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HOE WAS 1987.
door: P. Daalhuizen
Tijden gaan snel en pas op dit moment realiseer ik mij dat ik als voorzitter
al voor de tiende keer een bijdrage aan het Cronyck zit te schrijven ter
gelegenheid van een jaarwisseling.
Ik wil beginnen met u allen in alle opzichten een voorspoedig 1988 toe te
wensen. In alle opzichten, thuis en in de relaties met familie en vrienden en in
uw dagelijkse bezigheden en hobbies. Lezers van dit blad wens ik ook
graag een voorspoedig 1988 toe met betrekking tot het gebeuren in en rond
de Historische Kring Nieuwegein.
Terugblikkend naar 1987 moeten we vaststellen, dat het begin van dat jaar
teleurstellend was door het verloren gaan van het kasteel Heemstede. Veel
meer redenen tot vreugde gaven de ontwikkelingen met betrekking tot de
realisering van de doelstellingen van de vereniging. De gemeenteraad
besloot tot de restauratie van de markante Boerderij Geinoord 12 en gaf er
de bestemming 'museum' aan. In afwachting van het gereed komen van de
nieuwe accomodatie verhuisden we in de zomer met onze activiteiten naar
de molenaarswoning. Het is een krappe, maar best leuke behuizing. Bij het
aantippen van de verhuizing is het op z'n plaats om een pluim te geven aan
Gerard de Waard en de Archeologische Werkgroep voor het vele werk
aan die verhuizing en de inrichting van de nieuwe accomodatie. Overigens
zijn dit niet de enige bezigheden van de hiervoor genoemden geweest.
In de werkgroepen werd veel werk verzet, dat ook van pas komt als straks
het museum moet worden ingericht. Voor archeologie is dat naast
het onderzoek te velde het determineren en restaureren en beschrijven
van vondsten. Gelukkig kunnen we spreken van een goed
functionerende werkgroep met een ploegenindeling, waarbij ieder zijn
taken heeft. In de werkgroepen Historisch Onderzoek en Archief en
Documentatie werden goede vorderingen gemaakt bij de beschrijving
van de historie van Jutphaas en Vreeswijk en het beschrijven van de
duizenden foto's. Het speurwerk leverde bovendien een flinke uitbreiding
op van foto's van oude prenten en Jan Schut kreeg het boek gereed over de
historie van een eeuw Gereformeerde Kerk Vreeswijk. Een interessante
studie over kadastrale kaarten betekende een toevoeging aan het werk van
de heer Van Egdom, die verantwoordelijk is voor de documentatie vanuit
de knipselkrant.
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De eerder aangehaalde fotobeschrijvingen zijn en worden in kaart
gebracht door de dames Verbaan, De Jong en Pijpker, ten behoeve van
naslagwerk en het voorbereiden van dia- en fotopresentaties. Ook dit zal in
het toekomstige museum van zeer waardevolle betekenis zijn. De
werkgroep publicaties verzorgde weer het Cronyck de Geyn, waarbij
best eens mag worden gezegd dat het verbazingwekkend is dat nu al tien
jaren lang elke drie maanden het blad stipt op tijd verschijnt. De redactie is in
die tijd nauwelijks gewijzigd; de bijdragen kwamen van vele mensen. Otto
Pijpker coördineerde de groep, die ook zorgde voor enkele exposities, diaen filmavonden en een cursus over de historie van Nieuwegein. Vele
mensen zijn in de werkgroepen zeer actief. Ik heb me gewaagd aan het
noemen een aantal namen, maar ongetwijfeld is die opsomming onvolledig. Mijn waardering als voorzitter wil ik nadrukkelijk in algemene zin
uitspreken voor alle actievelingen; hartelijk dank voor alles!
Wat los van de normale werkgroepactiviteiten hebben groepen gefunctioneerd in het kader van het museumbeleid, de nationale monumentendag en
het onderzoek naar de aanwezigheid in rijks-, provinciale archieven en
prentenkabinetten van prenten van het oude Vreeswijk en Jutphaas. Ook
hieromtrent spreek ik m'n waardering uit, en moge dit werk leiden tot een
levend museum, een interessant boekwerk of iets anders.
Het werkveld van de vereniging is geheel Nieuwegein. Ik wil dat met nadruk
hier nog eens verklaren. Opnieuw zijn beschuldigingen geuit door
initiatiefnemers van de Oudheidkamer Vreeswijk, dat de Historische
Kring te weinig aandacht aan Vreeswijk besteedt. In voorgaande jaren is al
op de beschuldigingen gereageerd met een analyse van de activiteiten van
de Historische Kring, waaruit het tegendeel blijkt. En voor 1987 wil ik hier
nog eens opsommen, wat de Historische Kring doet om ALLE activiteiten
zoveel mogelijk over Nieuwegein te spreiden:
Vrees wijk

Jutphaas:

Algemeen:

29-01-1987:
dia-avond

21-01-1987:
dia-avond

21-03-1987:
excursie kostuum
museum

30 april-3 mei:
30-09-1987:
unieke expositie
nationale monumen200 jr. Gevecht aan
tendag Rijnhuizen
de Vaart bij Vreeswijk Nicolaaskerk

09-05-1987:
excursie 't Loo
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22-10-1987: Dia-avond
30-09-1987: nationale monumentendag Oudesluis en Hervormde
Kerk
In Cronyck de Gein is vooraf nauwkeurig vastgesteld en later
gerealiseerd, dat de hoofdartikelen 50% Jutphaas en 50% Vreeswijk
betreffen.
In december verscheen het boek "100 Jaar Gereformeerde Kerk
Vreeswijk".
Archeologisch onderzoek vond plaats in Blokhoeve en het Gein.
Met de gemeente is gecorrespondeerd over de toekomst van het
Schippersinternaat in Vreeswijk en bij 'Poelzicht' is kenbaar
gemaakt, dat de Vreeswijkse sluis geen 'poel' is en dat de naam van
het restaurant dus volstrekt belachelijk is.
Uit deze opsomming mag ieder voor zichzelf oordelen hoe
'neutraal' de Historische Kring is. Overigens blijft de Historische
Kring nog steeds bereid tot samenwerking met de Initiatiefgroep
Oudheidkamer Vreeswijk, maar helaas blijven brieven daartoe
onbeantwoordt.
Het nieuwe jaar moet ons veel bijzondere dingen brengen. In de
eerste plaats de realisering van het museum en eigenlijk even belangrijk
vind ik de viering van ons tweede lustrum. Op die zaken komen we
in de loop van 1988 zeer uitgebreid terug. Op voorhand wens ik u allen
met betrekking tot deze activiteiten heel veel werkplezier, en/of fijne
ervaringen toe. Dit geldt evenzeer voor de normale activiteiten van de
vereniging. Ik hoop, dat in 1988 de belangstelling voor het werk van
de Historische Kring zal toenemen en dat steeds meer mensen zich
geroepen zullen voelen om daaraan deel te nemen.
P. Daalhuizen.
voorzitter.
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REIZEN VANAF DE GRIJZE OUDHEID.
door: Ad Brand.

Inleiding.
Het eerste reizen en trekken van de mens bestond uit het lopen op
twee benen. Niet voor toeristische- of handelsdoeleinden, maar enkel
en alleen om met de jacht en de visserij in zijn levensonderhoud te
voorzien. Diezelfde mens is knap in het bedenken van hulpmiddelen; hij
vond het wiel uit en ging rijden. Voorts legde hij wegen aan voor zijn
voertuigen en kanalen voor zijn schepen.
Deze schets is gebruikelijk, maar wellicht is het beeld van de mens
juister getekend, als we zeggen dat zijn natuurlijke gemakzucht hem
heeft gedreven tot het doen van uitvindingen die het leven
gemakkelijker en aangenamer konden maken.
En wat betreft de wegen, zelfs die zijn in eerste instantie niet door de
mensen gemaakt, maar door de dieren. De mens maakte er alleen
gebruik van. De bochten in weggetjes (slingerpaadjes) ontstonden,
doordat natuurlijke hindernissen werden gemeden. Evenzo wordt
verklaard, waarom wegen langs bergen gaan, door dalen of de loop van
een rivier volgen. Het is wel niet altijd de kortste weg, maar wel de
gemakkelijkste.
De eerste hulpmiddelen.
De mens kreeg het idee om een houten slee te maken, die door een
dier werd voortgetrokken. Zo ontstond een eerste vorm van vervoer van
mens en goederen. De resten van de oudst bekende slee stammen uit
circa 5000 jaar vóór Christus; dat was de tijd dat het wiel nog niet
uitgevonden was. Van wagens op wielen zijn de oudste bekende
afbeeldingen van zo'n 4000 jaar voor Christus. Die afbeeldingen laten
een slee zien op twee wielen. Volgens overleveringen moet het een
Soemeriër zijn geweest, die een paar ronde schijven van hout of
steen onder een slee monteerde om er mee te kunnen rijden. Geheel
Klein-Azië werd al gauw door deze uitvinding veroverd. En al reizend
en oorlogvoerend, kwamen de Aziatische volken in aanraking met
anderen. De Assyriërs en later ook de Egyptenaren wisten wiel en
wagen flink te verbeteren. Uiteindelijk werd de voorlopig uiterste
graad van perfectie bereikt door de Romeinen en in feite ondergingen
hun wielen geen belangrijke technische verbeteringen meer tot in de
zeventiende eeuw.
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Handelsreizen en andere tochten in de Romeinse tijd.
De zeer op gemak en comfort ingestelde Romeinen bouwden
vierwielige wagens en legden daarvoor wegen aan, die bovendien
werden geplaveid. Reeds lang voor het begin van onze jaartelling
hadden de Romeinen in hun steden "Strate Viarum" (geplaveide
wegen). Die waren bij voorkeur geplaveid met marmer, dat in Italië
werd gevonden en dat dus gemakkelijk te verkrijgen was en goedkoop.
De Romeinse keizers reisden veel en ver. Het reizen van de
keizer bracht uiteraard met zich mee, dat maatregelen moesten worden
genomen om de staatszaken niet te laten stagneren. Daarom trokken
met hem niet slechts zijn naaste familieleden mee, doch tevens een zeer
grote stoet van bedienden, ambtenaren en raadsheren. Zo'n uitgebreid
gezelschap kon, zoals te verwachten was, moeilijk een herberg vinden
die groot genoeg was. Daarom stichtten de Romeinen eigen logementen,
die men noemde "Persoonlijke Keizerlijke Hotels" of ook wel
"Paltsen". De latere Duitse keizers namen de gebruiken over en bouwden
hun paltsen onder meer in Nijmegen en Utrecht. Hun paltsen groeiden
uit tot forse burchten, waarvan er in elke regio van het grote rijk wel
enkele waren.
Gevaarlijke reizen in de vroege middeleeuwen.
Aan veel goede ontwikkelingen uit de Romeinse tijd kwam een abrupt
einde na de val van het Westromeinse Rijk in 476 na Christus.
Reeds gedurende driekwart eeuw was het reizen in bepaalde delen van
het grote rijk al een hachelijke onderneming geworden, omdat de
rijksgrenzen de druk van buitenaf niet steeds konden weerstaan. Vreemde
volken, diep uit Azië afkomstig, trokken steeds verder westwaarts,
daarbij de bevolking van Oost-Europa als het ware voor zich uit jagend.
De grote volksverhuizing was begonnen!
De ondergang van het Westromeinse Rijk werd eigenlijk voorbereid
door de inval van de Germanen in Italië in 405 na Christus. In 410
plunderden de West-Goten Rome en in 451 werden de Romeinen door
de Hunnen verslagen. Alles wat de Romeinen in eeuwen hadden
opgebouwd, lag in puin en met de orde en rust in Europa was het
gedaan. De romeinse beschaving werd onder de voet gelopen en het
reizen was vanaf die tijd bepaald geen plezier meer, maar een uiterst
gevaarlijk gebeuren. Het verblijf, waar dan ook, was door het
rondtrekken van roofzuchtige volksstammen zeer gevaarlijk.
Pas enkele eeuwen later komt hierin enige verandering onder het bewind
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van Otto de Grote. Toen kwamen ook de handelsreizen weer meer in
de belangstelling. Otto de Grote volgde in het jaar 936 Hendrik 1 van
het Duitse Rijk op. In het jaar 951 werd hij tevens koning van Italië
en in 962 werd hij gekroond tot de eerste keizer van het herstelde
Heilige Roomse Rijk. Met hem begon het eerste Duitse Keizerrijk en
tevens een nieuwe fase in de ontwikkeling van het reizen.
Handel en scheepvaart groeiden voorspoedig; we illustreren dit met
enkele plaatselijke feiten: hier ontstond het stadje Geyne en Vreeswijk
groeide uit tot een belangrijke binnenhaven, nadat het na het vertrek
van de Friezen langere tijd toch wat in groei was achtergebleven. Het
verbeteren van vaarwegen en het graven van nieuwe kanalen kreeg
eveneens de aandacht en genoemd kunnen worden de aanleg van de
Keulsche Vaart en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Zo ook de
beheersing van rivierlopen en de waterbeheersing in polders. Dit soort
ontwikkelingen laten we in dit artikel verder rusten, evenals de
historie van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. We stappen over naar
het reizen in de late middeleeuwen.

Kleine trekschuit. Gravure van C. C. Fuchs.
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Trekschuiten.
Het vervoer over water was in de 17-de en 18-de eeuw geriefelijker en sneller
dan over de weg. In de winters waren de kleiwegen dikwijls niet of
nauwelijks te berijden en als men zich te vroeg in het voorjaar op zo'n weg
waagde, dan was er grote kans op het verzakken of omslaan van het voertuig.

Over water was er een geregelde verbinding tussen Utrecht en
verscheidene andere steden. Zo'n geregelde verbinding werd
'beurtveer' genoemd. De schepen vertrokken vanuit Utrecht vanaf een
van de veerhuizen, die tot in de negentiende eeuw dienst deden; onder
andere het Amsterdamse Veerhuis, het Leidse Veerhuis, het Vaartse
Veerhuis, en het Wijkse Veerhuis.
Het Vaartse Veerhuis, dat bij de Jeremiebrug was gelegen, is van
belang voor de vaart op Jutphaas, Vreeswijk en IJsselstein. De
trekschuiten waren eigenlijk een soort gondels; over een lengte van het
schip van circa 30 voet was een houten opbouw, die meestal groen en
wit was geschilderd (zogenaamde volkstrekschuiten). Het dak van de
opbouw, het bovendek, werd gebruikt door de schippersknecht om
zonodig te bomen of ander werk te verrichten. Dit dek was bestreken
met koolteer, waarin gestampte mosselschelpen waren verwerkt. Dit
laatste om uitglijden te voorkomen. Binnenscheeps was de opbouw
verdeeld in twee compartimenten. Het grootste compartiment was
gericht op de voorsteven en deed dienst als passagiersruimte en opslag
van goederen.
We volgen verder een beschrijving van de trekschuit, zoals die in
een tijdschrift is gepubliceerd: "De roef is klein, maar niet zonder
smaak ingericht; de vier of zes vensters hebben ieder een glasruit. In
het midden staat een tafel, waarop een koperen comfoor met vuur en
een klein bakje bestemd voor sigarenasch, alles tezamen zeer
zindelijk. Een mat op de vloer, een spiegel aan de wand, des winters
een houten voetwarmer of stoof voor de dames. Aan weerszijden staan
banken met kussens bedekt, waarop de reizigers tegenover elkaar plaats
kunnen nemen. Somtijds vindt men er enige boeken op een plank,
voor leesgrage passagiers. De ruimte bij de voorsteven is bezet met
koopmansgoederen zoals zakken, kisten en houten vaten, terwijl het
dek bij de achtersteven wordt ingenomen door reizigers, die van de
frisse lucht houden en tenslotte de schipper (met pijp), die het vaartuig
stuurt."
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Jaagpaden.
Er werden in de Nederlanden van de 17-de eeuw soms aparte,
rechtlijnige trekvaarten gegraven, voornamelijk ten behoeve van de
trekschuiten. Langs deze vaarten en ook langs reeds langer bestaande
wateren kwamen jaagpaden, waarop het paard dat de schuit trok, kon
lopen. Langs deze paden stonden bij bochten in de watergang dikwijls
rol- of jaagpalen. Het
trektouw werd dan langs deze ronde palen geleid, zodat de schuit in de
bocht niet naar de kant werd getrokken. De schipper bij de stuurstoel
stond bij de lijn, die aan de mast was bevestigd. Deze lijn werd verder
vastgemaakt aan het trek- of tooshout dat achter het zadel op het paard
lag. De berijder van het paard werd jager of jagertje genoemd.
Van Utrecht naar Vreeswijk lag ook een jaagpad langs de Vaartse Rijn
en Merwedekanaal. Lastige onderbrekingen in dit jaagpad waren onder
meer de Liesboschbrug, de Rijnhuizerbrug, de Doorslagbrug en de
twee kanaalsplitsingen bij de Liesboschbrug te Utrecht en ter hoogte
van de Wiersdijk in Vreeswijk.
Aanlegplaatsen.
In Jutphaas hadden de trekschuiten en later ook de stoombarges
diverse aanlegplaatsen bij de Herenstraat en de Dorpsstraat. De
aanlegplaatsen waren ter hoogte van het voormalige gemeentehuis
van Jutphaas, even voorbij Hotel De Zwaan, tegenover Hotel De
Roskam, bij de Schoolstraat en aan de Doorslag bij Café Heijman
(thans Herenstraat 69). De aanlegplaatsen waren in de eerste plaats
bestemd voor het geregelde personen- en goederenvervoer, maar ook de
andere beroepsschippers maakten er gebruik van.
Enkele besluiten en tarieven.
Besluiten uit de vorige eeuw vermeldden, dat de afvaarten van de trekschuiten vanaf Utrecht via Jutphaas naar Vreeswijk plaatsvonden elke
twee uren vanaf 6.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond. Als
ijsgang in de winter het varen belemmerde, werden er wagens met
paarden ingezet.
Voor het gebruik van het jaagpad moest worden betaald. In 1856 golden
de volgende tarieven voor het gebruik van het jaagpad langs de
Vaartse Rijn tussen Utrecht en Vreeswijk:
a. Van ieder paard, trekkende een houten vlot of vaartuig
ƒ0,10.

Profielschets van de voorziene verbeteringen van rails van de paardetram.
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b. Turfschouw met het lijf getrokken ƒ0,01. c. Alle andere vaartuigen
ƒ0,05. d. Enkele reizen respectievelijk f 0,06, f 0,005 en ƒ 0,025.
De tramlijn Utrecht-Vreeswijk (stoomtram en paardetram).
Een merkwaardige tramwegmaatschappij was de 'IJselStoomtramweg Maatschappij'. De maatschappij was opgericht om een
tramnet te gaan exploiteren in het gebied van de Hollandse IJssel. Maar
dat ideaal heeft de maatschappij nooit kunnen verwezenlijken. Alleen
de stoomtram Oudewater-Gouda, over het noordelijke jaagpad langs
de IJssel is als gerealiseerde doelstelling vermeldenswaard. De lijn
Utrecht-Vreeswijk heeft nooit ècht voldaan.
De concessie voor de lijn Utrecht-Vreeswijk werd de'IJselStoomtramweg Maatschappij' verstrekt. De maatschappij, gevestigd
aan het Buitenhof 38 in Den Haag, kreeg vergunning voor de
exploitatie van een stoomtramlijn tussen IJsselstein, Jutphaas,
Vreeswijk en Utrecht, nadat onderhandelingen met een andere
gegadigde de heer Hirschmann uit Gorinchem, op niets waren
uitgelopen.
Als we zien, dat het besluit om de tramlijn te realiseren in 1851 is
genomen, blijkt dat het ruim 32 jaren duurt, alvorens de tram echt
gaat rijden. Diverse bezwaarschriften van bewoners langs de
geplande trambanen en van weggebruikers en boeren hebben de
realisering al die jaren vertraagd. Maar in 1883 reed de tram dan toch
eindelijk!
Na de besluiten om de tramlijn aan te leggen, vaardigde de gemeente
Jutphaas in 1883 een beheersverordening uit.
Artikel 1.
De voerman of machinist van een tram-trein is verplicht voortdurend of
bij korte tussenpozen geluidsignalen te geven, bij het berijden van het
gedeelte der baan gelegen tussen de Roomsch-Katholieke Kerk en de
brug bij Den Doorslag en omgekeerd (= kom der gemeente). Na
zonsondergang of bij zware mist of noodweer, ook op de overige
gedeelten van de trambaan.
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Artikel 2.
Het is verboden met de tram eene grootere snelheid te rijden dan van
7,5 kilometer in het uur, op de trambaan gelegen tussen de R.K.-Kerk
ken Den Doorslag.
Artikel 3.
De bestuurders van de tramwagens zijn verplicht de snelheid te
verminderen, of de tramwagen te doen stilstaan bij het naderen
van schichtig wordende paarden of in andere gevallen door de
politie gelast.
Artikel 4.
Het is verboden bij het rijden langs de kom der Gemeente rook of damp
uit de machine te doen ontsnappen.
Artikel 5.
Het is verboden met de tramwagen voorwerpen te vervoeren die in
de breedte buiten de rijtuigen uitsteken, tenzij met bijzondere
vergunning van den Burgemeester.
Artikel 6
Het is verboden één of meer machines of tramwagens onbeheerd op
den Openbare weg te laten staan.
Artikel 7
Overtreding van één of meer der bepalingen dezer verordening
wordt bestraft met een geldboete van f 1,- tot f 25,- of 3 dagen
hechtenis ten hoogste.
De verordening is van kracht geworden
in de Openbare vergadering van 21 November
1883.
De Burgemeester,
W.F. Smits.
De Secretaris
Hoffman.

De qewone "volkstrekschuit" in het midden van de vorige eeuw.
Uit: V. Bing & Bract von Uberfeldt, "Nederlandsche zeden en gebruiken".
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Het interieur van de volkstrekschuit en aanverwante zaken.
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Een bijzonderheid was, dat de Vreeswijkse tram drie klassen had,
evenals de spoorwegen toen. De spoorwegen kenden echter op de
lokaalspoorlijnen alleen een 2-de en 3-de klasse. een andere
merkwaardigheid was, dat het wagenpark op de stoomtramlijn
Utrecht-Vreeswijk ook veewagens kende.
De stoomtram hield het hier ter plekke niet lang vol door
voortdurende exploitatietekorten en de vele klachten van de inwoners.
In 1886 gaf de 'IJsel-Stoomtramweg Maatschappij' er de brui aan en
het bedrijf werd overgenomen door de 'Reederij Vereeniging' en
twee later door de 'Stoomtram en Bargedienst De Vereeniging', die in
1893 de stoomexploitatie staakte en onder de naam 'Tram- en
Bargedienst Vereeniging' de paardetram liet rijden.
De stoomtram Utrecht-Vreeswijk kostte de 'IJsel-Stoomtramweg
Maatschappij' handen vol geld. De baan was in 1883 te goedkoop
aangelegd en daardoor ontstonden herhaaldelijk baanverzakkingen en
mede daardoor was het reizen met het trammetje weinig comfortabel.
Het onderhoud van de baan en tramwagens kostte erg veel geld.
Bovendien bleef de 'Stoombarge Reederij Vereeniging' de stoombootdienst tussen Utrecht en Vreeswijk onderhouden en zo'n boottochtje
was goedkoper dan de rit met de tram. De 'IJsel-Stoomtramweg
Maatschappij' gaf de concurrentie op en verhuurde de tramlijn voor ƒ
7.500,00 per jaar aan de 'Stoombarge Reederij Vereeniging'. Die
begon met de exploitatie op 11 juni 1886. De'IJ.S.M.' bleef intussen in
de geldzorgen en op 2 januari 1888 verkocht de maatschappij al het
materiaal, de locomotieven, tramrijtuigen en de rails aan de
'Stoombarge Reederij Vereeniging'.
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De stoomtram omstreeks 1894 op de Lagebrug in Vreeswijk.
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Op 3 oktober 1883 verschenen bij notaris Nicolas Immink te IJsselstein
Teunis de Gruyter, directeur/boekhouder van de 'Stoombarge Reederij
Vereeniging', wonende te Utrecht en Willem Jan Mijnlieff, steenfabrikant
wonende te Jutphaas, de gemachtigde Willem Adrianus Boogaerdt,
houthandelaar wonende te Krimpen aan de Lek en anderen. Zij deelden
mee, dat zij overeengekomen waren een 'Stoom- Tram- en Bargedienst
Vereeniging' op te richten, die de huidige 'Stoombarge Reederij Vereeniging' zou gaan vervangen. T. de Gruyter werd directeur tegen een
jaarsalaris van f 2.000,- met een bepaald aandeel in de winst. Het kapitaal
van de vennootschap bedroeg f 133.800,00 verdeeld over 223 aandelen
van ƒ 600,00. T. de Gruyter kocht één aandeel, terwijl W.J. Mijnlieff 24
en W.A. Boogaerdt 36 aandelen namen in de nieuwe onderneming. Al
het rollend materieel, de rails en de stoomboten kwamen in eigendom van
de 'Stoom- Tram- en Bargedienst Vereeniging'. De slechte staat van de
rails werd echter niet verbeterd, ook niet nadat in 1893 de paardetram zijn
intrede had gedaan. Pas in 1916 werden de rails grondig opgeknapt.
Even iets over namen: Barges waren kleine stoomboten, die op de lijnen
Utrecht-IJsselstein en Utrecht-Vreeswijk voeren. Zij vertrokken vanaf de
Jeremiebrug nabij het huidige spoorweg viaduct. Enige boten voeren ook
vanaf de Leidseweg, langs de Rijksmunt over de Keulsevaart naar
Jutphaas. Wanneer de boten naar IJsselstein en naar Vreeswijk tegelijk in
Jutphaas aankwamen, werd er gelegenheid geboden om over te stappen.
Rond 1912 waren er vier boten in gebruik: de 'IJsselstein', de 'Utrecht II',
de 'Jutphaas' en de 'Vreeswijk'. De dienstregeling, die men gratis kon
verkrijgen bij de Jeremiebrug aan de Westerkade of bij het Vaartse
Veerhuis, vermeldde de reizen van tram en boot door elkaar in tijdsvolgorde. Of men met boot of tram reisde werd aangegeven in de
kolom erboven.
De paardetram reed oorspronkelijk vanaf het Utrechtse Centraal Station,
langs de Catharijnesingel en de Vaartsestraat. Toen echter in 1906 de
Utrechtse Gemeentetram de eerste elektrische lijn langs de Singel opende,
ontstond er een goede verbinding van het Centraal Station met de
Westerkade. De Vreeswijkse paardetram koos toen de gunstiger gelegen
Westerkade als vertrekpunt. In 1908 werd dat besluit definitief. Vanaf de
Westerkade volgde de lijn de Jutphaseweg, kruiste bij de Liesboschbrug de
Keulsevaart en volgde zo langs de kanaaloever de weg naar Vreeswijk.
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Deze oude weg maakte eens deel uit van de grote route AmsterdamUtrecht-Gorinchem-Breda-Antwerpen-Parijs.
In Vreeswijk kwam de paardetram niet in het dorp rondom de Oudesluis,
zoals de stoomtram en de boot. De paardetram had zijn eindpunt aan de
Handelskade nabij de Lagebrug van de Koninginnensluis. De weg
klom daar naar de hoge Lekdijk. Als de wagen door de paarden tot
nabij het wachtpaviljoen was getrokken, had hij zijn hoogste punt bereikt
en werd de tram op de rem gezet en de paarden afgekoppeld. Bij aanvang
van de terugreis hoefde de koetsier of de conducteur de rem maar los te
zetten en de tram hobbelde dan vanzelf tot vlak voor de tramremise
aan de Handelskade. Daar stond een vers paard gereed, dat de tram op
zijn rit naar Jutphaas voorttrok.
Hiervoor is even de boot aangeroerd, die tot nabij de dorpskom van
Vreeswijk kwam. Bedoeld zijn de zes grote raderboten en enkele schroefboten, die de 'Stoomboot Reederij op de Lek' in exploitatie had. De
schroefboten werden gebruikt nabij Rotterdam, terwijl de raderboten de
dienst voeren tussen Culemborg en Rotterdam. Zo kon men drie keer per
dag met de raderboot van Vreeswijk naar Schoonhoven of Rotterdam.
Onderweg legde de boot overigens nog bij vele andere plaatsen aan om
passagiers of vracht in te nemen. De reis per raderboot was vaak een echte
uitgaansdag, vooral om de prachtige landschapsgezichten langs de Lek en
de schilderachtige dorpjes en stadjes. Stroomafwaarts duurde de tocht van
Vreeswijk naar Rotterdam drie uren.
De raderboten waren ingedeeld in een eerste klas en een tweede klas
compartiment. Het eerste klas compartiment bevond zich in het achterdeel
van het schip en was bekleed met veel rode pluche. De tweede klas had
houten banken en dit compartiment lag op het voorste gedeelte van de
boot. Op de dekken was verder veel ruimte voor vee en vrachtgoederen.
Het middengedeelte van de raderboot bestond uit de stoommachinekamer
met aan stuur- en bakboord de machtige raderkasten. Bovenop de
machinekamer stond over de hele breedte van het schip de stuurhut.
Vooral in de zomer waren de bovendekken van de raderboten druk bezet.
De paardetram Utrecht-Vreeswijk reed van 1908 tot 1923 een uurdienst.
De eerste tram vertrok uit Vreeswijk om 06.30 uur en de laatste rit werd
gemaakt om 20.30 uur. Vanuit Utrecht waren die tijden respectievelijk 07.30
uur en 22.30 uur. De laatste tram vertrok in juli 1923 om 22.10 uur uit Utrecht.
De rijtijd Utrecht-Vreeswijk was 50 minuten; Utrecht-Jutphaas duurde 30
minuten en Jutphaas - Vreeswijk 20 minuten.
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De paardetram tussen (Krocht en Vreeswijk bij de Bongenaar tijdens zi j n Laatste rit..)
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Deze lijn kende ook de zogenaamde treinvorming; twee of drie tramstellen
werden dan aan elkaar gekoppeld en getrokken door een span van twee
paarden. De bel, waarmee de koetsier waarschuwend de komst van de tram
aankondigde (zie hiervoor de beheersverordening), was gemonteerd op de
balkonrand nabij de kruk van de handrem. Zoals op vele andere plaatsen
hing de bel hier dus niet aan de dakrand van de tram. In het dorp Jutphaas, ter
hoogte van het huidige pand Herenstraat 31, was een tramremise en een
stalling voor de paarden. De spoorstaven bogen daar van de kanaalzijde van
de weg naar de huizenkant en er liep een spoor onder het pand Herenstraat 31
door naar de achterliggende remise. De lijn Utrecht - Vreeswijk had slechts één
wissel en die was gelegen ten noorden van het dorp Jutphaas, even voorbij de
tol. De elkaar tegemoetkomende trams moesten daar wachten om te
voorkomen, dat zij op het enkelspoortje tegenover elkaar zouden komen te
staan. Overigens was ook dat geen probleem en bij vertraging van een van
de trams reden ze elkaar gewoon tegemoet. Bij de
'ontmoetingsplaats'werden de paarden gewisseld en elke tram reed terug
naar zijn startpunt.
De rails van de paardetram slibden gemakkelijk dicht, ook al omdat er veel
verkeer met paarden en vee over de weg naar Utrecht ging. Daarom was er bij
de paardetram een man speciaal in dienst om de rails schoon te houden met
behulp van een profielschepje, waarmee de man heen en terug de route van
Utrecht naar Vreeswijk liep. Hij droeg de spotnaam "rete-krabber".
'Wachtpaviljoen der Tram en bargedienst' is het aardige opschrift op het
sierlijke, zelfs zeer opgesierde wachthuisje, dat ter hoogte van de Lagebrug
nabij het Koninginnehuis in Vreeswijk stond. Het paviljoen was in twee
lokaliteiten verdeeld met de opschriften ' 1-ste klasse' en '2-de klasse'. Deze
indeling was alleen bestemd voor passagiers, die met de boten wilden
reizen of wilden overstappen op de paardetram. Na hun wandeltochtje
door de Vreeswijkse Dorpsstraat (waar de boten aanlegden) en Koninginnenlaan moesten zij vaak wachten op de eerstvolgende tram. De paardetram
zelf had in het wachtpaviljoen maar één klasse en dat hield verband met het
feit, dat ook de tramtarieven uitgingen van één klasse. De tarieven van de
tram waren overigens hoger dan die van de boten. Per tram kostte de reis
Vreeswijk - Utrecht 30 cent, terwijl in de boten voor de 1-ste klasse 25 cent
moest worden neergeteld en voor de 2-de klasse 15 cent. Voor een retourtje waren
de bedragen respectievelijk 50, 35 en 20 cent. Het enige voordeel van de tram
was, dat die 10 minuten sneller naar zijn
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eindbestemming reed. Daartegenover stond dat de boten meer bewegingsvrijheid voor de passagiers boden. Voor hen, die met de Lekboot verder
wilden reizen, hadden de stoombarges het voordeel, dat zij aanlegden in de
Oudesluis te Vreeswijk; dat was dichtbij de aanlegsteiger van de rivierboten
tegenover het Frederiksoord.
Autotractie bij de tramdienst Utrecht - Vreeswijk.
In de zomer van 1922 heeft de directie van de 'Tram en Bargedienst
Vereeniging' een brief gericht aan Burgemeester en Wethouders van
Utrecht met de mededeling, dat er plannen bestonden de paardentractie van
de trams te vervangen door autotractie. Als redenen werden opgegeven
de stijgende kosten van het gebruik van paarden en de voortdurende hoge
kosten van onderhoud van de wegen (het paardepad tussen de rails).
Bovendien werd genoemd de'ernstige mededinging van de auto-omnibussen,
welke hetzelfde traject berijden en veel passagiers tot zich trekken'. Zo
werd voor de modernere trekkracht gekozen. Uitgangspunt was bovendien de
technische redenering, dat de autotractor zelf weliswaar behoorlijk
zwaar liep, maar dat de zeer licht rijdende tramwagens (metalen wielen op
rails) gemakkelijk getrokken konden worden. Zeer economisch dus.
Verder werden in de brief nog voorbeelden aangehaald van autotractie
elders in het land, bijvoorbeeld op de tramlijnen Amsterdam - Sloten;
Groningen - Paterswolde en Soest - Baarn. "De ervaring daarmee schijnt
goed te zijn, blijkens gewonnen inlichtingen-, aldus de directie van de
Tram en Bargedienst.
Burgemeester en Wethouders antwoordden hierop:
"De gemeente is alleen in zoverre in de zaak betrokken, dat
krachtens art. 12 van de geldende concessie-voorwaarden het in
gebruik nemen van mechanische beweegkracht aan de concessionarissen niet is toegestaan, alvorens de gemeenteraad nieuwe bepalingen
ten aanzien van de veiligheid bij gebruik van mechanische trekkracht
heeft vastgesteld".
Tevens antwoordden Burgemeester en Wethouders, dat zij ten aanzien van de
tramlijn Utrecht - Vreeswijk zelf ook plannen hadden, namelijk om op dit
traject of een gedeelte daarvan. een elektrische gemeentetram te laten rijden.
Het beginpunt zou dan komen te liggen bij het Maasplein in de
Rivierenwijk en het gedeelte vandaar tot aan de Westerkade zou komen te
vervallen.

De winterwagens van de paardetram aan de Westerkade in Utrecht
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Tegen dit plan echter kwamen de winkeliers van de Westerkade, de
Twijnstraat en de Gansstraat in verweer. Zij voerden aan, dat zij veel
nering deden met de mensen uit de Vaart en uit Jutphaas, die bij het
eindpunt van de tram aan de Westerkade, uitstapten en dan hun boodschappen in de betreffende omgeving gingen doen. Achteraf maakten
ook de Provinciale Staten van Utrecht bezwaar tegen dit plan van de
stad Utrecht. Zo werd het hele plan op de lange baan geschoven en kon
de motortractie toch zijn intrede doen op de lijn Utrecht - Vreeswijk.
Op 21 juni 1923 was het zover, dat de tram zijn eerste proefrit kon
maken. De rit van de A-Ford autobus, die de tramwagen trok door
middel van een koppelstang voldeed en de afstand Vreeswijk Jutphaas werd in 11 minuten afgelegd, terwijl het traject Jutphaas Utrecht een tijd van 16 minuten vergde. De gemeten snelheid was
ongeveer 16 km. per uur en de bus voor de tram zorgde voor een extra
vervoerscapaciteit van 18 personen. Op 31 juli 1923 reed de
paardetram zijn laatste rit. Het einde van de paardetractie
verwoordde de volksdichter Willem Grapendaal in de "Utrechtsche
Courant" van 31 juli 1923 als volgt:
Beste vrind, ik heb gelezen
datje ons verlaten gaat.
Is dit nu voor al jouw goeddoen?
Zet men jou nu zóó op straat?
Wat een buien, wat een stormen
heb je op deez' aard doorstaan.
En door de moderne toekomst
is je werk nu afgedaan.
Ouderwetsche, kalme mensen
blijven je tot 't laatst getrouw.
Halfstok waait nu Neerlands
driekleur,
als bewijs van diepe rouw.
Menig keuv'lend vrijend paartje,
menig moeder met haar kind,
zaten rustig in de kamer van hun ouderwetschen vrind.
'k Breng u dank van vele menschen!
Met wie gij gingt en ook weer kwam.
Wij wenschen u een zalig einde,
Jutphaassche oude trouwe tram.
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In 1923 ging de 'Tram en Bargedienst Vereeniging' ook een autobusdienst op
IJsselstein exploiteren. De busdiensten gaven aansluiting op de bussen die
vanuit Jutphaas vertrokken en in dat dorp aankwamen van en naar de plaatsen
Utrecht, Vreeswijk en Vianen. Voor deze dienst werd in 1925 een nieuwe
moderne autobus aangekocht, die plaats bood aan 24 personen. De carroserie
was vrij laag bij de grond gebouwd, waardoor de passagiers gemakkelijk inen uit konden stappen. En door de ingebouwde veren werd ook het schokken op
de hobbelige wegen aanzienlijk verminderd. De chauffeur zat in deze nieuwe
bussen geheel gescheiden van de passagiers en bij het uitstappen onderweg moest
men naar wens daartoe kenbaar maken, via elektrische schellen, die aan de
raamstijlen waren bevestigd.
Een andere ontwikkeling had zich toen overigens al voorgedaan in 1922. De
Utrechtse garagehouder M. Hagenouw kreeg toen een vergunning om een
autobusdienst te gaan exploiteren tussen Utrecht, Jutphaas, Vreeswijk en
Vianen. Deze werd later doorgetrokken naar Gorinchem via de plaatsen
Lexmond, Meerkerk en Arkel. Garage Hagenouw was gevestigd tegenover
het Centraal Station in Utrecht. Hij schilderde zijn autobussen in fris
okergeel.
Tollen
De tollen van Jutphaas en Vreeswijk vormden kostbare opstakels voor de
verschillende vergunninghouders en tram- en autobusdiensten. De 'Tram en
Bargedienst Vereeniging' betaalde in 1928 voor de autobussen al ca. fl.
5.000,00 aan tolgelden en voor de trams fl. 3.000,00. De tolheffing was in
handen van de stad Utrecht, die met de opbrengsten de wegen onderhield.
Overigens verpachtte het stadsbestuur de tollen. De Jutphase tol leverde in 1928
een pacht op van fl. 15.000,00 en die te Vreeswijk van fl. 10.000,00. Aan
wegonderhoud werd in die tijd fl. 14.000,00 per jaar besteed, zodat de tollen de
stad aanzienlijke inkomsten opleverden.
Opheffing van de tramlijnen
Met ingang van 2 januari 1929 kwam er een einde aan de trams, die werden
voortgetrokken door autobussen; toen werden alle lijndiensten met autobussen
gereden. In datzelfde jaar al werden alle rails uit de straat verwijderd. Merken
autobussen, die de'Tram en Bargedienst Vereeniging' in gebruik heeft gehad
waren onder meer: de Franse Latil (in de volksmond de 'bolle bussen'), de
Citroën en de International, allemaal uitgerust met benzinemotoren. Een eerste
dieselwagen was van het merk Bussing. De
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'Tram en Bargedienst Vereeniging' schilderde zijn bussen in de onderbouw
donkerblauw en aan de bovenzijde crême. Alle bussen waren in die tijd
uitgerust met een imperial, omdat de bussen ook vrachtgoed en fietsen
meenamen. Overigens is vermeldenswaard, dat al in de jaren twintig de
autobussen die kleur hadden, maar dat een uitzondering werd gemaakt voor
de wagens die de tram moesten trekken. Die hadden een witte kleur.
Eerder werd hier als vergunninghouder genoemd garage M. Hagenouw uit
Utrecht, maar er waren er meer. Garagehouder J. van de Wijngaard uit
IJsselstein onderhield met één créme-kleurige, hoge autobus een aparte dienst
tussen Utrecht en IJsselstein. Bij deze wagen was er zelfs een achteruitgang,
waar de passagiers via een uitklapbaar- trapje gebruik van konden maken.
Andere concurrenten van de 'Tram en Bargedienst Vereeniging' waren de
Firma P. Thorenaar uit Vreeswijk, die tussen Utrecht en Vreeswijk reed. Op
dienst naar IJsselstein kwamen van Ieperen en Verhoef (VA VO), die via
IJsselstein naar Schoonhoven reed en Joh. van 't Gein uit IJsselstein, die
tussen Utrecht en IJsselstein een dienst verzorgde. Tenslotte meldde zich
voor een dienst tussen de Mariaplaats te Utrecht en IJsselstein nog Koos
Benschop uit IJsselstein.
Door de stormachtige toename van het aantal reismogelijkheden in dit gebied
was het uiteraard begrijpelijk, dat de langzame stoombarge het loodje moest
leggen. We zien dan ook, dat medio 1923 deze bootdienst wordt opgeheven.
Het doet dan ook wat merkwaardig aan, dat in 1925 C. Kragten uit Jutphaas
weer brood ziet in een bootverbinding tussen Vreeswijk en Utrecht. In een
advertentie in de plaatselijke pers kondigt hij aan, dat vanaf 1 april 1925 de
luxe boot 'Pax II' vijf maal daags een dienst vanaf de Jeremiebrug te Utrecht
naar Vreeswijk gaat onderhouden. Het publiek toonde uitermate weinig
belangstelling en al op 22 juli van hetzelfde jaar wordt de dienst dan weer
opgeheven. Het geregeld personenvervoer over het water was hiermede
definitief verleden tijd.
De 'Tram en Bargedienst Vereeniging' gaat intussen onverdroten door om
haar positie in de regio te verbeteren. Op 17 juli 1928 wordt, tezamen met J.
van de Wijngaard uit IJsselstein en de'Eerste Polsbroekse Autobusonderneming Kwakernaat' een eerste busdienst geopend vanaf IJsselstein via
Benschop naar Gouda. Nog weer een halfjaar later wordt de busdienst van de
Firma Veldhuizen overgenomen, die tot die tijd de busverbinding UtrechtHouten-Schalkwijk verzorgde.
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Aan het begin van de jaren dertig verandert de maatschappij haar naam,
omdat zij een volledige busonderneming was geworden. Het werd
'Autobusdiensten Vereeniging v/h Tram- en Bargedienst Vereeniging'. De
oude tramremise aan de Handelskade te Vreeswijk werd ingericht als garage
en onderhoudsplaats voor autobussen. In 1938 kwam er verbetering in de
wegverbindingen over de Lek toen de Viaanse brug gereed kwam. Ook voor de
busmaatschappij was deze nieuwe oeververbinding een enorme vooruitgang.
Vóór die tijd namelijk kon het gebeuren, dat de schipbrug bij hoog water of
ijsgang uit de vaart werd genomen en dan moesten de diensten
noodgewongen worden stilgelegd.
Een belangrijke ontwikkeling in die laatste vooroorlogse jaren was, dat de
overheid steeds meer belangstelling te tonen voor het openbaar vervoer
busvervoer in het land. Er werd gedokterd aan een verandering van de uit 1880
daterende 'Wet op het Openbaar Vervoer', die door veroudering een wildgroei
in de busdiensten bewerkstelligden. Dat leidde tot chaotische toestanden op
vaak smalle verkeerswegen, wanneer concurrerende autobusbedrijven elkaar
letterlijk de pas probeerden af te snijden om passagiers weg te kapen. De wet
werd in 1927 aangepast en toen werd bepaald, dat een busonderneming over een
concessie van de Gedeputeerde Staten van een provincie moest beschikken om
een lijndienst te kunnen openen. Al snel bleek ook deze aanvulling niet te
voldoen, omdat het de concurrentie niet wezenlijk beperkte. Vervolgens werd
in 1937 het 'Reglement Autovervoer Persoonen' van kracht, waarmee de
Rijksoverheid de mogelijkheid kreeg om saneringen in de lijndiensten door te
voeren. En bovendien werd in 1939 een wet van kracht, die een regelmatige
keuring van autobussen verplicht stelde. Bedrijven zochten naar mogelijkheden
om hun ondergang te voorkomen, wanneer er nieuwe verboden kwamen of
concessies
werden
ingetrokken.
Dat
leidde
tot
meerdere
samenwerkingsverbanden, ook in deze omgeving.
Het jaar 1942 was in het kader van de vorengenoemde ontwikkelingen voor
deze streek een belangrijk jaar. Eerst onstond de 'VAVO' door een
samenwerkingsverband van 'Van leperen en Verhoef' met de 'Vagu' (de
laatst genoemde was weer ontstaan uit een fusie tussen busdiensten van Blom
en Zanen). De 'Autobusdiensten Vereeniging v/h Tram- en Bargedienst Vereeniging' ging in dat jaar een exploitatieve samenwerking aan
met diverse vervoersbedrijven in Zuid-Holland; de'Ragom', de'ESOO' en
de'Reederij op de Lek'. Op die manier kwamen de autobus--lijndiensten in het
gebied Zuid-West Utrecht, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard
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Een van de eerste autobussen; een Latil uit de jaren dertig. Met deze bus werden (gedwongen)
ritten voor de Duitsers gemaakt. Van links naar rechts J. Daalhuizen, 1 . Verdouw en B. van
Rooijen.
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in één beheer. Vanaf die tijd traden de vier ondernemingen als een eenheid naar
buiten onder de naam 'De Twee Provinciën'. Het hoofdkantoor was
gevestigd in Rotterdam.
In de oorlogsjaren werden veel autobussen door de bezetter gevorderd
voor het vervoer van krijgsvolk. Vanuit de Vreeswijkse remise werden
enkele keren autobussen ingezet om Duitse soldaten naar het front nabij
Reims in Frankrijk te brengen.
Niet alleen door het vorderen van de bussen kregen de busmaatschappijen
problemen, maar ook omdat benzine en andere brandstoffen gerantsoeneerd werden. Toen er vrijwel niets meer te krijgen was, ging men ertoe
over om de bussen te laten rijden op gas. Daarvoor werd op een
tweewielige aanhanger een houtgas-generator achter de autobussen gemonteerd.
En met het houtgas als brandstof was het toen nog beperkt mogelijk bussen te
laten rijden. In het houtgas zelf zat, ook al door de primitieve installatie,
weinig kracht en menigmaal moesten de passagiers uitstappen om autobussen
een duwtje te geven over zelfs geringe stijgingen in het wegdek
(bijvoorbeeld bij het Sluisje in Jutphaas). Als het al gelukte om de bus op
snelheid te krijgen, dan was die maximaal 40 km. per uur.
In de eerste naoorlogse jaren kreeg de busmaatschappij de beschikking
over oude legervoertuigen. Zo reden hier fraaie Franse wagens rond van het
merk Chausson, de Canadese Whights, maar ook de Engelse Austin van het
in de volksmond genoemde 'Bellenwagen'-type. Die laatste zijn het best te
vergelijken met de Volkswagenbus; wat groter en vierkanter en met een
ingang met een trapje aan de achterzijde. Fraai was dat laatste niet, maar
met name de passagiers vanuit de Lopikerwaard moesten met deze
'Bellenwagens' reizen, omdat op de B-wegen in dat deel van de provincie de
grotere bussen niet mochten rijden.
De stormachtige ontwikkelingen na 1945.
De eerste jaren na 1945 kenmerkten zich bij 'De Twee Provinciën' door een
grote verscheidenheid aan autobusmerken. Langzamerhand werden echter de
legerwagens vervangen door modernere bussen en merken als Dodge,
Volvo, Guy en Kromhout deden hun intrede. En tenslotte voegde D.A. F.
zich bij deze'serie'. De reden voor de verscheidenheid was de lange levertijd
van nieuwe bussen en de schaarste; men kocht dus wat er te krijgen was.
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Modernisering bij 'De Twee Provinciën' kenmerkte zich ook in de kleur
van de autobussen; het donker-blauw was verleden tijd en de blauw-grijze
kleur werd geïntroduceerd. Bovendien veranderde het embleem van de
busmaatschappij. Waar vóór die tijd op de donkerblauwe achtergrond in
een halve cirkel de naam van de maatschappij stond, kwam op het blauwgrijs
het 'T.P.'monogram.
Intussen ging de concentratie in het busvervoer langzaam maar zeker
verder. De autobus van J. van de Wijngaard kon tot 1965 blijven rijden,
maar wel op een vergunning en in opdracht van'De Twee Provinciën'. De
Firma Hagenouw kwam in de eerste naoorlogse jaren ook terug met zijn
buslijn van Utrecht naar Gorinchem, maar door overheidsingrijpen moest
Hagenouw de diensten beëindigen. Jarenlange processen hadden geen
succes en 'De Twee Provinciën' was op die diensten dan ook de enige. De
'VAVO' bleef als laatste concurrent van 'De Twee Provinciën' over, maar in
1969 moest ook die maatschappij het onderspit delven. Ze werd overgenomen. Korte tijd heeft de 'VAVO' onder de naam 'Greyhound' nog de
busdienst gereden van De Haas op Vleuten en Kockengen. Het Amerikaanse bedrijf 'Greyhound' probeerde zo in Nederland vastgrond onder de
voeten te krijgen, maar de transactie mislukte en in 1969 werd de
onderneming opgeheven.
Aanloop naar het huidige streekvervoer.
We moeten even terug naar 1939: een aantal busdiensten in het gebied
tussen de steden Rotterdam, Leiden, Gouda en Den Haag werd toen
geëxploiteerd door de busonderneming'Citosa'. Dat bedrijf is in 1939 een
belangenovereenkomst aangegaan met de 'Westnederlandsche Stoomtram
Maatschappij', die tram- en buslijnen exploiteerde in het Westland. Deze
maatschappij wordt in 1941 opgenomen binnen de Nederlandse
Spoorwegen, waardoor ook 'Citosa' een N.S.-dochter wordt. Het lijnennet
van 'Citosa' werd na de bevrijding uitgebreid door de overname van de
'Rijnstreek', in 1947, die diensten onderhield tussen Leiden, Bodegraven en
Utrecht. Voor de tweede keer in de geschiedenis ontstond in 1969 een fusie
tussen 'Citosa' en de 'Westnederlandsche Stoomtram Maatschappij'. Op 1
januari 1969 werd op die manier het Streekvervoerbedrijf 'West
Nederland' gesticht. In 1966 al had de 'W.S.M.' de eerder genoemde
'Ragom' losgeweekt van 'De Twee Provinciën’ en van die combinatie
bleven toen in wezen nog maar drie bedrijven over. In 1974 traden ook die
particuliere ondernemingen door overname toe tot het Verenigd Streek-
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vervoer'West Nederland'. De datum was 1 januari 1974. Op die datum was dan
eindelijk gerealiseerd, wat de directie van de 'IJsel Stoomtramweg
Maatschapij' in de vorige eeuw voor ogen had, namelijk één aaneengesloten
vervoersgebied tussen Rotterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht.
De Sneltram.
H Pt is ter afsluiting van dit artikel over het reizen interessant nog enkele
historische ontwikkelingen aan te stippen.
Zo reed precies honderd jaren nadat de eerste stoomtram van Utrecht naar
Vreeswijk was gereden, de nieuwe sneltram zijn eerste rit van Utrecht naar
Nieuwegein. Daarmee werd ook het plan van de stad Utrecht uit de jaren
twintig gerealiseerd om de tramlijn vanaf de stad door te trekken naar
Jutphaas en Vreeswijk. Voor de bestaande autobuslijnen betekende de
realisering van de sneltram een ware aardverschuiving; lijnen werden
opgeheven, lijnen kregen andere routes of bestemmingen en in Nieuwegein is
een stadsdienst gekomen. De ontwikkelingen gaan ongetwijfeld verder; wie
het weet mag zeggen waarheen!

Bronvermelding:

Dr. J.H.E. Reeskamp: 'Reizen en Pleisteren' Drs.
H.B. Vos: 'Rijtuigen' Dr. A. van Hulzen: diverse
artikelen. J. Schut: 'Jutphaas in het nieuws' F.
Bergsma en J.A.C. van Way: 'Op weg'
Gemeentearchief Jutphaas. Rijksarchief Utrecht.

Foto's:

J. Schut.
Archief familie Hagenouw.
F. Bergsma en J.A.C. van Way.
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REDAKTIE-MEMO'S
door: Otto Pijpker
Nieuwe Leden.
M.J. Ariéns, Anemoonstraat 21, Nieuwegein.
J. Hoogendoorn, Alkmaarderschans 31,
Nieuwegein.
J. Philips. Sonatelaan 67, Nieuwegein.
Mevr. W.D. de Kater, Steenwal 8, Nieuwegein.
Foto's.
Van Mevr. De Roos, Zuiderstraat 14, Nieuwegein
ontvingen wij een foto van omstreeks 1910 van het
Harmonie corps "Kunst na Arbeid", waarvoor
onze dank.
Jaarprogramma.
Op zaterdag 23 januari 1988 organiseert de werkgroep
Archeologie van de Historische Kring Nieuwegein
een tentoonstelling met als thema "Archeologie in
Nieuwegein". Vele vondsten van de projecten
Blokhoeve en het Gein zullen worden tentoongesteld. Met vele facetten van
de archeologie zal op deze dag kunnen worden kennisgemaakt.
De expositie zal worden gehouden in het Wijkactiviteitencentrum De Baten,
Dukatenburg 1. Opening van 10.30 tot 16.00 uur Toegangsprijs f 1,-.
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MONUMENT IN BEELD
door P. Daalhuizen
De Doorslag
Sinds de dertiende eeuw splitsen bij de Doorslag
zich de waterwegen Vaartserijn en Hollandse IJssel.
Ook toen al zal er bij die splitsing een eenvoudige
brug over de Hollandse IJssel zijn geweest voor het
voetgangersverkeer van en naar Vreeswijk. Inmiddels
is de Doorslagbrug verdwenen en de sluis vrijwel
buiten gebruik. De achttiende-eeuwse panden, waarin
tolgaarders en castelijns hun zaken bedreven, staan er
nog.
De historie vermeldt als redenen van het graven en/of uitdiepen van de
beide eerder genoemde waterwegen het voorzien in de behoeften aan vers
water van de stad Utrecht. Pas in later eeuwen kwamen de scheepvaartbelangen
daarbij. De eeuwen door ook moesten steeds andere maatregelen worden
genomen om de watertoevoer naar Utrecht op peil te houden. Genoemd
kunnen worden de aanleg van Spuisluis in Vreeswijk en het leggen en
later doorsteken van de Geynse Dam, alsmede het afdammen van de IJssel
bij het Klaphek. In de zeventiende eeuw bleek de snelstromende IJssel
zoveel water weg te trekken vanuit de Vaartserijn, dat de Vreeswijkse sluizen
het niet konden bolwerken. Daarom namen de Staten van Utrecht op 20 mei
1671 het besluit om bij de Doorslag een sluis in de Hollandse IJssel te
leggen. Over het onderwerp werd door de Staten een 'missieve' gezonden
aan de Raden van Holland, omdat de stadsgrachten regelmatig droog
stonden. De Raden van Holland stemden in en binnen enkele jaren kwam
de sluis er. De huidige situatie van de waterwegen maken de sluis
eigenlijk overbodig en alleen bij uitzonderlijke waterstanden is de sluis
nog nodig. Er wordt sinds 1974 dan ook niet meer regelmatig geschut; de
sluisdeuren staan altijd open. De sluiskolk is overigens nog intact en in
1979 zijn nog nieuwe sluisdeuren gemonteerd.
Tegenover de plek, waar tot voor een tiental jaren de Doorslagbrug lag,
staat het huis 'De Doorslag'. Gebouwd in de achttiende eeuw met forse
welfkelders er onder. In de loop van de eeuwen deed het huis dienst als
logement, herberg en tolgaarderswoning van de tolbrug.
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In de negentiende eeuw woonde ook Jutphaas' burgemeester Isaäc Schalij er
enige jaren. Aan het begin van deze eeuw werd het huis, dat op de
afgebeelde prent rechts is te zien, ingrijpend verbouwd. Het werd gesplitst in
twee huizen. De welfkelder van het noordelijk gedeelte werd volgestort met
zand, terwijl het zuidelijke deel in gebruik bleef. De wit-marmeren gang
werd bij de noordelijke woning getrokken en achter de huizen werden een
tweetal keukens aangebouwd. Ook de tuinen en de boomgaard achter het huis
werden 'herverdeeld'.
Door het verdwijnen van de Doorslagbrug, het sluiswachtershokje en de
brugwachterswoning is het historische karakter van de Doorslag verloren
gegaan. Eerder was dit verval overigens al ingezet door diverse verkeersmaatregelen en het verdwijnen van de trotse stellingmolen terplaatse.
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M U S E U M A C C O M O D A T I E KOMT ER AAN!
Midden december is de restauratie begonnen van de historische boerderij
Geinoord 12, beter bekend onder de naam van 'Kinderboerderij'. Hiermede zijn uiterst belangrijke stappen gezet voor twee zaken; in de eerste
plaats is het nu zeker, dat een markant historisch pand behouden blijft
voor Nieuwegein en in de tweede plaats kunnen we nu zeggen dat het
Nieuwegeins Historisch Museum er echt aan zit te komen. In dit artikel
worden enkele feiten en plannen weergegeven.
De restauratie.
Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur van
Nieuwegein. Een van de eerste werkzaamheden na wat sloopwerk is het
aanbrengen van funderingen onder het gebouw. Daarna wordt de restauratie
van de muren aangepakt en vervolgens de enorme rieten kap. Binnen het
gebouw wordt het historische karakter volledig bewaard; het woonhuis komt
te zijner tijd weer ter beschikking van de heer Verweij. Wat aangeduid kan
worden als het bedrijfsgedeelte heeft een museumbestemming. De ruime
deel zal in zijn geheel worden ingericht als expositieruimte, maar er komen
daarin ook toiletruimten en gehandicaptenvoorzieningen. Boven de deel
bevindt zich als vanouds de hooizolder, vanwaar vroeger het hooi naar de op
stal staande koeien werd geschoven. Hier worden twee expositiegalerijen
gemaakt van elk 3,50 x 12,50 meter. Daarboven op nivo 3 ligt een grote
zolder, waarin werkruimten, opslagruimten en kantoorruimte voor de
Historische Kring zijn gepland. Met de restauratie is een bedrag gemoeid
van circa twee miljoen gulden. Het gerestaureerde gebouw komt omstreeks
augustus 1988 gereed en wordt dan ter beschikking gesteld aan de Historische
Kring Nieuwegein.
De inrichting.
Het is de taak van de Historische Kring om de inrichting van het museum te
verzorgen en om daarna het museum aantrekkelijk te houden door een goed
beheer en een gevarieerd aanbod van exposities. De gemeente verleent
subsidie voor de exploitatie, met name dus voor het beheer en de kosten
van energie, water, beveiliging, schoonmaken en verzekering. De inrichting
vergt investeringen tot een bedrag van ruim f 100.000,--, waarvoor de
Historische Kring fondsen zal werven.
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Een beknopte opsomming:
Vitrines.
Video etc. voor educatie.
Expositiewanden (verrijdbaar).
Meubilair (stoelen, tafels, etc).
Keukeninrichting.
Werkbanken, gereedschappen.
Kasten, wandrekken.
Extra electrische voorzieningen.

f 16.000,00
" 6.000,00
" 1.000,00
" 9.000,00
" 3.000,00
" 3.000,00
" 3.000.00
" 45.000,00

Deze ramingen komen uit de Museumnota, die onze vereniging in januari
1986 heeft gepresenteerd. De Historische Kring zal zich wenden tot diverse
fondsen om voor investeringssubsidies in aanmerking te komen. Daarnaast
is het beleid gericht op het werven van sponsors voor de investeringen en
diverse activiteiten.
Het museum.
In de expositieruimte zijn twee, wat je zou kunnen noemen, `vaste' gedeelten.
Die zijn bestemd voor een blijvende expositie met toch wisselende zaken over
de historie van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk, van waaruit Nieuwegein toch
is opgebouwd. Accenten zullen voor Vreeswijk liggen op de
binnenscheepvaart en het havengebeuren, die zo eigen zijn aan het karakter
van Vreeswijk. Voor Jutphaas zal de kern van het te exposeren materiaal
worden gevormd uit zaken met betrekking tot de agrarische sector.
Er zijn inmiddels veel toezeggingen binnen van mensen, die allerlei zaken in
bruikleen willen afstaan. Dit betreft bijvoorbeeld gereedschap van de
zandschipperij en landbouwgereedschap. Maar voor thema-exposities en de
blijvende expositie is veel meer nodig; mensen die iets denken te bezitten en
die dat tijdelijk voor expositie beschikbaar willen stellen worden met open
armen ontvangen!
Het te exposeren bezit van de Historische Kring zelf omvat een vijftigtal
prenten uit zeventiende en achttiende eeuw van Vreeswijk en Jutphaas,
kastelen die op het grondgebied van Nieuwegein staan of stonden, een
bijzonder familiearchief van een generatie geneeskundigen van Jutphaas en
Vreeswijk (de familie Teljer), enkele duizenden foto's, enkele honderden
historische boeken, unieke herdenkingsprenten, penningen en boeken met
betrekking tot het Vreeswijk in de Bataafsche Republiek (9 mei
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1787) en oude straatnaamborden. Daarnaast is er de archeologische
verzameling, opgebouwd in tien jaar archeologisch onderzoek in
Jutphaas en Vreeswijk (Romeinse nederzettingen, de Gildenborch,
Huis de Wiers). Er is verder een toezegging, dat een omvangrijke
archeologische verzameling van een groep van het F.O.M. Instituut
Rijnhuizen beschikbaar komt.
Kortom, we kunnen aan de slag! De levendigheid van het museum
moet er in worden gehouden door met regelmaat wisselende exposities
binnen en buiten het gebouw. Kunstexposities worden niet
uitgesloten. De lezer zal begrijpen, dat juist dit laatste hoofdstuk, de
levendigheid, voor de Historische Kring de grootste uitdaging
wordt. Als dat mislukt, verwordt een museum tot een stoffige
verzameling van oudheden, die niemand aantrekt.
De eerste stappen zijn gezet.
Studiegroepen hebben een beleidsplan gemaakt; werkgroepen zijn
er al mee bezig. Maar het is duidelijk, dat deze groepen
versterking nodig hebben. Enthousiaste werkers zijn nodig op alle
gebied: expositievoorbereiding en realisering, inrichting en onderhoud
van het museum, restaurateurs en lijstenmakers, archiefonderzoekers,
rondleiders en instructeurs. Doelstelling is om het gehele museum met
vrijwilligers gaande te houden, zoals ook nu in vele werkgroepen van
de Historische Kring enthousiast en in een fijne sfeer wordt
gewerkt. Als u zich aangesproken voelt, bent u welkom!
En nogmaals: als u leuke dingen heeft met betrekking tot de historie
van Jutphaas of Vreeswijk die u wilt laten exposeren, geef dan een
telefoontje aan Cor Coomans (telefoon 03402-42098).
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VOOR U GELEZEN IN...
de Utrechtsche Courant van 2 april 1914
JUTPHAAS. --Nieuwe Burgemeester-Onze lezers weten, dat de heer SMITS
na jarenlange burgermeesterlijken arbeid
geen
herbenoeming
heeft
willen
aanvaarden.
Als zijn opvolger is thans bij Koninklijk
Besluit met ingang van 14 April tot
burgemeester dezer gemeente benoemd de
heer E.C. ERZEY, burgemeester der
gemeente Baarle-Nassau, uit welke betrekking hem gelijktijdig eervol ontslag
is verleend.
17 april 1914
J U T P H A A S . -- Installatie burgemeester. - In deze gemeente heeft zich
eene commissie gevormd ten einde aan het installeeren van den nieuwbenoemden Burgemeester, de heer C.E. ERZEY, eenige feestelijkheden te
verbinden.
Thans zijn reeds enkele biljetten aangeplakt waarbij de mannelijken
ingezetenen dezer gemeente worden verzocht zich tot deelneming aan den te
houden optocht aan te melden bij den waarnemend secretaris der
feestcommissie, den heer C.H. VAN MEURS, alhier. Naar wij vernemen
zal de installatie plaats hebben op Dinsdag 28 April a.s. Alsdan zal de
Burgemeester met diens echtgenoote door het Gemeentebestuur worden
afgehaald van het Station te Utrecht, waarna deze bij de draaibrug aan de
LIESBOSCH opgewacht zullen worden door de feestcommissie, en zal
de stoet zich daarna begeven naar het gemeentehuis alhier, alwaar de
installatie zal plaats hebben. Daarna zal de stoet zich begeven naar enkele
punten in deze gemeente.
Aan den optocht zal o.a. ook worden deel genomen door de voetbalclub en de
twee muziekkorpsen alhier.
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24 april 1914

JUTPHAAS. -- Aan het voorloopig programma voor de te houden
feestelijkheden ter gelegenheid van het installeeren van den nieuwen
burgemeester is, zoover ons bekend, niets veranderd. Naar wij vernemen
zullen op het dorp en op het KERKVELD een paar
EEREPOORTEN worden geplaatst. De ingezetenen worden verzocht
door het uitsteken van vlaggen hun instemming te betuigen, en aan de
woning versiering en verlichting aan te brengen, zoodat ons dorp dien
dag een feestelijk aanzien krijgt. Voor de te houden optocht hebben
zich ongeveer 60 personen aangemeld. Bij het begin der gemeente, aan
de LIESBOSCHBRUG, zal zal den Burgemeester door het dochtertje
van den heer SNELLEN, een bloemstuk worden aangeboden. Naar wij
vernemen zal den Burgemeester dien dag receptie verleenen, waarvoor
men zich op de daarvoor bestemde lijst ter Secretarie kan laten
inschrijven.
20 mei 1912

STADSNIEUWS. - Vastgevaren. - Toen vanmorgen de barge "VREESWIJK" van den Tram- en Bargedienst 'VEREENIGING' zijn eerste reis
maakte, voer hij ter hoogte van het HUIS DE GEER vast op een
aldaar gezonken tjalkschip. De passagiers werden overgeladen op de
andere boot der maatschappij: de "JUTPHAAS". Na zeer veel moeite
gelukte het eindelijk aan de "Stad Arnhem II", een sleepboot die juist
passeerde, de boot uit z'n hachelijke positie te schatten. De toegebrachte
averij is nogal groot. 't Verkeer ondervond gedurende den heelen
morgen belangrijke vertraging.
14 juni 1912

JUTPHAAS. - De zoon van J. DE JONG had gisteren bij het schieten met
een geweer het ongeluk het volle schot in de linker hand te krijgen.
31 juli 1912

JUTPHAAS. - Mej. E. CRETIER, em. -- Verloskundige alhier, heeft
haar ontslag aangevraagd.
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WIST U DAT ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

de restauratie van de Kinderboerderij is begonnen?
globaal archeologisch onderzoek in 't Gein heeft
plaatsgevonden?
daarbij gestuit is op het vroegere kloosterkerkhof?
het stadje Geyne overigens een ondergronds
archeologisch monument blijft?
de nationale monumentendag 1988 in voorbereiding is?
in het Calscollege onder auspiciën van de Volksuniversiteit
door de Historische Kring een cursus is gegeven over de
historie van Nieuwegein?
er 14 deelnemers waren, die in vijf avonden behandelden de
historische 'hoofdstukken': Oudste geschiedenis, Vreeswijk,
Geyne, Jutphaas en kastelen?
de Historische Kring een ton (fl. 100.000,-) nodig heeft
voor de inrichting van het museum?
de gulle gevers zich mogen melden?
voor de samenstelling in het museum van de expositiehoeken
Jutphaas en Vreeswijk door iedereen spullen in bruikleen
kunnen worden afgestaan?
voor de realisering van het museum nóg meer harde werkers nodig
zijn met plezierige omgangskwaliteiten?
in 1988 de Beatrixsluizen 50 jaar bestaan en dat de Historische
Kring tesamen met Rijkswaterstaat, de gemeente Nieuwegein
en enkele scheepvaartinstellingen werkt aan een passende
herdenking?
de in het jaarprogramma geplande excursie naar Den Bosch
geheel rond is met rondleidingen, koffie, gebak, e.d.?
die excursie op 23 april 1988 is?
u de krant in de gaten moet houden over aankondigingen
over een archeologische expositie in De Baten in januari 1988?
begin 1988 een extra editie van Cronyck de Gein verschijnt
met een verslag van alle archeologische onderzoeken?
de hele restauratie van de kinderboerderij wordt gefilmd?
dit gebeurt in eendrachtige samenwerking tussen de Historische
Kring en de Geinfilmers?
er overigens ook een volledige foto-reportage van de restauratie
wordt gemaakt door de heer Ter Maat?
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CRONYCK DE GEYN
april 1988

10e jaargang nr. 2

KWARTAAL-UITGAVE VAN DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN

INHOUDSOPGAVE
P. Daalhuizen

: Een halve eeuw Vreeswijk - Vianen vice versa.

O. Pijpker

: Redaktiememo's

W. Heins

: Nog een keer de windmolen Oog in 't zeil

P. Daalhuizen

: Monument in beeld

Voor U gelezen in …………..
Wist U dat ………………
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EEN HALVE EEUW VREESWIJK - VIANEN VICE VERSA
door Piet Daalhuizen
Inleiding.
In de eerste jaargang van het "Cronyck de Geyn" (april 1979) beschreef Jan Schut
de historie van het overzetveer en het Pinnemaeckersgilde, alsmede de
totstandkoming van de Schipbrug. Als een vervolg op dat artikel is door Piet
Daalhuizen, Wim Feirabend en Jan Schut de historie beschreven van de
achterliggende halve eeuw van de verbinding tussen Vreeswijk en Vianen.
Het is het verhaal van de Lekburg, waarvan je je moet afvragen of die nu 52 jaar
oud is of "maar" 40 jaar. Oordeelt u zelf.
De bouw van de nieuwe Lekbrug
De periode van de bouw van de Lekbrug valt grotendeels samen met de
werkzaamheden aan het Amsterdam-Rijnkanaal, het Lekkanaal en de
Beatrixsluisen, die op 23 maart jl. precies 50 jaren in gebruik zijn. De beide
waterbouwkundige hoogstandjes zijn een gevolg van de toenemende
verkeersdrukte en het zwaarder worden van de transporten, zowel te land als te
water.
Te water blijkt de Vreeswijkse Koninginnensluis het scheepvaartverkeer van
Amsterdam naar de Lek al lang niet meer aan te kunnen en de Schipbrug over
de Lek vormt voor de scheepvaart een gevaarlijk obstakel. De Schipbrug heeft
bovendien te weinig capaciteit voor het toenemende verkeer en de
toegangswegen zijn zowel bij Vreeswijk als bij Vianen veel te krap. Toch is het
eigenlijk nog niet de bedoeling om de Lekbrug bij Vreeswijk al in 1933 te
gaan bouwen. Rijkswaterstaat heeft aan het begin van de dertiger jaren een
uitgebreid programma voor bruggenbouw en de bruggen te Katerveer,
Keizersveer en Maastricht zijn dan al gereed, terwijl wordt gewerkt aan bruggen
bij Zaltbommel en Nijmegen. Het bouwprogramma wordt versneld, omdat sprake
is van toenemende werkeloosheid en het tweede argument is dan de in snel tempo
veranderende verkeerssituatie.
Na enkele jaren van voorbereiding wordt in de zomer van 1933 het werk aan
de onderbouw gegund aan de N.V. Nederlandsche Betonmaatschappij Bato
voor het bedrag van f 387.480.00. Bato is niet de laagste inschrijver,
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De Lekbrug in aanbouw; de foto is gemaakt in de lente van 1935.
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maar de maatschappij krijgt het werk, omdat gebruik wordt gemaakt van
Nederlandse cement.
De onderbouw omvat het maken van twee landhoofden, drie betonnen pijlers aan
elke oever in het winterbed van de rivier en aan elke zijde van de rivier een pijler
aan de rand van het zomerbed.
In de "Utrechtsche Courant" van 29 juli 1933 wordt uitvoerig bericht over
het begin van de bouwwerkzaamheden: "Bij het prachtige zomerweer leverde
de Lek een heerlijk schouwspel, Van den dijk ziet men op de breede kronkelende
rivier, waarop vele zeilen en schoorsteenen een levendig schouwspel bieden. Het
drukke autoverkeer trekt over de schipbrug; het wordt tijd, dat een moderner
oververbinding een sneller en gemakkelijker overtocht mogelijk maakt. Bij den
noordelijken oprit der brug ligt de Zwemschool, die bij het heerlijke weer
natuurlijk een krioelende menigte in zich bergt. Langs een serie ijscokarretjes bereiken we over den dijk het werk, waar we in de directiekeet Ir.. HIJ.
Stokvis en B. Venema aantreffen. "(Ir.. Stokvis voert namens het Rijk de directie,
terwijl de heer Oenema tesamen met Ir. B.A. Gelders namens Bato de leiding
hebben.)
De eerste bouwwerkzaamheden worden verricht aan de noordelijke oever,
waar eerst op proef wordt geheid voor de pijler aan de rand van het
zomerbed. Op deze manier wordt bepaald welke lengte de heipalen moeten
hebben. Enkele dagen later gaan de eerste betonnen heipalen echt de grond in.
Vervolgens verlopen de bouwwerkzaamheden lange tijd naar wens. Volgens
plan komt de onderbouw in de zomer van 1935 gereed.
Het werk aan de bovenbouw en de boog kan dan beginnen. De bovenbouw omvat
drie overspanningen; twee tussen de landhoofden en de pijlers en de
middenoverspanning. De middenoverspanning alleen al is 160 meter lang en
weegt 2700 ton. De beide andere overspanningen zijn elk 2000 ton zwaar. Het
gewichtsverschil is ontstaan, omdat de middenoverspanning de boog moet
dragen. Bij de bouw van deze Lekbrug wordt voor de montage van de boog voor
het eerst gebruik gemaakt van kranen, die de boog vanuit de beide ophangpunten
als het ware naar elkaar toebouwt. De boog is dus ter plaatse gemonteerd. Bij
andere bruggen is de boog elders gemonteerd en kant en klaar aangebracht. In
Vreeswijk laat het drukke scheepvaartverkeer op de Lek die methode niet toe.
Er is sprake van enkele bedrijfsongevallen, maar die zijn niet van ernstige aard.
Precies volgens plan lijkt de
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brug in het voorjaar van 1936 voor het verkeer opengesteld te kunnen worden.
Maar dan is er een plotselinge vertraging. Nabij de brug treden een aantal
verzakkingen op als gevolg van werking van de ondergrond. Daardoor
moeten nieuwe voorzieningen worden getroffen aan de landhoofden en de
toeleidingswegen. De extra werken nemen twee weken in beslag.
Op 26 mei 1936 wordt de brug officiëel in gebruik genomen. De crisis heeft dan
zijn hoogtepunt bereikt en daarom is aan de ingebruikstelling geen feestelijk
vertoon verbonden. Wel houdt de Hoofd-ingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat, belast met bruggenbouw, de heer Ir. W.J. Harmsen, een
toespraak tot een handvol genodigden, waaronder de burgemeesters van
Vreeswijk en Vianen. De bevolking van Vreeswijk is in grote getale aanwezig
om het sobere gebeuren gade te slaan.
De schipbrug wordt dezelfde dag uit de vaart genomen en op transport gesteld
naar Zutphen. In dat jaar is de brug over de IJssel in die stad enkele maanden
buiten gebruik gesteld voor reparatie en vernieuwingen aan het wegdek en de
aanleg van een rijwielpad.
Ongevallen bij de brugbouw
Er worden twee ongevallen met lichamelijke letsel gemeld, die bij de bouw van
de brug zijn gebeurd. Op 9 september 1935 is een Amsterdamse schilder van
een steiger gevallen en daarbij heeft hij een dubbele beenbreuk opgelopen.
Het tweede ongeval gebeurt op 15 november 1935. Een twintigjarige
jongeman uit Dordrecht verliest bij het tegenhouden van nagels tijdens het
revolverklinken zijn evenwicht en stort 16 meter naar beneden in de Lek. Hij
wordt gered door een schipper en met een hoofdwond naar de dokter gebracht.
In november gaat er ook nog iets mis met het afnemen van een 110 ton zware
montagebrug. De montagebrug was aan het brugdek bevestigd om van daaruit
het werk aan de boog te kunnen voltooien. Twee zware bokken tillen op die
novemberdag de montagebrug van de bevestigingspunten. Als de brug loskomt,
gaan de stroppen schuiven en het gewicht komt teveel op een punt. Als touwtjes
knappen de stroppen af en het gevaarte stort in de Lek. Omdat er niemand op
de montagebrug staat, zijn er geen gewonden.
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luchtfoto valluit de westelijke richting genomen omstreeks 1940. Middelt boven is
nog de Kalkzandsteenfabriek te zien en link, daarvan de Veerhuizen
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Het verkeer
Enkele weken voordat de nieuwe Lekbrug in gebruik is genomen, komt ook een
stuk autoweg gereed tussen Vianen en Waardenburg. Via Jutphaas en
Vreeswijk wordt het mogelijk om in minder dan een uur naar 's-Hertogenbosch
te reizen. Toch doemen al direct de verhalen op over de toenemende
verkeersonveiligheid in Jutphaas en Vreeswijk. De roep om een snelweg tussen
Amsterdam en de Lekbrug wordt steeds meer gehoord. En enkele jaren na de
voltooiïng van de brug komt ook die weg er.
De brug vernield
In pogingen om toevoerlijnen van manschappen en materiaal lam te leggen,
plegen oorlogvoerende naties met name belangrijke knooppunten te vernielen.
De Lekbrug is zo'n vitaal punt en tijdens de ge~llieerde offensieven in de laatste
oorlogsmaanden is naast vele andere bruggen ook de lekbrug bij Vreeswijk
doel van de luchtaanvallen.
Een eerste poging om de brug te vernielen wordt ondernomen op 1 januari 1945.,
De aanval wordt uitgevoerd door Gilliam's 193ste Squadron. Een 500-ponder
raakt een pijler, maar de brug is niet uit zijn evenwicht te krijgen en de schade
is gering. Enkele dagen later is het wel raak. Wat aan karavanen middelzware
bommenwerpers vrij zeldzaam gelukt, brengen 7 Typhoons in luttele minuten
tot stand; de volledige vernietinging van de brug. Vanaf een hoogte van 2.300
meter duiken zij onder een hoek van 50 graden omlaag op de brug af. In hun
"bagage" hebben zij 1.000 ponders. Het tweede vliegtuig plaatst een
voltreffer tijdens deze aanval van zogenaamde Sky-bombers. De hele
overspanning van de Lekbrug zakt langzaam in de Lek. De kalender geeft aan,
dat het 3 januari 1945 is.
Spoedig na de bevrijding is een voorlopige verbinding tussen Vreeswijk en
Vianen tot stand gebracht door de oude schipbrug weer in de vaart te brengen.
Deze heeft daarna gefunctioneerd tot de winter van 1948.
De nieuwe Lekbrug
De plannen voor de herbouw van de brug vergen in de eerste naoorlogse jaren
enorm veel vooronderzoek. Er is weinig geld en er zijn te weinig nieuwe
bouwmaterialen voor een totaal nieuwe brug. Van de vernielde brug

Een beeld van de op 23 december 1948 gereed gekomen baileybrug.
Daaronder werd verder gewerkt aan het definitieve wegdek.
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worden alle resten beton en verwrongen staal uit de Lek gevist en daaruit weet
men een wonderlijke hoeveelheid bruikbaar materiaal te voorschijn te toveren.
Geschat wordt, dat de nieuwe brug voor 50% kan worden gebouwd uit de
"afvalmaterialen" van de oude brug. De andere 50% aan materiaal moet uit
Amerika worden aangevoerd. Dagenlang liggen heimachines te stampen voor
het aanbrengen van hulppijlers, die nodig zijn om het plan uit te voeren om het
brugdek te ondersteunen zolang de boog nog niet gereed was. Op 16 september
1948 is het zover, dat alle voorbereidende werken gereed zijn en dan zijn ook
de uit Amerika aangevoerde materialen ter plaatse. De montage van de boog
kan beginnen. Begin december 1948, nauwelijks 100 dagen na het begin van de
werkzaamheden, is de boog gesloten en toen is begonnen met het neervijzelen
van het brugdek. De verbinding Vreeswijk - Vianen is dan weer via een vaste
oeververbinding tot stand gekomen. Het brugdek is dan nog allerminst geschikt
voor welke vorm van verkeer dan ook en daarom wordt op 2 meter boven het
definitieve brugdek een baileybrug aangelegd. Dat werk wordt in precies drie
dagen geklaard!
Op 23 december 1948 is de baileybrug geheel voor het verkeer gereed en door
de hoofdingenieur-directeur van het Bruggenbureau van Rijkswaterstaat, Ir.
De Bruijn, in gebruik gesteld.
Vervolgens wordt begonnen met de bouw van het definitieve wegdek van de brug.
Twee meter onder de baileybrug wordt vele maanden koortsachtig gewerkt om
het werk te voltooien. De werkomstandigheden zijn daarbij verre van ideaal; de
werkers worden geconfronteerd met boven zich de herrie van het voortrazende
verkeer.
In de zomer van 1949 komt de nieuwe Lekbrug gereed en op 1 juli 1949
wordt die feestelijk in gebruik gesteld.
Er is dan in een relatief zeer korte tijd een bijzonder staaltje van Nederlandse
bruggenbouw geklaard in een tijd met beperkte hulpmiddelen. De pers is
daarover alom vol lof.
Afscheid van de Schipbrug
De Schipbrug is bij de ingebruikneming van de baileybrug op 23 december 1948
definitief uit de vaart genomen. Dat gebeurde toch met enig vertoon door de
ingenieur van Rijkswaterstaat, de heer Brinkhorst. In zijn "lijkrede" schetste hij
de grote verdiensten van de overledene!
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Ter afsluiting
Aan het einde van dit artikel lijkt het ons goed om enkele data in een resumé
weer te geven:
29 juli 1933
26 mei 1936
3 januari 1945
16 september 1948
23 december 1948 1
juli 1949

Begin van de bouw van de Lekbrug.
Ingebruiksstelling van de nieuwe brug.
De brug tijdens een bombardement vernield.
Begin van het herstel van de brug.
Ingebruiksstelling van de baileybrug.
Ingebruiksstelling van de vernieuwde brug .

Bronvermelding:
- Cronyck de Gein, april 1979; Jan Schut: "Vreeswijk - Vianen vice versa vóór 1840".
- "Vreeswijk in krantenberichten"; Jan Schut - 1983.
- "Utrechts Katholiek Dagblad"; jaargangen 1948 - 1949.
- "Luchtgevaar", een overzicht van luchtaanvallen op Nederland 1940 - 1945,
2de druk 1948.
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NOG EEN KEER DE WINDMOLEN OOG IN 'T ZEIL
door: Wim Heins
Inde Cronyck de Gein, oktober 1896. 8e jaargang nr. 4 schreef ons medelid
G. de Waard een aardig artikel over de Vreeswijkse molens. Aan de hand
van enkele akten uit de archieven van het dorpsgerecht van Vreeswijk en
het statenarchief van Utrecht kan ik nog enkele aanvullingen geven over de
voornoemde windmolen.
Op 16 november 1580 komt voor het gerecht van Vreeswijk
Margareta, weduwe van Gerrit Lambertsz. Clapheck met haar
toegewezen voogd Coenraet Coenraetsz. en draagt over aan Jan Jansz.
Blanckaert, op dat moment molenaar op de Vaart, de eigendom van de
molenwerf met de windmolen op de Vaart. Om de ligging aan te duiden
worden in de akte de belendingen aangegeven: Willem Jansz. "Bongenaer
met zijn consorten boven en de stad Utrecht westwaarts beneden
naastgelegen, strekkende boven van de Lekdijk tot in het diepste van de Lek
toe" . De eigenaar was verplicht jaarlijks een daalder voor het recht van
de wind te betalen aan de koning. Dit laatste hield in, dat men geen molen
mocht oprichten zonder toestemming van de landsheer. Gewoonlijk werd
deze verleend tegen eenjaarlijks te betalen bedrag, dat wel windgeld
werd genoemd. Als enkele jaren later vanuit Gelderland in 1585
vijandelijke Spaanse troepen Utrecht binnenrukken tot aan Houten toe,
wordt overste Marten Schenck met zijn staatse troepen naar de Vaart
gezonden. Bij het aanbrengen van versterkingen zijn enige huizen en onder
andere ook de molen, die stond op de Vaart aan de oostzijde boven
Gildenborch afgebrand. Deze laatste gegevens kunnen we lezen in een
akte van 4 juni 1588, die gepasseerd werd voor schout, burgemeesters,
schepenen en raden der stad Utrecht en afgeschreven in de Vreeswijkse
registers. Ik breng hier nog even in herinnering dat de stad in 1582 de
heerlijkheid Vreeswijk in pand gekregen had, waardoor zij haar grote
belangen bij een goede scheepvaart verbinding nog beter kon behartigen.
In dezelfde akte wordt als compensatie voor het verlies van de molen aan
Jan Jansz. door de stad een nieuwe molenwerf, "breet in sijn cruys
vijfftalve (4,5) roede", op de westzijde van de Vaart naast de dijk achter
Cornelis de Banck in eigendom gegeven. Tevens kreeg hij toestemming
om aldaar een nieuwe molen op te richten. Het windgeld van een daalder
moet hij in dat jaar op 1 juni aan de nieuwe heer van de stad betalen.
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De Vreeswijkse molen "Oog in 't Zeil", gezien
vanaf de voorhaven.
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Een jaar eerder was men al begonnen met de nieuwbouw. Op 27 juni 1587
komt Adriaen Jansz., molenmaker te Vreeswijk voor het gerecht aldaar en
verklaart dat in geval de molen, die hij bezig was op te richten voor Jan
Jansz. en Willem Corsz., kwam te zinken of zakken het opnieuw rechtzetten op
kosten zou komen van de molenaars, omdat de molen op een nieuwe
'verse' molenwerf gesteld wordt.
In de resoluties van de staten van Utrecht komt in ditzelfde jaar ook de
molenwerf aan de orde. Op 22 maart 1587 besluit men de borstwering van het
fort van de Vaart te laten herstellen en ook de molenwerf te beschansen volgens
het ontwerp door de stad gemaakt. De borstwering bleek zeer vervallen
te zijn, zodat men daardoor gemakkelijk in het fort kan komen. Precies een
maand later acht men het juiste moment aangebroken om het werk te
beginnen. De molenwerf in de sterkte van de Vaart zou zo gemaakt worden dat
zij tevens zou dienen voor een "cat om daervan te defenderen die
strijckweringe ende consequenteluick den dijck nae Schoonhoven ".
Een kat was een verdedigingswerk, dat haar naam dankte aan haar vorm, die
doet denken aan de oren van een kat. De dorpen Vreeswijk, Jutphaas, 't Gein,
Tull en 't Waal en Kapel zouden voor wagens moeten zorgen, terwijl de
drossaard en schout van de Vaart het laden er van met aarde door ingezetenen
van Vreeswijk en andere personen die daarin waren geweken zouden regelen.
De aarde voor de molenwerf benodigd zou men halen buiten het fort en wel
daar waar de haven was gepland.
In de akte van 27 juni 1587 worden opeens twee eigenaren genoemd van de
molen: Jan Jansz. en Willem Corsz. Dit wordt bevestigd door een proces dat op
26 april 1588 tussen beide personen gevoerd wordt voor het gerecht van
Vreeswijk. Willem Corsz., eiser, vraagt het gerecht Jan Jansz., gedaagde, te
veroordelen tot het leveren aan hem van de helft van de molenwerf en de helft
van de wind. De zaak lijkt in de minne geregeld te zijn want enkele
maanden later worden beiden gemaand als eigenaren van de windmolen om de
molenwerf rondom van de kwel tot de schans te omheinen om alle gevaar voor
kinderen, beesten, koeien en paarden te voorkomen. Dat alles op een boete van
drie carolus gulden, waarvan één derde voor de armen en de rest voorde schout.
Op 24 mei 1589 wordt Willem Corsz., schepen aan de Vaart opnieuw voor het
gerecht gedaagd. Dit maal door mr. Cornelis Cornelisz. Schermmeester te
Utrecht, die hem het verbod liet opleggen niet met zijn windmolen te malen
voordat mr. Cornelis "gecontenteert sal weesen van

55

De Vreeswijkse molen "Oog in 't Zeil"
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alsulcken rat als hij in de wintmolen staende op de Vaen toebehorende Willem
Corsz. gemaeckt heeft':
Hoewel de naam van de molen Oog in 't zeil in de behandelende archiefstukken nergens wordt vermeld is hij gezien zijn geschiedenis voortreffelijk
gekozen.

Bronvermelding:
Cronyck de Geyn, oktober 1986, 8e jr. nr. 4. De Vreeswijkse molengeschiedenis door
G. de Waard.
Rijksarchief Utrecht, Dorpsgerechten, nrs. 21 16 en 21 17.
Rijksarchief Utrecht, Statenarchief, nr. ?31-3.
Vreeswijk Voorheen door J.G.M. Boon, 2e druk, Nieuwegein 1974.
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J. Kuzee, Van Herwijnenplantsoen 112, Nieuwegein.
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P.F. Schuurman, Zederikstraat 4, Vianen.
Expositie
Op 30 april a.s. organiseert de Historische Kring
Nieuwegein een fototentoonstelling in een loods
bij de Beatrixsluizen. Dit i.v.m. het 50-jarig bestaan van het sluizencomplex.
tevens zullen archivalia m.b.t. de sluizen en enkele films op video te zien
zijn. Openingstijden: 10.30 - 17.00 uur.
Boeken:
Nog beperkt aanwezig (en te verkrijgen op het redaktie-adres '
Verdistraat 2)
Jutphaas ... verleden tijd
f. 16,00
Vreeswijk, Jutphaas, Nieuwegein in beeld
f. 19,00
Gevecht aan de Vaart
f. 7,50
100 jaar gereformeerde kerk Vreeswijk/Jutphaas
Diverse uitgaven Cronyck de Geyn

f. 15,00
f. 3,00
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MONUMENT IN BEELD
door: P. Daalhuizen
De Beatrixsluis

:

Op 23 maart 1938 is de Beatrixsluis officieel in
gebruik genomen. Dit jaar is de sluis dus 50 jaar in
gebruik en dit gebeuren wordt feestelijk herdacht
met vele festiviteiten op en rond de sluis en in
Vreeswijk. De herdenking vindt plaats op 30 april
1988.
In de pers en op vele andere manieren worden u en

de inwoners van Nieuwegein geïnformeerd over tijd en plaats van de
festiviteiten. Ook de Historische Kring verzorgt in samenwerking met
Rijkswaterstaat een deel van de festiviteiten. Bij de festiviteiten wordt
informatie verstrekt in velerlei vorm over de historie van de sluis. De
Beatrixsluis betekende voor Vreeswijk het einde van een bloeitijdperk, omdat
door de nieuwe sluis het drukke scheepvaartverkeer niet meer langs het dorp
ging. De Vreeswijkers hebben terecht zeer veel zorgen gehad over hun
toekomst. De pers signaleerde zelfs, dat Vreeswijk op de dag van de
ingebruiksstelling van de nieuwe sluis, 23 maart 1938, het "liefst de vlaggen
halfstok zou hangen" en dit dan met name ook op de oude Koninginnensluis en
de kerktorens.
Het is op de dag van de ingebruikneming van de nieuwe sluis dat de
Utrechtsche Courant schrijft, dat in Vreeswijk al winkelpanden leeg komen te
staan; mensen zien het niet meer zitten en wachten niet af. Ook het
gemeentebestuur zit niet stil en via deze weg wordt zelfs de landelijke
politiek gewezen op de problemen van het dorp Vreeswijk. De problemen
komen tersprake in de Tweede Kamer en enige tijd is er zelfs sprake van
een noodwetje voor hulp aan Vreeswijk. De oorlog maakte aan alle
discussies, die dus toch al veel te laat op gang waren gekomen, een einde.
En Vreeswijk moest zelf zijn problemen oplossen.
Daarin zijn de dorpsbewoners geslaagd en toen in 1971 Nieuwegein tot
stand kwam, was Vreeswijk een welvarend deel van de nieuwe gemeente.
Bij het 50 jarig jubileum van de Beatrixsluis is het verheugend te constateren dat
er alom wordt gewerkt aan het behoud van het eigen karakter van het
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dorp, aan zijn historische kern en aan maatregelen om de toekomst veilig te
stellen. Zo gebeurt 50 jaar na dato wat toen aan structurele maatregelen
achterwege bleef.
In dat licht bezien is het prima, dat de ingebruikneming van de sluis destijds
zonder enig feestvertoon geschiedde en dat het jubileum passend wordt gevierd.
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VOOR U GELEZEN IN....
de Utrechtsche courant van 22 maart
1938:
MEN VREEST TE VREESWIJK.--Het
einde van een bloeitijdperk.--Als moreen de nieuwe sluizengroep geopend
wordt.--Reeds nu staan winkelpanden
leeg.—
.Morgen zullen de nieuwe sluizen van
VREESWIJK voor het scheepsvaartverkeer worden opengesteld. Dan zal de
vlag staan op de heftorens en weer in een sneller tempo in geschakeld voor
de vaart van den Rijn op Utrecht en Amsterdam. Want de sluizen zijn groot
en het schutten geschiedt geraffineerd snel.
Wat beteekent dit alles voor VREESWIJK, het nijvere dorp aan de rivier,
waar de sleepen in lange karavaanen voorbijglijden, statige kasten,
kittige motorschepen, hoogopgebouwde kustvaartuigen en oude klippers
met puffende zijboord-motortjes. Wat beteekent dit alles voor het
sluizendorp, dat morgen de VLAG LIEFST HALFSTOK zou zetten op de
oude KONINGINNENSLUIS op den toren en op alle winkelhuizen, die er
staan langs de bekende HANDELSKADE, de plaats, waar de naar de LEK
opvarende schepen meerden, in afwachting van de gelegenheid om te
worden geschut? Het zal maar zelden in de geschiedenis van de groote
waterwerken van Nederland zijn voorgekomen, dat 'n moderniseering
zoo nadeelige gevolgen heeft gebracht, als de nieuwe sluizen het voor
VREESWIJK zullen doen. Want de openstelling van de groote schutsluis, de grootste binnensluis van Europa! - die straks bij Wijk bij Duurstede
een feit zal worden, beteekent voor VREESWIJK niets meer of minder
dan den ondergang!!
VOOR VIJFTIG JAREN.
Het is nog maar een halve eeuw geleden, dat de grootste sluis van VREESWIJK, de KONINGINNESLUIS. werd geopend.
En deze openstelling beteekende een periode van grooten bloei voor het
Lekdorp. We hebben ons laten vertellen, dat er in die dagen een bloeiend
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zandbaggerbedrijf in VREESWIJK zijn zetel had. Dit was zelfs een der
bronnen van het bestaan. Maar de nieuwe sluis maakte van het dorp een
internationaal knooppunt voor scheepvaartverkeer. Scheepsbevrachters
vestigden er hun kantoren, sleepagenturen vonden hier welkome gelegenheid
tot zaken doen en daarnaast leefde een groot gedeelte van het dorp van den
handel met de wachtende schepen. Aan de HANDELSKADE staan de
winkelhuizen op een lange rij en de schippersvrouwen benutten den tijd van
wachten op de schutgelegenheid voor het doen van inkoopen. Tientallen
parlevinkers drijven met hun bootjes, beschilderd met den bekenden groenwitten band, rond de schepen, die snel geschut worden en dus geen gelegenheid tot het innemen van proviand aan den wal hebben. Maar niet voor de
proviandeering alleen zijn er winkels ontstaan aan de Vreeswijksche
HANDELSKADE. Magazijnen voor scheepsbenoodigdheden werden er
gevestigd en de eigenaars verdienden er een goed stuk brood. De doorgaande
schepen hadden altijd wel touwwerk of kabels, bootshaken of zeildoek te
vernieuwen alvorens zij van VREESWIJK doorvoeren naar de Ruhr of naar
Mannheim of België. De schippersvrouwen zag men er bij tientallen loopen
langs de winkels om nog het een en ander in te slaan, voor de lange reis op den
grooten stroom zou aanvangen.
DE CRISIS.
Toen kwam de crisis, die de scheepvaart harde slagen toebracht en de
gevolgen daarvan ook te VREESWIJK liet voelen. Waar waren de tijden dat
de scheepsbevrachters al met hun roepers op den kop klaar stonden om nieuwe
vrachten te bespreken, alvorens de oude nog de bestemming hadden bereikt?
Dat er met haastige vletjes op de rivier zaken werden gedaan, omdat de
concurrentie anders voor was.... Ze kregen allen de klappen, of ze nu EbenHaëzer, De Volharding. de Drie gebroeders, Spes, of de Verwachting
heetten....
En de inkomsten te VREESWIJK werden minder, al bleven er nog velen over,
die een goed stuk brood verdienden aan de passeerenden schippers. Want er
werd tenminste nog gevaren, al was het aanzienlijk verminderd en waar
gevaren wordt, moet geleefd worden. Ook het zandbaggerbedrijf kromp
zienderoogen in en heel w at zandschippers, die "eigen hout" onder de voeten
hadden, moesten een baantje zoeken op de zandzuigers. Zoo liep het
zakenleven van VREESWIJK zienderoogen terug en het werd al weer minder.
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toen Duitschland beperkende bepalingen maakte voor den invoer van
levensmiddelen, toen de lage koers van de Belgische francs, die proviandeering in België voordeeliger maakte.
DE BRUG EN DE SLUIS.
Toen kwam de nieuwe LEKBRUG voor Vianen en de bouw van de nieuwe
sluizen. De eerste bracht voorloopig meer levendigheid in het dorp, vanwege
het doorgaande verkeer, maar in feite profiteerde het dorp en de handel daar
maar heel weinig van. Straks is de nieuwe weg gereed, ver achter
VREESWIJK om en dan ligt de weg, die bovendien tusschen VREESWIJK en
Utrecht nog twee voorhistorische TOLLEN heeft, óók geheel verlaten.
De sluis bracht aanvankelijk wat verlichting van de werkloosheid, omdat er
heel wat grindwerk moest worden verzet. Maar nu het bouwwerk gereed is
gekomen, is ook deze verlichting weer voorbij en drukt de werkloosheid
wederom in volle omvang op het dorp. En zoo stil zal het worden op het
vaarwater, dat eertijds zoo een levendigen aanblik placht te bieden. Een
achthonderd meter verder stroomafwaarts ligt de nieuwe sluis gereed, die in
een modern tempo de schepen zal schutten, zoodat de opvarenden geen tijd
hebben heelemaal naar het dorp te gaan, om daar hun levensmiddelen nog op
te doen. Reeds nu staan er winkelpanden leeg en wat het straks zal worden, als
er hoegenaamd geen schepen meer meren of wachten voor de nijvere
HANDELSKADE, kan men zich gemakkelijk indenken. Want het schutten in
de nieuwe sluis zal zoodanig kunnen geschieden, dat practisch niemand van
boord kan, zeker niet om even heelemaal naar VREESWIJK inkoopen te gaan
doen. Het gemeentebestuur van VREESWIJK heeft de laatste tijd niet stil
gezeten, want het heeft dezen teruggang natuurlijk zien aankomen. Langs vele
wegen is beproefd, bij de regeering iets gedaan te krijgen, dat VREESWIJK
tenminste het allerergste zou besparen. Maar tot nu toe ziet het er niet naar uit,
dat er hulp zal komen opdagen. Ook degenen die straks getroffen gaan worden
door de verbetering van de binnenvaart, hebben niet met de handen in den
schoot gezeten en zoo is bijv. een beroep gedaan op de Kamer van
Koophandel. Vooralsnog ziet men geen licht aan den hemel, die zoo donker
hangt boven dit vriendelijke dorp, dat door de drukke scheepvaart steeds een
afzonderlijke bekoring had en dat zoo intiem en toch ook zoo nijver gegroeid
staat rond de sluiskommen.
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Hedenmiddag heeft de Hoofdingenieur-directeur van den Waterstaat in het
district Utrecht de pers in de gelegenheid gesteld, de nieuwe sluiswerken te
bezichtigen. Wij weten het, de ontwikkeling der techniek staat niet stil en de wil
de scheepvaart op den duur de groote concurrent, de vrachtauto van zich
afhouden, dan moet ook hier een zoo hoog mogelijk tempo worden ingezet.
Morgen zullen wij gelegenheid krijgen, ons met de technici van Waterstaat
oprecht te verheugen over de totstandkoming van een zoo belangrijk
waterwerk. Maar daarnaast wilden wij vooraf toch ook belangstelling
vragen voor een vriendelijk dorp, dat staat te sterven, dat valt om den
vooruitgang der techniek....
((Diverse foto's bijgeplaatst. JS.)
23 maan 1938:
GEWESTELIJK NIEUWS.--VREESWIJKS NIEUWE SLUIZEN OPEN.-Het
wachten bij hoog water is voorbij.--Sluisoppervlak van 8100 M2.--Hedenmiddag te drie uur zal, zonder officieel feestvertoon, zonder huldigende toespraken en vlaggen, het nieuwe sluizencomplex bij VREESWIJK,'t belangrijkste onderdeel van de nieuwe verbinding van Amsterdam
met den Rijn, worden geopend voor de scheepvaart.
En daarmee zal dan de periode van wachten, die van VREESWIJK voor
heel wat schippers een boozen droom had gemaakt, vooral met hoog water,
als het wachten wel eens dagen, soms een week zelfs kan duren, tot het
verleden gaan behooren. Met name de schippers die geen recht van voorschutting hebben, zullen deze verbetering met groote vreugde begroeten.
Gisterenmiddag heeft de Hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat
in de directie Utrecht, Ir. Brinkhorst, ons in de gelegenheid gesteld deze hypermoderne sluiswerken te bezichtigen. Met de directieboot "Inspecteur Rose"
werd daarna een rondvaart gemaakt door het nieuwe kanaalgebied, waarbij
de uitvoerende ingenieurs gelegenheid kregen, de bijzonderheden van dit
grootsche waterwerk te toonen.
Wat er sinds de wet van 27 Maart 1931, waarbij de aanleg van dit kanaal
werd gelast, hier verzet is grenst aan het ongeloofelijke en het is dan ook met
gerechtvaardigden trots, dat de ingenieurs gisterenmiddag het resultaat van het
werk van veler hoofden en handen aan de publieke opinie hebben
opgeleverd.
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Het geheele werk is een belangrijk object, dat zal bestaan uit het verbreede
gedeelte van het MERWEDEKANAAL tusschen Amsterdam en Utrecht naar
Wijk bij Duurstede en van Ravenswaaij naar Tiel.
De scheepvaart tusschen Amsterdam en de LEK zal voorloopig nog
tweemaal moeten schutten, n.l. te Utrecht en door de nieuwe schutsluis te
VREESWIJK. Door de in dienststelling van deze nieuwe sluizen met het
aansluitend kanaalwerk zal echter de scheepvaart reeds belangrijk gebaat zijn,
aangezien de bestaande KONINGINNENSLUIS te weinig capaciteit heeft, om,
vooral bij hooge waterstanden, een vlotte voorschutting mogelijk te maken.
Terwijl de KONINGINNENSLUIS een nuttige kolkoppervlakte heeft van rond
6300 M2, welke echter tot de helft wordt verminderd tijdens het voorkomen van
hooge rivierstanden, wanneer in TWEE trappen moet worden geschut, bieden
de beide nieuwe sluizen tezamen een oppervlakte van 8100 M2. De vorm van
de nieuwe sluizen met de aansluitende geleidingswerken is bovendien veel
gunstiger voor het spoedig in- en uitvaren van de schutkolk, waarbij nog komt,
dat de overige manipulaties aan het schutten verbonden, als gevolg van de
volledige mechaniseering der sluis, zeer snel zullen verloopen.
Elk der beide schutsluizen heeft een breedte van 18 M. en een nuttige
schutlengte van 225 M. De beide sluizen zijn voorzien van hefdeuren, welke
worden bewogen door gelijkstroommotoren van 85 PK. De vulling en lediging
van de kolken geschiedt door het openen van schuiven in de deuren tot een totale
oppervlakte van 36 M,. Elk der schuiven wordt bewogen door een
draaistroommotor van 3 PK. De schutsluizen zijn van de meest moderne
hulpmiddelen voorzien, waardoor een snelle doorschutting wordt verzekerd en
het personeel tot een minimum kan worden beperkt. Bij het invaren van de
voorhavens ziet de schipper door de verlichte verkeerspijl aangegeven door
welke sluis zijn vaartuig zal worden geschut. Overigens kan de dienstdoende
beambte van zijn post met behulp van een luidspreker nog nadere
aanwijzingen aan de schippers verstrekken. Dank zij de lange comfortabele
geleidingswerken kunnen alle vaartuigen, welke in de eerstvolgende schutting
worden opgenomen, voor de invaart gereed liggen, zoodat het binnenvaren
belangrijk minder tijd zal vorderen dan bij de sluizen van het oudere type het
geval is. Wordt daarna de hefdeur gesloten en vervolgens het water in de kolk
toe- of daaruit afgelaten, dan worden de schippers door een automatisch
werkende sirene of claxon
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gewaarschuwd, dat zij bij hun trossen moeten blijven, aangezien het vullen en
ledigen der kolk snel geschiedt.
Zelfs bij de hoogste LEKstanden, wanneer de sluizen een waterverschil van
rond 6M. keeren, vordert het vullen van de kolk slechts 8 minuten.
Aangezien het schutten te VREES WIJK dag en nacht doorgaat, is voor een
goede verlichting zoowel van het sluisterrein, als van de aansluitende
voorhavens met behulp van "Philoralampen" (natium) zorggedragen.
PUBLICATIE.
Op verzoek van Ir. Brinkhorst zou de publicatie van de gegevens over de
nieuwe sluizen in de avondbladen van heden geschieden. Wij meenen onze
lezers niet onkundig te mogen laten van het feit, dat de vertegenwoordiger
van de "Telegraaf', alhoewel hij zoo goed als de anderen instemde met de
afspraak, zich hieraan niet gehouden heeft en daardoor andere ochtendbladen
voor de keuze heeft gesteld, een editie te laat komen óf de afspraak breken.
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Wist u dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de restauratie van boerderij Geinoord 12 volop aan de gang is?
binnen de deel, waar het museum komt, een eeuwenoude waterput is
gevonden?
die waterput onderwerp is van archeologisch onderzoek?
bij de restauratie muurresten zijn gevonden, die wijzen op bouwactiviteiten in
de zestiende eeuw?
op 18 maart j.l. officieel de eerste heipaal de grond is in gegaan voor het
aanbrengen van funderingen?
de Historische Kring met succes een team van deskundigen om zich heen
heeft weten te verzamelen om de realisering gestalte te geven?
de restauratie langer gaat duren dan verwacht? het gereedkomen van de
restauratie wordt verwacht in de zomer van 1989?
naast de actviteiten voor de technische realisering gewerkt wordt aan een
beleidsnota voor het museum over beheer, verwerving, exposities e.d.?
een archeologische kroniek wordt vervaardigd, maar dat de uitgave is vertraagd
door zeer drukke werkzaamheden van betrokkenen?
die archeologische kroniek uit het oogpunt van kostenbesparing geheel in eigen
beheer wordt vervaardigd voor wat betreft typewerk, lay-out en fotowerk?
de Historische Kring middels een dia-presentatie heeft medegewerkt
aan het 75-jarig jubileum van de Nicolaasschool?
voor 1989 de begroting al weer wordt opgesteld ten behoeve van de
gemeente?
activiteiten in voorbereiding zijn om het aantal leden en donateurs zo spoedig
mogelijk naar de 1.000 te brengen?
ideeën voor zo'n ledenwerfactie nog steeds welkom zijn?
de Geinfilmers bezig zijn een pracht film te maken van de restauratie van de
boerderij Geinoord 12'

•

in het museum een videohoek komt waar die film vertoond kan worden en dat in
die videohoek vele andere presentaties zijn gepland?

•

de archeologische werkgroep momenteel een onderzoek verricht naar een
achttiende eeuwse grafkelder (ongebruikt) die bij het Huis de Geer is
aangetroffen?
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•

het bestaan van die grafkelder overigens bekend was als zijnde de
laatste wens van de bewoner van het huis 'Huis de Geer' om op eigen
grond begraven te worden, maar dat dàt niet doorging door de invoering van de begrafeniswet?
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VAN BUITENPLAATS TOT STEENBAKKERIJ –
d e h is to r ie v a n D e L ie s b o s c h door: G.H.P. de Waard
Voorwoord.
Als men in de 18e of 19e eeuw met het "rynschuyteveer" een reisje maakte over
de Vaartserijn met bestemming Jutfaas of Vreeswijk, dan hoefde men zich
onderweg niet te vervelen, want er was van alles te zien. Was men de
Tolsteegpoort gepasseerd dan voer men als het ware tussen de toenmalige
industrieparken door die gelegen waren op Hoog- Laag of West-raven. Hier
lagen de steen- en pannebakkerijen en een fabriek waar men muurtegeltjes
bakte. Ook passeerde men grote Stellingmolens welke waren ingezet om
bomen tot planken te zagen. Een hele bekende molen was de paltrokmolen van
Van Aken, de "Olde Keizer".
Er stonden ook oliemolens die het lijnzaad stampten om daaruit de lijnolie te
winnen. Maar men vond er ook hoepelfabriekjes en.... buitenplaatsen zoals
Rotsoord en De Liesbosch. Tussen deze twee buitenplaatsen lag nog een
scheepstimmerwerf en de gerechtsplaats,van de stad Utrecht waar de
galg heeft gestaan, deze plaats had de bijnaam "Engelenburg". Was men de
Liesbosch voorbij dan kreeg men het timmerwerfje "Vertrouwen" met de
bijnaam "De Citadel". De laatste eigenaar van dit werfje was de heer De
Groot. Schuin tegenover dat werfje aan de westzijde kreeg men de buitenplaats
"Huize de Geer", weer iets verder huize "Zwanenburg" en daar weer recht
tegenover-dus aan de oostzijde- het huis "Overrijn". Daarnaast het kasteel
Rijnhuizen en te Vreeswijk passeerde men het "Huis de Wiers". Van al
het bovenstaande is nu anno 1988 niet veel meer over. Alleen het huis
"Rijnhuizen" staat er nog in volle glorie. De andere namen leven voort tegen een
gevel, als straatnaam of wijknaam. Hierop is echter één uitzondering en wel de
naam "De Liesbosch". Wat begon met een huisje op de dijk langs de
Vaartserijn, groeide uit tot een bekende buitenplaats, steen- en
pannebakkerij, scheepstimmerwerk, zwembad en een scheepswerf met
internationale bekendheid en nu een industriepark wat deze naam draagt. In het
onderstaande verhaal, dat in twee delen wordt gesplitst de wetenswaardigheden
over "De Liesbosch".
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De "Nieuwe kaart van de lande van Utrecht".
Vervaardigd door Bernard de Roy, landmeter in opdracht van de Ed. mog. Heren
Staten van Utrecht.
Op dit fragment van de kaart ziet u een gedeelte van de polders, Hoog-Laag
en Westraven. In het midden van dit fragment ziet u de Liesbosch,
afbeeldingen van de zaag en oliemolens en het huis "De Geer".
Links onder de -H- van Hoogh ziet u de galg getekend de gerechtsplaats van
Utrecht met de bijnaam "Engelenburg"
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A = als buitenplaats en steen/pannebakkerij
B = als scheepswerf
Buitenplaats en steen- en pannebakkerij in de Zeventiende eeuw
Op 30 oktober 1667 begaven Schout en Heemraden van het gerecht Raven zich
naar een wat vermoed wordt een daggelderhuisje. Dat stond op de dijk, die
gelegen was langs de Vaartserijn om de polders Hoog- en Laagraven tegen
overstromingen te behoeden.
Zij moesten daarheen op verzoek van de weduwe van een zekere Gerrit, die
begin dat jaar was overleden, om een schatting te gaan verrichten omdat haar
kinderen ruzie maakten over hun erfdeel van vaders zijde.
"En syluyden hebben aldaer het getimmer ofte opstal van 't huysgen naer
voorgaende visitatie ende estimatie gepriseert niet meerder weerdigh te
syn dan ten hoochstens gereeckent als hondert ende vyftigh guldens".
Hierbij was inbegrepen een moerassig stuk land, gelegen aan de Vaartserijn
(oostzijde) dat was begroeid met lies en bies. De naam van de daar
gebouwde buitenplaats is vermoedelijk naar dat stuk grond genoemd, want het
werd aangeduid als het "liesbos".
Landmeter Bernard de Roy geeft op zijn vervaardigde kaart "Nieuwe kaart van
den lande van Utrecht, volgens orde van de Ed. Mog. Heeren Staten van
welgemelde-lande" ook de liesbos aan. De Roy was in 1676 met zijn
metingen begonnen en deelt 13 september 1695 aan de gedeputeerde Staten
mede, dat hij het werk "geheelijck voltrocken" had, "soodat deselve (kaart) met
goedvinden van Haer Ed. Mog. soude connen worden gedruckt ende in 't licht
gebragt". Het was de Utrechtse Koopman en Steentjesbakker Adriaan Franszn.
van Oort die langzaam aan de landerijen om en nabij het liesbos heeft
opgekocht. Reeds in 1658 waren Adriaan Franszn. van Oort overgedragen
"zekere tien morgen lants met bepotingen plantagie ende verdere toebehoren".
In 1664 werden nog twee morgen weiland en nog "ses morgen huyrlants
(huurland) behorende aent Bartholomeus gasthuys aan Adriaan overgedragen.
De grondaankopen waren voor van Oort goede geldbeleggingen, maar het
vermoeden bestaat dat hij plannen heeft gehad om daar een buitenplaats te
vestigen. Deze plannen heeft hij in 1668 laten varen toen hij de kans kreeg om
te kopen "een seeckere huysinge hofstede met den steenhoven, loots, schuure,
speelhuys ende dyfhuys, mits-
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gaders voorder getimmer bepootinge ende beplantinge daer staende; gelegen
buiten de Tollesteeghepoorte" aan het einde van de houtplaats gelegen aan de
Vaarteserijn en heeft dat gemaakt tot de bekende buitenplaats "Rotsoord".
Zelf woonde Adriaan van Oort "after de Twijnstraat", waar hij op 2 juni 1646
een huis had gekocht en het achter het huis gelegen terrein aan de stadswal
diende als steentjesbakkerij. Zijn stenen en tegeltjes zullen hem geen
windeieren gelegd hebben anders zouden de aankopen van grond en opstallen
moeilijk te verklaren zijn. Adriaan Franszn. van Oort werd te Gorinchem
geboren in het jaar 1617 als zoon van Frans Adriaanszn. van Oort en
Marijtgen Bastiaansdr. van Bleskensgraaf. Adriaan Frzn. van Oort ging op 6
januarie 1641 volgens het kerkelijk trouwboek van Gorinchem in ondertrouw
met Jenneke Jans de Reeder. Het huwelijk werd op 22 januari 1641 gesloten.
Ondanks het feit dat Adriaan Frzn. van Gorinchem afkomstig was had hij
banden met Utrecht. Vermoedelijk is hij na zijn huwelijk in Utrecht gaan
wonen. Zo werd hem op 6 september 1642 een octrooi verleend op het maken
van: "backende, geschilderde of te blinckende steentgens" 1
"'t octroy aen Adriaan van Oort den 6e september 1642 verleent, neffens
andere hantwerck hier algereets exercerende, om alleen binnen dese stadt
ende vryheyt van sijn versoeck ende rapport van gecommiteerde alsnu
geprolongeert voor den tyt van ses jaeren". Zo wordt hem op 28 november
1659 nog een octrooi verleend voor de duur van 8 jaar voor de vervaardiging
van "witte en gemarmerde blinckende pannen". Na een arbeidzaam leven
overleed Adriaan Fr.zn. Van Oort in 1676 in zijn huis "after de Twijnstraet"
zo blijkt uit de inschrijving van zijn overlijden op 20 mei van dat jaar.
Adriaan en zijn echtgenote Johanna de Reeder hadden een testament op laten
maken wat op 30 augustus 1670 "ten huyse van den comparanten" werd
getekend. Op dat tijdstip waren vijf van de acht kinderen in leven: Franchois,
Johannes, Bernardus, Gerardus en Anna van Oort. Reeds voor zijn overlijden
had Adriaan zijn bedrijf overgedaan aan zijn jongste zoon Gerard. De oudste
zoon, Franchois kreeg de buitenplaats Rotsoort met steenbakkerij toegewezen.
Franchois van Oort, net als zijn vader steenbakker, verkreeg in 1691 octrooi
op het maken van gegoten vloertegels (ook wel pronckertvloerstenen
genoemd). Hiervan is een gaaf exemplaar te
1

Het betreft een octrooi op geschilderde muurtegeltjes met daarop afgebeeld
meestal personen. Veelal spelende kinderen.
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Kopergravure van "De Liesbosch" jaar van weergave 1754 vervaardigd door: J.C. Philips
naar een tekening van D. van der Burg. R.A.U. Top Atlas no. 1534.
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zien in het tegelmuseum te Otterloo. De landerijen onder Laag-raven,
waaronder het "liesbos", werden aan Gerard van Oort overgedragen nog
voordat zijn moeder Johanna de Reeder op 17 oktober 1692 "in haar huys
after de Twijnstraet" was overleden.
De stichting van de buitenplaats.
Het is waarschijnlijk dat Gerard van Oort zoal niet de stichter, dan toch
minstens de uitvoerder is geweest van het plan tot aanleg van de buitenplaats
"De Liesbosch". Gerard van Oort was gehuwd met Anna Schut. Uit hun
huwelijk werden 4 kinderen geboren; Adriaan, Isaäcq, Anna en Helena. Gerard
van Oort overleed op 62-jarige leeftijd te Utrecht in zijn huis achter de
Twijnstraat. Zijn echtgenote Anna Schut overleed op 15 juni 1725. Op haar
overlijdensakte staat uitdrukkelijk vermeld dat zij is overleden op de
buitenplaats genaamd "De Liesbosch". Zij liet één zoon na, Isaäcq. Haar
oudste zoon Adriaan was eerder overleden dan zijn vader en wel te Amsterdam.
Zijn weduwe, Anna Zeeuw, bleef achter met vijf dochters: Anna, Maria,
Adirana Catherina, Johanna Helena en Gerarda Cornelia. Isaäcq werd als
voogd over deze kinderen aangewezen. Anna was toen haar moeder
overleed reeds weduwe van Josua Lanoy. Als enige zoon kreeg Isaäcq de
buitenplaats "De Liesbosch" in zijn bezit, daar hij ook in het bedrijf van
zijn vader diens medewerker was geweest. Isaäcq en Ana van Oort, de
weduwe van Lanoy-broer en zus- maakten op 20 november 1725 hun
testament. Buiten een legaat aan hun zuster Helena, die gehuwd was met
Wilhelmus van Eenhoorn, zouden de bezittingen van de eerst stervende
overgaan op de langstlevende. Isaäcq van Oort overleed "als mondigh jong
man" op 5 1 -jarige leeftijd, op 28 juli 1734 in zijn huis achter de Weystraat. Ook
nu moesten Schout en Heemraden naar het "Liesbosch" om daar een schatting
te gaan verrichten. Er stond nu wel iets anders dan in 1667 en het zullen
waarschijnlijk ook wel een andere schout met heemraden geweest zijn.
Gewaardeerd werden "Seeckere huysiunghe ende hofstede mit syn tuinen
en wey en hooylant te samen groot dartien morgen laat vanouts genaemt
"De Liesbosch". Schout en Heemraden hebben dat alles nae des tyds
gelegenheid geestimeerd en geoordeeld waerdig te syn de somme van ses
dusent gulden". Bovendien werden nog 12 morgen land onder Laagraven
gewaardeerd op 1800 gulden. Het gehele grondoppervlak besloeg 25
morgen land onder Laagraven, plus 8 morgen land met daarop een stal
onder Westraven, over de Liesbosch (= aan de westzijde van de Vaartserijn)
tegenover het huis naast de herberg genaamd "de Sambre" dat werd geschat
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In 1668 kocht Adriaan van Oort "een seeckere huysinghe" en "maeckte" dat tot de bekende
buitenplaats Rotsoord.
Gezicht op het huis Rotsoord vanuit het westen.
Gravure van H. Tavenier, jaar van weergave 1785.
Gem. Archiefdienst Utrecht cat. no. T.A. PA 57.
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op 2500 gulden. Zo werd de weduwe Lanoy (Anna van Oort) eigenaresse van
inmiddels 6 huizen achter de Twijnstraat en de buitenplaats de Liesbosch. De
steenbakkerij achter haar ouderlijk huis (Twijnstraat) zette zij nog ruim twee
jaar voort, maar op 1 februari 1736 verkocht zij drie van de 6 huizen en het
"werkhuys" achter de Twijnstraat aan Mr. Cornelis Anthony van
Wachendorff. Het vierde huis verkocht zij hem op 1 november 1739. Aan
haar nicht, Adriana Catharina die in 1735 met genoemde Wachendorff was
gehuwd, legateerde zij het vijfde huis. Op 16 februari 1751 overleed Anna
van Oort weduwe Lanoy in haar huis in de Zuilenstraat. Opnieuw vervoegden
Schout en Heemraden zich naar de Liesbosch en schatten het landgoed op 400
gulden meer dan in 1734. De 8 morgen land aan de westzijde van de
Vaarteserijn tegenover de Liesbosch werden gewaardeerd op 1200 gulden,
dus 1300 minder dan in 1734. En zo werd via testament het echtpaar
Wachendorff-Van Oort de nieuwe bezitter van de buitenplaats de Liesbosch.
Het echtpaar Wachendorff heeft kosten nog moeite gespaard om de
buitenplaats te verfraaien, zodat het een zekere vermaardheid genoot in de
wijde omtrek. Deze bekendheid werd nog vergroot door een zekere Gerard
Muyser, een dichter, die regelmatig op "De Liesbosch" vertoefde om daar te
genieten van de rust en de schoonheid van de natuur die de buitenplaats
omringde.
De Liesbosch in proza.
Gerard Muyser was de zoon van de Amsterdamse koopman Jan Muyser,
eigenaar van de buitenplaats Endehout. Gerard vestigde zich in 1748 te
Utrecht en huwde op 16 september 1749 met Geertruy Roscam. Hij overleed
op 5 november 1757 op St. Janskerkhof en werd te Amsterdam begraven. In
175 1 had hij een bundel "mengeldichten" van zijn hand het licht doen zien en
driejaar na zijn dood verscheen zijn "nagelaten poezy" waarin was
opgenomen het hofdicht over de Liesbosch en een kopergravure van de
buitenplaats 2
Het echtpaar Wachendorff heeft toch niet erg lang van hun buitenplaats
2 Het hofdicht uit de "nagelaten poezy" over "De Liesbosch" werd opgedragen aan Den

Weledelen wel eerwaarder Heer Mr. Cornelis Anthony van Wachendorff. Decaan van St. Jan
Hoogheemraad van den Leckendijk Bovendams. enz enz. Het hofdicht omvat 67 coupletten
met daarbij een kopergravure van het huis "De Liesbosch", gemaakt door J.C. Philips naar
een tekening van D. van der Burg.
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Hofdicht.
DEN WELEDELEN WEL EERWAARDEN HEER
Mr. CORNELIS ATHONI VAN WACHENDORFF.
DECAN VAN ST. JAN,

Hoogheemraad van den Leckendyk Bovendams.
ENZ. ENZ. ENZ.
TOEGEZONGEN.
't Lust me in deeze vrije streeken,
Onder schaduwryke blaën
Van een ryzige Ipenlaan,
't Koopziek stads gewoel ontweeken;
Al het oog verrukkend schoon,
In natuurs bespiegelingen,
Van HET - LIESBOSCH op te zingen,
Op een nederigen toon.
't Belge u niet dat 'k u koom groeten,
Wakkre Landheerl braave Vrouwl Ik
verlaat myn steégebouw,
Om op 't land u bly te ontmoeten.
Is myn stoutheid ook te groot?
Heb ik hier in iets misdreven,
Wilt, ei wilt het my vergeeven;
'k Stel my aan uw heusheid bloot.
Dan... wat vreugd! ik zie de straalen,
Van uw beider aangezicht
Vriendelyk op my gericht, Met
een lachje nederdaalen.
Nimmer zag ik blyder stond; Vond ik
meer oplettende ooren Om myn
veldzang aan te hooren,
Op het ondermaansche rond.

De eerste 3 coupletten van het uit 67 coupletten bestaande hofdicht dat Gerard
Muyser vervaardigde over De Liesbosch.
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kunnen genieten. Op 14 mei 1754 overleed Adriana Catharina, haar
man en twee kinderen achterlatend. Ook van deze gebeurtenis had
Gerard Muyser, die van edel dichtvuur blaakte, een gedicht geschreven
van 6 coupletten:
"Op het afsterven van vrouwe Adriana Katharina van Oort,
echtgenoote van den Heere Mr. Kornelis Anthoni van
Wachendorff; decan van St. Jan, enz. enz.
6 LIESBOSCH! dat voor weinig dagen,
In 't oogverrukkend' jaarsaizoen,
U zaagt bekleed met jeugdig groen
Tot 's landsheers vreugd en welbehagen:
Leg nu die pronksieraden neêr.•
Uw braave landvrouw leeft niet meer!
De dood heeft ons dien schat onttogen!
Gods liefde, die haar hart ontvonkte in Hemelmin,
Voerd' boven lucht en starrenboogen
Haar ziel 't paleis der zaalgen in.
Wie stort geen heette traanenbeeken,
Op 't hooren van deez droeve maar?
Wat zwaare slag wordt elk gewaar!
Men zucht, men schreit in LIESBOSCHS streeken.
Het eertyds jeugdig groen besterft,
Nu elk KA TRYNE's deugden derft!
De vreugd ontvlucht deez klaverzoomen!
S Onverzoenbre dood, medogenloos van aart,
Ons hebt ge een prinkjuweel ontnoomen,
KA TRYNE, elks liefde en achting waard.
Te vroeg ziet gy den glans verduistren
Van ~'volmaakte huwlykskroon,
Dat puik gesteent ; zo êe4 zo schoon,
ó WA CHENDORFF! van gloed ontluistren,
Geen wonder dat nu 't kristallyn
Veel trager in den strybren Ryn
De boorden schuurt langs LIESBOSCHS dreeven:
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Dat ons in 't boomryk bosch de schelle nachtegaal,
Wen zy door 't schomlend loof komt zweeven,
Ontzegt heur zoete tovertaal!
Hoe gaat ons 't zwaar verlies ter harte,
ó Eeuwige eer van LIESBOSCHS oord,
Wier deugd een ieder heeft bekoord!
Wy neemen deel in 's hof heers smarte,
Hoe menig weesje klaagt en zucht
Terwyl zyn voedstermoeder vlucht?
Waar vindt het troost? waar mededogen?
Schrei vry, het voegt u thans, maar wanhoop echter niet,
Gy ziet heur beeld noch voor uw oogen;
Haar dochter kent ook uw verdriet.
Schoon wy dan alle uw' gaaven derven,
ó KA THARYN! ó roem van 't Sticht!
Die elk door weldoen hebt verplicht,
Uw naam zal nimmer by ons sterven.
De godsvrucht, die uw ziel bezat,
Wees u den weg naar Salems stad.
De reine liefde ontvonkte uw zinnen.
Gy had geleert, VAN OORT, ó welk heldinnestuk!
De dood kloekmoedig te overwinnen,
Tot vordering van uw geluk
En gy, die in myn laage zangen
Welêer geroemd zyt om uw trouw,
ô WA CHENDORFP verzet de rouw;
Veeg af de traanen van uw wangen.
Beur op uw neêrgeslage kroost.
De Heilvorst zy uw aller troost.
Zyn wil moete onze keur volmaakten.
Uw' KATHARYNE zweeft om hoog voor Goëls troon.
Daar mag ze in zuivre liefde blaaken;
Hier leeft ze in dochter en in zoon.
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Advertentie in de Utr. Courant over de publieke verkoop van De Liesbosch op 3
septemM 1808.
Bericht in de Utr. Courant dat de publieke verkoop niet doorgaat.
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In april 1757 trad de dochter, Gerarda Alexandria Wachendorff in het
huwelijk met Christiaan Anthony Looijen. In dat jaar overleed op 28
november "de landheer" Mr. Cornelus Anthonius van Wachendorff.
Behalve zijn gehuwde dochter liet hij een minderjarige zoon Isaäcq Gerard
achter.
De buitenplaats werd te koop aangeboden. In de "Utrechtsen Courant"
van 13 maart 1758 wordt melding gemaakt van de verkoop op zaterdag 18
maart ten huize van Jan Stevens "Kastelein in 't keizerlijke Wapen ageer
den Dom van een vermakelijke buitenplaats genaamd "De Lesbisch".
In de publieke koopkondities luidt de omschrijving als volgt:
"Eerstelijk een fraje en welgelegde plaisier off buitenplaats, bestaende in
een logeable huysinge met verschijde vertrekken een thuynmanswoning,
koeystal daghuurdershuysje, steene speelhuys en groote thuyn, beplant met
allerley soorte van fijne vrugtbomen en voorts is eenig lant, bepoot met
bosch en houtgewas, te samen omtrend groot twee mergen, gelegen onder
den geregte van laagraven, aen de oostzijde van de Vaartserijn, een halfuur
gaens van de stad Utrecht. Aan de westzijde van de vaarteserijn een
koetshuys met stal met drie voetland in de rontte. De koper der
buitenplaats moet boven den koopprijs nog 300 gulden betalen, voor
ornamenten bestaande in beelden, twee grotwerken, de sitbanken,
broeybakken met de glasen, snoeybank papieren ramen, viskaar, een
visschuytje, roeyschuytje en praam. Verder nog bloempotten en thuyngereedschap":
Koopster is Cornelia Johanna Ravenstein, weduwe van Cornelis Nagtglas
Janszn. Voor 2950 gulden wordt zij de eigenaresse van "De Liesbosch".
Bovendien kocht zij nog 13 morgen wei- en hooiland en nog eens 6 morgen die
de buitenplaats omgaven, voor een som geld van 3800 gulden.
Veranderingen.
De koopster had met haar aankopen een bepaald doel voor ogen. Zij gaf op 15
april 1758 aan houtkoper Hendrik Versteegh opdracht om het terrein achter
de buitenplaats bouwrijp te maken en daar twee steenovens te bouwen, met
loodsen en kappen. Het huis zelf moest met twee vertrekken vergroot
worden. Dit alles hield dus in dat de bomen gerooid moesten worden,
vijvers en sloten gedempt of nieuwe gegraven en op het achter gelegen
weiland verschenen aarddammen. Er werden ook werkvelden en tasvelden
aangelegd. Daarbij kreeg Versteegh de opdracht om land te
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kopen om de benodigde steenaarde af te graven. En dit kostbare gebeuren
moest dienen als huwelijksgeschenk voor Jan Nagtglas, zoon van de
weduwe. Jan Nagtglas trad op 29 september 1758 in het huwelijk met
Jacoba Versteegh. Aan de Heemraden van Laagraven werd toestemming
gevraagd en gekregen voor het doorgraven van de rijndijk aan het einde van de
voorste hof van "De Liesbosch" om daar een vletsloot te mogen leggen. Zij
kreeg de vergunning op voorwaarde dat de polder tegen overstroming
beschermd zou blijven. Op 24 november 1758 verscheen de weduwe Nagtglas
voor het gerecht van Laagraven en verzocht om hofstede "landerijen ende
getimmerde huysinghe en 6 woningen met de steenovens" op naam van haar zoon
te zetten, zoals in het huwelijkscontract was bepaald. Met al deze veranderingen
zal "De Liesbosch" er als buitenplaats niet op vooruitgegaan zijn. Het huwelijk
van Jan Nagtglas en Jacoba Versteegh was helaas van korte duur. Op 21
september 1761 overleed Jan, vrouw en twee kinderen (zoontjes)
achterlatend. Van de nood een deugd makend trad de weduwe op l 9 juli 1762
in het huwelijk met Jacobus Johannes Ravestein. Deze werd nu bezitter van "De
Liesbosch". Jacoba Versteegh overleed 20 maart 1783. Ravestein bleef het
steenbakkersbedrijf voortzetten. Dit echter niet zonder bezwaren: toen hij op
7 mei 1788 aan zijn stiefzoon Hendrik Willem Nagtglas Versteegh (wiens
oudere broer overleden was) een schuldbekentenis overhandigde voor zijn
vaders' versterf, het aandeel in de nalatenschap van zijn broer de erfportie hem
toekomende uit zijn grootmoeders nalatenschap (Cornelia Johanna
Ravenstein) en voor zijn deel van de door zijn moeder nagelaten bezittingen
tesamen een bedrag van 8698 guldens- moest die acte door een derde getuige
ondertekend worden "wegens blindheid van den heer comparant". Hij overleed
25 april 1799 te Utrecht waar hij woonde in de Domsteeg. Op 31 augustus 1799
vindt er een publieke verkoop plaats van "De Liesbosch" ten huize van W.
Koff, castelein achter de Dom. Nieuwe eigenaar wordt Willem Jacob van
de Graaf, oud Gouveneur van Ceylon, voor een prijs van 23.300 gulden.
Lang heeft laatstgenoemde niet van zijn bezit kunnen genieten, ; want op 10
december 1804 kwam hij te overlijden. Nieuwe eigenaar wordt de jongste
zoon uit het tweede huwelijk van Willem Jacob van de Graaf.

3 Willem Jacob van de Graaf had van Willem Michael Donckers een som geld geleend van
14.000 karolische guldens ten behoeve van de aankoop van "De Liesbosch". Deze hypo
theekakte passeerde ten overstaan van het gerecht van Utrecht in 1800.
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Hij was tweemaal gehuwd geweest, eerst met Agnieta Clara Samlant, daarna
met Christina Elizabeth van Angelbeek. Uit het eerste huwelijk waren twee
zoons geboren, waarvan er een in Lexington Kentucky in de V.S. woonde, de
ander, Dirk Cornelis was op 14 april 1801 in Utrecht overleden. Uit zijn tweede
huwelijk had hij vijf kinderen: De oudste van deze vijf, Johan Christiaan Gerard
overleed als student op 26 maart 1797 te Utrecht, Sebastiaan Christiaan was
advocaat in Amsterdam, Hendrik Jan was secretaris van de stad Alkmaar en
Frederik Jacob hielp hem de steenbakkerij voeren, en woonde ook op "De
Liesbosch". Door "veelvuldige" omstandigheden kon de boedel en
nalatenschap niet finaal gescheiden worden. Frederik Jacob werd dus de nieuwe
eigenaar van steenfabriek en de buitenplaats, doch niet voor lang want op 27
augustus 1808 verkoopt hij de buitenplaats met engelse tuinen en houtgewas,
bos en steenbakkerij aan Willem Carel Pieter de Geer van Oudegein. Bij de
koop waren koetshuis en stal aan de overzijde van de vaartserijn inbegrepen,
benevens het recht van afgrift van 300 roede bouwland "agter de muuren van
oudwijk" en van 3
morgen en 1751/2 roeden elders onder Abstede. Voor 27000 gulden was De
Geer de nieuwe eigenaar geworden. Op 4 november 1808 werd Jan Jacob
baron de Geer, de oudste zoon van de eigenaar, speciaal gemachtigd "omme
te regeeren en te administreren de steenbakkerij".
Financiële problemen.
Dit had te maken met het feit dat de financiële omstandigheden van de nieuwe
eigenaar niet bepaald rooskleurig waren. De ridderhofstad Oudegein,
waarvan hij ook eigenaar was, in 1808 belast met een hypotheek van 30000
gulden, in 1811 met nog eens 6000 en in 1814 met nog eens 5500 gulden.
De steenbakkerij werd bij aankoop belast met 4000 gulden en later nog eens
met 7500 gulden. Dat werd in 1812 weer gedaan met 4000 gulden. Dit alles
tesamen moesten samen met vijf blokken tiend, in 1811 belast met 6000 gulden
en dienen als onderpand. Op 18 november 1815 werd opnieuw een bedrag van
14000 gulden opgenomen. De Geer zag zelf wel in dat het niet langer
verantwoord was zo door te gaan en verkocht in 1816 "De Liesbosch" voor
een wel heel slechte prijs van 13300 gulden aan George Lodewijk Lepeltak.
Drie maanden daarvoor, in augustus, had De Geer reeds geprobeerd huis en
steenbakkerij te verkopen. Maar zij waren ingezet op slechts 15.600 gulden en
bij afslag met 750 gulden opgehouden (voor de "materialen van de
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Twee bladen van het koopcontract tussen Frederik Jacob van de Graaf als verkoper en Heer
Willem Carel Pieter de Geer van Oudegein als koper van de Liesbosch.
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De Liesbosch hing als het ware als een financiële molensteen om zijn nek.
De advertentie zoals De Geer deze had laten plaatsen in de Utr. Courant van Augustus 1815.
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steenbakkerij" zou de koper bovendien 600 gulden hebben moeten betalen.)
Ondanks de aanlokkelijke beschrijving van het huis, waaruit valt op te maken
dat het huis 12 kamers bevatte, meestal modern behangen, een zeer goede
keuken, twee kelders, ruime zolders en met een dienstbodekamer. Verder waren
er behalve de tuinmanswoning drie schuren, een grote moestuin en een nieuw
aangelegde Engelse tuin. Er was een boomgaard, houtgewas, een goudvisvijver
en, wat heel belangrijk was, een alleraangenaamst uitzicht "over den
Vaarteserijn en de rijweg naar Utrecht met een zeer ruim veldzicht". De
steenbakkerij heette vanouds zeer gerenommeerd en welbeklant. De grootte was
3 morgen en 300 roeden. Van de stalling werd gezegd dat er 6 paarden hun
verblijf konden hebben. Het lukte echter niet het te verkopen. De nieuwe
eigenaar George L. Lepeltak was gehuwd met Anna Jacoba Schele, aan wie hij
in 1832 bij testament al zijn goederen vermaakte. Het echtpaar was kinderloos.
De vrouw overleed op 8 mei 1855 te Arnhem. Een jaar vóór zijn overlijden
echter, op 30 april 1854, had Lepeltak het landgoed en de steenbakkerij samen
3 bunder, 55 roeden en 70 ellen groot verkocht aan Gideon Mari van de Graaf,
Oostindisch ambtenaar, en Josephus Livius van Toll, eigenaar van een
suikerfabriek op Java. Beide heren waren in Amsterdam woonachtig. Zij
waren maar kort eigenaar, want op 2 mei 1856 verkocht J.L. van Toll, die de
buitenplaats bewoonde en het bedrijf beheerde, het huis en de steenbakkerij aan
Willem Jan Mijnlief, aannemer in Gouda. Op het moment dat Mijnlief het
bedrijf overnam waren er 37 personen aan het bedrijf verbonden. 4 Er werkten
17 volwassen mannen en 8 vrouwen. De mannen verdienden een weekloon dat lag
tussen de f 2,70 en de f 7,20 al naar gelang de geleverde prestaties. De
vrouwen deden vast werk, meestal voorbereidende werkzaamheden waar een
bedrag van f 2,70 per week mee werd verdiend. Dan had men nog 8 jongens en
4 meisjes in de fabriek aan het werk, welke een loon(tje) verdienden dat lag
tussen de f 0,75 en f 3,00. Deze mensen -soms complete gezinnen- waren met z'n
allen druk om het productieproces van de steenbakkerij gaande te houden. Het
waren werkdagen van 14 tot 16 uur en de leef- en werkomstandigheden
waren erbarmelijk. 5
4

Naast het personeels-bestand wat de steenfabriek in bedrijf hield waren er nog; een tuinman, een
tuinmansknecht, een eerste en een tweede dienstmeid in dienst.
5
Van de erbarmelijke leef- en woonomstandigheden maakt o.a. Dr. G.J. Teljer 17981880 melding in zijn boekje uitgegeven in 1867 i.v.m. de cholera epidemie die o.a. in 1866
Jutfaas trof. In dat jaar waren door deze gevreesde ziekte 59 sterfgevallen te betreuren
waarvan 17 steenovengasten.
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Opgaaf van de medewerkers van de vermelde bedrijven in het jaar 1871.
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Kinderarbeid was heel normaal en gewoon bittere noodzaak. Ook de
fabricage van tegels en stenen was seizoen werk, dus als gezin moest men
trachten in het zomerseizoen wat te verdienen en te reserveren voor het
najaar en het winterseizoen. Dit was meestal onmogelijk; de mensen of
steenovengasten zoals ze in de volksmond genoemd werden, verdienden te
weinig om van te leven, maar te veel om van dood te gaan. Regelmatig
moest het Gemeentebestuur van Jutfaas in lange en strenge winters te hulp
schieten door het verstrekken van wat extra rantsoenen. Zo werd er in de
winter van 1830 om maar een voorbeeld te noemen 30 mud aardappels
ingekocht door het Gemeentebestuur, om deze aanonvermogenden en hongerlijdenden te verstrekken of tegen een verminderde prijs te verkopen.
Ondanks de slechte leef- en arbeidsomstandigheden haalde men op de
steenfabriek van Mijnlief een jaarproductie van ruim 2 miljoen stenen (1856).
Volgens het jaarverslag leverde Mijnlief ("De Liesbosch") ook

Het huis "De Liesbosch" in de tijd dat Jan Willem Mijnlief het bewoonde. (dhr. en mevr.
Mijnlief staan voor het huis)
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steentjes aan overzeese gebiedsdelen en daar werden beste prijzen voor
gemaakt. De zaken gingen goed op "De Liesbosch", waarop Willem Mijnlief
ook de Utrechtse Faience Tegelfabriek op het Rotsoord aankocht, welke
gelegen was aan het einde van de Helling. De leiding van "De Liesbosch"
draagt Mijnlief dan over aan zijn zoon Jan Willem, die op 29 april 1862 op
de buitenplaats "De Liesbosch" geboren was. In mei 1888 doet Mijnlief een
verzoek aan de Gemeenteraad van Jutfaas tot het in bedrijf mogen nemen van
een stoomketel. Op diverse steenfabrieken in de omgeving had men zo'n ding al
in bedrijf en dat leidde tot goede bedrijfsresultaten.6 Op 15 juli 1891 deelt W.J.
Mijnlief in een raadsvergadering mee dat hij zich als "oudste wethouder" en na
bijna 25 jaar in de Gemeenteraad zitting te hebben gehad, niet meer voor een
nieuw termijn beschikbaar wil stellen. De tijd en de ontwikkelingen staan niet
stil en zo wordt in 1916 de steenfabriek weer aangepast aan de nieuwste
technieken. Sinds 1915 heeft men het gemak van electriciteit en in 1916 wordt
de oven omgebouwd tot "ringoven", de zogenoemde overslaande vlamoven. 1
Daarna gaat men over op de productie van handvormstenen. Waarschijnlijk, al is
dat moeilijk aan te tonen, hebben al deze veranderingen het bedrijf geen goed
gedaan. Of was het personeel daar niet klaar voor? Of zat het probleem in de
leiding? Een feit is dat er op 18 mei 1926 een staking uitbreekt op "De
Liesbosch". In deze tijd verbaast dat niemand, maar voor die tijd was dat nogal
wat; verzet tegen de leiding, hoe durven ze! Op te maken uit de beschikbare
gegevens blijkt "dat de stakers zeer verbitterd zijn tegen den bedrijfsleider den
heer V. die hun inziens ontactisch tegen het personeel optreedt. De bedrijfsleider
had mensen in dienst genomen die dezelfde dag wegliepen of weer hun ontslag
namen, aangezien het werken hun aldaar onmogelijk werd gemaakt. En zo
bleek dat de afgelopen zaterdag geen lonen waren uitbetaald! De eigenaar dhr.
J. W Mijnlief vertoeft in het buitenland sinds enige weken. "Op 4 j uni 1926 is er
6 Op 1 september 1849 vroeg Samuel Tierie aan het Gemeentebestuur van Jutfaas of hij een
stoomwerktuig mocht oprichten voor zijn lijnoliefabriekje.
Reeds in 1948 had hij een verzoek gedaan maar dat was toen afgewezen.
Op 29 september 1856 is het H.M. Ravenstein, die een verzoek doet om een stoomketel te
mogen plaatsen op zijn fabriek voor muursteentjes genaamd "De Nijverheid". Jan Vroesom de
Haan kreeg op 24 juni 1861 toestemming om een stoomwerktuig op te richten. Deze
drie personen waren de koplopers op het gebied van de vooruitgang. Daarna volgden
vele anderen.
7 Een ringoven is een langgerekte ringvormige tunnel oven, die voor continu bedrijf in de
steenbakkerijen in bedrijf is.
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Het huis "De Liesbosch" vanuit het N.W. te zien, met rechts de Straatweg Utrecht-Jutfaas.
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een nieuwe fase in de staking ingetreden, omdat de bedrijfsleider de stakers die
de woningen op het fabrieksterrein staande bewonen, heeft aangezegd deze te
ontruimen. 8
Als er niet spoedig wat gebeurt worden er 20 gezinnen dakloos. In Jutfaas en
omstreken volgt men met belangstelling de ontwikkelingen op "De Liesbosch". Er worden spontaan gelden ingezameld, waarop broodbakker C. van
den Berg te Jutfaas de stakers van gratis brood voorziet. Hij levert op 10 juni 75
broden aan de stakers die het onderling verdelen. Omdat er een patstelling
is ontstaan biedt burgemeester Mr. J.M.M. Hamers aan om te bemiddelen, wat
door beide groepen wordt aanvaard. Nadat onder de leiding van de
burgemeester met de directie van "De Liesbosch' en de stakers is overlegd
heeft men besloten om het werk weer op te vatten, maar toen was het al 22
juni. Een staking dus van 18 dagen!
Drinkwater.
Ook kwamen er problemen met de drinkwatervoorziening. Het duurde tot ver in
de jaren 20 voordat men op Hoograven drinkwater had. Rond 1929 telde
Hoograven ± 2000 zielen, die gebruik moesten maken van één Nortonpomp. De
leidingpomp was aan het begin van de Laagravenseweg geplaatst, wat inhield
dat de bewoners van "De Liesbosch" 2 km. moesten lopen voor drinkwater.
Wat dan inhoudt dat, meestal de vrouwen, met emmers, potten en pannen gevuld
met water datzelfde eind weer naar huis moesten lopen!
Dan staat er intussen in de Jan van Arkelstraat een welpomp en deze moet aan
50 gezinnen water leveren. De kwaliteit van het water is zo slecht, dat het
lijkt op modderwater, dit afgezien van de tijd dat het ding veelvuldig wegens
een defect niet kan worden gebruikt. Als er na veel strijd in de jaren 30 op
Hoograven dan toch drinkwaterleidingen worden aangelegd wil men op "De
Liesbosch" weer niet erg meewerken omdat het gaat om een flinke investering.
Waarschijnlijk zijn dit soort dingen toch wel tekenen aan de wand, want de
bedrijfsvoering op "De Liesbosch" loopt langzaam terug. Als in 1939 Jan
Willem Mijnlief komt te overlijden is er een enige bedrijfsactiviteiten weinig
sprake meer en het bedrijf komt stil te liggen.
8 Enkele namen van medewerkers die tot de sluiting van het bedrijf in de huisjes op het
fabrieksterrein hebben gewoond en gewerkt: Hannes Lid, Weert de Bont, Klaas van der
Maru, Kees en Thijs Rosewey en de fam. Filippie. In het bazenhuis woonde Jantje de Jager
met de bijnaam "De kikker".
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Het verval.
Het huis komt leeg te staan en raakt in verval en kreeg een troosteloze
aanblik. In 1941 werd overgegaan tot publieke verkoop. Het huis en de
steenfabriek werden in 6 percelen verdeeld en werd bij opbod als totaal
ingezet op 43100 gulden. Op 6 juni 1941 had de afslag plaats. Nadat eerst alle
roerende goederen waren verkocht, werd de afbraak der gebouwen verkocht.
De opbrengst van 34560 gulden werd bij het afmijnen niet verhoogd.
Tenslotte werden de terreinen met de gebouwen, opstallen en algehele
inventarissen van fabrieken, herenhuis in massa verkocht voor 139829,20
gulden. Eigenaar van dat alles was geworden de heer H.J. van Heuzen uit
Baarn. Het enige wat van de eens zo bewonderde buitenplaats is
overgebleven is de gevelsteen van het huis die in opdracht van Gerard van
Oort was vervaardigd. Deze steen hangt in de museumtuin van het Centraal
Museum te Utrecht tegen een gevel. In 1947 werden de laatste overblijfselen
van het huis met de grond gelijk gemaakt. Ook van de fabriek is nu niets
meer over dan alleen wat muren. 9 Volgens de verslaggever die de veiling in
het stadsnieuws moest beschrijven was het een glorieus einde onder de
veilinghamer. De geschiedenis kennende van "De Liesbosch" kan ik deze
mening niet delen.

9

Nadat het huis was gesloopt hebben nog diverse bedrijven de voormalige
steenfabriek in gebruik gehad zoals, Beton Industrie U.B.I., Bouwmaterialenhandel Van den Burg, Standbouw
Bredero en als laatste de zandzeverij Tergouw uit Utrecht.
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Bronvermelding

•

•

Inventaris van het archief van de fam. Teljer. Samengesteld door de werkgroep archief en
documentatie van de Historische Kring Nieuwegein, uitgegeven 1980.
Archief voormalige gemeente Jutfaas. Inventarisno 1.272 - 1.273 - 2.152 - 2.153 - 2.159
- 2209 - 2.241 - 2.355 - 3.611. en Gemeenteraadsverslagen periode 1830 - 1890.
Rijks Archief Utrecht Uit het kapittel St. Pieter inv.no 574 Uit het archief van het huis
Oudegein inv.no 150.
Gemeente archief Gorinchem Rechtelijke archief inv.no 370 fol. 28.
Geschiedenis van een buitenplaats en haar lofdicht door G. v. Klaveren Pz. Uitgave
jaarboekje Oud Utrecht 1947 - 1948.
Geschiedenis ener belangrijke cholera epidemie.

•

Gegevens opgetekend en op schrift gesteld door: Dr. G.J. Teljer n.a.v. de cholera epidemie
die o.a. in 1866 Jutfaas en omgeving teisterden.
Uitgave Kemink en Zoon 1867, Utrecht.
Div. jaargangen Utrecht in Woord en Beeld 1930 - 1931 - 1932.

•
•
•
•

•

Utrechtse Courant 1780 - 1850.

•

Jutfaas in het nieuws 1920 - 1929. Krantenberichten bijeen gebracht door: J. Schut.

Met dank aan de volgende personen:
Dhr. E. Muller voormalige directeur van het kadaster Utrecht.
P. Versteeg
J. van Bemmel
F. Landzaat
J. Broekhuizen
G. Fillippie
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Redaktiememo's
Nieuwe leden:
Openbare bibliotheek Centrum, Nieuwegein.
Openbare bibliotheek, Nieuwegein Zuid. Openbare
bibliotheek, Nieuwegein Noord. Mevr. C. DriegenHeijkamp, H. Kruyderlaan 28, Nieuwegein.
C. van der Hoff, Anemoonstraat 34, Nieuwegein. J.
Diemel, Hermelijnweide 4, Nieuwegein.

Bibliotheek
In het afgelopen kwartaal is de Kring in het bezit
gekomen van de volgende boeken:
8 delen Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche
Oudheden door Mattheus Brouërius van Nidek uit
1795.
Verslag Nederlandsche Muntwezen door: Dr. A. Vrolik
Roman Silver Coins deel 1 en II door: H.A. Seaby 75 jaar St.
Nicolaasschool te Jutphaas door F. Pouw.
Het archief van de familie Heereman van Zuydtwijck door: J.A.M.Y. BosRops,
Band I en II.
Tevens zijn aangekocht van het Jaarboek Oud Utrecht de jaargangen 1928,
1929,1930,1931,1934,1940, 1941, 1950 en 1963. Eveneens zijn gekocht 24
jaargangen van de Provinciale Almanak voor Utrecht, verschenen in de jaren 1929
t/m 1955.
Het "Verslag over den toestand der Provincie Utrecht in 1930" completeert de
aanschaffingen van het afgelopen kwartaal.
Alle boeken verkeren in een uitstekende staat en vormen een prima aanvulling van de
bibliotheek van historische boeken, die thans 350 exemplaren omvat.
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Anjerfonds
Van het Anjerfonds, waarvoor ook de Historische Kring Nieuwegein ieder
jaar actief collecteert, is een bijdrage van f 5.000,- ontvangen, welke
bestemd gaat worden voor de inrichting van het museum in de "Kinderboerderij".
Bijdrage ABN
Door de ABN is in mei jl. een geldautomaat geplaatst in de vestiging aan de
Poststede. De automaat werd in werking gesteld door de voorzitter van de
Historische Kring Nieuwegein, de Heer P. Daalhuizen.
In verband hiermede werd hem door directeur Dreeuws een cheque t.b.v. het
museum aangeboden voor een bedrag van f 1.000,-.
Museumcollectie
Ten behoeve van de collectie voor het Historisch Museum Nieuwegein
ontving de Historische Kring van de heer R.M. Veldhuizen uit Coevorden
enkele bijzonder aardige gebruiksvoorwerpen, een werkstuk en een portret met
levensbeschrijving van de musicus Cornelis Galesloot.
De musicus Cornelis Galesloot, geboren in de vorige eeuw, woonde en
werkte lange tijd in het dorp Jutphaas. Hij overleed in 1939. Het aan de
Historische Kring geschonkene bestaat uit een dirigeerstok voor repetities, een
concert-dirigeerstok van donker tropisch hout met ivoren knoppen, een tweetal
handgeschreven partitueren van muziekstukken voor koor, orkest en klavier uit
1920 en een portret van de musicus.
Voor de museumcollectie van het in 1989 te openen Historisch Museum
Nieuwegein zijn allerhande voorwerpen welkom, die betrekking hebben op
inwoners, bedrijfsleven, kerkelijk leven en bestuur van de dorpen Vreeswijk en
Jutphaas. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet op de eerste plaats om kostbare
stukken uit de middeleeuwen of uit bijvoorbeeld de Romeinse tijd. -Juist
eenvoudige gereedschappen en voorwerpen uit het ambachtelijke, dat zo
kenmerkend was voor de beide dorpen en daterend uit de tijd tot zo'n 'dertig
jaren geleden zijn zeer welkom. Precies dat soort artikelen moeten -tesamen
met oudere materialen en afbeeldingen- in de vaste museum'collectie voor
de afdelingen Vreeswijk en Jutphaas de eigenheden van de (dorpen
"presenteren" aan de huidige bewoners van Nieuwegein.
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Voorwerpen kunnen worden geschonken of in bruikleen worden afgestaan. Elke
schenking of bruikleen wordt in ontvangst genomen tegen afgifte van een
verklaring van ontvangst, waarin voorwaarden voor de schenking of bruikleen
worden vermeld. Contactadres voor de museumcollectie:
A. Pijpker, telefoon 03402-31637
of
P. Daalhuizen, telefoon 03402-38633
Beschrijving Historie Nicolaaskerk
Door de Historische Kring is een samenvatting gemaakt van de wetenswaardigheden van de Nicolaaskerk, zoals die zijn beschreven in een boek uit
1906 door de bouwer van de kerk, Mgr. G.W. van Heukelum.
In de samenvatting is een overzicht gegeven van alle historische kunstwerken
in de kerk, zijn die kunstwerken nader beschreven en dat op een zodanige
wijze dat u de kerk op een goede manier kunt bezichtigen met deze
"handleiding".
Door overmaking van f 5,00 op giro 410894 t.n.v. P. Daalhuizen kunt u de
beschrijving verkrijgen. Bij betaling te vermelden: Historische KringRondleiding Nicolaaskerk.
Otto Pijpker
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GENEALOGIE
door: Henk van Wiggen
Genealogie is de wetenschap van de op afstamming berustende betrekkingen
tussen mensen.
Bijna ieder mens blijkt vroeg of laat geïnteresseerd te zijn in zijn voorouders.
Ongeveer 40.000 Nederlanders zijn momenteel op één of andere wijze bezig met
naspeuringen naar hun familie en zijn daarom lid van genealogische
verenigingen of koper van handleidingen voor genealogisch onderzoek. In de
ons omringende landen is dit beeld niet anders.
De oudste vorm van genealogisch onderzoek is mondelinge overlevering. Er
zijn grote delen van de wereld waar dit nog steeds de enige vorm is. Een fraai
voorbeeld daarvan wordt beschreven in de (ook verfilmde) bestseller 'Roots"
(1977) van Alex Haley. De mondelinge traditie in een Amerikaanse
negerfamilie bleek bij nader onderzoek vrijwel waterdicht aan te sluiten bij
een verhaal dat al eeuwenlang in een Afrikaanse stam werd doorverteld. In
onze westerse wereld is het iets gemakkelijker. Al in de middeleeuwen
werden rechtshandelingen schriftelijk vastgelegd: het Concilie van
Trente (1545-1563) schreef voor dat Rooms-Katholieke dopen en
huwelijken door kerkelijke functionarissen moesten worden ingeschreven in
registers, een gebruik dat na de reformatie door de Protestantse kerken werd
voortgezet. In de 19e eeuw ontstond in bijna geheel Europa een vrijwel
waterdicht systeem van bevolkingsboekhouding. (In Nederland de
Burgerlijke Stand vanaf 1811 en het Bevolkingsregister vanaf 1850).
Genealogie is een bezigheid waarbij iedereen resultaten kan behalen, ongeacht
kennis en ervaring.
Wie de geschiedenis van zijn familie wil nagaan, moet bij zichzelf beginnen en
niet bij een toevallig bekende illustere naamgenoot uit vroeger tijd. Dat begin
bij het begin heeft tot gevolg dat honderden bezoekers in archieven steeds
maar weer dezelfde registers van de Burgerlijke Stand of doop- en
trouwregisters raadplegen.
Hoewel de archieven zich in de jaren zeventig door middel van folders als
'supermarkten van de historie' hadden gepresenteerd, leidde de bediening door
de toenemende belangstelling tot problemen. Want de archieven mochten dan
vergelijkbaar zijn met welvoorziene winkels, supermarkten waren het niet.
De te leveren waar bleef in het magazijn en werd pas op
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verzoek van de cliënt te voorschijn gehaald. Het aan- of afdragen van de
registers kostte veel tijd en mankracht en veroorzaakte, met de raadpleging zelf,
sterk verhoogde slijtage van de archivalia.
Sommige veel geraadpleegde indices, zoals de tienjarige tafels op de burgerlijke stand, werden daarom in fotokopie in de studiezalen geplaatst. Later
volgden ook doop-, trouw- en begraafregisters (DTB-registers), gefotocopieerd
of verfilmd, en vervolgens begon de verfilming van de burgerlijke stand.
Het Centraal Bureau voor Genealogie is gevestigd te 's-Gravenhage. Hoewel
er over iedere familie wel iets te vinden is en de medewerkers in de.
studiezalen erop zijn ingesteld ook beginnende bezoekers wegwijs te maken,
zal menigeen die bijvoorbeeld in Friesland woont en weet Friese voorouders
te hebben of waar dan ook in zijn streek van herkomst woont, in de eerste plaats
zijn schreden richten naar de archieven in de eigen omgeving en een bezoek
aan het Centraal Bureau voor Genealogie voor later op het programma zetten.
Historici en archivarissen hebben soms de neiging alle bezoekers die naar hun
voorouders vragen te rangschikken onder de noemer 'genealogen'. Maar dat
onderscheidt de nieuwkomer niet van de geroutineerde, deskundige
onderzoeker en draagt er daarom niet aan bij de genealoog voor de historicus
als een serieuze gesprekspartner te zien. Evenmin als ieder die een hond heeft
tot kynoloog bestempeld kan worden, is iedere voorouderverzamelaar een
genealoog.
Voor velen hebben echter de eerste schreden op het pad van de genealogie
geleid tot meer. Als men aan het goede adres is en enig resultaat boekt, roepen
de gevonden gegevens nieuwe vragen of en ook die probeert men op te lossen. Zo
zijn vele duizenden Nederlanders min of meer regelmatige bezoekers van
studiezalen geworden. Een groeiend aantal van hen ontwikkelt daarbij een
diepere en bredere interesse in de geschiedenis van de eigen leefomgeving of die
van het voorgeslacht. Verdienstelijke stamboomonderzoekers -genealogen dusworden in vele gevallen tevens verdienstelijke amateur-historici.
Een indicatie van het aantal personen dat systematisch te werk wil gaan en zich
verdiept in een handleiding voor genealogisch onderzoek, geven de
verkoopcijfers van'Op zoek naar onze voorouders' door W.Wijnaendts van
Resandt (6e druk 1984), 'Stamboomonderzoek' door A.J. van der Tang (1981,
3e druk 1983) en de 'Handleiding voor genealogisch onderzoek in
Nederland' door J.C. Okkema (1985, 3e druk 1986).
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Uit bezoekersaantallen en oplagecijfers blijkt dat de beoefening van de
familiegeschiedenis in de jaren tachtig een explosieve groei doormaakt. Wij
staan nu, anno 1988, aan het begin van een nieuwe periode van
toegankelijk maken. Met behulp van de computer moet het mogelijk zijn
om in de komende decennia geheel nieuwe bestanden open te leggen en
naam-indices te vervaardigen die veel grotere perioden en regio's beslaan
dan de huidige klappers. Bij het toegankelijk maken van zowel onderzoeksresultaten als bronnenmateriaal wordt in toenemende mate de computer
ingeschakeld. Automatiseringsdeskundigen onder de amateur-genealogen
spelen de hoofdrol bij het exploreren van het terrein. Het genealogisch
onderzoek zal hierdoor enerzijds gemakkelijker worden, maar zal zich
anderzijds kunnen verdiepen, daar van een willekeurig echtpaar uit het
voorgeslacht veel meer gegevens te voorschijn zullen komen. De
'familiegeschiedenis', de 'aangeklede genealogie' heeft nog een grote
toekomst voor zich.
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MONUMENT IN BEELD
door: J. van Egdom en P. Daalhuizen

Op het uithangbord aan de gevel van Café De Zwaan
aan de Herenstraat prijkt het jaartal "Anno 1790". Als
zodanig is het vanouds bekende café, vroeger hotel
"De Zwaan" een monument. De aangegeven
stichtingsdatum op het uithangbord is echter niet
correct, omdat "De Zwaan" als herberg veel ouder is.
In de zeventiende eeuw heeft op
Het Sluisje een vrij grote bierbrouwerij gestaan, "De Zevenstar". Blijkens
acten is de brouwerij op 19 oktober 1736 gekocht door Cornelis van
Wijngaerden. Het was toen al een bestaande brouwerij, waarbij de herberg
"De Zwaan" hoorde. De brouwerij was gelegen aan de noordzijde van de
Nedereindseweg op de hoek met de huidige Herenstraat. Volgens de overlevering zouden onderdelen van de Herenstraat nog restanten aanwezig zijn
van de brouwkelders. In 1766 is de brouwerij tot de grond toe afgebrand,
waarbij ook alle voorraden verloren zijn gegaan. De ruïne is voor f 1.300,00
verkocht aan Cornelis Schaley. De koopacte vermeldt, dat tezelfder tijd
Hendrik van den Born voor f 828,00 de herberg "De Zwaan" met stalling en
kolfbaan kocht.
Hoelang de kolfbaan bij "De Zwaan" in gebruik is gebleven, is niet bekend.
De paardenstallen zijn tot in de jaren vijftig van deze eeuw in gebruik
gebleven. "De Zwaan" is in Jutphaas het café geworden, waar vooral de
boeren kwamen. Dat gebeurde dan wekelijks nadat de landbouwproducten
naar de Utrechtse markt was gebracht. En ook op zondagen als men ter kerke
ging. De paarden werden dan in de stallen geplaatst, die achter het café
waren gelegen. De boeren-wagens stonden langs het Sluisje geparkeerd. In
de week waren dat de boerenkarren en op de zondagen de tentwagentjes,
waarmee men naar de kerk ging.
Enkele jaren geleden verkocht de familie Vendrig, die "De Zwaan" bijna
zeventig jaren hebben beheerd, het café aan de heer Van Kippersluis.
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VOOR U GELEZEN I N . . . .
de Utrechtsche courant van 14 juli 1834:
Dinsdag den 26. Augustus 1834, des
middags ten twaalf ure, zal de provisionele
toewijzing, en tenzelven dage des avonds
ten zes ure precies, de definitive toewijzing
respectivelijk ten overstaan van den
Notaris
W.F.L.
LAPIDOTH,
residerende te IJSSELSTEIN, in het
NIEUWE LOGEMENT te VREESWIJK, bewoond wordende door Cs. DE
COOLE, geschieden van:
De zeer aangenaam gelegen BUITENPLAATS of HOFSTAD, genaamd
DE WIERS, met uitgestrekte JAGT en VISSCHERIJ, gelegen onder de
gemeente VREESWIJK, 13/4 ure van Utrecht, een zeer fraai uitzigt hebbende in
den Tuin, op de rivier den VAARTSCHEN RIJN, den STRAATWEG en
daarover gelegene Landerijen, zeer solide gebouwd, geheel modern
aangelegd, extra droog van binnen en bijzonder geschikt voor Zomerijale
gestukadoorde VESTIBULE, eene zeer ruime en bijzonder fraaije Zaal, en drie
Beneden-Kamers, behangen, geplafonneerd, en gestukadoord, waarvan drie
voorzien van stookplaatsen met marmeren Schoorsteenmantels, eene extra schoone
en ruime Keuken met rumforter Fournuizen en twee Ovens, eene ruime
Kelderkeuken; voorts vijf verschillende Wijn-, Kolen-, Turf-, Melk-, Provisie-,
Mangel- en andere Kelders, allen overwulfd, en alles met de meeste gemakken
ingerigt. Verder zeven BovenKamers, waarvan zes behangen en twee
geplafonneerd, en drie met stookplaatsen voorzien zijn. Het HUIS heeft een
fraaijen hardsteenen Stoep, en eenen zeer gemakkelijken trap naar boven naar de
eerste verdieping, en twee magnifique Zolders over het geheele Huis, door eenen
doorgaanden muur afgescheiden, twee Domestique-Kamers, eene ProvisieKamer en vele andere gemakken, geschikt tot bewoning eener groote
huishouding; voorts met zijnen bemuurden Voorburg, Grachten, Vijvers, en
vischrijke Kommen; zeer ruime Koetshuis, Stallinig voor zes Paarden en
KoetsiersWoning; mitsgaders de benoodigde Hooizolders en ruime ingerigte
Duiventil, tuinmans-Woning en Oranjerie, Werk- en Timmerhuis, enz., grooten

105
Steenen Koepl aan den RIJN, mede uitzigt hebbende op die Rivier, den
Straatweg en het Dorp.- Een zeer bekwamen Koestal, Schuur en Hooizolder en
daarbij behoorende Hooiberg, Huizinge aan het ijzeren Hek bij den ingang van
de Plaats, grootte Moesetuinen, Broeijerij, waarin mede eene fraaije
Bloemenkast, voorzien van stookplaatsen en warmtegeleider; voorts met muren
voor Druiven, Perzikken en andere Vruchtboomen, uitgestrekte Plantaadjen,
Lanen, Bosschen, en Boomgaarden, beplant met exquise Vruchtboomen,
waaronder twee Kersen-Boomgaarden, Eiken-, IJpen-, Beuken-, Essen-,
Populieren-, en Sparren-Lanen, waaronder extra zware Boomen geschikt tot
werkhout, te zamen ten getalle van 8400; eene groote fraaije Menagerie, groote
Slingerbosschen met Elzen en waarden Hakhout en opgaande Boomen.
Dit gedeelte in eigen gebruik zijnde, is te zamen groot 36 bunders, 89 roeden
en 15 ellen zoo Boomgaard, Wei-, Hooi-, Griend-, als Moesland. Behoorende
hierbij eene Bank in de GEREFORMEERDE KERK te VREESWIJK. Zeven
Erfpachten of Grondgelden jaarlijks te zamen rendeerende fl. 102 : 10.
Een TIEND, genaamd DE WIERSCHE TIEND.
Een TIEND, genaamd DE ZANDVELDER TIEND.
Eene Kapitale HOFSTEDE OF BOERENWONING, met bijzondere ruime
Achterdeel, twee vijfroedige Bergen, Schuur en Bakhuis, benevens BOOMGAARD en MOESTUIN, gelegen als voren, genaamd DE NIEUWE WIERS,
groot met den grond, waarop de Getimmerten staan, 40 bunders, 66 roeden en 60
ellen zoo BOUW-, WEI- als HOOILAND.
Verhuur aan F. van SCHAIK tot den 25. December 1842, ten aanzien der
Landerijen en ten opzigte der Getimmerten tot ultimo April 1843 voor fl. 925 00.
--Eene HOFSTEDE, genaamd DE OUDE WIERS, gelegen als voren,
bestaande in een HUIS, bakhuis, Schuur, Berg, Erf, Moestuin en 11 bunders, 72
roeden, 80 ellen zoo BOUW-, WEI-, HOOI- als BOOMGAARDLAND. Verhuurd
aan JOHs. VAN DEN BRINK, tot 1 Februarij en 1 Mei 1837, voor fl. 525 's jaars,
en het Bakhuis aan LENA BIJLEVELD voor fl. 15,60 's jaars.
--Eene HOFSTEDE, genaamd DEN EIKENBOOM, bestaande in eene
Woning, enz., gelegen als voren, met 7 bunders, 15 roeden, 20 ellen WEI-,
MOES- en BOOMGAARDLAND.
Verhuurd aan W. VAN DER WEL tot den 1. Februarij en 1 Mei 1840, voor fl.
300 's jaars.
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--Eene HOFSTEDE, genaamd HET PANNENHUIS, bestaande in eene
Woning, enz., gelegen als voren, met 5 bunders, 99 roeden, 90 ellen zoo WEI-,
HOOI- als MOESLAND.
Het Huis met de beide Tuintjes, in twee gedeelten verhuurd van JAN DE
REUVER en JAN MILTENBURG, tegen fl. 58 in het jaar, en de Landerijen tot
Kersmis 1834, aan J. JUTPHAAS voor fl. 210 's jaars.
--Twee en twintig bunders, 43 roeden, 80 ellen zoo BOUW-, WEI- als
HOOILAND, gelegen als voren.
Verhuurd aan diversen tot verschillende tijden, voor fl. 560 's jaars.
De voorschrevene percelen zullen in massa worden geveild. Vijf bunders, 57
roeden, 50 ellen allerbest GRIENDLAND, genaamd DE ROOS, gelegen als
voren.
--Een HUIS, genaamd DE RADEMAKERSWINKEL, geteekend No.
93, met HOOIBERG en SCHUUR achter en bezijden hetzelve, mitsgaders 20
roeden, 96 ellen Tuin en Boomgaardland, staande en gelegen als boven. Verhuurd
aan diversen voor fl. 126 's jaars.
--Een UITERWAARD, genaamd DE PONTWAARD, groot 22 bunders, 53 roeden, 51 ellen, gelegen aan de LEK, onder de gemeente van
VIANEN, zijnde het gedeelte boven het ZEDERIK KANAAL. Het overige
gedeelte van dezen WAARD, groot 8 bunders, 78 roeden, 50 ellen, gelegen als
voren, beneden het ZEDERIK KANAAL, waarop het zoo genaamde
PONTHUISJE zich bevindt, dit gedeelte is verhuurd aan den Heer Med.
Doctor. C. SWAVING, tot Kersmis 1835, voor fl. 200 in het jaar. De
voorschrevene twee percelen zullen eerst ieders ieder afzonderlijk en daarna in
massa worden geveild, en rendeerende jaarlijks fl. 1068. Alles breeder bij
Catalogus, welke dagelijks met het permissie-billet ter bezigtiging, hetgeen ten
aanzien den Huizinge des Dingsdags en Vrijdags, en de Landerijen des Dingsdags,
Woensdags, Donderdags en Vrijdags van iedere week, van des morgens 10 tot des
middags 4 ure, te beginnen van 22. Julij 1834, zal kunnen geschieden, behalve bij
voormelden Notaris ook te bekomen zijn ten Kantore van den Notaris H.
VAN OMMEREN, te UTRECHT.
De bewijzen van eigendom, mitsgaders de kaart van het Buitengoed, en de
Veilconditien zullen 14 dagen voor de veiling dagelijks (des Zondags
uitgezonderd) tot 2 ure des namiddags, ten Kantore van den Notaris LAPIDOTH,
te IJSSELSTEIN, voor de gegadigden ter visie en lezing liggen.
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22 augustus 1834:
Op Dinsdag, Woensdag en Donderdag den 23, 24 en 25 September 1834,
respectivelijk des morgens ten 9 ure precies, zal op de Buitenplaats of
Hofstede DE WIERS, gelegen onder de gemeente van VREESWIJK, ten
overstaan den Notaris W.F.L. L A P 1 D 0 T H, residerende te IJsselstein,
publiek worden verkocht: Eene nette en zindelijke INBOEDEL, bestaande
in: Mahognijhouten en andere Kabinetten, dito en andere Ledikanten met
derzelver behangsels; dito Secretaires, Bufetten, Commodes, Chifonnières en
Ladetafels; dito en andere Tafels, Stoelen en Canapéés, Waschtafels, Penanten Beddentafels en Likeurkeldertjes, dito en andere Bureaux, Boeken en
andere Kasten, een Piano Forte van VAN DER DOES, 6 Octaven; een dito
van SCHRADER EN HARTZ, 5 1/2 Octaven; Spiegels met vergulde lijsten,
Platen met glas in lijsten, Pendules, Candelàbres, Lampen, diverse
Schoorsteen- en andere Ornementen, Meubel- en Glasgordijnen; Smirnasche
Tapijten, Vloerkleeden, Carpetten- en TafelKleeden, welgevulde Bedden met
hun toebehooren, Paardenharen Matrassen, Wollen- en Katoenen Dekens,
0.1., Fransche Porceleinen en Engelsch Aardewerksche Tafelserviesen,
diverse Theeserviesen; voorts Koper, Tin, Blik, IJzer, Glas, Plated, Verlakt
en Aardenwerk, Haarden en Kaghels; twee zwarte Ruin-Paarden, eene
Calêche, een Fourgon, eene Arreslede, verschillende Paardentuigen,
Broeiramen en Zonneschermen, en Tuingereedschappen; eindelijk eene partij
welgeconditionneerde Oranje-, Citroen- en Laurier-boomen, Graniums,
Pelargoniums, Azaliaa'a, Rhododendrums, Ericas, Thee- en andere Rozen, en
diverse Kast- en Oranjerieplanten. Zullende den laatsten dag der Paarden,
Rijtuigen en het daarop volgende worden verkocht; terwijl al de Goederen
des Maandags den 22. September 1834, des morgens van 10 tot des
namiddags ten 5 ure, voor een ieder te zien zijn.

108
Wist u dat...
- onze expositie bij de herdenking van 50 jaar Beatrixsluis bijzonder succesvol is
geweest.
- de Historische Kring exposeerde in de zaal bij de Beatrixsluis en daarop 30 april
circa 500 bezoekers telde.
- de expositie onder meer is bezocht door Burgemeester en Wethouders, de Directie van Rijkswaterstaat en door de ontwerper van de sluis, de 93 jarige Ir. J. Jitta.
- de Historische Kring nog enkele zeer succesvolle evenementen heeft gehad in de
achterliggende drie maanden.
- we ze graag even opsommen: 600 bezoekers bij diapresentaties bij het 75 jarig
jubileum van de Nicolaasschool; 80 bezoekers bij een diavond in "De
Voorhof' in Vreeswijk; 76 deelnemers aan de excursie naar Den Bosch; 110
bezoekers bij rondleidingen op 28 mei langs de historische schilderingen,
schrijnwerk, beeldhouwwerk en glasschilderingen in de Nicolaaskerk; 40
enthousiaste deelnemers aan de fietspuzzeltocht door oud Vreeswijk en Jutphaas
bij prachtig weer (eigenlijk tè mooi) en 20 bezoekers bij een dia-film-avond
voor de Geinfilmers.
- bij het ter perse gaan van dit nummer het bezoekersaantal nog niet bekend is van
onze expositie bij de open dag van het F.O.M. op kasteel Rijnhuizen.
- het boek "Vreeswijk, Jutphaas... Nieuwegein in beeld is uitverkocht en dat de
laatste verkochte twee exemplaren moesten worden gezonden aan kopers in
Holambra in Brazilië.
- de activiteiten van de Historische Kring in het afgelopen seizoen in totaal zo'n
1.600 deelnemers/bezoekers hebben getrokken.
- daarnaast de diverse werkgroepen met circa 40 mensen wekelijks met hun werk
bezig zijn.
- door dit alles de Historische Kring uit zijn jasje barst en dat op alle "fronten"
meer mensen nodig zijn.
- we daarmee toch heel blij zijn, al geeft het organisatorische problemen
- de Geinfilmers zijn begonnen met de beeld- en geluidmontage van de film over
50 jaar Beatrixsluis.
- de Geinfilmers over de restauratie van de boerderij, waarin het Historisch
Museum komt, al voor achttien uren filmbeelden hebben.
- over een jaar de museumaccomodatie klaar is.
- we daarom nu heel veel mensen kunnen gebruiken, die de beschikbare mate
rialen "expositieklaar" kunnen maken, zoals lijstenmakers, hout- en metaalbewerkers, schilders, restaurateurs, schuurders, schrijvers, rondleiders, grafici en
andere enthousiastelingen.
- voor 1988-1989 door de Utrechtse Molenstichting gestreefd wordt naar restau
ratie van de wipwatermolen Oudegein, omdat de wieken van de molen en
het draaibare "bovenhuis" daaraan toe zijn.
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10 JAAR HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN
door: P. Daalhuizen (voorzitter)
Om even bij stil te staan .......... want tienjaren later zich niet op enkele pagina's
beschrijven. Daarvoor is er tussen 1978 ten thans teveel gebeurd. Anderzijds wil
ik in dit artikel andere feiten vermelden, dan de successtory die in de negen
jaarverslagen van de Historische Kring te lezen is. Want een successtory is het
tot nu toe geweest en de toekomst ziet er eveneens gezond uit.
Hoe het begon.
De jaren zeventig kenmerkten zich door een golf van nostalgie en juist waar de
oude dorpen Jutphaas en Vreeswijk in een razend tempo werden omgetoverd in
een stad, kwam belangstelling voor de historie tot leven. Misschien speelde
daarbij wel de gedachte mee, dat ten onrechte veel van de oude dorpen zouden
verdwijnen. En wie zulke gedachten had, heeft die helaas bevestigd gezien. Ik
vind Nieuwegein een aantrekkelijke plaats om te wonen, maar het is zonder
meer een feit dat de eerste bestuurders van de groeigemeente in hun
enthousiasme om een stad te bouwen teveel gebouwen hebben gesloopt en
karakteristieke elementen van de dorpen hebben doen verdwijnen.
De drang ontstond om het oude vertrouwde, althans in woord en geschrift, te
bewaren. In 1974 praatten wat mensen er met elkaar over; er zou een fraai
boekwerk moeten verschijnen met de hele geschiedenis van Jutphaas en
Vreeswijk en vooral met veel afbeeldingen uit de rijke historie. Een titel voor het
boek was er toen ook al: "Van Romein tot Nieuwegein!". Maar veel verder dan
die titel is het boek eigenlijk niet gekomen; de historie van Nieuwegein is zo
enorm gevarieerd en zo rijk, dat die zich niet in één boek laten vatten. In enkele
maanden stapelden de foto's, prenten, archiefstukken en geschriften zich op.
De groep mensen, die de historie wilden gaan uitdiepen, groeide eveneens snel.
De eerste actievelingen, Bart van Dort, Arie de Reuver en Harrie Slooff,
verzamelden foto's, prenten en anekdotes. Maar daarbij kwamen mensen met
andere interesses; amateur-archeologen, archief-onderzoekers, een fotograaf,
artikelschrijvers en Nieuwegeiners, die belangstelling hadden voor hun nieuwe
woonplaats.
Het werd al snel duidelijk; zó doorgaan zou een chaos worden ondanks alle
Goede wil en gezelligheid.
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De oprichting.
Dus moest er een vereniging worden opgericht. Er werd een zaaltje
gehuurd en er volgde een bijeenkomst. Zestien mensen in de zaal een
lijstje met de namen van nog eens zeventien, die ook wel wilden
meedoen. Met 33 leden werd de Historische Kring Nieuwegein
opgericht en op 4 september 1978 passeerden de oprichtingsacte en
de statuten ten overstaan van Notaris Omloo in Nieuwegein. De
Historische Kring Nieuwegein was "geboren".
De bestuursleden.
Ik schrijf het nu volgende als een persoonlijke ervaring van het tien
jaren voorzitter zijn van de Historische Kring Nieuwegein. In die
oprichtingsvergadering kwam er een bestuur, en met actieve
mensen. Zo is het de achterliggende tien jaren gebleven; de
candidaten voor bestuursfuncties aanvaarden de hun opgelegde
functie, en zetten zich er volledig voor in. Daarnaast bruist de
vereniging van de activiteiten en al het gebeurde van de achterliggende
tien jaren getuigt daarvan.
Ik vind, dat die activiteiten de basis vormen voor het succes van de
vereniging. Een bestuur heeft watje noemt beleidstaken en moet naar
buiten het gezicht bepalen. Een bestuur heeft ook de taak om de
actieve leden de mogelijkheden te bieden om te werken aan de
doelstellingen van de vereniging.
De conclusie mag worden getrokken, dat vanaf de oprichting het
bestuur van de vereniging goed heeft gefunctioneerd. Ik durf daaraan
toe te voegen, dat vanaf de oprichting de bestuursleden zich "gestuurd"
hebben gevonden; zij hebben allen aanvaard, dat iemand zulke taken
moet vervullen.
En daarom....
Wil ik als voorzitter bij dit tienjarig jubileum alle leden en
donateurs feliciteren met onze succesvolle vereniging.

112
HET FORT JUTPHAAS - van kasteel tot wijnkoperij
door: P. Daalhuizen
1 12 2

Inleiding.
Er wordt weer gebouwd op het Fort Jutphaas in Nieuwegein-noord. Anderhalve
eeuw geleden is de omgeving eerst het toneel van de afbraak van het eens zo
trotse kasteel Plettenburg en vervolgens van de bouw van borstweringen en
kazematten. Thans kunt u in kelders van het voormalige verdedigingswerk
terecht voor een goede fles wijn of er deelnemen aan een wijnproeverij.
En wat de bouwactiviteiten betreft; voor de Jan van Hoofgroep van
scouting in Nieuwegein-noord wordt nu op het fort een nieuw groepslokaal
gezet. Deze gegevens vormen de aanleiding voor dit artikel en voor de
toevoeging aan de titel: "Van kasteel tot wijnkoperij".

De loop van de stroomruggen in deze omgeving.
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Het landschap.
Sterke klimaatveranderingen hebben duizenden jaren achtereen mede
invloed gehad op de vorming van het landschap. Denkt u maar aan de ijstijd en
de daarop volgende periodes. Rivieren treden meer dan eens buiten hun
oevers en de natuur heeft dan vrij spel omdat er geen dijken zijn. Tijdens
zulke overstromingen worden zand, grind, steen, slib en klei op en tegen de
oevers afgezet. De zwaarste stoffen komen terecht vlak naast de bedding
van de rivier en zo worden als het ware natuurlijke dijken gevormd.
En als er een of ander groot obstakel vast komt te zitten, leidt dit er toe, dat
een rivier dichtslibt. Wanneer op die manier een bedding droog komt te
liggen, groeien de oeverwallen naar elkaar toe en dan ontstaan de stroomruggen. Deze overwallen en later de stroomruggen zijn zeer geschikt voor
bewoning; de ondergrond is door de veelheid van grind en steen poreus,
terwijl de bovenlaag betrekkelijk hoog ligt. Uit de geschiedenis van het
gebied ten zuiden van Utrecht blijkt, dat de eerste bewoners hier al
omstreeks 300 voor Christus hun nederzettingen op zulke stroomruggen
bouwen. Er zijn heel wat stroomruggen, maar een vrij belangrijke stroomrug
loopt van Houten af in westelijke richting. Ter hoogte van Jutphaas splitst de
stroomrug zich in een noordelijke en zuidelijke tak. Ter hoogte van de
boerderij Vredestein komen beide stroomruggen weer bij elkaar en
vervolgen hun weg in de richting van Linschoten. Deze stroomrug wordt
daarom de Linschoterstroomrug genoemd.
Op de stroomrug hebben zich de eeuwen door mensen gevestigd. Soms als
individuen, soms als groepen in kleine nederzettingen en in later eeuwen als
boeren die het omringende land ontginnen. Op de stroomrug vanaf Houten
verrijzen ook versterkte hofsteden, kastelen en buitenhuizen. Het huidige
Nieuwegein heeft van oost naar west een groot aantal van dit soort gebouwen op zijn grondgebied (op de stroomruggen) gekend: Heemstede, Stormerdijk, Wijnestijn, Plettenburg, Rijnhuizen, Vronestein, de Batau, Rijnestein,Rijnenburg en Everstein. Ook het Kerkeveld van Jutphaas ligt op de
eerder genoemde stroomrug.
Plettenburg
Op de plek van het huidige Fort Jutphaas verrijst - waarschijnlijk - aan het
begin van de veertiende eeuw het huis Plettenburg. De vermoedelijke bouwer
van het kasteel is Gijsbert uten Gooi, die in 1307 burggraaf van Utrecht
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Ligging van kastelen en buitenplaatsen op het grondgebied van Nieuwegein.
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is geworden. Tot 1481 vernemen we in de historie nauwelijks iets van
Plettenburg, maar dan duikt die naam weer op. De bezitter, Jan Woumans, moet
dan toezien hoe de troepen van Joost van Lalaing, stadhouder van Holland en
Zeeland en bondgenoot van de Utrechtse bisschop David van Bourgondië, het
kasteel innemen en platbranden. Spoedig echter wordt er weer een nieuw
Plettenburg gebouwd en achtereenvolgens wonen gegoede Utrechtse families
als Bol en Strick op Plettenburg. De familie Strick verkoopt Plettenburg
aan de Franse koopman Nicolas de Malapert. Deze laat het oude en
vervallen Plettenburg afbreken en bouwt een nieuw kasteel, dat in 1598 gereed
komt.
Het nieuwe Plettenburg wordt beschreven als een der fraaiste kastelen van het
Nedersticht. In de 'Stichtse Cleijne Cronicke' wordt Plettenburg als volgt
gekarakteriseerd: ' Aldaer noch wert by eenen rycken Heere Mailiepaert een
Lusthof gebout, 't welck so het volbrocht werd, zijns gelycke van fraeyheut,
cunst en cieraet men niet en sal vinden... " Het huis is een renaissance kasteel
met een L-vormige plattegrond. Op de binnenplaats staat een vierkante toren
met een achtkantige bekroning. Deze toren heeft een uurwerk, hetgeen
voor die tijd zeer bijzonder is. De daken van het kasteel zijn met leien belegd en
er zijn zeer veel dakkapelletjes in aangebracht. Aan de voorzijde van het kasteel
is een groot plein, omgeven door een hoge muur. Rondom het kasteel ligt een forse
gracht. Een pikante bijzonderheid van Plettenburg is, dat het kasteel 365 ramen
telt naar de dagen van het jaar. Het kasteel is sprookjesachtig in de Franse
renaissancestijl gemeubileerd.
Bij de bezetting door de Fransen in 1672 wordt Plettenburg gedeeltelijk
vernield, maar de familie De Malapert herstelt het kasteel in de oude luister als
de bezetters zijn verdwenen. In 1806 overlijdt de laatste telg uit het geslacht De
Malapert, Pieter Heer van Plettenburg en Over- en Nedereinde van Jutphaas. Zijn
moeder is Louise de Geer en als de erfgenamen van Pieter besluiten om de
bezittingen openbaar te verkopen, is Jonkheer Barthold de Geer de koper. Hij
laat Plettenburg echter onbewoond en dan raakt het eens zo fraaie kasteel in
verval. Vanaf 1820 overlappen de historie van het kasteel Plettenburg en het
Fort Jutphaas elkaar. In 1820 worden aan weerszijden van de Overeindseweg
twee aardwerken opgericht; het begin van het Fort Jutphaas. In 1840 is
Plettenburg zo zeer vervallen, dat afbraak noodzakelijk wordt. De Staat der
Nederlanden koopt het gebouw en na de sloop begint dan de bouw van
het fort.
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Van het kasteel Plettenburg is thans niets meer over dan een deel van de
gracht, het noordelijk deel, dat tot fortgracht is geworden. Een fraaie bronzen
deurklopper van het kasteel en enkele kloostermoppen zijn in het bezit van de
Historische Kring.
Het Fort Jutphaas
De Overeindseweg loopt van oost naar west en pas tijdens de bouw van het
fort na 1840 is de weg rond het fort ontstaan en de rechte doorgang van de
Overeindseweg onderbroken en omgelegd. Zoals eerder in dit artikel is
beschreven ligt de Overeindseweg op een stroomrug. Bij overstromingen
blijft de weg boven het ondergelopen land uitsteken. Als zodanig is de
Overeindseweg al vanaf de middeleeuwen, als de Hollandse Waterlinie in
gebruik wordt gesteld, een bres in de inundaties waardoor oprukkende legers
vanuit het oosten toch kunnen doordringen tot het hart van Holland. En
evenals op andere plaatsen waar dergelijke "doorgangen" zijn, is ook bij
Jutphaas een versterking gebouwd. Het fort maakt deel uit van de eerste
verdedigingslinie ten oosten van de stad Utrecht. Ontwerper van deze linie is
Generaal C.R.T. Krayenhoff, die eerst in dienst van Napoleon en na het
vertrek van de Fransen in 1815 in Nederlandse Krijgsdienst, voorzitter van
een studiecommissie is.
De eerste aanzet voor het fort wordt in 1820 gegeven met de bouw van twee
aardwerken ter weerszijden van de Overeindseweg. Nadat in 1840 Plettenburg
gesloopt is, wordt vrij spoedig begonnen met de bouw van het complete fort.
De fortgracht wordt dan gegraven en aan de westzijde komt een verdedigbaar
wachthuis. Ook dit wachthuis is omgeven door een gracht. Het wachthuis is
aan de oostzijde in een cirkelvorm gebouwd en aan de westzijde in rechte lijn.
Het gebouw heeft twee verdiepingen; een bovengronds en een in de grond.
Aan de oostzijde zitten de schietgaten, die de Overeindseweg kunnen
bestrijken. Op het platte dak kan zwaar geschut worden geïnstalleerd en ter
bescherming van de bemanning is daarop een aarden borstwering
aangebracht. Het wachthuis telt acht geschutskazematten, een keuken, een
wachtlokaal,
een
kruitmagazijn,
twee
arrestantenruimten
en
toiletvoorzieningen. In het fort is gerekend op een bezetting van in totaal 137
militairen.
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Een plattegrond van het Fort Jutphaas als
verdedigingswerk (bron: Gemeentearchief
Nieuwegein).
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Tussen 1860 en 1865 zijn verbeteringen aan het fort aangebracht om
weerstand te kunnen bieden aan de toenemende kracht van nieuwe wapens. De
muren van het fort zijn toen voorzien van zware aarden wallen. Daarmee is echter
een groot deel van het vrije schootsveld verloren gegaan en toen zijn
aan de noord-oostzijde, de oostzijde en de zuid-oostzijde nieuwe aarden wallen
opgeworpen met daarbij geschutsopstellingen. Op de afbeeldingen is dit
duidelijk te zien.
De jaren 1940-1945
De Duitse bezetter heeft in 1940 het fort direct na de meidagen in gebruik
genomen. De zeer zware, hier en daar anderhalve meter dikke, muren geven niet
alleen een gevoel van veiligheid maar zijn ook bestand tegen de bommen uit
die tijd. De kelder van het wachtlokaal heeft bovendien zeer zware gewelven.
Bovendien is het fort zeer gunstig gelegen; centraal in Nederland en in feite niet
zo ver van de kust. De bezetters brengen er dan een zend- en ontvangstation in
onder. Vooral in de nachtelijke uren wordt er uitgezonden en dan wordt gebruik
gemaakt van een uitschuifbare antennemast. Regelmatig verblijft de Duitse
Admiraal Dönitz, commandant van de Kriegsmarine en in april 1945 opvolger
van Adolf Hitler, op het Fort Jutphaas om van daaruit de operaties van zijn vloot
te leiden. Als de zender in 1943 door de gealliëerden wordt gelokaliseerd,
volgen enkele bombardementen op het fort. Bij het laatste
bombardement wordt forse schade aangericht, maar de zender kan niet tot
zwijgen worden gebracht. Ook in het dorp Jutphaas sneuvelen dan veel ruiten. Met
name van de St. Nicolaaskerk blijft geen ruit heel. Een bijzonderheid daarbij is, dat
één dag voor het bombardement de historisch zeer waardevolle glas-in-lood
ramen uit de kerk waren verwijderd om van nieuw lood te worden voorzien. Ze
staan keurig opgeslagen in kisten en blijven behouden.
1945-1955.
Na de bevrijding komt het fort weer in handen van het Nederlandse Ministerie van
Oorlog, die er een munitieopslag in vestigt. De munitie, vooral
vliegtuigbommen, worden met scheepsladingen aangevoerd, die worden gelost
aan de wal voor de Nicolaasschool in Jutphaas. In 195 1 wordt het fort als
verdedigingswerk opgeheven en de militaire autoriteiten laten het een aantal
jaren leegstaan. De op het terrein gesitueerde houten barakken worden
omgebouwd tot een viertal woonhuizen, waarin enige oud-
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militairen gehuisvest worden. Op het fort blijft dan ook de fortwachter wonen.
Nadat het in ongebruik is geraakt laten de autoriteiten nog wel in 1953 de
binnengracht dempen, die rondom het wachthuis ligt.
De tijd na 1955.
Door de ontoegankelijkheid van het fort en de rust van het ongebruik ontstaat
een uniek natuurgebied. Zoals op vele andere forten vinden vele soorten vogels
er hun broedplaats en ontstaat er een prachtige plantengroei. In de jaren zestig
worden de houten woningen ontruimd en dan ook komt er belangstelling van
verenigingen om zich op het fort te vestigen. Defensie doet het fort dan over aan
de gemeente Jutphaas, die enige tijd in gesprek is met een initiatiefgroep die op
het fort een scoutingcentrum voor zeeverkenners wil bouwen. De plannen lopen
op niets uit. In de jaren zeventig worden plannen gemaakt om op het fort een
centrum te bouwen voor krachtsporten. De initieven hiertoe komen van het
sportcentrum "De Voltreffer". De emoties in de politiek lopen hoog op en
uiteindelijk gaan de plannen niet door, waarbij als voornaamste motieven
gelden dat de natuur door de sportactiviteiten teveel zal worden verstoord.
Wel kan zich in die tijd de wijnkoperij Trouvaille vestigen in de lokaliteiten van
het wachthuis. De gewelfde kelderruimten zijn een prima accomodatie voor de
opslag in vaten en flessen van wijnen en de vestiging van een proeflokaal. Dat
mag dan zo zijn; de oude brug over de fortgracht blijkt in de jaren van ongebruik
veel van zijn draagkracht verloren te hebben. Een met vaten wijn geladen
vrachtwagen zakt aan het begin van de jaren tachtig door de brug. En zowaar
worden dan gemeentelijke plannen bekend om terplekke de brug te vervangen
door een dam. Mede door initiatieven vanuit de Historische Kring gaan die
plannen niet door en wordt de brug hersteld.
Nieuwe plannen worden dan voor het fort gemaakt; een wandelroute langs de
meest mooie plekjes, visstijgertjes en een voetgangersburg aan de noordzijde. De
plannen voor de visstijgertjes en de tweede brug lijken niet door te gaan. Wel kan
op het fort worden gewandeld en komen er wat activiteiten van verenigingen.
De Postduivenvereniging heeft er een onderkomen in de rustieke sfeer, die zulk
een activiteit vraagt. En scouting, die in de zestiger jaren zijn plannen niet
gerealiseerd ziet, is nu op het fort aan het bouwen aan zijn nieuwe accomodatie.
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De conclusie kan zijn, dat het Fort Jutphaas als monument behouden blijft,
dat de activiteiten die er plaatsvinden geen belemmering vormen voor de
rijke flora en fauna en vooral dat het toegankelijk is voor iedereen.
Bronvermelding

•
•
•
•

"Van Ridderhofstad tot Buitenplaats", 1979,
uitgegeven door de Historische Kring Nieuwegein.
"Jutphaas... verleden tijd", 1983,
uitgegeven door de Historische Kring Nieuwegein, ISBN 90 - 70325 - 02 - 0
"Forten rond Utrecht", 1984,
door Ing. G. Koppert, uitgegeven door de Stichting Matrijs in de Historische reeks Utrecht,
deel 1, ISBN 90 - 70482 - 07 - 0
Gemeentearchief Nieuwegein
De heer W.W. Hagenaar

Aanbevolen lectuur
Het bij de bronvermelding genoemde boek van de heer Koppert "Forten rond Utrecht" geeft
een uitstekend beeld van de historie van de forten rond Utrecht en van inundatiewerken in
Holland vanaf hun ontstaan. Het is overzichtelijk en in een prettige stijl geschreven. Het boek is
rijk geïllustreerd.
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DE KAARTEN VAN HET KADASTER
door: E. Muller
Het was in 1832 nog iets bijzonders als er een kaart op grote schaal voor het
gehele land beschikbaar kwam. Niet dat men dat toen zo zeer besefte; maar
achteraf mogen we dit wel constateren. De schaal was voornamelijk 1:2500,
soms in bosgebieden, heidevelden, zandverstuivingen en dergelijke: 1:500 en
voor de dichtbebouwde steden de onpraktische schaal van 1:1250. Er
waren voor 1832 wel meer grootschalige kaarten vervaardigd, maar altijd met
een beperkt doel en van een betrekkelijk klein gebied b.v. van een polder of de
eigendommen van een bepaalde eigenaar. Tussen 1806 en 1811 heeft koning
Lodewijk Napoleon nog getracht een kadaster voor alleen het landelijk gebied
op te bouwen. Er zijn een aantal kaarten vervaardigd op de schaal van een duim
op 20 roeden oftewel 1:2880. Toen ons land in 1811 door Frankrijk
geannexeerd werd, keurde men dit werk direkt af, omdat het niet
overeenstemde met het systeem dat Napoleon inmiddels in Frankrijk had
ingevoerd, en dat toen dus ook in ons land moest worden toegepast.
In 1813 bij de bevrijding van ons land werd deze kaartvervaardiging gestaakt maar in 1816 werd het werk op last van koning Willem I voortgezet en wel
volgens de Franse voorschriften. Eerst werd nagegaan of de vervaardigde
kaarten nauwkeurig genoeg waren, en tot op heden zijn er nog een aantal van
deze oude Franse kadasterkaarten bewaard gebleven. Het was natuurlijk geen
geringe opgave om voor de gehele oppervlakte van ons land deze kaarten te
maken, omdat alles moest worden opgemeten. En ook al gebeurde dat soms wel
eens wat erg vlot, toch eiste het de nodige tijd. Als het buiten onwerkbaar weer
was, kaarteerde de landmeter vaak zelf zijn kaarten, soms in het logement waar
hij verbleef. Op den duur werden er echter ook speciale tekenaars
ingeschakeld.
Het werk vorderde langzaam: te langzaam naar de zin van de dienstleiding die
ongeduldig werd. Men wilde namelijk gebruik maken van de nieuwe gegevens,
die nodig waren om de belasting op de eigendom van grond en gebouwen
beter te kunnen heffen. De oude verponding had namelijk ernstige gebreken.
De maatregelen ter versnelling van het werk kwamen niet altijd de kwaliteit
ten goede.
Inmiddels was gebleken dat in de loop van de jaren de nodige veranderingen in de
eigendom en ook in de situatie in het terrein waren aangebracht, zodat
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veel kaarten herzien moesten worden. Die oude kaarten zijn op de rijksarchieven bewaard gebleven.
In 1830 zorgde de z.g. Belgische opstand voor de nodige vertraging. Maar
daarna werd - met uitzondering van Limburg - snel doorgezet. In 1832 werd het
kadaster ingevoerd en omdat men dacht lange tijd met de verkregen kaarten
vooruit te kunnen, werden de landmeters ontslagen. Op het laatste moment
kwam men echter tot het inzicht, dat er toch nog wel enkele landmeters nodig
zouden blijven om de steeds optredende veranderingen op te meten en in kaart te
brengen. Het waren niet altijd van die kleine veranderingen, maar het ging
soms om grote gebieden. En ook het inzicht over de uitgevoerde meting en de
vervaardigde kaart kon veranderen. Zo werd reeds in 1836 een nieuwe kaart
1:1250 voor het dorp Renswoude uitgevoerd omdat de afbeelding 1:2500
kennelijk te klein was. In de Biesbos traden voornamelijk door aanwas grote
veranderingen op en in Twente werden grote heidevelden ontgonnen, telkens
door individuele boeren. Er werden kanalen gegraven, en aldra kwamen ook de
eerste spoorwegen. Kortom er was een steeds groeiende stroom van
veranderingen, zeker toen ook stadsuitbreidingen en industrievestigingen
een rol gingen spelen. Bovendien werden de eisen die aan de metingen en
de kaarten gesteld worden steeds hoger: er is vaak behoefte aan beter, maar ook
aan ander kaartmateriaal. Zo worden vaak voor bepaalde doeleinden speciale
kaarten samengesteld en wordt ook door verschillende instanties gemeten, zij
het dat, als het enigszins mogelijk is, dit in samenwerking geschiedt. Maar
terug naar die kaarten van 1832. Ondanks hun gebreken voldeden ze redelijk
goed voor hun oorspronkelijk doel: de grondbelasting. Ze werden op grond van de
Registratiewet van 1832 ook ingeschakeld om de percelen en perceelsgedeelten
aan te geven die bij akten van verkoop e.d. overgedragen werden en die al of
niet met hypotheek belast werden. Zo kregen de kadastrale kaarten een
betekenis die uitging boven het doel waar ze voor gemaakt waren.
Een praktisch bezwaar was - en is nog steeds - dat de kaart alleen lijnen
aangeeft, terwijl in het terrein kenmerken te zien zijn die vaak wel - maar niet
altijd - de grens aangeven. De gebruiker van de kaart heeft steeds de neiging
om de eigendomsgrens gelijk te stellen met datgene wat hij in het terrein ziet:
sloten, heggen, hekken, muren enz.; maar soms gaat dat niet op
en ligt de grens er juist naast. Ook kunnen veranderingen in de terreinsituatie zijn
aangebracht, zonder dat de kaart (reeds) is aangepast. In zulke gevallen kan die
grens wel door middel van een meting in het terrein gereconstrueerd
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Kaart van het dorp Vreeswijk omstreeks 1840 met aanduiding van kadastrale nummers.
(RAU, Top. Atlas 1007)
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- uitgezet - worden, maar dat is vaak een kostbare zaak.
Kaarten hebben aldus bepaalde eigenschappen; ze zijn opgezet voor een
bepaald doel. Gaat men ze op een andere manier gebruiken, dan loopt men het
gevaar verkeerd uit te komen. Maar voor historisch onderzoek bieden
die kaarten uit 1832 een prachtig inzicht in situaties die door allerlei oorzaken
thans veelal verdwenen zijn. Voor 1832 waren die veranderingen lang niet zo
veelvuldig als thans. Zodoende zijn er in die kaarten allerlei kenmerken uit het
verre verleden bewaard, zoals het oude slotenpatroon dat dateert uit de
middeleeuwen, toen die gebieden ontgonnen en in gebruik genomen werden,
oude vestingwallen enz.
Voor het dagelijkse gebruik mochten dan - zoals reeds gezegd - de kaarten uit
1832 redelijk voldoen, met het toenemen van de veranderingen in de loop der
jaren, had men behoefte aan kaarten die de recente situatie weergeven. Zodoende
werden er nieuwe kaarten vervaardigd en dat gebeurt nu nog, al is de
werkmethode wel heel erg veranderd. Die kaarten uit 1832 bleven
onveranderd; men noemde ze "minuutplans". Ze zijn thans te vinden op de
rijksarchieven. Die andere kaarten met de recente situatie werden oorspronkelijk zo vervaardigd dat er bij ieder minuutplan zo'n nieuwe kaart was;
ze werden daarom bijbladen genoemd en heten nu nog zo, al zijn ze thans
aanmerkelijk beter en voor de praktijk belangrijker dan de minuutplans. Ze
zijn aanwezig op de kadasterkantoren.
Men had aldus twee kaarten naast elkaar verkregen: het minuutplan met de
situatie uit 1832 en daarnaast voor hetzelfde gebied met de recente situatie.
Tussen deze kaarten was er behoefte aan een verbinding; en dat geschiedde met
de z.g. hulpkaarten. Van iedere wijziging in de kaart werd zo'n hulpkaartje
gemaakt. Het geeft de oude en de nieuw gevormde percelen aan en met kleuren
wordt aangegeven welke lijnen onveranderd, vervallen of nieuw zijn. Vanaf
1832 zijn er zodoende volledige series van zulke hulpkaarten vervaardigd, die
niet alleen gediend hebben als basis voor de splitsing van de grondbelasting
over de nieuw gevormde percelen, maar die ook aangeven welke
perceelsgedeelten bij akten van verkoop e.d. overgedragen zijn. Ze worden op
kadasterkantoren bewaard. Doordat de oude en de nieuw gevormde percelen
genummerd zijn en omdat die nummering steeds in een doorlopende reeks
plaats vindt, is het zeer gemakkelijk om terug te zoeken tot men in 1832
uitkomst. Omdat ook de veranderingen in de gebouwen bijgehouden werden
bieden deze hulpkaarten een handig hulpmiddel om bij monumenten of
boerderijen historisch onderzoek te doen. Voor grotere gebieden is het echter
nogal lastig omdat iedere verande-
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Het dorp Vreeswijk op de kaart van het Domkapittel
Vreeswijk op kaart, van twee tiendtplokk omstreeks 1750.
(RAU, Archief Domkapittel 892.)
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ring individueel is toegepast en het overzicht over het geheel dan bij het
onderzoek dan al gauw verloren gaat. Dan kan men beter gebruik maken van
de kadasterkaarten uit diverse jaren, die thans op het rijksarchief te Utrecht
aanwezig zijn.
In de meeste gevallen kan men een nuttig gebruik maken van de kaarten van het
kadaster. Natuurlijk bestaan er nog vele andere kaarten, maar voor historisch
onderzoek zijn deze van minder belang.

1
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MONUMENT IN BEELD
door: Piet Daalhuizen
Prenten en foto's van de buitenkolk van de Vreeswijkse
Oudesluis tonen op de zuidelijke punt aan de westzijde
een statig, achttiende eeuws gebouw. Het is
tegenwoordig in gebruik bij de Kruisvereniging
Nieuwegein. Het staat op een historisch plekje en
wordt in vrijwel alle boeken over Vreeswijk genoemd.
Vanuit het gebouw kan men genieten van een prachtig
uitzicht over de Lek.
Op de afgebeelde prentbriefkaart uit 1903 is het gebouw heel duidelijk te zien
en op de foto lijkt het of er een torentje op het dak staat. Maar dat is
gezichtsbedrog; het torentje behoort bij de vroegere RK Kerk, die noordelijk van
het gebouw stond. Nu staat daar het zalencomplex St. Jan, waarvoor de laatste
tijd in Vreeswijk zo intensief om het behoud is gestreden. Gelukkig met
succes.
Dit mooie stukje Vreeswijk is het waard om eens nader bekeken te worden,
misschien tijdens een wandeling langs de Lek, via de Kade, Oudesluis en
Frederiksoord.
Van het stukje Vreeswijk op de afgebeelde ansicht is eigenlijk uit 1903 alleen
nog het pand over van de Kruisvereniging. En vreemd genoeg is in geen van
de boeken over Vreeswijk een beschrijving van het pand te vinden, al wordt het
wel genoemd en domineert het op elke afbeelding. De naastliggende panden
zijn wel beschreven.
Zo is het zalencomplex St. Jan gebouwd op de plek, waar tot 1929 de
vroegere RK Kerk stond. Van Zutphen beschrijft in "Vreeswijk aan de lek"
hoe die kerk daar in 1806 is gekomen. Vanaf 1767 stond op die plek het
gebouw van de Franse Kostschool met internaat. In 1797 kocht de RK Kerk
een dubbel perceel aan de westzijde van de Oudesluis. Van Zutphen schrijft
daarover, dat die gelegen waren ter plaatse van het wijkgebouw van het WitGele Kruis en het zuidelijke gedeelte van St. Jan. In het dubbele pand was de
Franse Kostschool gevestigd. Uit de beschrijving zou geconcludeerd kunnen
worden, dat het pand waarover we steeds spreken het "Meestershuis" van de
Franse Kostschool is geweest. In het noordelijker gelegen pand
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werd in 1797 een RK Kerk gesticht, die in 1806 door nieuwbouw is vervangen.
Het "Meestershuis" kreeg een bestemming als pastorie. In zijn boekje "De
eerste ansichten van Vreeswijk" (blz. 18) beschrijft B.C. Remie de situatie
anders; het pand dat we hier bedoelen, wordt niet genoemd, maar wèl het
kerkgebouw met daarnaast(noordelijk dus) de pastorie.
Een ander opmerkelijk feit is, dat in de kadastrale leggers uit 1820 en 1832 het
pand wèl een kadastraal nummer heeft, maar dat elke vermelding van
eigenaar of gebruik ontbreken (zie "Vreeswijk Voorheen" van J.G.M. Boon, blz.
42, nummer 295).
De nieuwe Vreeswijkse Barbarakerk is in 1910 in gebruik genomen. Het in
onbruik geraakte kerkje aan de Dorpsstraat brandde af en werd tenslotte in 1929
afgebroken. Op die plek verrees St. Jan.
Terugkerend naar het pand van de Kruisvereniging; ik denk, dat Van Zutphen
de situatie juist heeft beschreven. We hebben hier te maken met een achttiende
eeuws "Meestershuis" van een Franse kostschool.

131

Redaktiememo's
Nieuwe leden:
G. Lindenhovius, Gestellaan 32, Nieuwegein.
A.H. van Angelen, Prof. Aalbersestraat 18,
Nieuwegein.
E.G. Kracht-Kousbroek, Landauerdrift 32,
Nieuwegein.
J. Koehorst, J. Sluyterslaan 457, Nieuwegein.
H.C. Bijvoet, Ankermonde 37, Nieuwegein.
R.G. Greve, Hermusburg 32, Nieuwegein.
J.H. de Bruyn, Herenstraat 78, Nieuwegein.
B.H.E. Koetz, Steenarend 2, Nieuwegein. E.
Hoegee, Hazelaarstraat 17, Nieuwegein.
Bibliotheek
Van de heer H. van Montfoort ontvingen wij een
viertal boekjes met betrekking tot het AmsterdamRijnkanaal.
De Kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn door Dr. C. Lely
De keuze van het Rijnkanaal door O.C.A. van Lidth de Jeude
De Kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn door O.C.A. van Lidth de
Jeude
Het gewijzigde plan voor de kanaalverbinding door A.A. Mussert.
waarvoor onze dank.
Archivalia
Van Mevr. R. Veldhuizen ontvingen wij een akte van verkoop met
betrekking op de verkoop van een pand aan de Herenstraat, verleden op
23 maart 1875.
Ook hiervoor onze hartelijke dank.
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Wist u dat ...
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

de nu tienjarige Historische Kring Nieuwegein bij de oprichting op 4
september 1978 33 leden had?
er van die 33 thans 29 nog steeds lid zijn?
er vier bestuursleden zijn, die al tien jaar in het bestuur zitten?
er sinds de oprichting 42 keer van "Cronyck de Geyn" is
verschenen?
het redactieadres al tien jaar Verdistraat 2 is?
de gemeente Nieuwegein voor de komende vijf jaren een voorlopig
plan heeft opgesteld voor de restauratie van monumenten?
daarop o.a. staan de restauratie van kaden en hekwerken langs de
Oudesluis en de ramen van de Nicolaaskerk?
die projecten respectievelijk f 2.200.000 en f 400.000 vergen?
de Historische Kring gebruik heeft gemaakt bij de Raadscommissie
van de inspraakmogelijkheid?
daarbij aandacht is gevraagd voor de Grote Brug bij de Oudesluis,
voor het onderzoeken van de mogelijkheid om de grote sluisdeuren
terwille van het aanzicht te herplaatsen en voor een totaal
restauratieplan van de Nicolaaskerk?
momenteel wordt onderzocht of -en zo ja waar- de oude sluisdeuren
nog zijn?
de verjaardagkalender als "tractatie" bij het jubileum enthousiast is
ontvangen?
ook de verjaardagkalender "gesponsord" is door enkele bedrijven?
we best de namen van onze sponsors voor de verschillende activiteiten
hier eens willen noemen:
Algemene Bank Nederland
Anjerfonds
Bloemenhuis Bakker
Jos Scholman Loon- en verhuurbedrijf
L. Zondag jr. Loon- en verhuurbedrijf
J.W.M van den Broek
Van Wijk Nieuwegein Grond-, Weg- en Waterbouw
Int. Transportbedrijf Jos H. Brouwer
Gijs van den Pol.
de inrichting van het museum rond een ton gaat kosten?
daarvan door allerlei activiteiten, subsidies en sponsoring inmiddels
zo'n f 17.500 bij elkaar is?
we nog een klein jaar de tijd hebben om de rest bij elkaar te
krijgen?
in het volgende nummer meer informatie komt over hoe de
museumvoorbereiding verloopt, zowel wat betreft de inrichting als de
sponsoring?
nu reeds kandidaat-rondleiders zich kunnen melden bij Cor Coomans,
Tristanlaan 1?

