaard
Soest
Sterkenburg
Stoutenbug
Teckop
Tienhoven
Tull en 't Waal
Veenendaal
Veldhuizen
Vinkeveen en Waverveen
Vleuten

230
1064
229
419
2558
265
641
157
307
521
3086
291
1818
1078

GEMEENTEN.
Abcoude Baambrugge
Abcoude Proostdije
en Aasdom
Achthoven
Achttienhoven
Amerongen
Baarn
Benschop
Dildt (de)
Breukelen (Nijenrode)
Breukel. (St. Pieters)
Bunnik
Bunschoten
Cabauw
Cothen
Darthuizen
Doorn
Driebergen
Duist
Eemnes

1166
1056
114
389
1721
1933
1370
1477
1620
702
798
1083
129
659
223
1035
831
171
1412

Vreeland

678

VREESWIJK
Vuursche (De)
Werkhoven
Westbroek
Willeskop
Willige Langerak
Wilnis
Woudenberg
Wulverhorst
Zeg-veld
Zeist
Zevender
Zuilen

1071
237
807
658
591
440
1158
1913
122
608
3153
135
752

Gerverskop
's Gravesloot
Haar Zuilens
Harmelen
Hoenkoop
Hoogland
Houten
Jaarsveld
JUTPHAAS
Kamerik Mijzijde
Kamerik en de Houtdijk.
Kockengen
Laag Niekoop
Langbroek
Leersum
Leusden
Linschoten
Loenen
Loenersloot
Loosdrecht
Lopik

161
113
287
1191
366
2028
907
1107
2050
414
619
636
333
1105
776
1496
887
1218
297
2783
1182

a) Hieronder is niet begrepen het garnizoen. !_n
bedrage van 1053 man. b) Hieronder is niet begrepen
het garnizoen. ten bedrage van 646 man.
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DE HISTORISCHE KRING VERHUIST!
Bij het ter perse gaan van dit nummer van het 'Cronyck de Geyn'
werd bericht ontvangen, dat de voorbereidingen zijn afgerond
voor de verhuizing van de vereniging. Er zal een overeenkomst
worden gesloten met de `Molenstichting' met betrekking tot de
huur van de molenaarswoning bij de wipwatermolen. Op 16 april
1987 komt het pand beschikbaar. De vereniging zal er voorlopig
blijven tot eind 1988; verwacht wordt dat dan de restauratie van
de boerderij Geinoord 12 is voltooid. Daarna verhuist de
Historische Kring naar zijn definitieve huisvesting in de boerderij.
De gesprekken over de restauratie, waarvoor de gemeenteraad een
bedrag van ƒ 1.700.000,- heeft gevoteerd, zijn in volle gang. Nog
deze zomer zal met de restauratie worden begonnen. Naast de
gesprekken over de restauratie wordt ook gewerkt aan de verdere
procedurele behandeling van onze nota `Historisch Museum
Nieuwegein' en aan een tweede nota met die titel. Die tweede nota
zal dan in hoofdzaak het museumbeleid tot onderwerp hebben.
Hoewel een beslissing over de stichting van het museum door de
gemeente nog niet is genomen, verwacht de Historische Kring dat
uiteindelijk het museum er zal komen.
NIEUWEGEIN IS IMMERS BIJNA COMPLEET,
ALLEEN HET MUSEUM MOET ER NOG KOMEN!
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WIST U DAT
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

in de N.R.C. een uitvoerig artikel staat over de ontwerper
van de hulpschutsluis in Vreeswijk?
we dan natuurlijk spreken over de sluis bij het
Frederiksoord en over de krant van 20 februari 1987?
de betreffende waterbouwkundige Jan Blanken heet en
dat hij in Vianen begraven ligt?
de Historische Kring Nieuwegein dit seizoen tot een
record-aantal dia-en filmavonden komt voor verenigingen
en instellingen? de gemeente Nieuwegein tezamen met de
Historische Kring Nieuwegein hier ter plaatse meedoet
aan de Nationale Open Monumentendag 1987?
daarvoor nog een uitvoerig programma komt tegen het
einde van de zomer?
op veel plaatsen in Nederland dit jaar aandacht wordt
geschonken aan de schermutselingen tussen Patriotten en
Prinsgezinden uit 1787, die tot de stichting leidden van de
eenheidsstaat Nederland? in dit eeuwfeest Vreeswijk een
belangrijke plaats heeft, omdat hier één van de gevechten
plaats vond?
de Historische Kring Nieuwegein in Vreeswijk en
Jutphaas best kwalitatief goede exposities heeft
gehouden?
er in Vreeswijk op die ene dag 170 bezoekers kwamen,
maar in Jutphaas slechts 45?
diverse voorbereidingen worden getroffen voor de viering
van het tweede lustrum van onze vereniging in 1988?
we ons daarvan heel wat voorstellen, maar we best
nieuwsgierig zijn of u nog ideeen heeft?
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CRONYCK DE GEYN
juli 1987

9e jaargang nr. 3

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN

INHOUDSOPGAVE

J. Schut

: Beknopte geschiedenis van de Hervormde kerk
van Vreeswijk tot omstreeks 1800.

O. Pijpker

: Redaktiememo's

J. van Egdom

: Monument in beeld

Voor U gelezen in
Wist U dat
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BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE HERVORMDE KERK VAN
VREESWIJK TOT OMSTREEKS 1800.
door: J. Schut.
Over de exacte ouderdom van het dorp en de kerk van Vreeswijk zijn geen
juiste gegevens bekend. Sommigen menen dat het dorp reeds in de negende
eeuw moet hebben bestaan. Anderen bestrijden deze opvatting en stellen, dat
haar ontstaan gezocht moet worden in de elfde of twaalfde eeuw. De naam
'Vreeswijk' komen we voor het eerst tegen in het jaar 1217, als het kerspel
Geyne wordt gesticht. Dan wordt ook melding gemaakt van de kerk van
Vreeswijk.
Over de kerk blijven de berichten tot het midden van de zestiende eeuw zeer
schaars. In 1565 overlijdt in Utrecht ene Adriana Heyndrixcdr. In haar
testament heeft zij bepaald dat aan Evert Anthonisz., "pastoir opte Vairt",.
één gouden "schuytken" moet worden betaald.*)
Een jaar later heeft Nederland te lijden onder de beeldenstorm.
In de stad Utrecht worden vrijwel alle kerken geplunderd en vernield. Over
de situatie op het platteland in die dagen kan men slechts gissen.
Voor wat Vreeswijk betreft is er enkel een kort bericht, dat op de plaatselijke
beeldenstorm betrekking heeft. Op 11 februari 1570 wordt door hertog Alva
en zijn "Bloedraad" de banvloek uitgesproken over Lambertus Ernstensz.,
"van de Vaert", omdat hij "de misdaed van het beeldenbreeken" heeft
begaan.
Mogelijk doen de troepen van de Heren van Brederode, onder aanvoering
van Adriaan Menning, de beeldenstorm op 10 januari 1567 nog eens
dunnetjes over. Daags tevoren steekt Menning met zijn mannen de Lek over
en trekken al plunderend en brandschattend richting Schoonhoven. Ze
verklaren daarbij, dat het vernielen van de "paepse kercken" hun enig doel
is. Menning en zijn bende komen bij hun strooptocht niet verder dan het
dorp Lopik. Daarvan keren ze "'s anderen daags terug op hun weg en vielen
over Vreeswijk heen".
De beeldenstorm heeft tot gevolg, dat in 1580 het rooms-katholieke geloof
door de Staten van Utrecht verboden wordt. Voor Vreeswijk betekent dit, dat
in 1582 de pastoor gedwongen wordt af te treden en dat alle kerkelijke
goederen aan de "hervormingsgezinden" moeten worden afgestaan. De drost
en kastelein van Vreeswijk, mr. Jan van Harst, zegt daarover:
*): Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 1896, dl. 23; pag. 216.
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"....Item op Pynxter-dach anno twee en tachtich is den
Drossaert met Missive van mijn Heeren (Regierders der stad
Utrecht)
gesonden den den Pastoor of Capellaen Op de Vaert ende hem
verboden syn predicatiën-. **>

Nadat de pastoor is afgezet, duurt het bijna een jaar, voordat de
plaatselijke bevolking de beschikking krijgt over een eigen
hervormde predikant. De tussenliggende tijd is de gemeente bediend
door een predikant uit Utrecht.
“

....Item Aryan Gouwen, scipper tot 19 reysen en
predicant met andere burgers, die hem vergeselschapten
gevuert van hier
(Utrecht JS), an de Vaert, om aldaer te prediken ende dan
wederomme naer huys gevaert.... "
De eerste hervormde predikant van Vreeswijk is ds. Petrus van
Berck. Deze is nauwelijks twee jaar in Vreeswijk, als in het voorjaar
van 1585 de kerk wordt verwoest.
Spaanse troepen.
Hoewel er sedert 1579 officieel geen Spaanse troepen meer in het
Sticht zijn gelegerd, betekent dit niet dat al deze soldaten ook
werkelijk uit de noordelijke Nederlanden vertrokken zijn.
In 1585 rukt vanuit Gelderland een groot aantal Spaanse soldaten,
onder leiding van ene Taxis op naar het Utrechtse land. Op 23 juni
brengen de Spanjaarden het "Staatse" leger bij Amerongen een grote
nederlaag toe. Van hieruit trekken de Spaanse soldaten op naar het
dorp Houten, waar ze hun bivak opslaan. Vanuit laatstgenoemde
plaats worden verschillende dorpen uit de omgeving belegerd en
aangevallen. In allerijl wordt Vreeswijk in staat van verdediging
gebracht. Uit Amsterdam en Utrecht worden respectievelijk 100 en
180 manschappen naar Vreeswijk gedirigeerd om het te beschermen
tegen deze mogelijke aanvallen. De manschappen staan onder leiding
van Maarten Schenck. Hij besluit dat de verdedigende troepen zich
achter de Vaartse Rijn en Oude Sluis zullen terugtrekken om daar de
nodige barricaden op te werpen. Met dit terugtrekken wordt de
bebouwing aan de oostzijde van de Oude Sluis prijs gegeven. Hiertoe
behoort ook het kerkgebouw. Ter verdediging worden ook de
sluisdeuren geopend en het waterpeil zo hoog mogelijk opgevoerd.
Grote gebieden rondom Vreeswijk komen onder water te staan. Om
een eventuele aanval vanaf het grondgebied van Jutphaas te
voorkomen, wordt de brug over de Vaartse Rijn afgebroken.
**): Ibidim, pag. 218.
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Detail van een kaart van het rivieren gebied tussen Wageningen en
Gorinchem. Militaire kaart uit 1524 Oostenrijkse Staatsarchief.De kerk
van Vreeswijk staat aan de Oostzijde van de sluis. Rechts de kerk van
Vianen.
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Met het prijsgeven van de oostelijke bebouwing is ook de
bescherming voor het kerkgebouw vervallen. De manschappen van
aanvoerder Schenck, verwijderen met hulp van de lokale bevolking, al
het meubilair, zoals stoelen, banken en deuren uit het gebouw en
gebruiken het als verschansing. Nadat het kerkgebouw is leeggehaald,
wordt het in brand gestoken. Niet zeker is wie de daders zijn. Lange
tijd heeft men gemeend, dat de Spanjaarden zich daaraan schuldig
hebben gemaakt. Tegenwoordig houdt men het erop, dat het gebouw
door de verdedigende troepen in brand is gestoken om te voorkomen
dat de Spanjaarden zich er in zouden nestelen. Na de verwoesting
wordt de oude kerk nooit meer opgebouwd. Daarvoor zijn een tweetal
redenen aan tegeven. In de eerste plaats zijn er onvoldoende financiële
middelen; verder zou herbouw betekenen, dat de kerk dan opnieuw
buiten de bescherming biedende sluis zou blijven staan.
Periode 1585-1641.
Lange tijd is de vraag geweest, waar de bevolking van Vreeswijk ná
1585 har kerkelijke bijeenkomsten gehouden heeft.
[let rapport "Visitatie der kercken ten platten Lande in 't Sticht in 1593
heeft hierover uitsluitsel. Hierin wordt namelijk gezegd, "....De kercke
is verbrant ende men behelpt hem met de Speuye-boven, tot seer groot
ongeryf van de gemeynte 1)
Zoals uit de formulering blijkt, worden de kerkdiensten gehouden in
een daartoe ongeschikt gebouw, dat wordt aangeduid als "de Speuyeboven". Hiermee wordt waarschijnlijk de bovenverdieping van het
zogenaamde "Verlaat- en Rechthuis" bedoeld. Dit pand is door de stad
Utrecht opgetrokken en dient als kantoor van de "kastelein" van
Vreeswijk. Ook wordt vanuit dit huis toezicht uitgeoefend op de sluis.
Deze sluis is in 1373 aangelegd, eveneens op kosten van het
stadsbestuur. Ten tijde dat het visitatierapport wordt opgesteld, is
Cornelis van Braeckel predikant in Vreeswijk. In tegenstelling tot zijn
voorganger, door het stadsbestuur van Utrecht aangesteld, wordt Van
Braeckel door de Staten van Utrecht benoemd. Onduidelijk blijft
echter, wanneer hij in Vreeswijk is gekomen. Zeker is dat dit ná
oktober 1587 geweest moet zijn, omdat in die
1

): Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 1884; pag. 209-210
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maand Petrus van Berck nog traktement ontvangt. In 1592 is Van Berck
predikant in Bolsward.
Dominee Van Braeckel is in 1593 niet erg ingenomen met de plaatselijke
koster, die ook nog secretaris en schoolmeester is.
"....Diegene die Secretaris ende coster is bedient oock de
Schoolen, gualijck compatybel sijnde, ende ontfangt alle maan
den 48 stuyvers, behalve de vrye woninge. Hy is den predicant
seer wederhoorich
Naar de mening van de predikant is de koster, wiens naam niet vermeld
wordt, onbeleefd, onvriendelijk en de predikant ongehoorzaam. Of de
slechte verstandhouding tussen predikant en koster te maken heeft met
mogelijke katholieke sympathieën van laatstgenoemde, wordt niet vermeld.
De twintig jaar die Van Braeckel in Vreeswijk heeft gestaan, behoren
waarschijnlijk niet tot de gemakkelijkste periode uit zijn leven. In de
Synodevergadering van 1606 brengt hij verslag uit van de kerkelijke
toestand van Vreeswijk en Tull en 't Waal:
".... verclaerde den dienaer (van de Vaert) den tamelijcken staet
van sijn kercke, soo in 't gehoor als in 't gebruick der H.
Sacramenten, dat hy over de 20 oƒ30 communicanten hadde.
Dan claechde hy, dat vele by den anderen gaen woonen eer sy
getrouwt
syn; dat die van 't Wael ende Capel van Heer Dirck van Eck te
Honswyck opgehoude ende misleydt worden door doopen,
smeeren etc.... ". ">
In augustus 1612 is Van Braeckel nog predikant in Vreeswijk, kort daarna
vertrekt hij. Hij wordt in 1615 opgevolgd door Bartholomeus Prevoost.
Deze is kort daarvoor in Leiden afgestudeerd. Zijn leermeesters noemen
hem "een jongeman van sonderlinge geleerdtheyt ende Godtsalicheyt". Erg
lang heeft Prevoost niet in Vreeswijk gestaan. Kort na zijn bevestiging
blijkt hij de Remonstrantse geloofsleer te zijn toegedaan. Nauwelijks vier
jaar na zijn intrede wordt Prevoost, om deze Remonstrantse sympathieën,
op 9 juli 1619 door de Staten van Utrecht uit zijn ambt gezet. Zes weken
later wordt hij tot levenslange verbanning uit de provincie veroordeeld.
Vanaf 1632 tot zijn dood in 1669 staat hij als Remonstrants predikant in
Amsterdam.
**): Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 1896, dl. 23; pag. 222.
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In Vreeswijk wordt zijn plaats ingenomen door Johannes Paschasius
Baars. In 1629 treedt ds. Baars in dienst van de West-IndischeCompagnie. Waarschijnlijk gedraagt hij zich daarbinnen niet zoals van
een predikant verwacht mag worden. Nog geen twee jaar later neemt hij
ontslag uit deze organisatie en keert terug naar Vreeswijk, waar hij "om
verscheyde misstappen uyt den dienst aen de Vaert" wordt ontslagen.
Ds. Baars wordt opgevolgd door Anthonius Heldius, predikant te Soest,
op 20 november 1631 wordt hij in Vreeswijk bevestigd. De gemeente
Soest ondervindt blijkbaar grote problemen bij de vervulling van de
vacature van ds. Heldius. In 1632 is men er nog altijd niet in geslaagd
een predikant aan te trekken. Uiteindelijk wordt een beroep uitgebracht
op de in Vreeswijk ontslagen predikant Baars. Deze, nog altijd zonder
werk, neemt het beroep met beide handen aan. Als ds. Heldius in 1631
naar Vreeswijk komt, worden de kerkdiensten nog altijd gehouden in de
bovenzaal van het "Verlaat- en Rechthuis", aan het huidige
Raadhuisplein.
Kort daarna wordt serieus gesproken over de bouw van een nieuwe
kerk.
Kerkbouwplannen.
Het eerste bericht daarover vinden we in de Resolutien van de
Vroedschap van de stad Utrecht van 29 augustus 1636.
Zowel de kerkeraad van Vreeswijk als de Classis hebben zich tot de
Vroedschap gewend, "soo aengaende de plaetse ende 't model van de
nieuwe te timmeren kercke aldaer, als nopende de costen ende den
omslach tottet vinden van deselve".
De Vreeswijkse ingezetenen hebben dan al een bedrag van
vijftienhonderd gulden bijeengebracht.
De Vroedschap besluit haar goedkeuring én medewerking aan de
nieuwbouwplannen te verlenen en zegt een subsidie toe van drieduizend
gulden. Voorwaarde daarbij is, dat voldoende financiële middelen
voorhanden zijn of dat andere bronnen worden aangeboord:
"....dat men, soo wanneer sooveel penningen bij de handt
sullen wesen, dat men sien can, dat het werck tot effect sal
comen, van stadtswegen daertoe contribueeren sal de som
van 3000 gulden.... ".
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De Vroedschap gaat er tevens vanuit dat ook de Staten van Utrecht
"vereeringen ofte subsidiën tot dit voorgenomen goet werk" zullen
toezeggen.
In de resolutiën van de Staten van 7 februari 1637 lezen we over de
kerkelijke situatie in Vreeswijk:
"....hoe dat sy supplianten (=aanvragers, JS ) nu lange jaren
herrewarts syn genootsaeckt geweest haeren publicque
goodtsdienst t'exerceeren op een plaetse daertoe onbequaem
en incapabel, tot schimp ende spot der vyanden van den ware
Gereformeerde religie ende haerer supplianten eigener groot
leetwesen; waeromme sy hebben noodich gevonden ende
voorgenomen uyt ende omme te sien naer alsulcke middelen
alss er vereysschet werden tot het opbouwen van een nieuwe
kercke, waertoe den arme supplianten van hare arme
opgesetenen ende gemeynte conform sekere lyste becomen
hebben vrywillige verclaringe tot een subsidie importeerende
1500 gl hooftsoms, boven noch eenige goede presentatien
van vele coopluyden ende schippers".
Op 2 mei 1638 komen de kerkbouwplannen van Vreeswijk binnen de
Staten opnieuw aan de orde. Men is van oordeel dat de nieuwe kerk "t
best staen soude aen de Westzijde van de Utrechtsche Vaert" Twee
dagen later verlenen de Staten een éénmalige subsidie van ƒ 4.500,-.
Daarbij is als voorwaarde gesteld, dat de kerk "aen de Westzyde van den
Vaaertschen Rhyn" wordt gebouwd. Onmiddellijk na deze
subsidieverlening begint men met de bouw. Op zondag 10 oktober 1641
wordt de nieuwe kerk in gebruik genomen met een dienst van de
plaatselijk predikant, ds. Heldius. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers
van de Staten en het stadsbestuur van Utrecht aanwezig.
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De grondvorm van de nieuwe kerk is een zogenaamd "Grieks kruis".
Ze vormt daarmee een typisch voorbeeld van de Nederlandse
protestantse kerkbouw van de zeventiende eeuw, namelijk een kruis
met vier gelijke, tamelijk korte kruisarmen.
In 1655 wordt in de toren een uurwerk geplaatst. De daaraan
verbonden kosten bedragen ongeveer f 425.- en worden door de stad
Utrecht gedragen.
Ds. Heldius overlijdt op 17 december 1664. Vijftien maanden lang is
Vreeswijk een vacante gemeente, totdat in maart 1666 Hendrikus van
Lankeren het beroep naar Vreeswijk aanneemt. Deze predikant staat
dertien jaar in het dorp aan de Lek. Een deel van deze periode kan
gekenmerkt worden als een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de
kerk van Vreeswijk. We doelen daarbij op het rampjaar 1672, wanneer
grote delen van Nederland worden bezet door Franse soldaten. Ook
Vreeswijk en Jutphaas ontkomen niet aan deze bezetting.
Rampjaar 1672.
Op zaterdag 1 oktober 1672 steken Franse soldaten de Lekdijk bij het
Klaphek door. Hierdoor komen grote delen van de provincie Utrecht
onder water te staan. De volgende dag wordt Vreeswijk met een bezoek
"vereerd" en geplunderd, waarbij de kerk niet wordt vergeten. Tien
dagen later komen Oranjegezinde troepen naar Vreeswijk. Ze dringen
het dorp binnen en jagen de bewoners uit hun huizen. Vanuit de
woningen worden de Fransen onder vuur genomen, die daarop de
woningen in brand steken. Hierdoor worden grote delen van het dorp in
de as gelegd. Een ooggetuige zegt daarvan:
'....het principale gedeelte van de huysen met de kerck is
afgebrant, van de Leck af tot het huys van den Ontvanger van
delicenten toe
')
Opnieuw is Vreeswijk van haar kerkgebouw beroofd en het zou jaren
duren, voordat met herbouw een begin kan worden gemaakt. Weer moet
Vreeswijk omzien naar een onderkomen, waarin kerkdiensten gehouden
kunnen worden. Eén van de weinige huizen die niet geleden
'): Berigten Historisch Genootschap; VI. pag. 40.
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hebben van de oorlogshandelingen, is de leegstaande woning van drost
Ram. Dominee Van Lankeren verzoekt aan het stadsbestuur deze
woning te mogen gebruiken als pastorie én als kerkruimte. Dit verzoek
wordt ingewilligd.
In het voorjaar van 1677 worden de eerste pogingen aangewend om tot
herbouw van de afgebrande kerk te komen.
Aan de stad Utrecht, als eigenaresse van de ambachtsheerlijkheid
Vreeswijk, wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Op 30
mei 1677 kent het stadsbestuur een subsidie toe van "twee hondert
silvere Ryders tot herbouw van de kerck".
Evenals bij de bouw van 1638 wordt ook nu aan de Staten van Utrecht
een financiële bijdrage gevraagd. Op 29 juni 1677 besluiten provinciale
Staten:
.... op de requeste van die van den Gerechte van de Vaart,
mitsgaders predikant ende de kerckenraedt aldaar,
versouckende eenigh subsidie tot opbouw van de afgebrance
kerkck aldaer, mitsgaders Hare Ed. Mo. voorschrijvens aen
de respectieve steden dezer provincie ten fine voors. ende
permissie omme ten platten lande by forme van collecte yder
gequalificeert dorp off vermogend persoon te laten
inschrijven soodanige somme als sijliden genegen zijn te
contribueeren; - Is na deliberatie het voors.
versoeck bij de respective leden overgenomen, om te
examineeren ende hare sentimenten ter vergaderige in te
brengen".
In begrijpelijker Nederlands: aan de predikant en kerkeraad wordt toestemming verleend in de dorpen en steden van de provincie, en ook bij
particulieren, geld in te zamelen. Ondanks deze toestemming laat
herbouw nog enige jaren op zich wachten. Wat daarvan de oorzaak is
geweest, is niet bekend. Aan ds. Van Lankeren en zijn opvolger Van
Tongeren zal het zeker niet gelegen hebben. Zij hebben in korte tijd
twee- à drieduizend gulden bijeengebracht. Het heeft tot eind 1680
geduurd, voordat de herbouwplannen vastere vormen aannemen. In
januari 1681 wenden de drost, schout, buurmeesters, "ende het Gerecht
van de Vaert" zich tot de Staten van Utrecht en vragen toestemming om
voor een periode van zes jaar "een hooftgelt op yder persoon de Vaert
passeerende, op soodanige voet als tot Vianen wordt gepractiseert", te
mogen heffen. De opbrengst is bestemd voor de nieuwe kerk. Op 25
januari van hetzelfde jaar wordt dit verzoek ingewilligd. Het octrooi
wordt steeds verlengd tot 6 april 1822. Op
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deze datum wordt het bij Koninklijk Besluit ingetrokken. Op 25 april
1682 vindt de aanbesteding van de herbouw plaats. Aannemer is Fries
Jacobss., die een nieuwe kerk bouwt op de oude fundmenten. Het
kerkgebouw wordt op Tweede Pinksterdag 1683 ingewijd door ds.
Matthias van Tongeren, die in 1679 Van Lankeren is opgevolgd.
Hoe is de bouw van deze derde kerk gefinancierd?
Hier vóór is aangegeven, dat toestemming is gevraagd en verkregen tot
het inzamelen van geld in de provincie. Dit brengt ruwweg drieduizend
gulden op.
Op 30 mei 1677 zegt de stad Utrecht tweehonderd zilveren rijders toe.
Dit bedrag wordt op 18 december 1682, de bouw is dan al in volle gang,
verhoogd tot zevenhonderd gulden. Het ontbrekende deel wordt
gevonden door het uitgeven van vijf obligaties à f 1.000,-. Utrecht stelt
zich daarbij garant voor rente en aflossing van deze f 5.000,-. Met de
aflossing gaat het overigens bijzonder traag. In 1798, ruim honderdjaar
later, is niet meer dan vijfhonderd gulden afgelost.
Men kan dus zeggen, dat de bouw van de kerk is bekostigd uit:
- Vrijwillige giften ƒ3.000,- Overheidssubsidies f 700,- Opgenomen
kapitaal ƒ5.000,
De trage aflossing wordt mede veroorzaakt door de geringe inkomsten
uit de kerkelijke goederen. De kerkmeesters ontvangen in die periode
slechts een paar honderd gulden aan verpachtigen van deze goederen,
zoals landerijen.
Nadat Matthias van Tongeren in 1683 de nieuwe kerk in gebruik neemt,
is hij nog zes jaar predikant in Vreeswijk. Hij overlijdt "in den
legerdienst te Namen op 15 november 1689".
Zijn opvolger is Johannes Post, sedert 1687 predikant in Beesd. Nadat
Vreeswijk ruim een jaar vacant is, wordt hij op 22 februari 1691 in deze
plaats bevestigd. Ruim 45 jaar staat Post in Vreeswijk. Op 24 oktober
1736 gaat de predikant met emeritaat. Lang kan hij daar niet van
genieten, want nog geen twee maanden na zijn afscheid overlijdt hij. In
1739 ontmoeten we Arnoldus Kuys als plaatselijk predikant. Kuys is in
1713 geboren en komt als "proponent" naar Vreeswijk. Twintig jaar
later sterft hij op 6 november 1759. In dat jaar wordt de kerk van
Vreeswijk in de "Geheymschryver van Staat en Kerke" als volgt
omschreven:
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'....De kerk is een regt vierkant, aan de vier hoeken een weynig
binnenwaarts getrokken, en dus in zijn grootste lengte en bree: te
niet boven de drie-en-twintig treden. De muuren en het dak
houden wij te zijn 70 voeten hoog; en uit het midden van dit
laatste rijst een cierlijk toorentje, waarin eene klok hangt; welk
toorentje met de hoogte der kerk te samen aldus 95 voeten mag
gerekent worden. Deeze kerk is van binnen voor de openbare
godsdienst zoo wel geschikt, dat men daar geen verbetering zoude
kunnen maken.
Een kopere kaarsroon hangt in 't midden en is aan de kerke
lofweerdig geschonken door de schippers, bedienende het veer
van Vreeswijk over de Lek naar Vianen, die tien in getal zijn. `)
Het wapenschild, dat ook de kerk tot een cieraad dient, is dat van
den heer van Leenen. Voorts heeft men aan zuydzijde van dit
Godshuys een ruyme consistorie...."
In 1760 neemt ds. Herman van der Burg het beroep naar de vacante
gemeente Vreeswijk aan.
Op 31 januari 1780 vraagt hij zijn emeritaat aan. Een jaar later wordt
Christiaan Nicolaas van Ee in Vreeswijk bevestigd. Ook hij dient, evenals
zijn voorganger Post, de gemeente meer dan veertig jaar. In 1824 gaat hij
met emeritaat.
Als van Ee in 1781 naar Vreeswijk komt, beschikt men nog altijd niet over
een pastorie. (Niet duidelijk is waar de respectievelijke predikanten in de
loop der tijden hebben gewoond). Bij zijn komst naar Vreeswijk vraagt Van
Ee aan het stadsbestuur van Utrecht in deze lacune te voorzien:
".... Op requeste van den Predicant en kerkenraad der Gereform. gemeente
van de Hooge Heerlijkheid Vreeswijck, anders genaamd de Vaart, houdende
verzoek, om voors. plaatse met een pastory-huis te voorzien...."
Uit de Vroedschapsresoluties blijkt niet of aan het verzoek gehoor is
gegeven.
Bataafse Republiek.
In 1795 breekt een periode aan die bekend staat als de tijd van de Bataafse
Republiek. We zijn dan aangekomen in een politiek zeer turbulente periode.
Het is hier echter niet de plaats om over al deze staatkundige veranderingen
in detail te treden. We volstaan slechts met de conclusie, dat de omwenteling
van 1795 vrijheid van godsdienst brengt. Op 1 mei 1798 treedt de
"Staatsregeling van de Bataafse Republiek" in werking en wordt de
scheiding van Staat en Kerk ingevoerd. Daarin is bepaald, dat de kerktorens
en de klokken "ten platten lande in zooverre (tot) nationaal
'):

Deze schippers hebben zich verenigd in het zogenaamde "Pinnemakersgilde".
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(bezit) worden verklaard, dat dezelve als onder de dispositie der
plaatselijke bestuuren werden overgebracht". i
Daarnaast moeten met de Rooms-katholieke Kerk financiële regelingen
worden getroffen, die verband houden met de in de zestiende eeuw
onteigende bezittingen.
Het zal duidelijk zijn, dat de Hervormden van Vreeswijk tegen deze
staatsregeling grote bezwaren inbrengen. Ook de katholieke gemeenschap
van Vreeswijk staat niet onverdeeld positief tegenover de overheidsplannen.
Het is niet zozeer het kerkgebouw zelf, maar het in 1682 ingevoerde
"hoofdgeld", waarover tussen de Hervormden en Katholieken verschil
van inzicht ontstaat.
Sinds 1797 bezit Vreeswijk en zogenaamde "staatsie" van de roomskatholieken. Deze katholieke gemeenschap heeft de beschikking over een
eigen kerkelijke ruimte aan de westzijde van de Oude Sluis. Aanvankelijk
is in dit gebouw een Franse kostschool gevestigd. In november 1797
komt het pand in bezit van de Katholieke Kerk.
Tot 1806 houden de katholieken in deze voormalige school hun erediensten. In genoemd jaar wordt het gebouw gesloopt en vervangen door een
eenvoudig klein kerkje. Deze kerk is gewijd aan de H. Barbara. Nadat in
1910, op de hoek van de Dorpsstraat, een nieuwe Barbarakerk is
gebouwd, wordt de kerk bij de Oude Sluis in gebruik genomen als
parochiehuis.
De Hervormde kerkeraad van Vreeswijk richt zich op 17 september 1798
tot het gemeentebestuur van Utrecht. Hij schrijft dat het voor het gemeentebestuur allerminst onverschillig kan zijn, dat een deel van het hoofdgeld
aan de katholieken moet worden afgedragen. Ze baseren die veronderstelling op het feit, dat Utrecht zich in 1682 borg heeft gesteld voor de ten
behoeve van de bouw van de Vreeswijkse kerk aangegane schulden.
Het gemeentebestuur stelt de Vreeswijkse brief in handen van een
commissie.
Deze is van oordeel, dat artikel 21 van de burgerlijke en staatkundige
grondregels van de nieuwe Staatsregeling moeten worden toegepast. Dit
artikel zegt "dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhouden van zijn
Eerdiensten, deszelfs Bedienaaren en Gestigten".
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Daarnaast bepleit de commissie dat het hoofdgeld aan de stad Utrecht,
als ambachtsheer over Vreeswijk, ten goede moet komen. Daarvoor in
ruil zal de stad de hele schuldenlast, ter grootte van ƒ 4.500,- over te
nemen. Op het kerkgebouw in Vreeswijk zal een renteloze lening van
hetzelfde bedrag moeten worden afgesloten. De kerk is dan ook
verplicht de sluis- en schotbalken van de Oude Sluis op haar
grondgebied op te slaan. In tegenstelling tot voorheen zal Utrecht
daarvoor een financiële vergoeding toekennen, maar niet eerder dan
nadat de schuld van f 4.500,- is afgelost. Het hoeft geen betoog, dat de
kerkeraad van de Hervormde Gemeente het met dit plan totaal niet eens
is. Trouwens ook de katholieken zijn fel tegen dit Utrechtse plan,
waarin zij in het geheel niet voorkomen. Op 11 december 1798 richt het
katholieke kerkbestuur zich tot het gemeentebestuur van Vreeswijk en
dringt aan op een vlotte afhandeling overeenkomstig de Staatsregeling.
Wanneer het te lang mocht duren, zullen de katholieken niet schromen
zich tot de landsoverheid te wenden en hen verzoeken in te grijpen.
Onder druk van dit dreigement komen enkele weken later een tweetal
schikkingen tot stand. Op 29 december 1798 besluit het
gemeentebestuur '.... dat de kerk met de tooren, met inbegrip van de
klok en het uurwerk uit het bijzonder privée of collecte der Hervormde
Gemeente is daargesteld en dus !ingevolge de Staatsregeling onder de
bijzondere eigendommen moet geconsidereerd worden".
Bijlage A:*)
1798 December 29.
De Municipaliteit van Vreeswijk anders genaamd de Vaart
in overweginge genomen hebbende de Publicatie van 't
Uitvoerend
bewind van den 12 Julij 1798, waarbij de toorens en klokken
ten platten lande in zooverre nationaal worden verklaard,
dat dezelve
als onder de dispositie der plaatselijke bestuuren werden
overgebracht, zoo heeft de Municipaliteit voornoemt 't zelve
in nadereoverweeging neemende, bevonden, dat zoowel den
toorn, de klokken en uurwerk als de kerk alhier uit het
bijzonder privée ofcollecte der Hervormde gemeente is
daargesteld en dus ingevolge de Staatsregeling onder de
bijzondere eigendommen moet gecon
sidereerd worden;
s): zie: A. Joh Maris: Bescheiden rakende de naasting van dorpskerken
in de provincie Utrecht. Afgedrukt in: Ned Archief voor
kerkgeschiedenis 194b/47.
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zoo besluit de Municipaliteit ten deezen (als in alles willende billijk
en rechtvaardig zijn), dat al 't voorsz..zal verblijven als een
onderhorig eigendom van de Hervormde Kerk, mits dat de
Municipaliteit ten allen tijden, wanneer zulks zal nodig zijn en
vereischt worden, den toorn tot welke eindens ook zal mogen in
gebruik neemen, alsmeede de klokken zal mogen in gebruik neemen
om te luiden of doen luiden ter welker tijd of in wat geleegenheden
zulks zoude mogen weezen, zonder door 't Hervormde Kerkgenoodschap of iemand van haarentweegen daarin te mogen
worden verhinderd, alles echter onverminderd de ordres of wetten,
welke dienaangaande door 't Wetgevend Lichaam of't Uitvoerend
Bewind nader mochten werde uitgevaardigd.
Actum Vreeswijk den 29 December
1798 't 4 jaar d(er) B(ataafsche) V(rijheid).
Absent Secretaris
Niklaas De Vries.
Daarnaast wordt door bemiddeling van het gemeentebestuur een
overeenkomst gesloten tussen de Hervormden en de Katholieken, die
ondertekend wordt op 25 februari 1799. Hierin wordt een verdeling van
het hoofdgeld vastgesteld en worden ook afspraken gemaakt over het
gebruik van het kerkhof.
De betrokkenen zijn zo gelukkig het zonder ingrijpen van hogerhand
onderling eens te kunnen worden.
De regeling ten aanzien van het hoofdgeld geldt ongestoord tot 6 april
1822. De toen ontstane kwestie naar aanleiding van het verbod niet
langer het hoofdgeld te heffen, valt buiten de geschiedenis van de
Hervormde Gemeente van Vreeswijk tot omstreeks 1800.
Bijlage B:*)
1799 Februari 25.
Compareerde voor ons Nicolaas de Vries, voorzitter,
Jacobus Koppers en Jan Steekelenburg, leden van 't
Gemeente Bestuur van Vreeswijk anders genaamd te Vaart,
de burgers Matthias Spinhoven en Coenraat van Dijk, leden
van de Commissie der Gereformeerde kerkgenoodschap, ter
eenre,
s): Zie: A. Johanna Maris: Bescheiden rakende de naasting van dorpskerken in de
provincie Utrecht. Afgedrukt in: Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis 1946/47.
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en de burgers Philippus Veltman en Barend Blom, leden
van de Commissie der Roomsch Catoliecq
kerkgenoodschap, ter andere zijde,
te kennen geevende, dat zijlieden ingevolge de
Additioneele Articulen der Acte van Staatsregeling en de
Publicatie van het Uitvoerend Bewind in dato den 12e Julij
1798 alsmede door de intercessie van 't Gemeente Bestuur
alhier naar herhaalde onderhandelingen der beide
gevolmachtigde commissiën inzoverre zijn
overeengekomen, dat volgens de gemelde intersessie en
bemiddeling onderling het navolgende is geaccordeert en
vastgesteld.
Eerstelijk, dat het hoofdgeld bij het overvaaren van
passasiers comform eener resolutie van de voormalige
bestuurders van dit Gewest geheeven wordende, volgens
de Additioneele Articulen der Acte van Staatsregeling en
bijzonder wegens de jongste Publicatie van het
Gewestelijk Bestuur op bevel van het Uitvoerend Bewind
in deeze Republicq gedaan (waarbij verklaard is, dat alle
zodanige goederen en inkomsten, waaruit de kerken
pleegen onderhouden te worden, als tot dezelve
geaffecteerd en daaraan behoorende moeten
geconsidereerd worden), zal verblijven gelijk tevooren in
effectiven eigendom en het recht van de Gereformeerde
Gemeente tot onderhoud van hunne kerk, betaaling van
renten, aflossing van capitaal als anders.
Dan, dat het alhier exteerende Roomsch Catholiecq
kerkgenoodschap uit kracht van dezelve Staatsregeling en
Publicatie van het Uitvoerend Bewind zig verpligt reekende
tot het aanspraak maken op een geevenredigde aandeel in
dat hoofdgeld ten behoeve van hunnen gemeente, tot
voortkoming
van
verdere
onaangenaame
twisten
achtervolgens de bovengemelde onderhandelingen en
intercessie, men van beide zijden is overeengekomen en
bepaald heeft, dat de Gereformeerde Gemeente uit die
collecte jaarlijks zal genieten de zomma van tweehondert
en dertig guldens vrij geld en hetgeene meerder door ééne
goede directie en met wederzijds overleg en goedvinden
van die collectie zal kunnen worden gemaakt, zal komen
ten profijte der Roomsch Catholieque Gemeente; indien die
zomma niet boven de eenhondert guldens beloopt, dat dan
dat overschot zal worden verdeeld in drie gelijken deelen,
waarvan twee deelen zullen zijn en komen ten behoeven
van de Gereformeerde Gemeente en een deel ten behoeve
van de Roomsch Catholijke Gemeente - en dit alles al
waare het, dat in vervolg van tijd de onderscheidenen
gemeentens in getal van zielen kwamen af of toe te
neemen -, zullende de Municipaliteit gelijk van ouds blijven
geëmployeerd om voor de stipte invordering en betaaling
van het hoofdgeld volgens de gedrukte lijst daarvan te
blijven zorgen, en dat allen vierendeel jaars aan de
wederzijdsche kerkmeesteren hun gerechtelijk aandeel ter
hand gesteld worden, (zodat thans de pachteresse de
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wed. Van Kesteren door een nadere en bij haar aangenoomen accoord
verpligt is om 's jaarlijks f 100-.-. meerder, dus f 330-.-, aan pacht van 't
hoofdgeld te betaalen). De bepaalde zomma van f 230-.-. is voor de
Gereformeerden en de f 100-.-. is voor de Roomsch Catholijke
Gemeente. En dus de Municipaliteit zal zorgen, dat alle vierendeel
jaars de gerechte vierde part (zijnde voor't Gereformeert
kerkgenoodschap f 57-10. en voor 't Roomsch Catholijk
Kerkgenootschap ƒ 25-.-.) aan de wederzijdsche regeerende
kerkmeesteren betaald worden. En bijaldien het mogte gebeuren, dat de
tegenwoordige pachteresse binnen den bepaalden tijd van de aan haar
vergunde en aangenoomen pacht mogt komen te overlijden of van
dezelve afstanden te doen, zo zal 't zelve hoofdgeld weder publicq of bij
inschrijving verpacht worden, 't welke zal geschieden door het plaatslijk
bestuur ten overstaan der wederzijdsche kerkmeesteren, zullende, zoals
voorz. staat 't geene bij nadere verpachting meerder als f 330
van 't
zelve mochten komen, in drie gelijke deelen verdeeld worden, waarvan
twee deelen aan de Gereformeerde Gemeente en een deel aan de
Roomsch Catholijke Gemeente zal ter hand gesteld worden, doch zo het
minder als de gezegde f 330-.-. zouden mogen afbrengen de nadere
schikkingen dienaangaande zal verblijven aan 't Plaatzelijk Bestuur.
Verders zal volgens de gemaakte schikking het Gereformeert
kerkgenoodschap het kerkhoff moeten laten verblijven tot een vrijen
begraaffplaats voor alle de ingezeetenen zonder onderscheid van
godsdienst om aldaar hunne lijken te begraaven zonder daarvan
meerdere kosten als vanouds te mogen vorderen. En zal dit accoord
gereekend worden zijn aanvang genoomen te hebben met den 1
Januarij deezes jaars, en zullen voorts partijen wederzijds afzien van
alle andere en verdere pretentiën, welke in eenige opzigten zouden
kunnen gemaakt of voortgebragt worden, in tegendeel malkanderen in 't
gerust genot van dit accoord en alwaar zulks zoude noodig geoordeeld
worden naar vermogen helpen guarandeeren en ten gelijke kosten alle
stoornisse daarvan helpen afweeren en uit den weg ruimen.
En eindelijk betreffende den tooren, de klok en uurwerk wordt mits
deeze bepaald en vastgesteld dat ingevolge eene onderlinge schikking
tusschen de Municipaliteit en Gecommitteerdens der Hervormde
Gemeente het gewoon onderhoud daarvan, het aanstellen van een
klokluyer, de waarneeming van 't uurwerk zal blijven onder het opzigt
en bestuur van de fungeerende kerkmeesteren der Herformde
Gemeente, welke echter de nodige buitengewoone reparatien niet dan
met voorkennis en approbatie van het Gemeente Bestuur zullen laten
doen onder conditie aan de eene kant, dat de jaarlijksche onkosten
daarvan conform de Staatsregeling in het algemeen gedragen en dus
van het Gemeente Bestuur in de jaarlijkse dorpslasten moeten gebragt
worden, en
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dat aan de andere kant de inkomsten van het luyden bij her
begraaven der dooden daarvan afgetrokken en jaarlijks aan 't
Gemeente Bestuur verantwoord zullen worden, alsmeede dat het
aan de Municipaliteit zal vrijstaan om ten allen tijden zo van de
klok als van de tooren het nodig gebruikt te maken.
Aldus gepasseert in den Gerechtshuize van Vreeswijk, anders
,genaamd de Vaart op deezen 25e Februari 1799. En door ons
onderteekend
Mattheus Spinhooven.
Coenraat Van Dijk. Ps.
Veltman.
dirk (sic) + merk is gesteld door
Barend Blom. Niklaas De
Vries. Jacobus Koppers. Jn
Stekelenburg.
In kennisse van mij,
J.H. V .D. Sluys,
Secretaris.
Acte met oorspronkelijke onderteekenigen in het register van notulen
en resolutiën van het plaatselijk Bestuur van Vreeswijk, 1795-/802, fol
198 vs. Oud-archief Gemeente Vreeswijk inv. no. 10 archief Utrecht).
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Nieuwe leden.

P.Hofmans, Braamsluiper 11, Nieuwegein.
D. Broekman, Chopinstraat 1, Nieuwegein.
D. Kilian, Hamerstraat 3, Nieuwegein.
H. W. Schans, Dr. Schaepmanstraat 33, Nieuwegein.
.
Van Mevr. De Roos, Zuiderstraat 41, ontving de Kring een zeer fraaie foto
ten geschenke, formaat 18 x 24 cm., voorstellende het Jutphase farifarecorps
uit 1905.
Bibliotheek.
Door de Kring zijn aangekocht de delen 1 en 3, gebonden in wit perkament
van het GROOT PLACAATBOEK UTRECHT TOT 1728. De wetten,
verordeningen, enz. zijn verzameld door de rechtsgeleerde Johan van de
Water. De boeken in het formaat van 42 x 26 centimeter zijn uitgegeven in
1729.

Van de heer J. Schut ontving de Kring de volgende boeken ten geschenke:
Inventaris van het archief van het Kapittel ten Dom - deel l; uitgegeven in
1929 door Dr. K. Heeringa.
Inventaris van het archief van het Kapittel ten Dom - deel 2; uitgegeven in
1929 door Dr. K. Heeringa.
Repertorium op de Stichtse Leenprotocollen 1394 - 1581; uitgegeven in
1956 door Dr. A. Johanna Maris.
Het patronaatsrecht in de gereformeerde kerk. Een voorbeeld uit de praktijk: Jutphaas, 1633-1635. Scriptie door G. Veldhuizen uit 1973.
Van de Heer A. Achterberg ontvingen wij een exemplaar van de door hem
geschreven boekjes:
Het voormalige orgel van de Nederlandse Hervormde kerk te Jutphaas.
uitgegeven in 1987; Het orgel in de Dorpskerk te Nieuwegein-Noord,
uitgegeven in 1986.
Aan de schenkers, hartelijk dank!!
Otto Pijpker..
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MONUMENT IN BEELD
De zwerftocht van een
grafmonument.
door: J. van Egdom.
Inleiding.
Op de algemene begraafplaats aan het
Kerkveld in de wijk Jutphaas-Wijkersloot
wordt een grafkelder aan de oostzijde aan het kerkhof afgedekt met
een blauwe sluitsteen. De steen heeft de afmetingen 4,20 x 2,20 x 0,20
meter. De grafkelder bevat de stoffelijke resten van Gerard de Wael
van Vronestein en zijn echtgenote Wilhelmina van Amstel van Mijnden. De plaats van het graf geeft aan waar het koor van de vroegere
kerk op het Kerkveld zich bevond. Van de kerk, die in 1820 is
afgebroken, rest nu nog slechts het portaal van de zijingang, dat in
gebruik is als opslagruimte. De geschiedenis van de sluitsteen gaat
terug tothet midden van de vijftiende eeuw. In zijn ruim 500 jarig
bestaan is deze sluitsteen meerdere keren van plaats veranderd; de
"zwerftocht" van de sluitsteen wordt in dit artikel beschreven.
De zwerftocht.
De historie van de sluitsteen wordt gedeeltelijk verhaald door het beeldhouwwerk in de steen zelf, anderzijds geven verschillende archieven
ons de nodige informatie. De opdracht tot het vervaardigen van de
enorme sluitsteen is in het midden van de vijftiende eeuw gegeven door
Jacob Proeys, die er in het koor van de Minrebroederkerk te Utrecht de
grafkelder van zijn voorouders mee liet bedekken. Het was zijn plan,
dat hijzelf en zijn vrouw in het familiegraf zouden worden bijgezet en in
de steen werden daarom alvast de namen van de nog levende
echtelieden "Jacob Proeys en Jonckfrouwe Heylwich van Steenre syn
wyf' uitgehouwen. Voor wat betreft de overlijdensdata gaan de
vermeldingen op de steen niet verder dan "MCCCC"; dus het jaar 14xx.
Het is vrijwel zeker, dat de steen in de Minrebroederkerk is gebleven,
hoewel Jacob Proeys daar niet is begraven omdat hij toen uit de stad
Utrecht was verbannen. In 1562 echter vinden we de sluitsteen terug
voor de afdekking van de grafkelder van het geslacht De Wael van
Vronestein, eveneens in de Minrebroederkerk. Adriaan de Wael van
Vronestein had voor deze verplaatsing gezorgd en kon dat doen, omdat
het geslacht Proeys tot zijn voorouders behoorde. Nadien echter kreeg
Adriaan de Wael van Vronestein het voor elkaar om voor zijn
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verdiensten ten behoeve van de Buurkerk in het koor van die kerk een
familiegrafkelder te laten bouwen. Omstreeks 1562 verhuisde de
sluitsteen toen daarheen. In 1568 werd Adriaan de Wael van
Vronestein in de Buurkerk begraven, nadat hij op het Utrechtse
Vredenburg onthoofd was. Het koor van de Buurkerk werd in 1581
afgebroken en voor de derde keer verhuisde toen de sluitsteen. Dit keer
bekommerde zich Frederick de Wael van Vronestein zich om de
sluitsteen. Om de steen te beschermen tegen mogelijke vernielingen als
gevolg van de beeldenstorm ten tijde van de reformatie, liet hij de steen
ongeveer één voet diep ingraven op het Janskerkhof te Utrecht. Toen
reeds had hij plannen om de steen een andere bestemming te geven en
in 1609 wist hij van het Kapittel van Sint Jan te Utrecht een verklaring
op schrift te krijgen, "....dat Frederick de Wael van Vronestein seeckere
groote Sarksteen, mit die waepenen van syn ouders, behouden ende
geleghen hebbende in de Minrebroerskercke, welke hy ten tyde vant
demolieren (= vernielen)ongeveer één voet onder de grond
op het Janskerkhof tot bewaernisse van denselven steen, had doen
begraven",
mocht laten weghalen wanneer hem zulks zou goeddunken.
Het duurde toen nog 33 jaren voordat de steen werd opgegraven. Dat
liet Fredericks' zoon Gerard de Wael van Vronestein doen nadat in
1642 zijn echtgenote Wilhelmina van Amstel van Mijnden was
overleden. Circa twee eeuwen na de vervaardiging kwam de steen toen
op de grafkelder in het koor van de Jutphase kerk. Na de afbraak van
de kerk bleef de steen de grafkelder dekken en op de begraafplaats aan
het Kerkveld is het thans een van de meest bijzondere stenen met een
bewogen historie.
Beschrijving van de sluitsteen.
De steen heeft meerdere keren in de belangstelling gestaan en naast de
aanwezigheid van dit "monument" op de begraafplaats zijn er
tekeningen bekend uit de 17de en de 18de eeuw. De sluitsteen zelf en
de tekeningen tonen aan, dat er in het verleden enkele keren
beeldhouwers aan de steen aan het werk zijn geweest; de steen in zijn
huidige vorm wijkt nogal af van wat het -blijkens de tekeningenaanvankelijk is geweest. Anderzijds kunnen we constateren, dat de
tekeningen op enkele punten onjuistheden bevatten. De beide
tekeningen zijn bij dit artikel afgebeeld.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw vervaardigde Arent Buchell
een tekening van de sluitsteen, met daarbij de volgende tekst: "Op St.
Jans kerkhof leyt ene schoone blaauwe sarck gecomen uyt de
Minrebroeders kerck waer onder begraven hadde geweest Jacob
Proeys ende jonckvrouwe
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Tekening van Arent Buchell uit de eerste helft san de zeventiende eeuw

94

Hadewich van Steenre syne huysfrouw, hoorde nu Jonckheer Gerrit de Wael
van Vronesteyn, was met de volgende waepenen uytgehouwen."
De tweede tekening is uit 1730 en vervaardigd door Engelbert van Engelen.
Vergelijkt men de beide tekeningen, dan vallen enkele verschillen op. Zo zijn
twee van de drie randwapens, afgebeeld links-onder en midden-onder op de
steen op de tekeningen verwisseld. De steen op het kerkhof in Jutphaas toont
aan, dat hier Buchell de juiste weergave heeft gegeven. Ook de forse
wapenafbeeldingen onder op het hoofdveld van de steen zijn door de beide
tekenaars verwisseld en opnieuw blijkt Buchell de juiste weergave te hebben
getekend. In de rand van de steen is gebeeldhouwd: "Hier leget
begraven Jacob Proeys en jonckfrouwe Heylweych van Steenre syn wyf, sterf
int jaer ons Heeren MCCCC en ..opte dach van ....... en jonckfrouwe
Heylweych sterf int jaer ons Heeren MCCCC en .... opte dach van
Bidt
Got voor die zielen."
De op de steen voorkomende wapens, uitgaande van de werkelijkheid
waarbij de steen bij de laatste aanpassingen aanmerkelijk is verfraaid, zijn:
In de rand.
links-boven:

Gelijk aan het hoofdwapen midden op de steen het geslacht
Proeys.
midden-boven: Drie hanen; het geslacht Groenwoude.
rechts-boven: Drie kronen; het geslacht Lanscroon.
midden-rechts: Drie palen van vair en een schildhoofd, beladen met een
hoorn; het geslacht Van Oye.
rechts-onder: Een keper; het geslacht Van Steenre.
midden-onder: Een golvende dwarsbalk, vergezeld van een barensteel; het
geslacht Groesbeek.
rechts-onder: Drie molen-ijzers; het geslacht Van Montfoort.
links-midden: Een adelaar; het geslacht Van Rhenen.
Het hoofdveld van de steen vermeldt
links-boven het wapen van het geslacht de Wael van Vronesteyn, vermeldende
drie rozen;
rechts-boven is een wapenschild met een ster van het geslacht De Voocht van
Rijnevelt.
Rechts-onder is een wapen afgebeeld met een chatillon met een lelie in het
schildhoofd van het geslacht Van Beest. Het wapenschild links-onder is
gedwarsbalkt in zes stukken; het geslacht Van Raephorst.
Midden op de steen zijn een tweetal linten gebeeldhouwd met de naam van
Adriaan de Wael van Vronestein en de tekst Bermhertige Vader ontfermt
onser.
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Historische wetenswaardigheden.
Het geslacht Proeys is in het Jutphase bekend vanaf het midden van de
dertiende eeuw. De familie heeft dan het Patronaatsrecht van de
Jutphase kerk en dat is vermoedelijk verworven omdat de familie de
bouw van de kerk op het Kerkveld financiëel mogelijk heeft
gemaakt.
In die tijd al is de familie Proeys een bekende Utrechtse poortersfamilie,
die veel geld en andere bezittingen heeft. In de Utrechtse
Minrebroederskerk heeft de familie zich een familiegraf in het koor
van de kerk verworven.
De familie Proeys had zijn woonstede in een statig grachtenpand aan
de Oudegracht in Utrecht en dat huis had bovendien een uitgangspoort
aan de Steenweg. Om een indicatie te geven: Aan de Oudegracht 127
bevindt zich het pand van Maison Suisse. In de voorgevel bevindt
zich nog een gevelsteen met de naam "Proeyssenburg". Tussen 1423 en
1449 woedde een felle strijd tussen een aantal bisschoppen om het
bisdom Utrecht. Deze strijd staat bekend als het Utrechtse Schisma.
De familie Proeys koos partij en meerdere leden van de familie werden
daarvan het slachtoffer. Zo werd in 1425 Bernt Proeys in zijn huis
vermoord. Vierjaar later, in 1429, wordt zijn zoon Bernt
doodgemarteld door leden van het Vleeshouwersgilde op de
pijnbank in het Vleeshouwershuis te Utrecht.
Tijdens de twisten worden verzoeningspogingen ondernomen en zo
verklaren in 1426 de familieleden van de vermoorde burgemeester
Bernt Proeys, dat zij geen wraak zullen nemen en zullen instemmen
met een onderzoek door de Raad. In 1429, notabene in het jaar dat
zoon Bernt Proeys burgemeester is en eveneens (zie hiervoor) is
doodgemarteld, spreekt de Utrechtse Raad uit, dat aan de familie
Proeys een zoengeld van dertien honderd oude franse schilden zal
worden betaald. Het blijft ook na 1457 nog onrustig in Utrecht en
dat ondervindt een volgende telg uit het geslacht Proeys, Jacob, die in
1457 Schout van de stad is geworden en enkele jaren daarna
Burgemeester. Hij wordt twee keer uit de stad verbannen en misschien
verbleef hij tijdens zijn banning wel op Vronestein in Jutphaas.
Met betrekking tot de sluitsteen is hiervoor gemeld, dat het geslacht
Proeys familiebanden heeft met het geslacht De Wael van Vronestein.
Hierna een beknopt overzicht van de genealogie:
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Tekening van Engelbert van Engelen ± 1730.
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15de eeuw:
Hermanna Proeys x Johannes van der Borch.
dochter Heylwich van der Borch x Willem de Wael van Vronestein.
15de/16de eeuw:
zoon Lubbert de Wael van Vronestein x Maria van Raephorst.
zoon Adriaan de Wael van Vronestein x Beatrix de Voocht van Rijnevelt.
zoon Frederick de Wael van Vronestein
x
Johanna van Amstel van Mijnden.
17de eeuw:
zoon Gerard de Wael van Vronestein.
x
Wilhelmina van Amstel van Mijnden.
De genealogische gegevens zijn ook belangrijk om een verklaring te vinden
voor de "keuze" van de wapens, die op de sluitsteen staan afgebeeld.
Duidelijk is, dat de familiewapens van Vronestein ná 1562 op de steen zijn
gekomen.
Naschrift.
De historie van de sluitsteen als hiervoor vermeldt is enigszins discutabel
voor wat betreft de aangegeven verplaatsingen tussen de Minrebroederkerk en
de Buurkerk. In dit artikel is de meest waarschijnlijke historie aangegeven,
zoals ook vermeld in het tijdschrift "De Nederlandse Leeuw" uit 1932. De
tweede mogelijkheid in dezen is, dat de sluitsteen uitsluitend dienst heeft
gedaan in de Minrebroederkerk en vandaar is verplaatst naar het Janskerkhof.
Oorkonden van het einde van de zestiende eeuw en het begin van de
zeventiende eeuw spreken elkaar wat dat betreft tegen.
Geraadpleegde literatuur:
- Historische Kring Nieuwegein: Van Ridderhofstad tot Buitenplaats,
1979. - SCHUT, J: Vroonestein, 1979.
- RIENTJES, A.E. & BÖCKER, J.G.: Het Kerspel Jutphaas, 1947. Tijdschrift De Nederlandse Leeuw, september 1932.

Met dank aan P. Daalhuizen voor de redactionele en technische bijstand bij
de totstandkoming van dit artikel.
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VOOR U GELEZEN /N
de Utrechtsche Courant van ]juli
1901:
JUTFAAS.--De candidaten voor den
gemeenteraad voor JUTFAAS zijn de
heeren G.J. VAN ARKEL; M. VAN
LEEUWEN Jr., W. VERSTEEG en C.
VAN WIJK.
de Utrechtsche Courant van 6 juli 1901:
JUTFAAS.--Verkiezing voor den Gemeenteraad.-- De uitslag is dat
herstemming moet plaats hebben
tusschen de heeren G.J VAN ARKEL
en W. VERSTEEG, die resp. verkregen
105 en 104 stemmen.
• Utrechtsche Courant van 25 juli 1901:
VIANEN--Fanfarecorps Excelsior.-- Heden avond had de openbare
uitvoering van het fanfarecorps EXCELSIOR op de Voorstraat plaats.
Het programma telde tien nommers, waaronder "Le petit Postillon",
"Der kleine Liebling", "Un sone d'or" zeer in den smaak vielen, doch
ook de andere nummers werden niet minder uitgevoerd, alles onder
leiding van den heer CORN. H. VAN MEURS, te JUTFAAS. Eene
drukke menigte was op de been.
• Utrechtsche Courant van 26 juli 1901:

JUTFAAS, 24 Juli.-- Een zwemlustig viervoeter.--Toen gisteravond S.
met zijn zuster in de tilbury huiswaarts reden, schrok het paard voor een aan
den weg staanden knotwilg zóó erg, dat, eer de voerman vermoedde
wat er gebeurde, alle drie in het natte element verwisselden met het droge.
Gelukkig was met de hulp van eenige bereidwillige omstanders alles spoedig
weer op den vasten wal. De materieele schade bleek niet zeer groot te zijn.
--Hedenmorgen geraakte bij de GEINBRUG een jagertje door het
steigeren van zijn paard van de been. Niet spoedig genoeg kunnende
oprijzen, trapte het dier hem op het linkerbeen, waardoor dit lichaamsdeel
boven de knie gebroken werd.
• de schuit gedragen, werd te IJsselstein geneeskundige hulp ingeroepen.
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--De veldwachter arresteerde met den Rijksveldwachter van Vreeswijk een
persoon die blijkbaar niet goed het onderscheid meer wist te maken tusschen 't
mijn en dijn. Hij had nl. bij B., terwijl niemand zich in huis bevond, zich
eenige voorwerpen van waarde toegeëigend. Dat hij na zijn werk dorst had,
zou men kunnen afleiden uit zijn verlangen, om even in 't café DE ZWAAN te
willen binnenstappen, de politie vond echter beter een hartversterking voor
hem te bewaren.
***

WIST U DAT
•

op 12 september 1987 de NATIONALE OPEN MONUMENTENDAG wordt gehouden?

•

Nieuwegein daaraan meedoet en dat de Nieuwegeinse activiteiten
worden georganiseerd door de Gemeente Nieuwegein in
samenwerking met de Historische Kring Nieuwegein?

•

voor deze nationale manifestatie uitvoerige publicaties worden
verzorgd op de Kabelkrant en in de landelijke- en regionale dagen weekbladen?

•

van de op die dag openstaande monumenten folders worden gemaakt
met afbeeldingen en vertellingen over de historie?

•

op die 12de september in de gemeente een speciale bewegwijzering naar
de monumenten komt en dat er zelfs speciale vlaggen komen?

•
•

de Historische Kring de objecten hier ter plaatse heeft uitgezocht?
er is gekozen voor de beschermde dorpskern Vreeswijk, de Hervormde
Kerk Vreeswijk, het kasteel Rijnhuizen, de Nicolaaskerk in Jutphaas, de
historische boerderij Geinoord 12 (= ons toekomstig museum!),
de begraafplaats op het Kerkveld en misschien de directe omgeving
van het kasteel Oudegein?

•
•

het overleg met de eigenaren van de genoemde monumenten tot overeenstemming inzake de medewerking heeft geleid en dat alleen over
Oudegein nog nader overleg nodig is?

•

wij verlangend uitzien naar die dag en dat we hopen op prachtig weer?
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het bij dit Cronyck gevoegde jaarprogramma een JUBILEUMPROGRAMMA is, omdat in 1988 de Historische Kring Nieuwegein 10 jaar
bestaat.
zo'n jubileumjaar extra cachet krijgt als in zo'n jaar een belangrijk
monument wordt gerestaureerd en als er dan in Nieuwegein een
stedelijk museum wordt gerealiseerd, bij voorkeur in de boerderij
Geinoord 12?
in september a.s. begonnen wordt met de restauratie van de kinderboerderij?
De Historische Kring daarbij zeer nauw wordt betrokken voor wat
betreft de planvoorbereiding, inrichting, etc.?
de hele restauratie wellicht ook op film wordt vastgelegd naast de zeer
noodzakelijke foto- en diaseries?
er over dat filmen overleg wordt gevoerd met de Geinfilmers?
voor het toekomstige museum al zes fraaie vitrines zijn toegezegd en
dat u die al had kunnen zien als u de bijzondere expositie "200 jaar
Gevecht aan de Vaart" had bezocht?
die expositie (van 29 april tot en met 2 mei j.l. in Vreeswijk) zo'n 140
bezoekers heeft getrokken en dat wij dat weinig vonden, maar kenners dat
een prima bezoekersaantal vonden?
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In december 1987 bestaat de Gereformeerde Kerk in Nieuwegein honderd
jaar. Ter gelegenheid daarvan is door J. Schut een herdenkingsboekje
samengesteld.
Voor bijgaand artikel is gebruik gemaakt van gedeelten uit dit boekje.
Voor hen die na het lezen van dit artikel geinteresseerd zijn in "Honderd
jaar Gereformeerde Kerk Vreeswijk - Jutphaas(Nieuwegein)" bestaat de
mogelijkheid via bijgaand formulier in te tekenen op dit werk.
GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE KERK
VREESWIJK, 1887-1987.
door: J. Schut
Afscheiding 1834.
' Voor de Nederlandse Hervormde Kerk is de negentiende eeuw een
periode van verdeeldheid, strijd en verzet geweest. Diverse keren is de kerk
geconfronteerd met ambtsdragers en gemeenteleden die tegen de kerkelijke
hiërarchie in opstand komen, nadat in 1816 een nieuwe organisatie is
ingevoerd.
Onder liberale dwang zijn op 7 januari 1816 de "Dordtse Leerregels"
terzijde geschoven en een op politieke leest geschoeide organisatie van
hogere besturen aan de kerken opgedrongen. In deze nieuwe organisatie is
koning Willem 1 als hoofd van de kerk aangesteld. Daarmee is de kerk een
Staatskerk geworden. Volgens velen een Staatskerk met een sterk liberaal
tintje.
Met name ds. Hendrik de Cock, uit het Groningse Ulrum, keert zich in
woord en geschrift tegen de liberalisering van de kerk. Naar aanleiding van
zijn protesten wordt hij door het Classicaal Bestuur van Middelstum
geschorst en door het Provinciaal Kerkbestuur afgezet. De generale
Synode neemt het vonnis over, maar geeft ds. De Cock een halfjaar de tijd
"om zich op de ontstane situatie te beraden".
Nog voor die termijn is verstreken, tekent De Cock, samen met zijn
gemeente en kerkeraad, al op 13 en 14 oktober 1983 de "Akte van
Afscheiding of Wederkeering".
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Dr. A. Kuijper.
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Doleantie 1886.
Een halve eeuw na de Afscheiding wordt de Nederlandse Hervormde
Kerk opnieuw geconfronteerd met een breuk in haar gelederen. Evenals
in 1834 gaan er ook nu stemmen op, die stellen dat de kerk haar belijdend
karakter heeft verloren.
In 1883 komen de meningsverschillen sterk naar buiten. Behoudende
kerkeraadsleden van Amsterdam weigeren dienst te doen met
"vrijzinnige" predikanten, nadat de Algemene Synode de weg voor
deze predikanten heeft vrijgemaakt. Naar de mening van de
kerkeraadsleden gaan de moderne predikanten zover, dat ze de
opstanding van Jezus in twijfel trekken en zou Hij niet meer zijn dan
een "godsdienstig genie". De verontruste kerkeraadsleden trekken onder
aanvoering van Abraham Kuyper, fel van leer tegen de Synodale
wijzigingen. Mede onder leiding van Kuyper is er op 11 april 1883 een
landelijke bijeenkomst in zaal Frascati te Amsterdam. Deze
bijeenkomst wordt bijgewoond door meer dan 250 kerkeraadsleden.
Het algemene gevoelen van de vergadering is, dat de Hervormde
Kerk van de juiste koers is afgeweken en dat terugkeer naar het
Kerkeverband van vóór 1816 noodzakelijk is.
Om dat doel te bereiken, wordt een aantal resoluties aangenomen:
1: De kerk moet zich zonder beding houden aan de Dordtse Leerregels
en de "Drie Formulieren van Eenigheid".
2: Alle plaatselijke kerkeraden moeten er op toezien, dat slechts die
predikanten worden toegelaten tot de Dienst des Woords die
zich bereid hebben verklaard zich onvoorwaardelijk te
onderwerpen aan het gezag van Gods Woord.
De gespannen verhoudingen tussen Kuyper met zijn aanhangers en
de Hervormde Kerk leiden ertoe, dat alle Amsterdamse kerkeraadsleden
die achter Kuyper staan, op 4 januari 1886 worden geschorst. Hun
antwoord laat niet lang op zich wachten. Nog in dezelfde week van
hun schorsing organiseren zij afzonderlijke kerkdiensten.
Voorthuizen, Kootwijk en Reitsum zijn de eerste gemeenten die zich
los maken. Zij worden daarmee de eerste "dolerende" kerken. Later
in 1886 volgen er nog vijf.
De uitgetredenen beschouwen zich, als aanhangers van de gereformeerde
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leer van vóór 1816, de rechtmatige eigenaars van alle kerkelijke
goederen. Niet zij scheiden zich af, maar het zijn juist de
hervormden, die dit al in 1816 van de gereformeerden hebben gedaan.
De gereformeerden eisen dan ook alle kerkelijke eigendommen op.
Het zal duidelijk zijn dat de Hervormde Kerk daar niets voor voelt.
De officiële naam van de dolerende kerken wordt in 1887 de
"Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Nederland". Het
kerkverband van de Nederduitsch Gereformeerde Kerken krijgt
haar beslag tijdens het "Gereformeerd Kerkelijk Congres", dat
gehouden wordt van 11 tot en met 14 januari 1887. Aan dat congres
wordt door meer dan 1500 kerkeraads- en gemeenteleden uit het hele
land deelgenomen en dient om "diegene die de afwerping van het
Synodale juk als plichtmatig achten" te instrueren en te bemoedigen.
Ook twee ouderlingen en enkele gemeenteleden uit Vreeswijk hebben
dit congres bijgewoond.

Lokale situatie.
Hierboven is in zeer beknopte vorm uiteengezet, hoe de Afscheiding
en Doleantie in Nederland tot stand zijn gekomen. Richten we ons nu
meer op de gewestelijke en plaatselijke situatie. Hoe is het in de
provincie gesteld met de Doleantie en meer in het bijzonder in
Vreeswijk? In vroeger eeuwen zijn kerk en school zeer nauw met elkaar
verbonden. Op 23 september 1877 wordt in Vreeswijk de
schoolvereniging "Sealthiël" opgericht, waarvoor de koninklijke
goedkeuring op 9 oktober 1877 wordt verleend. De nieuwe
schoolvereniging, met een duidelijk behoudend karakter, stelt zich
tot doel "de bevordering van de Christelijke belangen en beginselen"
onder de schooljeugd van Vreeswijk.
Het bestuur bestaat uit:
-

J.W. de Koster, voorzitter
Jac. Vink, secretaris
J.C. van Dijk, penningmeester
G.J. Teunissen, lid
D. van Loon, lid
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Al deze namen komen we tegen op de lijst van dolerenden in
Vreeswijk. Aanvankelijk heeft het er alle schijn van, dat de Doleantie
aan Vreeswijk voorbij zal gaan.
Waren in andere plaatsen de eerste tekenen van de Doleantie al
zichtbaar in 1886, in Vreeswijk komt de kerkelijke strijd eerst in de
zomer van 1887 naar buiten. Maar dan is het wel gelijk goed raak!
Voor de kerkeraadsvergadering van 24 juni 1887 komt een brief
binnen van de heren J. Barneveld, P. Mooy, C. Breij en G. van
Hoeven, respectievelijk kerkvoogden en notabelen:
" Ondergeteekenden, leden der Ned. Herv. Gemeente
Vreeswijk, gezien hebbende de lijst van stemgerechtigden,
nemen de vrijheid ter Uwer kennisse te brengen, dat zij
bezwaar maken, die leden tot het uitoefenen der rechten, aan
het lidmaatschap der Ned. Herv. Kerk verbonden, toe te
laten, die namelijk deelgenomen hebben aan het Congres te
Amsterdam en de bekende formule onderteekend hebben en
door hunne handelingen die verklaring bevestigen.
De bedoelde leden waar tegen zij bezwaar maken zijn: G. van
der Voort, D. van Loon, C. Brink, J. W, van Dijk Hzn., G.J.
Teunissen en H. Vink".
De in die brief genoemde kerkeraadsleden, in de vergadering
aanwezig, laten weten "dat het hun moeilijk is" hierover verder te
spreken, "omdat zij zelf in de zaak betrokken zijn".
De kerkeraad kan daardoor geen beslissing nemen, waarna de
Classis wordt ingeschakeld. Deze laat op 8 juli 1887 weten, dat zij de
aanklacht in ernstige overweging heeft genomen en "de
aangeklaagden én den Heer J.E. van Toorenenberger, Pred. te
Vreeswijk", persoonlijk heeft gehoord. De Classis ziet geen termen
aanwezig om "de aangeklaagden te verhinderen deel te nemen aan de
verkiezing van leden van het Kiescollege te Vreeswijk". De Doleantie
in Vreeswijk krijgt haar beslag in de kerkeraadsvergadering van 21
december 1887. Bij de rondvraag vraagt de voorzitter "of iemand
ook nog iets voor te stellen heeft, waarop Br. Van der Voort
toestemmend antwoordt, en den Voorzitter vraagt of hij het werk
der reformatie op grond van Gods Woord in deze gemeente wenschte
ter hand te nemen en dit in omvraag te brengen?".
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Nadat ds. Van Toorenenbergen heeft laten weten daar niets voor te
voelen, is ouderling Van der Voort opgestaan met de woorden "de
vergadering te
verlaten om die op eene andere plaats te gaan voort zetten, .... EN
DIE MIJ LIEF HEEFT VOL GE MIJ".
Ouderling Dirk van Loon geeft aan de oproep van zijn collega
gehoor en verlaat eveneens de vergadering. Onmiddellijk
daarna geeft diaken
C. Brink te kennen "dat hij als diaken zijn ontslag neemt".
De door ouderling Van der. Voort aangekondigde gereformeerde - voortzetting van de - hervormde kerkenraadsvergadering vindt de volgende dag plaats ten huize
van ds. H. Hoekstra, predikant in Utrecht. Hij is door de Classis
als consulent over Vreeswijk aangesteld:
De eerste moeilijke jaren, 1887 - 1898.
Het zal duidelijk zijn, dat er binnen de Gereformeerde Kerken in
Nederland, zo kort na de breuk met de Hervormden, een groot
tekort is aan predikanten.
In de provincie Utrecht zijn in 1891 slechts acht predikanten
werkzaam binnen de Gereformeerde Kerken. Er is een duidelijk
tekort aan eigen predikanten. In tal van plaatsen worden de
kerkdiensten geleid door zogenaamde "oefenaars". Zij zijn geen
predikant, maar hebben van de Classis toestemming gekregen
de nood van de plaatselijke kerken te lenigen.
Nadat de Gereformeerden van Vreeswijk zich in 1887 hebben
losgemaakt, wordt in januari 1888 de eerste vergadering
gehouden van de kerkenraad met de gemeente. Uit het
notulenboek blijkt dat de gemeente dan uit ongeveer twintig mannelijke - lidmaten bestaat. Deze mensen van het eerste uur
zijn enthousiast begonnen aan een periode van onzekerheid en
tegenspoed.
Die eerste jaren behoren dan ook zeker niet tot de
gemakkelijkste. Er is geen eigen predikant, die de kerkenraad en
de gemeente leidt en adviseert. Er zijn problemen over de plaats,
waar de kerkdiensten worden gehouden; de gemeente is klein en
de financiën en de kennis om een goed lopende organisatie op
touw te zetten zijn niet aanwezig.
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De eerste kerkeraad is als volgt samengesteld:
- D. van Loon, ouderling
- G. van der Voort, ouderling A. van 't Hoff, diaken - H.
Schimmel, diaken.
Beroepingswerk.
Nauwelijks anderhalf jaar na het begin wordt door de consulent, in
een kerkeraadsvergadering de vraag aan de orde gesteld of men in
Vreeswijk niet moet overgaan tot het beroepen van een eigen
predikant. De kerkeraad antwoord hem dat zowel de financiën
als een goede pastorie ontbreken.
Op 3 september 1889 brengt de consulent het beroepingswerk opnieuw
ter tafel.
Op 14 november 1889 wordt de eerste beroepingsprocedure in gang
gezet. Nadat de gemeente een lijst met de namen van zes
predikanten heeft samengesteld, kiest de kerkeraad ds. Osinga uit
Gouda op wie een beroep zal worden uitgebracht. Deze vindt evenwel
"geene vrijmoedigheid" om het beroep naar Vreeswijk aan te nemen.
De gereformeerde kerk Vreeswijk is weinig gelukkig in het
beroepinswerk. Het duurt bijna zeven jaar vóór dat in de vacature
kan worden voorzien.
Kandidaat L. van Wijngaarden.
Op 12 oktober 1893 is er een nieuwe vergadering van de kerkeraad met
de gemeente over het beroepingswerk. De kerkeraad heeft een aantal
namen genoemd, waaruit de gemeente een keus moet doen. Bij de
stemming blijken op ds. H.N. van der Vegte en op kandidaat L.
van Wijngaarden evenveel stemmen te zijn uitgebracht. Er volgen
twee herstemmingen, maar ook deze geven geen voorkeur aan voor
één van beiden. "Nu moest alzoo door het lot beslist g -orden" wie de
te beroepen predikant moet worden.
Het lot is daarbij gevallen op kandidaat Van Wijngaarden.
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Deze 53-jarige onderwijzer uit Monnikendam laat "na ernstig en Biddend opzien tot
den Koning der Kerken" weten "geen vrijmoedigheid te hebben gevonden ons teleur
te stellen".

VREESWIJK HEEFT EEN EIGEN PREDIKANT!!
In januari 1894 moet kandidaat Van Wijngaarden voor de Classis zijn
examen afleggen. Maar de vreugde van gereformeerd Vreeswijk blijkt
van korte duur te zijn.
De Classis laat namelijk weten, dat zij "na slipte en nauwkeurig
onderzoek" geen vrijheid heeft kunnen vinden om Van Wijngaarden toe
te laten tot het predikambt.
In februari 1895 legt Van Wijngaarden opnieuw een Classicaal examen
af. Opnieuw is de uitslag negatief.
De Gereformeerde Kerk Vreeswijk heeft daarna gedurende tweejaar
geen pogingen gedaan tot het aantrekken van een eigen predikant.
Voor zover is na te gaan is het beroepingswerk daarna in februari 1898
weer hervat. De voorzitter van de kerkeraad, ouderling R. Barneveld,
zegt
"een gerucht te hebben gehoort van Ds. H. Buitenhuis te ZaltBommel, die welligt daar wel eens vandaan wilde". Nog in dezelfde
maand brengt de kerkeraad een beroep op hem uit en gelukkig niet
tevergeefs.
Op 21 juni 1898 vestigt ds. Buitenhuis zich met zijn gezin in de nieuwe
pastorie aan de Dorpsstraat. Omstreeks die tijd begint men achter deze
pastorie met de bouw van een nieuwe kerk.
Kerkbouw.
De Gereformeerde Kerk Vreeswijk koestert vanaf het begin plannen om naast een eigen
predikant ook een eigen kerkgebouw te hebben. Omstreeks 1890 wordt er al melding
gemaakt van de wenselijkheid van een eigen kerk. Intussen biedt in het najaar van
1897, de heer P.J.M. van der Muelen een groot herenhuis "met aanhoorige
landerijen" te koop aan voor f 4.600,-.

De kerkeraad grijpt deze kans met beide handen aan.
Op 10 maart 1898 wordt de Gereformeerde Kerk eigenaresse van het
"Heerenhuis met erf en grond" gelegen aan de Dorpsstraat. De koop wordt door de
gereformeerden met grote instemming begroet. Niet alleen beschikt men nu over een
pand, dat uitstekend als pastorie geschikt is, maar bovenal heeft men een zeer geschikt
bouwterrein voor de bouw van
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Het voormalige kerkgebouw aan de Dorpsstraat.
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eigen kerkruimte. Ouderling Barneveld, aannemer van beroep,
krijgt opdracht een tekening en bestek te maken voor een kerk
met 275 zitplaatsen.
Als ds. Buitenhuis zich eind juni in Vreeswijk vestigt, is de
voorbereiding van de bouw van de kerk in een vergevorderd
stadium Vier dagen na zijn intrede wordt door één van zijn
kinderen de eerste steen
gelegd.
In november 1898 is de bouw zover gevorderd dat het meubilair
kan worden geplaatst.
"Voorts werd bepaald dat de naam der Kerk zal zijn de
"NOORDERKERK", en zal van dezen naam het
Gemeentebestuur worde kennisgegeven".
De Noorderkerk wordt op donderdag 1 december 1898 in gebruik
genomen. Deze plechtigheid staat onder leiding van ds.
Buitenhuis en wordt bijgewoond door alle Utrechtse predikanten,
de oud-consulenten Hoekstra, Barger en Klaarhamer en door de
kerkeraden van Vianen, Lopik, IJsselstein en Benschop. Ook de
gemeenteraad van Vreeswijk is vertegenwoordigd.
De bouw van de Noorderkerk kost ruim ƒ 13.000,-. De kosten van
het orgel zijn daar niet bij inbegrepen.

Orgel.
De eerste maanden hebben de Gereformeerden het in de nieuwe
kerk waarschijnlijk zonder orgel moeten stellen, óf men heeft
zich moeten behelpen met het orgel uit de schoolkerk. Het archief
geeft daarover geen duidelijkheid. Zeker is wel, dat in mei 1899 in
"De Standaard" een gebruikt kerkorgel te koop wordt
aangeboden, waarop door gereformeerd Vreeswijk is
gereageerd.
De predikant en de organist hebben het orgel bekeken en bespeeld
om daarna, als goed zakenlieden, een bod uit te brengen van f
1.000,-. De verkoopster, een firma uit Leiden, gaat aanvankelijk
niet op het bod in. Enkele weken later komt men alsnog tot
overeenstemming:
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Interieur van het kerkelijk centrum 'De
Bron'.
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....Maar daar de verkoopster het gaarne wilde
opruimen was zij hedenmiddag naar Vreeswijk gek ome
en was de koop gedaan voor f 1.100,- buiten het
transport, hetgeen de Kerk moest betalen".
In het koopcontract wordt bepaald, dat de koopsom binnen één
maand betaald moet zijn.
De financiële positie van de Gereformeerde Kerk Vreeswijk is
vele jaren achtereen verre van rooskleurig. De rekeningen worden
regelmatig betaald door de predikant en/of de kerkeraadsleden,
die daarvoor een schuldbekentenis ontvangen.
Nieuwe Pastorie.
Het huis, dat in maart 1898 van P.J.M. van der Muelen gekocht
is, kan na tien jaar niet meer geschikt genoemd worden als
pastorie. Regelmatig moeten reparaties aan het pand worden
uitgevoerd, waar vrij aanzienlijke bedragen mee zijn gemoeid.
Bovendien is de pastorie erg donker en vooral vochtig.
Als ds. Buitenhuis in november 1916 met ziekteverlof gaat,
verhuist hij naar Heemstede. De kerkeraad komt dan voor de
vraag te staan wat te doen met een pastorie, die niet meer aan de
eisen des tijds voldoet. Ze raadpleegt een aantal deskundigen
die vrijwel unaniem van oordeel zijn, dat herstel van het oude
pand, zowel bouwtechnisch als financieel, niet verantwoord is.
In de kerkeraadsvergadering van 15 januari 1917 wordt het
principebesluit genomen een nieuwe pastorie te bouwen.
Een aantal gemeenteleden maakt bezwaar tegen de
nieuwbouwplannen. Hun bezwaren richten zich hoofdzakelijk op
de moeilijke financiële positie van de gemeente. Ook het feit dat de
gemeente nog voor het traktement van ds. Buitenhuis moet zorgen,
speelt een grote rol bij hun standpuntbepaling. De brief van de
verontruste gemeenteleden is er de oorzaak van, dat de
nieuwbouwplannen meer dan een jaar worden opgehouden.
Eind 1918 nemen de bouwplannen vastere vormen aan. Op 12
april 1919 wordt de openbare aanbesteding gehouden van het
slopen van de oude en het bouwen van een nieuwe pastorie aan de
Dorpsstraat in Vreeswijk.
Hieraan wordt door negen aannemers deelgenomen. Van hen is G.J.
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Rekening van G.J. Teunissen voor de Gereformeerde Kerk Vreeswijk (1888-1890).
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Gosman uit Vianen de hoogste inschrijver met een bedrag van
ƒ 17.798,en G. van der Haar uit Vreeswijk is met ƒ 12.460,- de
laagste. Het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver.
Wanneer het college van burgemeester en wethouders op 24 april
1919 vergunning verleent, wordt onmiddellijk daarna begonnen met
de sloop van de oude pastorie en de bouw van de nieuwe
predikantswoning. De nieuwe pastorie wordt in de zomermaanden van
1920, kort voor de intrede van ds. K. van der Veen, door de aannemer
opgeleverd en aan de kerkeraad overgedragen.
Periode Ds. H. Buitenhuis, 1898-1918.
Ds. Buitenhuis heeft het in de gemeente Vreeswijk zeker niet
gemakkelijk. Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te geven. In de
eerste plaats is gereformeerd Vreeswijk vanaf de Doleantie niet
gewend aan een eigen herder en leraar. Hierdoor ontbreekt het
vanaf het begin, ondanks de aangestelde consulenten, aan
voldoende toezicht, leiding en begeleiding. De komst van ds.
Buitenhuis brengt daarin grote veranderingen: verschillende zaken
worden nu door de predikant persoonlijk afgehandeld, die
voorheen door kerkeraads- en/of gemeenteleden onderling werden
verdeeld en afgedaan. Niet iedereen neemt hem dit in dank af. Een
andere belangrijker reden is de zeer explosieve toename van het aantal
inwoners van Vreeswijk gedurende deze periode.
Bij de intrede van ds. Buitenhuis telt Vreeswijk nog geen 200
Gereformeerden. In 1903 is dat aantal 227. In 1916 loopt het op tot 312.
Het aantal kerkleden bedraagt in 1920 ongeveer 400; een aantal dat tot
1965 vrijwel stabiel blijft.
De sterke bevolkingstoename van Vreeswijk betekent voor de
Gereformeerde Kerk, dat mensen met een totaal verschillende
achtergrond, opvoeding, opleiding en leefwijze elkaar in
kerkverband ontmoeten.
Interkerkelijke samenwerking.
De samenwerking met de Hervormde Gemeente Vreeswijk komt
na de ingebruikname van de Noorderkerk zeer schuchter op gang.
De eerste jaren is er van samenwerking in het geheel geen sprake. Die
komt pas tot
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stand, wanneer de gezamenlijke Vreeswijkse kerkgenootschappen
zich in 1903 tot het gemeentebestuur wenden met verzoek de jaarlijkse
kermis te verbieden of anders met enkele dagen te bekorten. Binnen
de Gereformeerde Kerk is men zeer ingenomen met deze gemeenschappelijke actie:
.... Ook in deze zaak wordt het al weder duidelijk dat de
HEERE de harten bewerkt, daar we werkelijk zoo iets niet
hadden durven verwachten".
De kerkelijke samenwerking leidt overigens niet tot een verbod
van de kermis.
Een tweede uiting van interkerkelijke samenwerking vindt in 1910 en
latere jaren plaats.
In 1910 richten de beide Vreeswijkse predikanten de
"Schippersschoolvereeniging" op. Zowel ds. J.J. Kuiper als ds. H.
Buitenhuis moeten gezien worden als de grote drijvende krachten
achter de realisering van de Schippersschool.
Deze school is in 1915 in gebruik genomen.
In 1916 is de gezondheidstoestand van ds. Buitenhuis van dien aard, dat
hij genoodzaakt is "zijn ambt neer te leggen vanwege ongesteldheid
des lichaams".
Periode Ds. K. van der Veen, 1910-1923.
Nadat ds. Buitenhuis naar Heemstede is vertrokken, wordt in
Vreeswijk het beroepingswerk ter hand genomen. Aanvankelijk zonder
succes. Eerst in augustus 1920 krijgt gereformeerd Vreeswijk weer een
eigen predikant. In mei 1920 wordt een beroep uitgebracht op ds.
K. van der Veen uit Gasselternijeveen.
Enkele weken later komt het voor Vreeswijk bevrijdende bericht, dat
hij het beroep aanneemt. Hij wordt bevestigd op 1 augustus 1920.
Omstreeks dezelfde tijd vormt de Koninginnensluis een groot
obstakel voor het scheepvaartverkeer. Trouwens niet alleen de
scheepvaart. ook het wegverkeer ondervindt veel hinder van de sluis,
doordat het veelvuldig moet wachten voor de geopende bruggen.
Herhaalde malen komt het voor dat de kerkgangers daardoor te laat in
de kerk komen.
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De kerkeraad brengt dit probleem onder de aandacht van het College
van B. en W. van Vreeswijk:
....De Burgemeester dezer gemeente zal onder de aandacht
worden gebracht het venten van ijswafels op Zondag; het
sluiten der herbergen op Zondag, althans gedurende de
Godsdienstoefeningen, én het lange wachten voor kerktijd
bij de bruggen.... ".
Het verzoek leidt niet tot het gewenste resultaat, zodat in 1923 deze
zaak opnieuw bij burgemeester en wethouders aanhangig wordt
gemaakt. Zij stuurt het gereformeerde verzoek door naar het Ministerie
van Waterstaat. De minister voelt zich niet geroepen in te grijpen en
wijst het verzoek af. Op zondag 13 november 1921 wordt na de
morgendienst een extra kerkeraadsvergadering belegd, waarin de
predikant meedeelt, dat "in de voorbije week wanklanken uit den
boezem der Gemeente zijn oor" hebben bereikt. De klachten hebben
betrekking op het functioneren van zowel kerkeraad als predikant:
a. Er zou "gespeeld" zijn bij de candidaatstelling van ouderlingen en
diakenen.
b. De vrede binnen de kerkeraad zou "geen echte vrede" zijn.
c. Onderwijzer D. Terweij mag, naar het oordeel van een aantal
gemeenteleden, geen candidaat diaken zijn.
d. Een andere klacht betreft de ouderlingen Huisma en Van de Bie.
Zij zouden te jong en te "onervaren" zijn. "Broeder Huisma en
Van de Bie willen het eerste gaarne onderschrijven; erkennen ook
dat ze vroolijk zijn, maar betuigen tevens dat ze zich hunne roeping
bewust zijn".
e. De dominee "gaat teveel naar de onderwijzers toe en komt te weinig
in de gemeente".
Zowel kerkeraad als predikant zijn het met de ingebrachte bezwaren
niet eens en weerleggen de kritiek. Over het laatste bezwaar zegt de
predikant, "dat hij dikwijls bij de menschen komt om over hun
geestelijke belangen te spreken, maar blijkbaar hooren ze daar liever
niet van". In maart 1923 brengt de gemeente Westergeest een beroep
uit op ds. Van der Veen. tot opluchting van de kerkeraad bedankt de
predikant. Dat doet hij ook in augustus voor een beroep van de kerk
van Scherpenzeel.
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Nauwelijks een maand later wordt ds. Van der Veen gevraagd naar
Schildwolde te komen. Dit beroep wordt aangenomen. Op 28
oktober 1923 neemt ds. Van der Veen afscheid van de gemeente
Vreeswijk.
Periode ds. A.M. van den Berg, 1925-1945.
Nadat ds. K. van der Veen afscheid heeft genomen van de
gemeente Vreeswijk, wordt A. van 't Hoff tot praeses van de
kerkeraad aangesteld. In tegenstelling tot vroeger wordt nu vrijwel
onmiddellijk het beroepingswerk ter hand genomen.
Ook nu blijkt dat niet iedere predikant of kandidaat staat te dringen om
in Vreeswijk bevestigd te worden. Vele malen wordt negatief
geantwoord. Op 31 mei 1925 wordt ds. A.M. van den Berg uit
Nieuwerkerk aan de IJssel gevraagd naar Vreeswijk te komen.
Drie weken later schrijft ds. Van den Berg "voor het beroep naar
Vreeswijk niet te mogen bedanken".
De bevestiging van ds. Van den Berg vindt plaats op zondag 20
september 1925 en gebeurt door ds. S. Datema uit Driebergen. Deze
heeft daarbij als tekst gekozen Handelingen 26 vers 18.
Ds. Van den Berg houdt 's avonds zijn intredepreek. De tekst van
deze preek staat in de verzen 20 en 21 van de Brief van Judas:
".... Maar gij geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door
uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te
bidden in de Heiligen Geestes, verwachtende de ontferming
van onzen Heer Jezus Chirstus, ten eeuwigen levens...."
Op 15 maart 1926 is de Zendingscommissie in het leven geroepen. Tot
leden worden benoemd mej. M. Sienen; wed. H. Schimmel; mej. G.
Ultee; mej. M. Schouten, "en voor Jutfaas" mej. E. de Jong.
In hetzelfde jaar wordt de predikant geconfronteerd met een ruzie
binnen de kerkeraad.
Bemiddelingspogingen van de predikant, de Classis en de
kerkvisitatoren leiden niet tot het gewenste resultaat. Uiteindelijk
wordt aan één van hen, inmiddels oud-kerkeraadslid, de toegang tot
het H. Avondmaal ontzegd. In de dertiger jaren gaan de
Gereformeerde Kerken in Nederland over tot het zingen van
gezangen.
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Zoals ook elders heeft die invoering in Vreeswijk niet ieders
instemming. Tot in de zestiger jaren zijn er kerkleden die weigeren
deze gezangen te zingen.
In 1942 spreekt de kerkeraad over de Jutphase gereformeerden. Zij
kunnen vanwege de oorlogstoestand de kerk in Vreeswijk niet meer
bezoeken. In overleg met betrokkenen besluit de kerkeraad om éénmaal
per zondag een dienst in Jutphaas te houden. Op verzoek van de
Gereformeerde Kerk Vreeswijk stelt de Kerkvoogdij van de
Hervormde gemeente hiervoor haar kerkgebouw aan de
Nedereindseweg ter beschikking. In de notulen van de
kerkeraadsvergadering wordt nadrukkelijk gesproken over een
"tijdelijke" maatregel. Zodra de situatie is gewijzigd zullen de
diensten in Jutphaas vervallen.
De eerste kerkdienst wordt op 1 november 1942 gehouden. Een half
jaar later deelt de Kerkvoogdij mee dat het Hervormde kerkgebouw
niet meer voor Gereformeerde diensten beschikbaar is.
De hervormden zijn van mening dat de overeenkomst alleen geldt voor
de winterperiode. Overleg tussen beide kerkgenootschappen leidt
niet tot overeenstemming. De Gereformeerden vinden daarna
onderdak in één van de lokalen van de School met de Bijbel. Zowel
in 1943 als in 1944 vinden de kerkdiensten én het catechetisch
onderwijs plaats in deze school. De mensen in Jutphaas behelpen zich
gedurende deze periode met het zogenaamde "preeklezen" door één
van de ouderlingen. Eens in de drie weken wordt de dienst geleid
door de plaatselijk predikant of een gastpredikant.
In 1945 worden de kerkdiensten in Jutphaas gehouden in de
Openbare Lagere School aan de Schoolstraat, "daar de Chr. school
hiervoor niet meer toegestaan wordt".
Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog dient de predikant
een aanvraag voor emeritaat in. Dit wordt hem per 21 oktober 1945
verleend. Hierna vertrekt hij naar de gemeente Woerden. Door het
emeritaat van ds. Van den Berg komen de Jutphase kerkdiensten te
vervallen. Deze situatie heeft niet erg lang geduurd. Een paar maanden
later kerkt Gereformeerd Jutphaas opnieuw in één van de lokalen van
de Openbare Lagere School aan de Schoolstraat.
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Periode Ds. D.J. Velsink, 1948-1954.
Na het emeritaat van ds. Van den Berg in oktober 1945 heeft
gereformeerd Vreeswijk-Jutphaas het drie jaar zonder eigen herder en
leraar moeten stellen.
In mei 1948 wordt een beroep uitgebracht op ds. D.J. Velsink uit
Musselkanaal. Een paar weken later antwoordt hij dat hij het beroep
aanneemt. Op 12 september 1948 neemt ds. Velsink afscheid van
Musselkanaal, een gemeente die hij meer dan 21 jaar heeft gediend.
Twee weken later wordt hij in Vreeswijk bevestigd door ds. A.M. van
den Berg. De in november 1945 in Jutphaas gestaakte kerkdiensten
zijn in maart 1946 opnieuw ingesteld. Deze diensten worden door de
gereformeerden van Vreeswijk niet onverdeeld gunstig
ontvangen. Ook de kerkeraad is van mening dat, nu de
oorlogsdreiging is opgeheven, de zusters en broeders van Jutphaas
weer in Vreeswijk ter kerke moeten
komen.
De Jutphase kerkleden zijn het met de Vreeswijkse conclusies niet eens en
maken bezwaar tegen het voornemen de gereformeerde diensten in Jutphaas op
te heffen. De kerkeraad durft hierna geen definitief standpunt 'in te nemen en
houdt de zaak aan "om met de desbetreffende Commissie (in Jutphaas, JS) te
spreken".

De Tram- en Bargedienst "Vereeniging" is bereid in december 1947 een
aparte autobus te laten rijden. Deze bus brengt de Jutphase
kerkgangers onmiddellijk na afloop van de kerkdienst naar huis.
Hierna worden, overigens tegen de wens in van gereformeerd Jutphaas,
de kerkdiensten in deze gemeente beëindigd.
Een aantal zaken die tijdens de periode-Velsink spelen hebben
betrekking op onder meer de invoering van de nieuwe bijbelvertaling
en het ritmisch zingen. Verschillende kerkleden zijn fel tegen dat
"modernistische gedoe" en weigeren hun medewerking. Ook binnen de
kerkeraad wordt verschillend gedacht over deze zaken.
Ds. D.J. Velsink overlijdt op 1 december 1954 tijdens een vergadering
van de Classis, die hij als voorzitter zou leiden. De zondag daaraan
voorafgaand had hij nog gepreekt over Job 42 en over Zondag 14
van de Heidelbergse Catechismus. Vooral; in de avondpreek wees hij
toen op de mogelijkheid van het onverwachte levenseinde van ieder
mens, niet wetende dat zijn levenseinde nabij was. Of zou hij het juist
wél geweten en voorvoeld hebben?
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Periode Ds. C.G. Mak, 1956-1962.
Het beroepingswerk vangt aan in april 1955. Nadat vier kandidaten
bedankt hebben wordt in juli 1956 gesproken over de mogelijkheid om een
beroep uit te brengen op C.G. Mak. Deze kandidaat uit Leeuwarden heeft
kort daarvoor een dienst geleid. Het voorstel wordt niet onverdeeld gunstig
ontvangen "en wel voornamelijk omdat zijn uitspraak te zacht was".
Besloten wordt hem nog eens te beluisteren. Drie weken later wordt op
kandidaat Mak een beroep uitgebracht, dat door hem wordt aangenomen. Hij
wordt op 28 oktober 1956 door zijn vader ds. C. Mak bevestigd en doet
daarna zijn intrede.
Ds. Mak is nog maar kort in Vreeswijk als hij, in samenwerking met de
kerkeraad pogingen onderneemt de Hervormd/Gereformeerde samenwerking in Vreeswijk en Jutphaas te intensiveren. Beide kerken staan niet
afwijzend tegenover de plannen, maar achten de tijd nog niet rijp. Het is
tot 1957 binnen de Gereformeerde Kerk Vreeswijk gebruikelijk geweest
aan aanstaande bruidsparen, de vraag te stellen of zij al of niet "een eerlijk
huwelijk" sloten. Daarbij is gedoeld op overtreding van "het 7e gebod", of
wel een eventueel gedwongen huwelijk. Op voorstel van ouderling
Schouten, wordt besloten deze vragen niet meer te stellen, "omdat als het
a.s. echtpaar zelf niets mededeelt, men vertrouwen moet dat alles in orde is"
In juli 1962 wordt op ds. C.G. Mak een beroep uitgebracht om zich als
legerpredikant in lang verband beschikbaar te stellen. Dit beroep wordt
door hem aangenomen.
In de middagdienst van 30 september 1962 neemt hij afscheid van de
gemeente Vreeswijk.
Als tekst voor zijn afscheidspreek kiest hij de woorden van 1 Petrus 5, vers 10
en 11:
"Doch de God van alle genade, die u in Christus
geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na
een tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en
grondvesten. Hem zijde kracht in alle eeuwigheid! Amen".
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Periode Ds. S.E. Wesbonk, 1964-1967.
Op 5 januari 1964 wordt ds. S.E. Wesbonk aan de Gereformeerde Kerk
van Vreeswijk verbonden.
Nadat hij in de morgendienst door ds. J.J. Lamme uit Balkbrug is bevestigd, houdt ds. Wesbonk in de middagdienst zijn intredepreek. Als tekst
heeft hij daarbij Jesaja 40, vers 31:
"Maar wie den Heere verwachten putten nieuwe kracht,
zijvaren op met vleugelen als arenden, zij lopen, maar worden
niet moede, zij wandelen, maar worden niet mat".
Mede door de goede onderlinge verstandhouding en het toenemend aantal
gereformeerden in Jutphaas vindt er op 17 maart 1964 overleg plaats
tussen delegaties van zowel Hervormd als Gereformeerd Jutphaas. Daarin
wordt gesproken over het houden van gereformeerde kerkdiensten in het
gebouw van de Hervormde Gemeente aan de Nedereindseweg. Nadat
de kerkeraad én de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente heeft laten
weten geen bezwaren te hebben tegen het gebruik van hun kerkgebouw,
worden vanaf I S oktober 1964 Gereformeerde kerkdiensten
gehouden in het gebouw aan de Nedereindseweg.
Ook in Vreeswijk staan de kerkelijke activiteiten niet stil, alhoewel
de samenwerking hier enigszins achter blijft.
Als gevolg van het ook in Vreeswijk gestaag toenemend aantal
Gereformeerde kerkleden wordt midden zestiger jaren duidelijk, dat de
kerk aan de Dorpsstraat binnen niet al te lange tijd te klein zal zijn.
Om een toekomstige uitbreiding van het kerkgebouw mogelijk te
maken, wordt een perceel grond achter het kerkgebouw aangekocht. De
kerkeraad wordt in 1965 geconfronteerd met vrij grote uitgaven voor
renovatie van de Noorderkerk. Hij wordt daarmee voor de vraag
gesteld of een dergelijke uitgave wel verantwoord is in het licht van
de toekomstige stedelijke ontwikkeling van Vreeswijk. Als duidelijk
wordt dat de samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk nog enige jaren op
zich zal laten wachten, besluit de kerkeraad de kerk toch te herstellen
"omdat deze nog 15 à 20 jaar mee moet".
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Op Ie Kerstdag 1965 vindt in Jutphaas de eerste
gemeenschappelijke kerkdienst plaats. Deze dienst staat onder
verantwoordelijkheid van zowel de kerkeraad van de Hervormde
Gemeente Jutphaas als van de wijkkerkenraad Jutphaas van de
Gerformeerde Kerk Vreeswijk-Jutphaas.
Ds. Wesbonk neemt op 1 maart 1967 afscheid van de gemeente. Hij
vestigt zich in Utrecht, waarna hij zich als consulent voor de vacante
gemeente beschikbaar stelt.
Periode Ds. R.E. van der Wal, 1969-1973.
Mede door het feit, dat ds. S. Wesbonk na zijn afscheid nog langer
dan twee jaar als consulent en als gastpredikant voor de
Gereformeerde Kerk Vreeswijk-Jutphaas blijft fungeren, wordt aan
het beroepingswerk geen hoge prioriteit toegekend.
Eind 1968 wordt kandidaat R.E. van der Wal uit Utrecht benaderd over
de mogelijkheid van een beroep nar Vreeswijk-Jutphaas. De
toekomstige predikant staat niet afwijzend tegenover een beroep. Op
9 december 1968 krijgt de kerkeraad van de gemeente toestemming
om de candidaat te beroepen. Dan blijkt ook dat de consulent
nauw betrokken is bij de beroeping van Van der Wal:
'...Tevoren hadden reeds besprekingen met cand. Van der
Wal plaatsgevonden, zodat, toen het voorstel om een
beroep uit te brengen de instemming van de gemeente
verkreeg, de consulent Ds. Wesbonk kon meedelen, dat
candidaat Van der Wal het beroep zou aannemen".
De nieuwe predikant doet op 23 februari 1969 zijn intrede. De
bevestigingsdienst wordt gehouden in de Hervormde Kerk aan de
Nedereindseweg in Jutphaas.
In 1969 bestaat nog altijd geen zekerheid over de samenvoeging
van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. Evenmin is duidelijk
hoe groot het aantal inwoners zal worden. Enkel het zogenaamde
plan-Wijkersloot is vastgesteld en sinds korte tijd in uitvoering. Na
realisering ervan zal het aantal Gereformeerde kerkleden zijn
gestegen tot ongeveer 550.
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Bureau Kerkopbouw van de Gereformeerde Kerken in Nederland, door de
kerkeraad om advies gevraagd, is van oordeel dat zowel in Vreeswijk als
in Jutphaas nieuwe kerkelijke ruimten moeten worden gebouwd. Het
bureau gaat er in haar rapport vanuit dat in 1974 in Vreeswijk ongeveer
350 en in Jutphaas ruim 600 gereformeerden zullen wonen. Kort na de
intrede van ds. Van der Wal in 1969 wordt duidelijk dat, ná de
samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk, de woningbouw
de eerste jaren geheel zal worden geconcentreerd op het grondgebied van
Jutphaas.
De behoefte aan kerkelijke ruimte zal daar het eerst worden gevoeld.
De Ark.
In het voorjaar van 1970 wordt door de Gereformeerde Kerk van Schiedam een houten noodkerk te koop aangeboden. Koopsom ƒ 10.000,-.
Gezien de pastorale noodzaak om voor de gereformeerden van Jutphaas een
eigen vergaderruimte te bezitten, meent de kerkeraad op het aanbod te
moeten reflecteren. De kosten van aankoop, transport, funderings-, herstel-,
opbouw-, riolerings- en bestratingswerkzaamheden worden begroot op ƒ
50.000,-. Dit bedrag kan door zelfwerkzaamheid aanmerkelijk worden
teruggebracht. Het bouwfonds is bereid f 25.000,- renteloos ter beschikking
te stellen. Het resterende deel wordt door de wijkgemeente Jutphaas zelf
opgebracht.
Door stagnatie in de kerkbouwplannen in Schiedam duurt het tot 8 maart
1971, voordat het koopcontract wordt getekend en de demontage van het
pand in Schiedam begint. In dezelfde maand starten aan de Sluijterslaan in
Jutphaas de bouwwerkzaamheden. De kerkeraad gaat er aanvankelijk
vanuit, dat het houten kerkgebouw, dat de naam "De Ark" krijgt, in mei al
in gebruik genomen zal kunnen worden. Deze datum wordt onder andere
door een bouwstaking, niet gehaald. Het noodgebouw wordt op 5 september 1971 officieel in gebruik genomen.
De interkerkelijke samenwerking in Vreeswijk krijgt in 1969 gestalte in de
op de Eerste Pinksterdag gehouden gemeenschappelijke kerkdienst van de
Gereformeerde Kerk met Hervormd Dijkveld. In deze dienst gaan zowel ds.
Van der Wal als ds. Gijsbers voor.
Tussen de Gereformeerde Kerk en Dijkveld ontstaat hierna een zeer hechte
vorm van samenwerking. Dit leidt ertoe dat in 1975 voor beider rekening
een nieuw kerkgebouw wordt gebouwd.
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Kosten kerkbouw te Vreeswijk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Grondaankoop,---E 1.000 ml .......................................... f 100.000,Overdrachtskosten .........................................................
5.000, Sondering....................................................................... "
1.600,Aanneemsom, 3.000 M3 bij een paallengte van 5 meter,
f 180,- per M' incl. schilder, loodgieter en
540.000,Bouwvergunning (legeskosten) .....................................
2.200,Garderoberekken ...........................................................
2.000,Aansluitkosten electra, water, gas riolering en telefoon "
3.000,Verwarming ................................................................... ' 30.000,Ringleiding en versterker ................................................
1.000,Electrische installaties, armaturen .................................. 20.000,Orgel .............................................................................. ' 28.000,Orgeladviseur ..................................................................
1.700,Liturgisch centrum ..........................................................
5.000,Stoelen 450 x f 33,- ........................................................ 14.850,Tafels bijgebouwen 20 x f 120,........................................
2.400,Stoffering ....................................................................... '
3.500,Brandblusapparatuur .................................................... '
800,Buffetinrichting ...............................................................
2.500,Droogstoken ...................................................................
1.000,Tuinaanleg en extra bestrating ......................................
2.500,Architect 9,28 % van f 600.000,- ..................................
55.700,Accoustisch adviseur ......................................................
1.000,Constructeur ..................................................................
7.000,Lichtdrukken, reiskosten en verschotten ........................
4.000,Opzichter ........................................................................
8.000,Meerwerk, diversen, onvoorzien, loonronde's en prijs
stijgingen ........................................................................
7.250,-

Totaal inclusief 16 % B.T. W.

" 850.000,-

Ondertussen krijgt ds. R.E. van der Wal in augustus 1973 een beroep naar
Dedemsvaart. Hij neemt op 14 en 21 oktober van dit jaar afscheid, respectievelijk van Nieuwegein-Zuid en Nieuwegein-Noord.
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Periode Ds. G. Dijkstra.
De beroepingscommissie benadert begin 1974 enige predikanten
voor een mogelijk beroep naar de groeigemeente Nieuwegein. Op
één van hen, ds. G. Dijkstra uit Zetten, wordt een beroep
uitgebracht, die daarop positief beslist.
Op 23 juni 1974 neemt hij afscheid van de "Streekgemeente
MiddenBetuwe". Zijn bevestiging in Nieuwegein vindt plaats op
zondag 11 augustus 1974 in de morgendienst in Vreeswijk.
De nieuwe predikant wordt bij zijn komst naar Nieuwegein
onmiddellijk geconfronteerd met de kerkbouwproblematiek in
beide wijken. In Nieuwegein-Zuid zijn de bouwplannen al in
een vergevorderd stadium. In Nieuwegein-Noord ligt dat
duidelijk anders.
Daar zijn de kerkbouwplannen achtergebleven.
De vertragingen in Nieuwegein-Noord worden mede
veroorzaakt door trage besluitvorming van de gemeentelijke- en
rijksoverheid. "De Rank" in Nieuwegein-Zuid wordt op 11
december 1975 in gebruik genomen.
"De Bron" in Nieuwegein-Noord is op 6 februari 1977 in gebruik
genomen. In het boekje "Honderd jaar Gereformeerde Kerk
Vreeswijk - Jutphaas (Nieuwegein)" wordt uitgebreid ingegaan
op alle facetten van de kerk. Ook wordt uitvoerig aandacht
besteed aan de jongste periode (vanaf 1971). Daarnaast wordt
ingegaan op het jeugd- en jongerenwerk.
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REDAKTIE-MEMO'S

Nieuwe Leden.
Mevr. A. Koen, Wenckebachplantsoen 17,
Nieuwegein.
M.E. Frantsen, Florijnburg 39, Nieuwegein.
P.M. Bruggeman, Raadstede 46,
Nieuwegein. Mevr. P.J. Zoeter, Muntplein
89, Nieuwegein. Mevr. J. Berm - van Essen,
Steenarend 4, Nieuwegein.
A. Achterberg, v.d. Lecklaan 7,
Nieuwegein.
Tentoonstelling Jan de Beijer in Utrecht.
Vanaf 17 oktober t/m 19 december 1987
wordt door de Gemeentelijke Archiefdienst
Utrecht een tentoonstelling gewijd aan de
tekeningen die de achttiende-eeuwse tekenaar
Jan de Beijer van de stad Utrecht heeft
gemaakt. Jan de Beijer (1703 - ca. 1780) is
één van de meest vooraanstaande en
begaafde topografische tekenaars van de
achttiende eeuw geweest. Alleen al van de
stad Utrecht maakte hij bijna 200
tekeningen. Het grootste deel daarvan is te

zien op deze tentoonstelling van de
archiefdienst.
Openingstijden: maandag 13.30 - 16.30 uur
dinsdag-vrijdag 9.00 - 16.30 uur
zaterdag 9.15 - 12.15 uur
Plaats:Alexander Numankade 199, Utrecht.
Toegang: gratis; catalogus f 25,-
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Bibliotheek.
Het afgelopen kwartaal is de bibliotheek uitgebreid met:
•
•
•
•
•

Het gevecht bij Vreeswijk op 9 mei 1787 door: W.J.
Angenent.
De Vrije Fries, vierenveertigste deel uit 1960,4 deeltjes
Oudheidkundig Jaarboek 1930/1931.
Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland
door: L.J. Rogier, 5 delen.
Vreeswijk, keerpunt 1938 door: W.A. Bijkerk.
Het patronaatsrecht in de Gereformeerde Kerk. Jutphaas
1633-1635 door: G. Veldhuijzen.
Otto Pijpker
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MONUMENT IN BEELD
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS OP HET
KERKVELD:
een van de oudste stukjes van Nieuwegein.
Het Kerkveld in Jutphaas-Wijkersloot is het
resultaat van een renovatieproject; het
pleintje ademt een dorpse sfeer, maar de
historie vindt men er niet terug. Echter, aan
de zuid-westzijde ontwaardt de bezoeker het
fraaie smeedijzeren ingangshek van de
Algemene Begraafplaats en bij het
passeren van deze poort neemt de tijd een
keer.
Imposante bomen en langs de grindpaadjes eeuwenoude zerken
en sluitstenen van grafkelders en een pittoreskgebouwtje, dat
eens de zij-ingang was van de kerk die het middelpunt was van
deze "hof', scheppen een sfeer van historische rust temidden van
een bedrijvige stad.
~ Dit stukje Nieuwegein heeft een lange geschiedenis, die
teruggaat tot enkele eeuwen vóór onze jaartelling; waar
vondsten zijn gedaan uit de latere IJzertijd ± 300 v. Chr.). Een
plek ook, waarvan wordt verhaald, dat de Noormannen er het
eerste Jutphase kerkje verwoestten; de plaats waar tufstenen
lijkkisten uit de 12de of 13de eeuw zijn gevonden en tenslotte de
omgeving waar een groot deel van het kerkelijk leven van de
dorpelingen zich heeft afgespeeld totdat in 1820 de kerk van het
Kerkveld werd afgebroken, maar die daarna als begraafplaats
in gebruik is gebleven tot omstreeks 1985.
Een wandeling over deze begraafplaats doet de bezoeker
kennismaken met vele namen van geslachten, die herinneringen
oproepen aan aspecten van de historie van het dorp Jutphaas.
Namen van kerkelijke leiders, van adellijke geslachten en -uit
wat later tijd- de namen van bekende inwoners van het dorp.
Verder op deze begraafplaats de vele zerken van minder bekende
dorpelingen, die toch ook elk hun eigen verhaal hebben.
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Een beeld van de Algemene Begraafplaats te Jutphaas.
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In deze korte toelichting wordt slechts aandacht besteed aan
enkele graven en/of grafkelders, waarvan het grafmonument of de
sluitsteen een bezienswaardigheid vormen of een bewogen
geschiedenis achter de rug hebben. Zoals bijvoorbeeld de blauwe
sluitsteen aan de oostzijde van de begraafplaats, die zich
oorspronkelijk heeft bevonden in het koor van de kerk op het
Kerkveld. De sluitsteen heeft de afmetingen 4,20 x 2,20 x 0,20
meter en vormt de afsluiting van de grafkelder van Gerard de
Wael van Vronestein en zijn echtgenote Wilhelmina van Amstel
van Mijnden. Eerder dekte de steen de familiegraven van het
geslacht Proeys in de Minrebroederkerk te Utrecht, het geslacht
De Wael van Vronestein in de Buurkerk en was de steen
verborgen onder het zand van het Janskerkhof. Fraaie stenen zijn
er van Nicolaas de Malapert, heer van Plettenburg ± 1615); Van
Rijnhuizen en Mijnlieff.
Het gebouwtje op de begraafplaats is de noordlijke zij-ingang van
de kerk, die op het Kerkveld heeft gestaan. In de loop der eeuwen
heeft deze kerk meerdere vormen gehad, en toen ze -in
vervallen staat- in 1820 werd afgebroken was de kerk
grotendeels in Romaanse stijl gebouwd met de afmetingen van 68
x 26 voet. Boven het altaar bevond zich een rondboogvenster. Het
priesterkoor was overdekt met een stenen tongewelf. De kerkbeuk
en de kruispanden hadden een eikenhouten, platte zoldering. Het
gebouwtje op de begraafplaats, fraai van vorm en van binnen met
de wijwaters-bakjes nog in de muur gemetseld, geeft enigszins een
indruk van hoe het kerkgebouw er zal hebben uitgezien.
Aanbevolen literatuur:
- Historische Kring Nieuwegein: "Jutphaas... verleden
tijd"; 1983. -"Wetenswaardigheden betreffende het
kasteel Rijnhuisen" -her-uitgave 1981.
Beide boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel.
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VOOR U GELEZEN IN
de Utrechtsche Courant van 23 augustus
1912:
STADSNIEUWS.--KANTONGERECHT
VAN UTRECHT.-- Overtreding Motor-en
Rijwielwet.Ja, deze wet schijnt voor tallooze automobilisten, motoristen en beoefenaars der
rijwielsport nog steeds een waar schrikbeeld of beter nog een echt struikelblok - in
den figuurlijken zijn natuurlijk - te zijn.
Zoo verscheen tenminste hedenmorgen
voor het Kantongerecht een chauffeur.
J.S. genaamd, die in de gemeente JUTFAAS - sinds kort tot zg. "Auto-val"
geproclameerd
- op den UTRECHTSCHEN STRAATWEG met een vierwielige auto
gereden had met een snelheid boven 16 KM. per uur, het maximum
voor genoemden weg vastgeteld.
Volgens het proces-verbaal had beklaagde zelfs met een snelheid van
plm. 32 KM. per uur gereden, hetgeen beklaagde ontkende. Tot zijn
verontschuldiging voerde hij bovendien aan al 8 jaren als chauffeur
gereden te hebben, zonder ooit wegens te snel rijden te zijn bekeurd
en vooral wees beklaagde er met nadruk op, dat het langs genoemden
weg geplaatste bord met "Maximumsnelheid 16 KM. per uur" zeer
slecht te zien is als staande aan den kant van den weg tusschen twee
boomen. Men is er vooral alvorens er erg in te hebben, aldus beklaagde.
De ambtenaar van het O.M. het wettig en overtuigend bewijs
geleverd achtend, mede in verband met beklaagde's erkenning,
meende in dit geval verzachtende omstandigheden in aanmerking te
moeten nemen, waar beklaagde bekend staat als een kalm chauffeur
en waar bovendien JUTPHAAS eerst sinds kort een "auto-val" is,
wat zoodoende nog niet van algemeene bekendheid geacht kan
worden.
De ambtenaar eischte dan ook maar ƒ 3,- boete of 3 dagen hechtenis.
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WIST U DAT
... Onze nieuwe huisvesting in de Molenaarswoning nu helemaal
compleet is ingericht.
... Een groep mensen van de Archeologische Werkgroep dat
hebben gedaan met technische assistentie van Gerard de Waard
.... Twee van de drie "inrichters" Jaap Vink en Jan Nauta zijn.
... We van Jan Gussenhoven zijn naam niet mochten noemen.
…Op maandag, 5 oktober jl. er een klein feestje is gebouwd om
het gebouwtje te "onthullen".
…De Historische Kring tesamen met de gemeente voor Nieuwegein
aan de Nationale Monumentendag hebben deelgenomen.
…In dit kader op zaterdag, 12 september vijf Nieuwegeinse
monumenten de hele dag bezichtigd konden worden.
…Het de Hervormde Kerk en de Dorpskern van Vreeswijk
waren, de Nicolaaskerk en de Begraafplaats op het Kerkveld
te Jutphaas en tenslotte het kasteel Rijnhuizen.
…Cor Coomans, Piet Daalhuizen en J. van Zutphen tesamen met
gemeenteambtenaar De Visser de organisatie hebben verzorgd.
…De Nationale Monumentendag in Nieuwegein in ieder geval geen
groot succes is geweest, omdat er maar een paar honderd
bezoekers waren. We denken, dat de publiciteit onvoldoende was,
maar ook, dat we gaan evalueren
…Het volgend jaar zeker beter moet.
…De restauratie van de Boerderij Geinoord 12, "ONS" museum,
binnenkort gaat beginnen, zodra er een aannemer is gevonden.
…Het seizoen 1987-1988 al in volle gang is en er al weer drie
film-diaavonden zijn geweest.
…De Historische Kring ook deze herfst voor de Volksuniversiteit
Nieuwegein een cursus verzorgt over de historie van onze stad.
Kasteel Heemstede nog steeds een ruïne is en we geen goede
vooruitzichten kennen.
…Vreeswijk en Jutphaas een belangrijke plaats gaan innemen in het
toekomstige museum.
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... Daarvoor vanuit Vreeswijk vooral zaken nodig zijn, die met
de scheepvaarthistorie van het dorp te maken hebben.
... Het Jutphase deel toch veel zaken van het boerenleven zal
bevatten.
... Ook u zaken als hiervoor bedoeld in bruikleen kunt geven en
daarvoor dan even kontakt moet opnemen met de redactie
van dit blad.
... We niettemin aanbevelen, dat u toch erg zuinig moet zijn op
uw historische spulletjes.

