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MIJLPALEN; OF NIET SOMS,
door P.M. Daalhuizen
Met gevoelens van trots, maar tegelijk zuchten van verlichting slakend. Zo zullen velen van ons de
opening van het Historisch Museum Nieuwegein op 28 april 1990 hebben ervaren. Bij het schrijven
van deze jaarlijkse bijdrage door de voorzitter aan het Cronyck de Geyn waren de hiervoor geuite
gedachten de eerste die in mij opkwamen. En waarachtig, er is onnavolgbaar veel werk verricht
door velen om het museum van de grond te krijgen. Veel werk verzetten gaat, maar het moet niet te
lang gaan duren. Ik heb het gevoel, dat we juist tegen de grens hebben gezeten: ruim een jaar
"bouwen" en organiseren. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Gerust wil ik hier nog eens
mijn grote bewondering uiten voor alle werkers aan ons museum; u heeft een prestatie van formaat
geleverd!
Mede door het museum is 1990 voor de Historische Kring Nieuwegein een prima jaar geworden. Ik heb het gevoel, dat het "alle hands
aan dek" voor het museum meerdere normale
verenigingsactiviteiten wat in het nauw heeft
gebracht.
In juli van 1990 heb ik de werkgroepen al
geschreven, dat het nu weer tijd wordt om voor
de "normale" activiteiten de draad weer op te
pakken als voorheen.
Veel spanning is van ons af gevallen nu het gelukt
is om onze grote wens te realiseren. Nu zullen we
verder moeten bouwen aan de vereniging en aan
het museum.

moeten gewoon doorgaan of - zoals ik heb
gememoreerd met betrekking tot de adempauze
na de opening van het museum - de
draad weer oppakken. Met enthousiasme naar
wegen blijven zoeken om in het taakgebied van
elke werkgroep méér naar buiten te brengen over
de historie van Nieuwegeins grondgebied. Het
betekent ook te blijven streven naar uitbreiding
van de werkgroepen met nieuwe, enthousiaste
mensen; zij hebben soms andere ideeën waardoor
een nieuw elan in een werkgroep kan worden
gebracht.
Bij dat alles is de situatie om ons heen behoorlijk
veranderd. Door alle kosten van de inrichting van
het museum zijn onze reserves geslonken tot
vrijwel nihil en bovendien is de gemeentelijke
subsidieverordening gewijzigd. We hebben dus
geen spaarpotje meer en de gemeentelijke
subsidie is van een variabele exploitatiesubsidie
gewijzigd in een budgetsubsidie; een vast bedrag
per jaar. Exclusief huur en verlichting,
verwarming en verzekering van het museum is
dat niet meer dan ongeveer f 1.100 per jaar.
We hopen met de entreegelden van het museum
de variabele kosten van het museum te kunnen
dekken. Voor het overige moeten we als
vereniging "leven" van de contributies en
donaties. We weten dus precies wat we jaarlijks
aan geld binnenkrijgen en zullen daar de
uitgaven op moeten afstemmen.
Dáárin zullen we professioneel moeten zijn: de
werkgroepen moeten een goede begroting
indienen en mogen geen cent meer uitgeven dan
door het bestuur vooraf wordt aangegeven bij
de begrotingsvaststelling.

Ik meen te kunnen stellen, dat onze vereniging er
klaar voor is; we hebben de kennis en de
mensen om er iets goeds van te maken. De
Historische Kring Nieuwegein is uitgegroeid tot
een vereniging met meer dan 500 leden en
donateurs, die bovendien een museum moet
beheren. Dat vereist professionaliteit in de
organisatie en bij de aanpak van alle activiteiten.
Het woord "professionaliteit" klinkt wat zakelijk en zo'n woord zal niet een ieder prettig in
de oren klinken: de Historische Kring is immers
zo'n gezellige, goedlopende vereniging.
Graag wil ik proberen de pessimisten onder u
enigszins gerust te stellen. Professionaliteit is
broodnodig willen we als vereniging met een
museum goed blijven draaien. Hoe die professionaliteit wordt ingevuld is een zaak van de
leden van de vereniging. Juist dáárom gaat het.
Als we er in slagen om die stappen goed te zetten,
zal de Historische Kring óók in zijn grotere
omvang voor een ieder een fijne, gezellige
vereniging kunnen blijven. Dat betekent, dat er
aan het praktische werken binnen de
werkgroepen qua opzet in de meeste gevallen
niets hoeft te veranderen. We

Voor het museum betekent het woord
professionaliteit duidelijk meer. Voor exposities
moet een vijfjarenplan worden opgesteld, zowel voor de soorten van exposities als voor de
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financiële consequenties. Dat vergt deskundigheid en een toekomstvisie. Maar de museumwereld vereist nu eenmaal, dat afspraken
lang van tevoren worden vastgelegd. Het
vijfjarenplan verlangt ook, dat regelmatig
vernieuwde of aangepaste educatieve programma's aan scholen moeten kunnen worden
aangeboden.
Kortom, hier liggen bergen pionierswerk die
"beklommen" moeten worden. Ik wil hier nog
eens aangeven, dat voor het museum nog veel
mensen nodig zijn: rondleiders, plannenmakers

De dank is eveneens groot aan heel veel anderen: leden en donateurs die met hun jaarlijkse
bijdragen ons het werken mogelijk hebben
gemaakt; bedrijven en instellingen die door
soms zeer waardevolle giften in geld en natura
de inrichting van het museum naderbij hebben
gebracht en vooral de onderneming, die het ons
mogelijk maakt het Cronyck de Geyn als een
verfijnd drukwerk bij u af te leveren. Veel dank
ook voor veel niet-leden of donateurs, die zich
voor onze vereniging hebben ingespannen,
zoals bijvoorbeeld de Geinfilmers met hun
film "Van boerderij tot museum".
Het was niet m'n bedoeling namen te noemen;
dan kan iemand worden vergeten. Ten aanzien
van iedereen, ook naar mijn medebestuursleden, overheerst mijn dank voor uw aller inzet.

en -uitvoerders, deskundigen op het gebied van
historie en kunst èn handige knutselaars voor
de opbouw en het onderhoud.

Eigenlijk is de boodschap eenvoudig: We zijn
als vereniging een grote jongen geworden en als
een volwassene moeten we verder. Oók de
volwassenheid kan op een prettige manier
worden beleefd!

Voor dit nieuwe jaar heb ik hiervoor een
aantal zaken aangeroerd, die de aandacht verdienen. Met optimisme ben ik wat dat betreft
1991 begonnen. Ik hoop, dat u die visie deelt.

Na het voorgaande heb ik er behoefte aan nog
eens te benadrukken, dat het bestuur uiterst
dankbaar is voor wat leden en externe adviseurs in het achterliggende jaar voor de Historische Kring Nieuwegein hebben gedaan.

Mag ik besluiten met u allen thuis en bij al uw
bezigheden een zeer voorspoedig 1991 toe te
wensen.
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DE ZEVENSTAR, EEN BROUWERIJ IN JUTPHAAS
door J. van Egdom en P.M. Daalhuizen
In het boek "Jutphaas ... verleden tijd" schrijft G.H.P. de Waard op bladzijde 68: "Op de hoek
van de Nedereindse Zandweg en de Zandweg naar Utrecht staat de bierbrouwerij "De
Zevenster". Deze brouwerij wordt in oktober 1736 voor ƒ 6.600 aangekocht door Cornelis van
Wijngaerden ... In januari 1766 brandt "De Zevenster" grotendeels uit." Ook in het jaarboekje
van Oud-Utrecht, jaargang 1963, komen in het artikel van Dr. A.J. van de Ven over de fundatie
van Wijlen Adrianus van Wijngaerden enkele passages voor over de brouwerij in Jutphaas.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de historie van de brouwers in Jutphaas vanaf het begin
van de 17-de eeuw. Terloops komt ook de geschiedenis van "De Zwaan" in beeld.

De plaats van de brouwerij
Volgens de overlevering liggen onder de Herenstraat in Nieuwegein-Noord ter hoogte van
het Sluisje nog restanten van de brouwkelders.
Het lijkt wat onwaarschijnlijk, omdat het
brouwen van bier in de middeleeuwen zich
grotendeels afspeelde op de begane grond,
vooral om het zware handwerk van het verplaatsen van de brouwsels niet nog intenser te
maken. Maar mogelijk dat het toch wel gebeurde. Duidelijkheid zou er kunnen komen,
als bij de reconstructie van de Herenstraat wat
archeologisch onderzoek mogelijk zou zijn.

Concreet wordt de plaats van de brouwerij
aangegeven op een kaart, die in juli 1603 is
gemaakt door Jan Rutgersz. van den Bergh.
Deze man is dan "gesworen lantmeeter voor het
Hof van Utrecht". Zijn kaart laat zien, dat de
brouwerij gestaan heeft op de hoek van het
Sluisje en de Herenstraat-noordzijde.
De brouwerij heeft volgens de tekening een
flink hoofdgebouw met ten noorden daarvan
enkele bijgebouwen en een hooiberg. Dat laatste
doet vermoeden, dat we te maken hebben met
een hoeve-brouwerij: de brouwer verbouwde als
boer zelf de meeste granen voor het
brouwproces. Een bevestiging daarvan
Aldus gedaen in July 1603.
Ende 't lant door D. gevonden wort is gelegen onder Jutfaes 't
welcke nu ter tyt bij Cornelis Ariënsz. den Brauwer genaemt,
gebruyckt wort, groot 4 mergen - 7 roeden. Gemeeten van de
halve blocksloot off tot de halve sloot toe, gelegen tuschen
den Lantcommandeur ende Heeren van St. Jans lant, aent
Suyt ent
Verclaringe van deese landen, tot 't Capitei St. Jan tot
Utrecht.
Jan Rutgersz. van den Bergh,
gesworen lantmeeter.

De kaart van lantmeeter Jant Rutgersz. van den Bergh uit juli 1603. Nagetekend door J. van Egdom uit gegevens van het
Kadaster.

geeft de kaart uit 1603 eveneens: brouwer Cornelis
Aryensz. heeft dan 4 morgen en 76 roeden
bouwland enkele honderden meters ten noorden
van de brouwerij in pacht van de Kerk van St. Jan in Utrecht.
Het is ook denkbaar, dat deze hoeve-brouwerij
van oorsprong een "Commanderije-hoeve" was.
De brouwerij lag immers bij/op het
Commanderielant, Land van de commanderij of
onderdeel van een geestelijke orde.
Zuidelijk van het Sluisje zien we op de kaart een
herberg afgebeeld op de plaats, waar tegenwoordig nog café "De Zwaan" is gevestigd.
Wonderlijk genoeg ziet het gebouw op de
tekening er precies zó uit als "De Zwaan" nu. Het
huidige gebouw van "De Zwaan" stamt echter
niet uit het begin van de 17-de eeuw,

maar mogelijk wel de fundering. Overigens is het
in de 17-de eeuw gebruikelijk, dat nabij een
brouwerij een herberg is gevestigd. Verderop in dit
artikel wordt de historie van "De Zwaan" nog
even "bekeken".
De brouwers
In het gemeentearchief van Jutphaas komen we
vóór 1600 ene Adriaen Bosch tegen, die het
beroep van brouwer uitoefent. Zijn zoon,
Cornelis Aryensz., wordt in 1603 genoemd als
brouwer te Jutphaas. Zie de kaart, waarop de tekst
voorkomt: "Ende 't lant daer D. gevonden wart is
geleegen onder Jutfaes, welcke nu ter tyt by
Cornelis Aryensz. den Brauwer genaemt,
gebruycht wart." In de eerste helft van de 17-de
eeuw heeft

Schematische voorstelling van het brouwproces uit Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken,
trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz.

In kuip B wordt het buiten de brouwerij gemalen mout beslagen met warm water. Dit warme water is bereid in kuip A. Uit B
wordt vervolgens het moutextract afgetapt dat in kuip C komt, van waaruit het met een pomp in bierketel A wordt gepompt.
Wanneer het daar met de hop is gekookt, wordt het met een grote pollepel (de zogenaamde jager) in een goot geschept, die de
vloeistof naar de koelbak leidt. Dat ziet men op de tekening door de brouwer gebeuren. Wanneer de vloeistof op die koelbak
afgekoeld is tot kamertemperatuur wordt het in de geilkuip gelaten, waar de gist wordt toegevoegd. Het blijft hier een paar
dagen gisten en wordt hier in F afgetapt en vervolgens in de op de voorgrond staande biervaten gedaan. Na enige dagen wordt
het vat bijgevuld, de spon gesloten en is het bier verkoopbaar.
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Cornelis Aryensz. als achternaam "Bosch"
gebruikt, want in een "huysgeltlijst" uit 1630
wordt hij als zodanig aangeduid. Later doet
hij de brouwerij over aan zijn zoon Pieter
Cornelisz. Bosch. Deze Pieter is in 1669 overleden; in zijn testament wordt zijn vrouw
Aeffgen van Royen genoemd als "trouwster te
Jutfaes".
Het echtpaar heeft vijf kinderen grootgebracht
en blijkens het testament van Aeffgen van
Royen, mede-ondertekend door de schout te
Jutphaas, Philibert van Ravenswaay, volgt haar
zoon Aert Pietersz. Bosch zijn moeder op in de
brouwerij. Hij is ongehuwd en woont bij zijn
moeder in het woonhuis naast de brouwerij.
Eén dag na het opmaken van het testament
wordt een codicil toegevoegd, waarin staat dat
Aert Pietersz. de brouwerij tot twee jaren na de
dood van zijn moeder mag aanhouden en
beheren. Tot de nalatenschap worden gerekend de brouwerij, het woonhuis, de hooiberg, de schuren, en de gehele inboedel zoals de
brouwketels, de koelbakken, de tonnen en de
vloten (= pramen), alsmede het huis ernaast,
bewoond door Harmen Coertpenninck en het
huis van de smid Cornelis Way. Deze
opsomming doet vermoeden, dat de brouwerij
voorspoedig heeft gewerkt en dat een
aanzienlijk vermogen aanwezig is.
Aert Pietersz. Bosch sterft ongehuwd en kinderloos in 1683. Op 15 december 1683 koopt
Willem van Dijck van de erven onder "benificie
ten overstaan van Mr. Anthony van Hengst,
raadsordinaris, als commissaris" de brouwerij
en alle andere eigendommen. Willem van Dijck
is dus de volgende bierbrouwer in het Jutphase.
Hij is de zoon van de welgestelde Adriaen van
Dijck en Elisabeth van Speyk, die in het
Overeind van Jutphaas wonen. Uit het extract
van de koopakte blijkt, dat de moeder van
Willem, Elisabeth van Speyk - die toen al
weduwe was - borg heeft gestaan voor de
hypotheek. De koopsom van het bezit is gesteld
op f 5.750 en daarbij komt 3% opslag voor de
kosten van een hypotheek van f 1.900. Als
getuige is bij de overdracht aanwezig de "pon
der" Joriaan van Puddenborg. (Een "ponder" is
in die tijd een ambtenaar bij de dorpswaag, die
ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de
plaatselijke bestuurders.)
In de 18-de en de 19-de eeuw gaan de plaatselijke overheden de wagen verpachten aan bur

gers en meestal komen daar de dorpssmeden
voor in aanmerking. In Jutphaas is in de 17-de
eeuw de waag gevestigd aan de Dorpsstraat ter
hoogte van de huidige panden Herenstraat
56-60. Omstreeks 1830 is de dorpswaag verplaatst naar een ander pand aan de Dorpsstraat, waar thans de smederij van C. Veldhuizen
is. De dubbele deuren aan de noordkant van de
oostelijke gevel van het pand Herenstraat 48
geven toegang tot de dorpswaag.
Brouwer Willem van Dijck is gehuwd met Aletta
van Wijngaerden. Vier van hun vijf kinderen
komen vóór hun ouders te overlijden en de enige
overgebleven zoon, Hendrik, oefent het
brouwersvak uit in een eigen bedrijf in Utrecht.
Zo kan het gebeuren, dat een neef, Cornelis
van Wijngaerden, op 19 oktober 1736 de
brouwerij "De Zevenstar" koopt voor f 6.600,
terwijl hij voor gereedschappen en voorraden
nog eens f 4.000 neertelt.

De brand van 1766
Bijna 30 jaren oefent Cornelis van Wijngaerden
het brouwersvak in "De Zevenstar" uit. Op 15
maart 1766 breekt er brand uit en de
brouwerij verandert in een rokende puinhoop.
Cornelis van Wijngaerden besluit dan al zijn
bezittingen in Jutphaas te verkopen. Hijzelf
vestigt zich met zijn gezin in Amsterdam. Bij de
publieke verkoop brengen de puinhopen van de
brouwerij niet meer op dan f 1.300.
Verondersteld mag dus worden, dat letterlijk
alles verloren is gegaan: gebouwen,
gereedschappen en alle voorraden. Koper is
Cornelis Schaley. Het verdere bezit van Cornelis
brengt al evenmin veel geld op: de herberg "De
Zwaan" met stallingen en kolfbaan en nog
"seven cameren" gaan van de hand voorf 828.
In 1766 is het bierbrouwen in Jutphaas ...
verleden tijd.
De Zevenster
Deze naam van de bierbrouwerij wordt voor
het eerst genoemd in 1766 als bij de publieke
verkoping de plakkaten deze vermelden. De
naam "Seven Ster" is vermoedelijk ontleend aan
het sterrebeeld Ursa Major, beter bekend als de
Grote Beer. Dit sterrebeeld omvat zeven ongeveer
even heldere sterren. Voor het bierbrouwen heeft
de brouwerij het
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Café-restaurant "De Zwaan" omstreeks 1910. Let u ook eens op de prachtige lantaren links op de foto.

benodigde water vrijwel zeker rechtstreeks geput
uit de Vaartse Rijn. Dat kan worden afgeleid uit
het feit, dat op de tekening van 1603 geen waterput
is aangegeven.
Het brouwproces wordt in gang gezet door
gemalen mout met heet water te begieten. Na
enige tijd pompt de brouwer het afgetrokken
moutextract naar de brouwketel. Daar vindt
vermenging plaats met hop, die aan het bier de
bijzondere aroma geeft en dan begint het koken
van het mengsel.
Nadat het voldoende is afgekookt, wordt met
grote lepels de vloeistof in goten gedaan en naar
de koelbakken afgevoerd. Afkoeling vindt dan
plaats tot ongeveer kamertemperatuur en daarna
wordt het in de geilkuip gegoten. Vervolgens
vindt de toevoeging van gist plaats en de
vloeistof blijft een aantal dagen gisten.
Dat is de laatste fase van het brouwproces; het
bier is gereed voor consumptie.
Duidelijk zal zijn, dat de kwaliteit van het bier van
dag tot dag kon verschillen. Het water uit de
Vaartse Rijn was niet altijd hetzelfde (of even
schoon) en ook de kwaliteit van de grondstoffen
verschilde nogal eens. Daarbij kwam dan nog de
primitieve wijze, waarop al het werk werd gedaan
en het ontbreken van externe contróle.
7

Herberg De Zwaan
Het uithangbord bij "Café De Zwaan" vermeldt met enige trots "Anno 1790". Bezien we
echter de hiervoor beschreven historie, dan kan
met vrij grote zekerheid worden gesteld dat "De
Zwaan" veel ouder is. Uit de kaart van 1603
blijkt, dat er al vóór 1600 op die plaats een
herberg is gevestigd. Het moet overigens mogelijk
zijn om hierin meer duidelijkheid te brengen door
voortgaand archiefonderzoek.
Een bijzonderheid is, dat blijkens de koopakte uit
1766 bij "De Zwaan" een kolfbaan is geweest.
Het kolfspel is in de 18-de eeuw inderdaad
populair; bij meerdere herbergen zijn dan
kolfbanen van 8 tot 12 meter lang, omgeven door
een houten palissade. Er is soms zelfs sprake van
overdekte banen. Welke vorm de Jutphase
kolfbaan heeft gehad, is niet na te gaan. Evenmin
kan worden vastgesteld hoelang de kolfbaan heeft
bestaan. In de koopakte van 1766 worden ook
"stallingen" genoemd. In ieder geval heeft "De
Zwaan" tot in de jaren vijftig van deze eeuw
paardenstallen gehad. Die zijn gebruikt door de
boeren, als zij van de markten kwamen en op
zondagen bij het ter kerke gaan. De tentwagentjes
staan in die jaren keurig in rijen geparkeerd langs
het Sluisje en de paarden in

de stallen bij Jan Vendrig.
"De Zwaan" is in 1766 gekocht door Hendrik
van Born, die de herberg een halve eeuw later
verkoopt aan Pieter Verhaar. Vervolgens
komt het café in bezit van de familie Vendrig,
die het in eigendom en exploitatie heeft tot
1984. Daarna is "De Zwaan" twee keer van
eigenaar verwisseld.

Bronvermelding
Gemeentearchief Jutphaas
Jaarboekje Oud-Utrecht, jaargang 1963, pagina's 99 t/m
112.
Jutphaas ... verleden tijd; 1983, Historische Kring
Nieuwegein.
Kadastrale gegevens.

Afbeelding van een overdekte kolfbaan te Utrecht begin van de vorige eeuw.
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VAN DE REDACTIE...
door Arko Uitgeverij een aantal boekjes ter
beschikking gesteld. Ze zijn te koop voor f
5,00 per stuk in het Historisch Museum
Nieuwegein en op de adressen Utrechsestraatweg
6; Braamsluiper 23 en Verdistraat 2.

Een jongetje in
Jutphaas
Een
alleraardigst
boekje van Gerard
Vermeulen. Gerard
Vermeulen, auteur en
oudhoofdredacteur van

Museumkaart 1991
Evenals in 1990 zal ook in 1991 het Historisch
Museum voor leden van de Historische Kring
Nieuwegein gratis toegankelijk zijn. Hiertoe
worden geen nieuwe toegangskaarten uitgegeven. De u in 1990 toegezonden toegangskaart zal
daartoe bij uw eerstvolgende bezoek aan het
museum van een stempel 1991 worden voorzien.

Panorama, is 65 jaar oud en op 25 mei 1990
bezocht hij zijn geboortedorp Jutphaas. Sinds
1938 was hij daar niet meer geweest.
Vermeulen wandelde door zijn geboortedorp
en haalde herinneringen op tesamen met Arie
Kornet, Adriaan Veldhuizen en Piet Daalhuizen. Hij zette zijn ervaringen op papier en
Arko Uitgeverij te Nieuwegein maakte er een
alleraardigst boekje van.
Een interessante beschrijving van het vroegere
dorpsleven is het geworden, maar ook een
aardige biografie van het jongetje Gerard Vermeulen en een geschreven "portret" van het
dorp.
Aan de Historische Kring Nieuwegein zijn

Jaarvergadering
Noteert u nog even de datum van de jaarvergadering van de Historische Kring Nieuwegein?
Deze zal worden gehouden op 18 februari in
gebouw St.-Jan, Dorpsstraat 58, NieuwegeinZ.
Aanvang 20.00 uur.

museum
aantal bezoekers
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op de eerste verdieping weer een nieuwe serie
foto's van Jutphaas en Vreeswijk aan.
Van Ferdinand Martens ontvingen wij een
grafiek van de bezoekersaantallen vanaf de
opening van het museum in april 1990 tot en
met de maand november 1990. Cijfers, die naar
wij denken, voor zichzelf spreken.

Museumnieuws
De bovenverdieping van het Historisch Museum
is momenteel grotendeels ingericht met
afbeeldingen van het kasteel Heemstede.
Naast een aantal kopergravures en litho's zijn
ook veel foto's tentoongesteld van de grote
brand, die Heemstede enkele jaren geleden
voor een groot deel verwoestte. Tevens treft u

Otto Pijpker

Laatste nieuws
Vanaf 25 januari 1991 wordt op de tweede verdieping van het Historisch Museum
Nieuwegein weer een nieuwe expositie gehouden.
Wij hebben contacten gelegd met de kunstenaar Jerry Harberink uit Voorthuizen, die zich
toelegt op het vervaardigen van gevelminiaturen van boerderijen, grachtenpanden en andere
gebouwen. Er zullen een vijfentwintigtal miniaturen worden geëxposeerd, welke tevens te
koop zijn.
Wij raden u aan deze unieke expositie, die elders in het land bijzonder goede recensies
kreeg, te gaan bezichtigen.

10

WERKGROEP ARCHIEF EN DOCUMENTATIE
door A. Ikink
Dit olijke vijftal vormt samen met nog vier andere vrolijke personen - die niet op de "fotoavond"
aanwezig konden zijn - de huidige werkgroep.
Op de foto ziet u van links naar rechts: Nel Pijpker, Sandra Pierik, Alei Ikink, mw.
Valkenburg en de heer Valkenburg. De afwezigen zijn: Joke Verbaan, de heer Van Egdom, Jan
Schut en Nel de Groot.
De werkgroep bestaat al heel wat jaartjes. In de
loop van de tijd hebben nogal wat wisselingen
plaatsgevonden. Een vaste kern bleef.
Nieuwegeiners van geboorte, import, streekgenoten: van alles wat. Maar iedereen vindt het
interessant om te snuffelen in wat was en wat is.
Als totale werkgroep komen we zo'n tien keer
per jaar bij elkaar, de subgroepen gemiddeld
één keer per week of één keer in de veertien
dagen.
Erg blij waren we met de nieuwe accommodatie
in het museum. Zo konden werkzaamheden die
noodgedwongen moesten blijven liggen
eindelijk ter hand genomen worden. De
inrichting van het archief was een hele klus; met
de andere taken zijn we nog volop bezig. Heel
belangrijk is hierbij een voor ons

zelf en voor anderen zo adequaat mogelijk
opzetten van een naslag- en inventarisatiesysteem en het sorteren, beschrijven en opslaan
van alle in ons bezit zijnde gebruiksvoorwerpen, zoals boeken, tijdschriften, kranteartikelen, dia's, foto's, prenten, ansichtkaarten en
schilderijen. In de toekomst zal ook de
computer een belangrijke plaats innemen. Hebt
u al uw vakantiefoto's al ingeplakt en
beschreven? ! WIJ hebben van Jutphaas zo'n
3000 dia's en ruim 1000 van Vreeswijk. Voor de
goede orde hebben we daarom de werkgroep in
tweeën verdeeld: de Jutphaas-"specialisten" en
de
Vreeswijk"specialisten". Met behulp van een
kaartsysteem wordt alles geregistreerd. Een
leuk, maar behoorlijk tijdrovend werkje. Komen
we er niet helemaal uit, dan roepen we
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de hulp in van autochtone bewoners, die vaak
graag mee willen helpen om de "goede oude
tijd" nieuw leven in te blazen. Het leuke en
fascinerende is, dat je zó heel wat onbekende
en bijzondere feiten en anekdotes te weten
komt over de plaats/stad en over de streek
waar we zelf wonen.
Ook bepaalde instanties zoals het Rijksarchief, kadasters, gemeenten, universiteitsbibliotheken, waterschappen, andere musea en
oudheidkamers en dergelijke worden wel eens
geraadpleegd. Verder hebben we natuurlijk

zelf ook al een behoorlijke lectuurvoorraad
ter beschikking.
Regelmatig leveren we ook materiaal en gegevens aan ten behoeve van andere werkgroepen, zoals publicatie, museum, dia-avonden en dergelijke.
Oud, jong, import of hier geboren en getogen,
hebt u/heb je zin om mee te draaien in deze
hardwerkende
gezellige
club?
Extra
"menskracht" is altijd van harte welkom! Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Tot ziens!
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VERDWENEN MONUMENTEN
De "romeinse" boogbrug bij het Nedereind
door J. van Egdom en J. Dommerholt
Over de watergang van de Nedereindse dijk - de IJsselwetering - werd aan het begin van de 15e
eeuw een stenen boogbrug naar Romeins model aangelegd. Dit blijkt uit een akte van 1409,
waarin sprake is van een overeenkomst, gesloten tussen de geërfden van Heycop, Galecop en het
Nedereind van Jutphaas enerzijds en die van elf hoeven anderzijds.
De IJsselwetering, die diende als waterafvoer
van het IJsselveld, was al in 1287 gegraven. In
dat jaar gaf ridder Aernoud van Amstel, heer
van IJsselstein, toestemming aan Alardus
gherechte Bosinchem (van Rijnestein) en Henrics
gherechte van den Rine (van Rijnenburg) om een
waterafvoer voor het IJsselveld aan te leggen.
Hoe de bewoners van de polders tussen 1287 en
1409 de IJsselwetering overstaken, is niet
bekend; wellicht via een plank of met een bootje.
Voor de mensen uit die tijd een heel normale
zaak, maar de komst van de brug zal toch wel
met gejuich ontvangen zijn, dunkt me.
De brug deed ruim vijf eeuwen dienst. Of er in

die lange tijd regelmatig onderhoud is gepleegd,
is niet bekend. Pas aan het einde van de vorige
eeuw, zo komt uit archiefonderzoek* naar
voren, wordt melding gemaakt van de slechte
staat van de brug.
Burgemeester en Wethouders van Jutphaas
riepen "bij schrijven van 13 augustus 1889, No.
450" de hulp in van Gedeputeerde Staten van
Utrecht. De steenenbrug over de Nedereindsche
weg "verkeerde in vervallen staat en vereischte
nodig herstel". Een hoofdingenieur van de
Provinciale Waterstaat kreeg de opdracht de
toestand van de brug te onderzoeken en
daarover te rapporteren. Op 17 september 1889
ontvingen B&W van

Twee leden van de Historische Kring Nieuwegein; v.l.n.r. de heren Bos en Van Egdom, op de plaats waar de brug heeft
gelegen.
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De plaats van de verdwenen brug vanaf de andere zijde genomen. Op de achtergrond één van de boerderijen langs de
Nedereindseweg.

Jutphaas een technisch zeer gedetailleerd verslag. Enkele citaten daaruit:
"De steenen boogbrug in den Nedereindschen
weg over de verlengde IJsselwetering is tusschen
de regtstandmuren wijd 2.50 M, heeft eene
lengte in de as van 4.45 M, gedekt met een
gewelf en voorzien van 4 vleugelmuren, terwijl zij
voor de veiligheid van het verkeer ter
wederzijden voorzien is van een zeer eenvoudig
leuningwerk.
Dit kunstwerk ziet er zeer vervallen uit en draagt
over het geheel de sporen dat er hoogstwaarschijnlijk in geen 20 à 30 jaren iets tot de
goede instandhouding is gedaan. . . "
"Onverwijlde en afdoende herstelling dezer brug
wordt door mij voor het veilig verkeer hoogst
noodzakelijk geacht, want er moge voor het
oogenblik, zoals Burgemeesters en Wethouders
voornoemd, meenen, geen gevaar bestaan voor
rijtuigen en voetgangers, ...
"

"Aangezien bedoelde brug gelegen is binnen
uw waterschap in den Nedereindschenweg...,
hebben wij mitsdien de eer U te verzoeken
de noodige maatregelen te nemen om voor het
aanstaande Wintersaizoen ... brug en leuningen
te doen herstellen met inachtneming der
bepalingen, vervat in art. 30 van het regelement
op het onderhoud en gebruik der wegen in dit
gewest. "

Duidelijke taal van de hoofdingenieur, die
bovendien oog had voor de cultuurhistorische
waarde van de brug. Ze werd hersteld en deed
nog tot na 1919 dienst. Wanneer de brug
precies is afgebroken, valt niet met zekerheid
te zeggen. Feit is dat nu, anno 1990, er op die
plaats nog slechts een sloot is met een duiker.
Een cultuurhistoricus zei eens: "Je kunt niet
alles uit de oudheid bewaren, planologisch is dat
onmogelijk en de kosten zouden de pan uit
rijzen."
Hij heeft natuurlijk gelijk, maar toch ...!
* Door J. van Egdom
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MONUMENT IN BEELD
door P. Daalhuizen
In deze rubriek is
steeds geschreven over
een
afgebeeld
monument, dat ergens
binnen
Nieuwegein
stond of staat. Veel
minder is bekend over
de
zogenaamde
archeologi
sche monumenten. Dat zijn eigenlijk verbórgen
monumenten: de restanten van vroegere
gebouwen, maar ook sporen van vroegere bewoners. Nieuwegein heeft heel wat van deze
archeologische monumenten, ook al hebben
vele ervan nog niet die kwalificatie gekregen.
Van archeologische monumenten kunnen
moeilijk afbeeldingen worden geplaatst en
daarom deze keer een beknopte beschrijving van
enkele van deze bijzondere monumenten. Het
meest tot de verbeelding sprekende archeologische monument is ongetwijfeld het
stadje Geyne, waaraan Nieuwegein haar naam
ontleent. Dit stadje was gelegen op de oostelijke
oever van de Hollandse IJssel, daar waar de
Kromme (of Enge) IJssel afbuigt naar de Lek.
Naar de huidige situatie kan worden gezegd,
dat het stadje lag achter het Paviljoen 't
Geyntje.
In 1294 kreeg Geyne stadsrechten, maar ommuurd is het stadje nooit geweest. Waarschijnlijk heeft er wel gedeeltelijk een stadsgracht omheen gelegen. Nadat Floris V toestemming had verleend om de IJssel bij het
Klaphek af te dammen verloor Geyne als overlaadhaventje haar betekenis.
Toch bleef het stadje het doelwit bij de vele
oorlogen tussen de bisschoppen van Utrecht en
omliggende steden enerzijds en de graven van
Holland anderzijds. Uiteindelijk werd het in de
13-e eeuw volledig verwoest. Op de puinhopen
verrees in 1423 het klooster Nazareth, dat op
zijn beurt teloorging. De restanten van het
stadje, het klooster, de kloosterkerk en het
kloosterkerkhof liggen "begraven" onder de
boomgaard achter 't Geyntje. Het is een
archeologisch monument van formaat!
Minder bekend als archeologisch monument
zijn de wellicht aanwezige restanten van vestingwerken uit de Spaanse tijd onder het fort
Vreeswijk en de restanten van vroeg-middeleeuwse graven en een 12-e eeuwse kerk onder
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de begraafplaats op het Kerkveld.
Tot de archeologische monumenten behoren
ook de nog aanwezige ruïnes onder de grond
van enkele vroegere kastelen, zoals Wijnesteijn,
Everstein en de Ridderhofstad Heemstede op
Vuilcop. (Deze laatste moet overigens niet
worden verward met de ruïne van de
Ambachtsheerlijkheid Heemstede, die na de
brand van 10 januari 1987 is ontstaan.) Er zijn
momenteel ontwikkelingen gaande, waardoor
duidelijk zal kunnen worden, waar in
Nieuwegein
archeologische
monumenten
aanwezig zijn: ze worden namelijk geïnventariseerd. Het opstellen van een gemeentelijke
monumentenlijst is één van de activiteiten van
de gemeentelijke monumentencommissie, die is
ingesteld om het gemeentebestuur te adviseren
over het monumentenbeleid in de breedste zin
van het woord. Daartoe behoort bijvoorbeeld
het adviseren over restauratieplannen en
subsidies.
Door het opstellen van de eerder genoemde
gemeentelijke monumentenlijst wordt het ook
gemakkelijker om te voorkomen, dat monumenten verdwijnen. Een object dat op de lijst
staat, kan niet zomaar worden gesloopt of - als
het een archeologisch monument betreft - niet
zomaar worden weggegraven. Naar verwachting
zal de gemeentelijke monumentencommissie
geruime tijd nodig hebben om een goede
inventarisatielijst van de verschillende soorten
monumenten op te stellen. Er is nogal wat
onderzoek voor nodig. Wanneer de lijst gereed
is, kan die náást het hulpmiddel bij uitstek voor
de commissie, tévens een waardevol
"instrument" zijn bij het onderzoek naar de
historie van gebouwen en verschillende andere
objecten.
Over
de
gemeentelijke
monumentenlijst nog één aanvulling: de lijst zal
niet alleen historische objecten bevatten. Ook
karakteristieke gebouwen en andere objecten
kunnen erop worden geplaatst.
Hoe het allemaal gaat gebeuren, is overigens
nog niet volledig bekend. Eerst stelt de monumentencommissie een lijst op met criteria,
waaraan een object moet voldoen om op de
monumentenlijst te komen.
Ten aanzien van archeologische monumenten
doet de commissie overigens zelf geen onderzoek. Kenmerk van archeologische monumenten is, dat men weet dat ze aanwezig zijn,
maar dat de objecten met rust worden gelaten.

VOOR U GELEZEN IN...
De Utrechtsche
Courant van 16 en 18
maart, 9, 12 en 22
april 1912:
VREESWIJK.
Stremming van't verkeer. - De Commissaris der Koningin in
de provincie Utrecht brengt ter algemeene
kennis, dat het verkeer over de SCHIPBRUG
over de LEK, tusschen VREESWIJK en Vianen,
zal zijn gestremd van 27 Maart aanstaande des
voormiddags te 6 uur tot 28 Maart
daaraanvolgende des namiddags te 6 uur, en
dat gedurende deze stremming door het VEER
kosteloos in de behoeften van het verkeer zal
worden voorzien.
VREESWIJK. - Doodelijk ongeluk. - Bij het
aan den wal springen, om het schip vast te
leggen, had de 20-jarige zoon van schipper De
Vries uit Terneuzen, het ongeluk te vallen,
waardoor een inwendige kneuzing ontstond en
de ijlings geroepen geneesheer, dr. BUURMAN,
slechts den dood kon constateeren.
VREESWIJK. - EUTERPE. - De gemengde
zangvereeniging "EUTERPE" alhier gaf
Woensdagavond weder een welgeslaagde uitvoering in de lokalen der OPENBARE LAGERE SCHOOL.
Met een woord van welkom opende de directeur
den avond, waarna direct met de afwer
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king van het programma werd begonnen. De
verschillende nummers voor gemengd koor en
voor vrouwenkoor werden alle zeer goed voorgedragen. Er viel zeer duidelijk te constateeren
dat de vereeniging "EUTERPE" onder haren
nieuwen directeur goede vorderingen heeft
gemaakt. Een bijzonder woord van lof voor de
3 vertolkers van "Weinachts-phantasie" voor
2 violen en piano, van L. Kron en voor de beide
uitvoerders "Ganz allerliebst" voor 1 viool en 1
piano, van E. Waldteufel. Ze gaven een aardige
afwisseling tusschen de verschillende
zangnummers. Na de pauze volgde de groote
attractie van den avond, nl. de opvoering van de
operette "De Bergfee". De verschillende rollen
werden goed gespeeld. Zoowel de zang als de
actie kwamen uitstekend tot hun recht. De groep
van spelers, verlicht door rood en bengaalsch
vuur, getuigde van veel smaak en leverde een
schoon slot op, van dezen waarlijk genotvollen
avond.
VREESWIJK. - Staking. - Zaterdag is er een
staking uitgebroken voor de Rijnsleepbooten
van de firma Rutters te Amsterdam. De oorzaak
van deze staking is het aan een 5-tal werklieden
gegeven ontslag. De eisch is: De werklieden op
hun plaats terugnemen, het betalen van een
aankomstdag, of te VREESWIJK of te
Amsterdam, en één gulden loonsverhoging voor
de machinisten. Alle vier booten liggen te
VREESWIJK stil, nl. "De Alaska", "De
Poolster", "De Newa" en de "Noordkaap".

cronyck de geyn
april 1991
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ZWEM- EN BADINRICHTING "DE LEK"
door J. Dommerholt
In een gecombineerde vergadering van inwoners van Vianen en Vreeswijk werd op 26
september 1930 de vereniging Zwem- en badinrichting "De Lek" opgericht voor de duur van
29 jaar en vier maanden.
Het nieuw gekozen bestuur, bestaande uit M.E. Hartman (Vianen), voorzitter; J.M. Smit
(Vreeswijk) secretaris; E.J. van Kleef (Vianen) penningmeester; mej. J. van de Brent (Vianen)
2e penningmeester en C . van de Peppel (Vreeswijk) 2e secretaris, ontwierp onmiddellijk
plannen voor een zwem- en badinrichting in de schipbrughaven te Vreeswijk.
De plannen werden aan de minister van Wa- len rentepercentage, in 10 jaar af te lossen.
terstaat ter goedkeuring voorgelegd. Aangezien
men van een welwillende beschikking uitging, De exploitatierekening zag er uit als volgt:
stelde het bestuur alvast een overzicht van de - Rente plus aflossing
ƒ875,
exploitatiekosten op.
500,
- Onderhoud
De zwem- en badinrichting zou in eerste opzet
- Jaarsalaris gediplomeerd
nog zeer bescheiden zijn, maar er werd al wel
625,
badmeester
rekening gehouden met de mogelijkheid tot
uitbreiding bij gebleken behoefte. Een
Jaarlijks zou er dus een bedrag van ƒ 2.000, deskundige raamde de eerste kosten op f
moeten worden opgebracht.
4.500, -. De kas was nog leeg en het stichHet bestuur zag wel in, dat dit bedrag niet kon
tingskapitaal ad f 5.000, - zou bijeengebracht
worden gedekt door de lidmaatschaps- en
moeten worden door uitgifte van een
abonnementsgelden alleen. Subsidiëring was
obligatielening met een nog nader vast te stel
noodzakelijk om de plannen te kunnen uit

Duikles in het 1.20 m diepe gedeelte van het bad. Rechts badmeester Kievits. Links de heer Hardebol, onderwijzer van de
Schippersschool.
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voeren. En op 15 december 1930 werd bij de
gemeentebesturen van Vreeswijk en Vianen
subsidie aangevraagd voor een jaarlijks bedrag
van f 500, -.
Een maand later had de Raad van de Gemeente
Vreeswijk de eer het Bestuur der Vereeniging
Zwem- en Badinrichting "de Lek" mede te
delen, dat een subsidie verleend zou worden "tot
een maximum bedrag van ƒ 400, -. Echter zal
het definitieve bedrag door den Raad eerst
worden vastgesteld, nadat door Uwe vereeniging
een gespecificeerde raming van de kosten van
oprichting, onderhoud en exploitatie zal zijn
overlegd."
Dit betekende voor het Bestuur een jaar wachten
op de noodzakelijke aanvulling van de
financiën. De exploitatierekening over 1931
belandde dan ook al op 2 februari 1932 op de
deurmat van B&W van Vreeswijk met daarbij het
beleefde verzoek over het maximaal toegezegde
bedrag te mogen beschikken.
De Raad der Gemeente deelde de Vereniging
"De Lek" op 4 mei 1932 mede over 1931 een
subsidie te verlenen van f 350, -. Er waren aan
deze subsidie echter een aantal voorwaarden
verbonden:

a. kostelooze toelating in Uwe inrichting van
werkloozen,
b. sluiting van Uwe inrichting op Zondag,
c. een zodanige afsluiting van Uwe inrichting
dat niet vanaf de openbaren weg naar de
zwemmers en/of baders in Uwe inrichting
kan worden gekeken."

Voorts werd, o zo beleefd, medegedeeld dat
voor het jaar 1932 door de Raad nog geen
subsidie was uitgetrokken.
Het Bestuur van de Vereniging betoonde het
College "zijn groote erkentelijkheid" voor de
hun toegewezen subsidie. Aan de gestelde
voorwaarden kleefden echter nogal wat bezwaren. Het Bestuur kon moeilijk besluiten,
gezien de penibele financiële toestand van de
nog jonge Vereniging en de weinig hoopvolle
mededeling over verdere subsidies, gelegenheid te
geven tot gratis zwemmen en Zondagssluiting.
Dit zou een directe vermindering van de
inkomsten ten gevolge hebben. Een afsluiting
maken vanaf de openbare weg, welke niet als
algemeen noodzakelijk werd gevoeld, zou
opnieuw een financieel offer eischen. (Ferme
taal Bestuur, doch denk aan uw subsidie voor
1932, stel u niet te onafhankelijk op.) ... Het
Bestuur meende echter zoveel mogelijk te moeten
handelen in den geest van Uw
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College en heeft besloten de werkloozen van
beide betrokken gemeenten de gelegenheid te
bieden tot gratis zwemmen en wel op iedere
Dinsdag en Donderdagavond vanaf zeven uur
tot sluiting. Vanaf 14 juni zullen bij de penningmeester op naam gestelde gratis-kaarten
verkrijgbaar worden gesteld voor iedere mannelijke inwoner van de beide Gemeenten, die
aantoont dat hij steuntrekker is. Tevens zou
het Bestuur het op prijs stellen als de beide
Gemeenten zich zouden ontfermen over de
kosten van de afscheiding tussen de badinrichting en de openbare weg, begroot op
f 60, - ..........

De bouw van het zwembad was niet zonder
slag of stoot verlopen. Begrotingen waren
gemaakt en te hoog bevonden. De bouw werd
daardoor uiteindelijk gegund aan bestuurslid
Van P. Deze bleek echter niet voor zijn taak
berekend te zijn, al vond hij zelf van wel. Fout
op fout werd gestapeld en het kostte de
Vereniging later veel geld om de fouten te
herstellen.
Een alleszins capabele uitvoerder was inmiddels
aangesteld om de dagelijkse gang van zaken
bij de bouw te begeleiden. Bestuurslid Van P.
zou hem daarbij met raad en daad ter zijde
staan. Eenmaal aan het werk bleek de raad
niet al te best en uitvoerder Van W. stak niet
onder stoelen of banken, dat hij het beter kon.
Omdat er altijd wel een stok te vinden is om
een hond te slaan, verweet Van P. de
uitvoerder weer niet berekend te zijn voor
zijn taak, omdat hij te roekeloos met het
geld van de vereniging was omgesprongen.
Hij had zegge en schrijve f 1,50 (twee kwartjes
de man!) fooi gegeven aan drie arbeiders, die
gedurende twee dagen beton hadden
gemaakt voor de zwem- en badinrichting en
daartoe tegen het gewone uurloon waren
afgestaan door de N.V. Stoomsteenfabriek "de
Lek". Kortom, ergernis, wantrouwen,
onkunde en geruzie over en weer begeleidden
de bouw. Tot in het Utrechts Dagblad werd de
zaak uitgevochten. De voorzitter van de
Vereniging, de heer M.E.H. lichtte in een
open brief van ruim vier kolommen over de
gehele pagina de pijnen toe. Deze hadden
vooral te maken met de ondeskundigheid van
de heer Van P.; de moeizame weg om een goede
badmeester te werven en de ondankbaarheid
van het Bestuur ten aanzien van de
voorgeschoten gelden door het N.V. Schildersen Glasbedrijf v.h. M.E. Hartman.

Nadat uitvoerder Van W. wijselijk was opgestapt, omdat met Van P. niet te werken en te
praten viel, bleef de gehele bouw in handen van
Van P. Bij oplevering bleken de deuren van de
26 kleedhokjes naar buiten in plaats van naar
binnen te draaien. Hierdoor werden de
plankiers te smal en had de badmeester geen
goed uitzicht meer op de kleedhokjes. De
pierenbak voor de kleintjes en voor de ongeoefende zwemmers was niet goed uitgevoerd en
daardoor vrijwel onbruikbaar. In het winterseizoen diende dit alles hersteld te worden,
een extra aanslag op de toch al zo krappe kas.
De werving van de badmeester had ook nogal
wat voeten in de aarde. Na een aantal oproepen
in diverse kranten viel ten slotte de keuze op een
zekere C. van N., die een goed zwemmer was
en een EHBO-diploma bezat. Het Bestuur
wist echter niet of Van N. voldoende bekwaam
was om les te geven. Dit werd toch wel als
een groot bezwaar gevoeld, want Van N. was geen
onbekende in het Vreeswijkse en het zou
kunnen betekenen, dat hij niet vol

Openingsuren van zwem- en badinrichting "De Lek".
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doende gezag kon laten gelden.
De Vereniging was nog onervaren in alles wat
zwemaangelegenheden betrof en stelde liever
een badmeester aan met aantoonbare bekwaamheden. Van N. werd dus uiteindelijk
geen badmeester. Opnieuw ging men op zoek
en in Utrecht werd een geschikte badmeester
gevonden in de persoon van de heer Dusseldorp. Alleen, hij vroeg f 600, - voor het seizoen.
Dit vond het Bestuur wel wat al te hoog, maar
men was al blij een ervaren kracht gevonden te
badmeester
hebben.
Bestuur
en
onderhandelden en men kwam uit op f 500, voor het seizoen 1931.
En terwijl het Bestuur verder harrewarde,
werd het badseizoen op zaterdag 20 juni om 3
uur 's middags feestelijk geopend in tegenwoordigheid van de heren burgemeesters van
Vreeswijk en Vianen. De muziekvereniging
Crescendo zorgde voor muzikale opluistering,
de zon scheen, de feestvlaggetjes wapperden,
de kinderen kregen een versnapering en Vreeswijk en Vianen hadden hun zwem- en badinrichting. En het Bestuur, het ruziede voort.

gesloopt werd. Het hout hadden de Duitsers
nodig voor het versterken van hun schuttersputjes, die de Vreeswijkers moesten graven. De
taken van de badmeester waren veelomvattend. In
een reglement van 13 artikelen had het Bestuur
de instructies opgesteld, waaraan hij zich
onvoorwaardelijk te houden had.

De heer Dusseldorp bleef maar één seizoen
badmeester. Als opvolger werd de heer H.
Kievits uit Vianen aangetrokken. Hij kon per 18
april 1932 reeds in dienst komen tegen een
weekloon van f 22,50 tot aan de opening van het
zwemseizoen per 1 mei. In 1933 werd dit
bedrag door inkrimping van o.a. de gemeentelijke subsidie verlaagd tot f 25, - voor de twee
weken voorafgaande aan het seizoen. De
diensttijd werd verlengd van 1 oktober tot 15
oktober en de gratificatie voor deze twee weken
zou afhangen van de financiële situatie van de
Vereniging.
Van de heer Kievits werd intussen wel verwacht behulpzaam te zijn bij de seizoensopbouw en -afbraak van de badinrichting. Ieder
jaar werd het contract met de heer Kievits
verlengd. Hij is badmeester gebleven tot het
zwembad in de oorlog ('43/'44) zo goed als

Verkort samengevat volgt hieronder het reglement:
1. De badmeester zorgt ervoor dat men zich
houdt aan de bestemde badtijden.
2. ... houdt de inrichting in zindelijke toestand,
ongerechtigheden dienen met een schepnet
uit het water verwijderd te worden.
3. . . . is verplicht tijdens de openingsuren
aanwezig te zijn op het terrein, er op toe te
zien dat het Reglement van Orde wordt
nageleefd. Laat zich bijstaan door zijn
vrouw tijdens de openingsuren voor vrouwen
en meisjes, doch blijft aansprakelijk.
4. . . . handhaaft de goede orde en ziet er op toe
dat niemand verdrinkt, een ongeluk krijgt of
de inrichting beschadigt.
5. . . . ontzegt de toegang tot de inrichting aan
een ieder die gevaar of last kan opleveren
voor de gezondheid van de medebaders
(looporen, huidziekten, ongedierte of
besmettelijke ziekten).
6. . . . zorgt er voor dat iedereen voorzien is/
wordt van een geldig toegangsbewijs.
7. ... geeft zwemles aan de daarvoor in aanmerking komende personen in de daarvoor
aangewezen baduren voor niet meer dan f
2,50 per seizoen.
8. . . . houdt aantekening van de water- en
luchttemperatuur op een daarvoor bestemd
bord.
9. . . . dient tijdens zijn werkuren gekleed te zijn
in een wit linnen pak en geschoeid met badof tennisschoenen.
10. ... mag geen lid zijn van de "Vereniging De
Lek" of van een vereniging die gebruik
maakt van de inrichting.
11. . . . zorgt er voor dat de bezoekers zich
houden aan het Reglement van Orde en
Veiligheid.
12 . . . . mag geen verplichtingen aangaan met
verenigingen zonder voorkennis van het
Bestuur.
13. In alle gevallen waar deze instructie niet in
voorziet, blijft de beslissing aan het Bestuur.
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Vooral de artikelen 2, 3, 5 en 11 vroegen veel
extra aandacht en zorg. Zichtbare ongerechtigheden, als propjes papier, een klokhuis en
ingewaaid blad kunnen met het schepnet uit
het water gevist worden (art. 2). Maar hoe zie je
of iemand pietjes heeft of uit een familie komt
met looporen (art. 5)?
Mevrouw Kievits hielp haar man dan ook waar
zij kon. Ze was verplicht aanwezig op de
speciale openingsuren voor vrouwen en meisjes gemengd zwemmen was toendertijd hoogst
onfatsoenlijk - en verkocht in de kantine (een
houten hokje) koffie, limonade en andere
versnaperingen. De hongerige of dorstige
badgasten betaalden voor de koffie een
dubbeltje, voor een spritskoek zes cent en voor
een Kwattareep vijf cent.

ment van Orde en Veiligheid opgehangen,
zodat iedereen die binnenkwam gelijk kon
zien wat wel en niet mocht. Honden mochten
niet binnen, fietsen moesten in het daarvoor
bestemde rek, het Bestuur gemiddelde in alle
gevallen waarin het reglement niet voorzag en
verder was het bijv. verboden de hokjes te
verontreinigen. Ook het beschrijven van wanden, deuren en schuttingen was niet "geoorloofd". In de dertiger jaren kon je dat nog
ongestraft vragen.
Levensgevaarlijk was het - en daarom niet
toegestaan - van de duikplanken af te springen,
voordat de voorgaande duiker(-ster) boven
water was gekomen. De afscheidingen tussen
de bassins waren duidelijk aangegeven. Wilde je
van het pierenbad over naar het diepe, dan kon
dat alleen met toestemming van de
badmeester, na een "tot zijnen genoe-

Bij de entree van het zwembad was het Regle

Prijzen per zwemles, welke worden gegeven door badmeester Kievits.
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gen afgelegde proef".
De wisseling van de zwemtijden voor mannen en
vrouwen werd aangegeven door een belsignaal,
men diende hieraan onverwijld gehoor te geven
en de bassins te verlaten. De goede zeden
werden streng nagevolgd, artikel negen van het
Reglement luidde: "Voor mannelijke bezoekers
is het gebruik van een badcostuum, voor
vrouwelijke bezoekers van een badcostuum met
badmuts verplichtend. Wanneer de badkleding
niet aan de eisen van welvoeglijkheid voldoet,
moet de(n) bezoek(-ster) het verdere gebruik
van de inrichting worden ontzegd.
Het is niet geoorloofd zich in badcostuum
buiten de inrichting te begeven." Voor het
waterpolo-team "de Watertor", dat in 1933
werd opgericht, was het zelfs verplicht een
slipje onder het badpak te dragen. Dit werd nog
gecontroleerd óók door een pijp van het badpak
iets omhoog te tillen.

derricht, dat speciaal voor dit soort kinderen
van grote betekenis is.
(In 1934 telde het internaat 164 leerlingen,
waarvan 49 meisjes.)
- 16 juli 1937: Noodweer. Boven Vreeswijk
hebben de natuurtalenten gisterenavond eveneens huis gehouden, vooral de Zwem- en badinrichting liep veel schade op.
Bronvermelding:
Met dank aan mw. J. Nouwen-Roos en de heer W. van
Beest (herinneringen), W. Feirabend (documentatie), mw.
N. Pijpker (interviews).
Krante-artikelen uit: Vreeswijk in het Nieuws 1920-1944
door J. Schut.

Het zwembad rendeerde redelijk en de penningmeester beschikte ieder jaar over een vrijwel
sluitende begroting. Dat dit niet altijd een
gemakkelijke opgave moet zijn geweest, valt
tussen de regels door te lezen van een aantal
krante-artikelen uit die dagen.
- 18 mei 1934: Zwem- en badinrichting "de Lek"
enigszins feestelijk door de voorzitter
heropend. Hij deelde mee dat de inrichting
geheel was nagezien en zich weer in uitstekende
staat bevond. Kunst na Arbeid luisterde met
vrolijke tonen het feest op. Om de kas te
versterken zullen loten worden verkocht voor 25
cent het stuk.
- 30 augustus 1934 (31 augustus was Koninginnedag): Zwemfeesten in "De Lek", 's
middags voor de kinderen en 's avonds voor de
groten. De feesten worden opgeluisterd met
muziek.
- 13 augustus 1935: Alle leerlingen van het
Prins Hendrik-internaat ontvangen zwemon
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MUSEUMNIEUWS

Vanaf medio april 1991 is in het Historisch
Museum Nieuwegein een uitgebreide
expositie over Zwem- en badinrichting
"De Lek" te Vreeswijk ingericht.
In de maanden april, mei en juni zullen
Adrie Dijkhorst en Frank Dekkers op de
bovenverdieping van het museum exposeren met etsen en tekeningen. Gedurende
de maanden mei en juni zal op de begane
grond een expositie van diverse bezittingen
van de Historische Kring worden
georganiseerd. In verband met het 20-jarig
bestaan van de Gemeente Nieuwegein zal
in de maanden juli t/m september een
tentoonstelling in het museum te zien zijn
met als thema "Openbaar vervoer nu en in
het verleden".
Op de begane grond werkstukken van
Nieuwegeiners welke betrekking hebben op
het vervoer.
Op de bovenverdieping zullen diverse
zaken het openbaar vervoer betreffend,
worden tentoongesteld.

VISITATIE VAN DE KERK VAN VREESWIJK IN 1565
door W. Heins

Enige tijd geleden maakte mijn collega dhr. Van Kalveen mij attent op een register met akten van
de notaris Jan Mersman, dat zich onder nr. 34 I in het archief van het kapittel van Oudmunster
bevindt. In dit deel staat afgeschreven het visitatierapport van de kerk van Vreeswijk. Hij was
zelfs zo vriendelijk voor mij een afschrift en een vertaling van de Latijnse tekst in het Nederlands
te maken.
De meeste tot nu toe bekende verslagen van de kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16e
eeuw zijn door F.A.L. van Rappard en S. Muller Fzn. gepubliceerd in de Werken van het
Historisch Genootschap, derde serie nr. 29. Laatstgenoemde heeft in een aantal zeer lezenswaardige artikelen over deze interessante verslagen geschreven.
Hoewel de tekst van de Vreeswijkse visitatie geen schokkende dingen vermeldt, kan het een
kleine bijdrage zijn voor de plaatselijke geschiedenis. Na een korte inleiding volgt dan de
Nederlandse tekst (cursief gedrukt) met enkele aantekeningen. Daarna volgt dan de Latijnse tekst.

Zowel het kerkelijk bestuur als de spiritualiteit
verkeerde in de eerste helft van de zestiende eeuw
in een crisisstaat.
De aanzienlijke bevolkingstoename, met de
daarmee gepaard gaande oprichting van nieuwe
parochies en de taakverzwaring van de
bisschoppen, hadden de bestuurbaarheid van de
uitgestrekte bisdommen bemoeilijkt.
Paus Paulus IV hoopte door een grondige
vernieuwing van de bisschoppelijke hiërarchie
met meer effect de hervormingsvoorstellen van
het overigens nog niet beëindigde concilie van
Trente te kunnen invoeren en een dreigende
protestantisering te voorkomen. In 1559
bekrachtigde hij de bul Super universas, waarin
de oprichting van de nieuwe bisdommen werd
afgekondigd. Er zouden drie kerkprovincies
komen, min of meer samenvallend met het
territoir der Zeven Provincies: De aartsbisdommen Utrecht, Mechelen en Kamerijk. In
totaal betrof het 18 bisschopszetels.
Het concilie van Trente (1545-1563) moest
schoon schip maken met de verouderde instellingen en gebruiken in de kerk en de katholieke
geloofsleer op alle controversiële punten
duidelijk formuleren. Decreten werden aangenomen over de alomtegenwoordigheid van
Christus in de H. Eucharistie, over de andere
sacramenten, de heiligenverering en de aflaten.
De verplichtingen en rechten van bisschoppen,
geestelijken, kloosters en kapittels werden
vastgelegd en voorschriften aan leken gegeven.
De afkondiging en invoering van het dogmatisch
gedeelte ontmoette weinig weerstand. Anders
lag het met de disciplinaire maatregelen.
Kapittels en stadsbesturen tekenden verzet aan
op grond van een dreigende ondermij

ning van hun statuten, privileges en jurisdictie.
Door Alva zou hun tegenstand worden
gebroken.
De doorgevoerde hervormingen hebben aan vele
misbruiken in de kerk een einde gemaakt, zoals
de opeenhoping van betaalde kerkelijke functies,
het niet-resideren van bisschoppen en
kanunniken, het ergerlijk optreden van
bedelmonniken. Provinciale synodes kwamen
bijeen onder leiding van de aartsbisschop.
Seminaries, die een beter geschoolde clerus
moesten afleveren, opgericht. Visitaties, bisschoppelijke inspectiereizen, werden weer uitgevoerd.
De Katholieke kerk kende, reeds lang vóór het
concilie van Trente, de kerkvisitatiën. De bisschoppen waren verplicht hun diocesen te visiteren; daar het echter een onmogelijkheid
was, dat zij zelf, aan het hoofd gesteld van een
uitgestrekt gebied en belast met allerlei zorgen ook van wereldlijke aard - dit bezwarende werk
zelf naar behoren zouden verrichten, onderstelde
het kanonieke recht, dat de bisschoppen de
visitatiën opdroegen aan andere personen.
En inderdaad, naast de bisschoppen waren de
aartsdiakenen opgegroeid, die hen bijstonden in
de rechtspraak over hun onderhorigen en al wat
daarmede samenhing en die hun zelfs min of
meer boven het hoofd groeiden.
In de 16e eeuw werd nu en dan gevisiteerd. In
1570 getuigt de pastoor van Honswijk, dat hij
sedert 1558 slechts eenmaal een kerkvisitatie had
gezien. Maar van deze visitatiën ontvangen wij
geen zeer aangename indruk. Bij de visitatie
van de aartsdiaken van S. Marie van 1526 zijn
het voornamelijk de goederen der kerken en hun
beheer, die de aandacht van de
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visitator trekken. Over de zeden, het levensgedrag van herders en schapen, wordt geen
woord vernomen: alleen als de visitatoren een
enkele maal iets vernemen van ketterij, spitsen zij
de oren.

de competentie van de officiaal behoorde om
tussen geestelijken en leken en kerkelijke en
wereldlijke instellingen over alle "gemengde"
criminele, spirituele en civiele zaken vonnis te
wijzen; om kerken, parochies, kloosters en
andere geestelijke instellingen te visiteren; om te
prediken en seend te houden; om de geestelijken
of de leken, die zich schuldig maken aan
geestelijke of wereldlijke delicten te laten arresteren en opsluiten; om van de residentieplicht te dispenseren en om interdicten en
andere vonnissen op te heffen en nietig te
verklaren.
In plaats van Vreeswijk ging men in de 14e eeuw
spreken over de parochie Nieuwe Vaart (in loco
dicto in die Wierse predicto parrochie de
Nyevaert alias dicte Vreeswijc), een naam die later afgekort tot De Vaart - enkele eeuwen de
overhand heeft gehad, maar het uiteindelijk
tegen de oorspronkelijke benaming heeft moeten
afleggen.
2. Patroonheilige van de kerk is Sint-Nicolaas,
bisschop.

Gedeelte van het visitatie-rapport van 10 augustus 1565.

Vertaling van het visitatierapport
1.

Visitatie door de officiaal (Jacob van
Cuynretorff) van de proost-aartsdiaken van
Oudmunster te Utrecht in de Kerk van
Vreeswijk, ook wel genoemd "Aan de
Vaart", op 10 augustus in het hierboven
vermelde jaar 1565.

Het bisdom Utrecht bestond uit elf aartsdiakonaten, ieder staande onder een aartsdiaken, die
(met uitzondering van twee) tevens proost was
van één der kapittels, zodat de aartsdiakonaten
ook naar die kapittels worden genoemd.
Vreeswijk viel onder het aartsdiakonaat van
Oudmunster.
Midden 13e eeuw gaan de aartsdiakenen ertoe
over de uitoefening van hun rechterlijke bevoegdheden te delegeren aan een officiaal. Tot

Aan de aanvang der geschiedenis van iedere
kerk, kapel en altaar staat de patroonheilige,
onder wiens bescherming het godshuis was
gesteld en wiens naam constant door de eeuwen
werd gedragen, want patrocinia wijzigen zich
moeilijk. Is de eerste grond der patrocinia de
dedicatie of kerkwijding, de tweede is de
liturgische verering der heiligen. Voor de Germaanse landen komt daar nog een derde en
wel juridische grond bij. Daar men er nog niet
vertrouwd was met het begrip van de zedelijke
rechtspersoonlijkheid, zag men een heilige als
rechtssubject aan: aan hem werden schenkingen
gedaan, op zijn naam stonden de bezitstitels der
kerk.
Sedert de 12e eeuw zijn het vooral de Oosterse
heiligen, zoals St.-Nicolaas en St.-George, aan
wie kerken worden gewijd. In het Oosten
vereerde men St.-Nicolaas als de heilige, die in
nood geraakte schepen van de ondergang redde.
Hij werd daarom de patroon van de zeevarenden. Daarnaast beschermde hij ook tegen de
gevaren, die er van de zee dreigden, zoals
watersnood. Zoals St.-Nicolaas bescherming gaf
tegen de gevaren van de zee, zo beschermde hij
ook tegen overstromingen van rivieren. Daarom
komen langs de rivieren kerken ter ere van St.Nicolaas voor.
3. De echte (wettige)(?) pastoor is Everard
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Anthoniszone, die daar verblijft en in functie
is op grond van zijn benoeming door de heer
Van Brederode.

De procedure van benoeming en aanstelling van
een pastoor was de volgende. De patroon had
bij de benoeming van een pastoor de
voornaamste, althans de meest beslissende taak
te vervullen. Hij koos de persoon uit, aan wie hij
de kerk wilde geven en gaf aan deze de kerk. Hij
was dus werkelijk de schenker van de kerk en
heette daarom ook collator of gifter. Verder
droeg hij de door hem uitgekozen persoon aan
de aartsdiaken (een enkele keer aan de
bisschop) voor. Deze gaf aan de voorgestelde
het recht om het geestelijk ambt uit te oefenen;
dat is voor de pastoor een functie, waaraan
zielszorg is verbonden (cura anima

Toestemming van Reinoud van Brederode om land te
verkopen tot herbouw van de kerk. De volledige tekst luidt:
Reynolt heer tot Brederode tot Vyanen borchgreve t'Utrecht
ende heer ter Ameyden doen kont allen luden alsoe ... ende
Daem Claessoen nu ter tijt kerckmeisters opte Vaert mit
Peter Backer, Harbert Gerritsz., Jan Dibboutsz. ende ... als
buyrluden daer bij geschiet om die kercke opte Vaert geheten
Vrieswijck die neder gebroken was die we ... Goeds eeren te
verbeteren ende opte teymeren Jan Dirxzoen borger t'Utrecht
elff hont lands gelegen in Wyrserbroeck in een weer van
vierdalven mergen lands gemeen mitten heren van sente
Marien t'Utrecht ende hoeren medewerckers vercoft hebben
boven naest geiant Gerrit Zasse ende beneden Ghijsbert
Kutert opstreckende van Scalcwikerweteringe tot an den
tyendwech toe. Soe kennen wij als collatoer van der setver
kercken den voirs. koep van weerden te wesen ende dat die
tot behoeve der voirs. kercken ende bij onsen wille weten
ende consente geschiet is des t'oirkonde hebben wij onsen
segell hier aen doen hangen. In 't jaer ons Heren dusent
vierhondert ende sessendezestich 21 dage in Junio.
(zegel is verloren gegaan).

rum en custodia reliquarum). Men noemde deze
werkzaamheden van de geestelijke autoriteit de
institutie.
Het patronaatsrecht van de kerk van Vreeswijk
was in de 15e eeuw in handen van de heer van
Vianen, naar we aannemen, als leen van de
bisschop. In 1466 geeft Reinoud van Brederode,
heer van Vianen, als collator van "der selver
kercken" achteraf toestemming aan de
kerkmeesters van Vreeswijk om land te verkopen
tot herbouw van de kerk, die nedergebroken
was. De kerk stond ten oosten van de Nieuwe
Vaart, niet ver van de Lekdijk, op een terrein, dat
in 1751 nog bekend stond als "het oude
kerkhoff", waar de kerk en de kosterij van
Vreeswijk nog land bezaten. Het is echter niet
onmogelijk, dat een nog oudere kerk in de Lek is
verdwenen.

Eén van de ergste misstanden in de middeleeuwse kerk was de scheiding tussen het ambt
(officium) en de daaraan verbonden inkomsten (beneficium). De pastoor vertoefde buiten
de parochie, maar trok wel de inkomsten
verbonden aan de pastoorsplaats. De feitelijke
zielzorg liet hij uitoefenen door een karig
betaalde plaatsvervanger, de vice-cureit.
Volgens de visitatierapporten uit de jaren 15651570 lag het inkomen van de dorpspastoor
ongeveer tussen de 75 en 100 gulden. Verder
voorzag hij in zijn onderhoud door het
pastorieland en hij had een vrije woning.
Volgens de legger van het morgengeld had "die
pape van Vreeswijck" twee morgen land. Uit de
legger van het oudschild van 1548 blijkt, dat
de pastoor andere stukken verpachtte aan
plaatselijke boeren. Het bij plakkaat van 26
augustus 1581 afgekondigde verbod van de
roomse religie liet de nog residerende pastoors
ongemoeid, mits zij
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de gereformeerde religie niet openlijk aanvielen
en het katholicisme niet bevorderden. "Item op
Pynxterdach anno twee en tachtich is den
drossaert met missive van mijn Heeren
gesonden aan den pastoor of capellaen op de
Vaert, ende hem verboden sijn predicatien". In
de jaren 1583-1584 vindt een rechtszaak plaats
voor schout en gerecht van Vreeswijk tussen de
predikant Peterus van de Berck, eiser en
Cornelis Willemsz. Banck en Willem Thomass.
als pachters van Evert Anthoniss., pastoor op de
Vaart, gedaagden. In de eis wordt ondermeer
gesteld: "Alsoe den eysscher bij de stadt Utrecht
anno 1582 den 23en octobris tot een
gereformeerde dienaer aengenomen is mits dien
hij zulcke veertich gulden solde genieten van
Evert Anthoniss. pastoor opte Vaert als den
voorschreven Evert Anthoniss. sijn vicecureet
uuyt te reycken
plach. . .".
En in een raadsbesluit van de stad Utrecht uit
1583 of 1584 wordt gezegd: "des sel hij (Petrus
Barckius) de voirgaende pastoir laten in den
ontfang van den resterende goederen tot de
pastorie behorende ende dat tot zijn onderhoud.
Ende dit alles geduyrende 't leven van den
voirnoemde pastoir ende langer niet so deser
stadt in de selve pastorie geen seggen en heeft
maer toecomt den here ofte vrouwe van Vianen
in der tijt".
4. Deze kerk bezit geen beneficia, dus geen
andere kerkelijke ambten en vermogens behalve de Onze Lieve Vrouwenbroederschap.

In de legger van het oudschildgeld van 1548
vinden we de volgende aantekening: "Cornelis
Anthonisz. 7 mergen lants soe buyten ende
binnen dijcx die een helft toebehorende dat
outaer van Onser Lieff Vrouwe ende sunte
Barberen staende in die kerck van die
Vaerdt...".
5. De meesters van de kerkfabriek, Johannes, de
broer van Wessel, en Adrianus Gerrit zone
zijn in hun ambt voor drie jaar verlengd.

Tot de verplichting van volk en patroons,
collator of kerkheer behoorde van ouds ook het
bouwen en in stand houden van de kerk of een
deel ervan en het dragen van de kosten van de
eredienst. Maar aan die verplichting hebben de
patroons zich vaak onttrokken. Deze

ging over op de parochianen.
Aldus kwam er een splitsing tussen het pastoorsbeneficie en de kerkfabriek. Het eerste
werd gegeven door de collator aan de pastoor,
over het tweede beschikten de parochianen; in de
steden ook vaak het stadsbestuur. De kerkfabriek, dat is de kerk met haar goederen en
inkomsten, kwam te staan onder aparte kerkmeesters, die de goederen beheerden, de inkomsten beurden, de kosten voor de bouw, voor
het onderhoud en de versiering droegen, voor de
paramenten en vasa sacra zorgden en zelfs de
benodigdheden van de eredienst als kaarsen en
wijn aanschaften. Gelijk het pastoorsbeneficie
buiten hun competentie viel, zo viel in de regel de
kerkfabriek en al het werk der kerkmeesters
buiten de competentie van de pastoor. Vaak
hadden pastoor en kerkmeesters niets met
elkaar te maken. Op dorpen hadden echter de
kerkmeesters de pastoor te zeer nodig om hem
geheel buiten de zorg van de kerkfabriek te
houden.
Er waren in Vreeswijk twee kerkmeesters.
Jaarlijks deden de kerkmeesters rekening en
verantwoording van hun beheer in tegenwoordigheid van het plaatselijk bestuur en de pastoor
van de parochie. Vervolgens traden zij af en
werden er nieuwe gekozen. Deze verkiezing
geschiedde door de parochianen, maar kwam
neer op de aanzienlijkste onder hen. In de
praktijk waren dat meestal leden en oud-leden
van het plaatselijk bestuur. Ook de pastoor
speelde bij deze verkiezingen als adviseur een rol.
Hij las de namen van de gekozenen af van de
kansel en gaf gelegenheid tot het indienen van
bezwaren.
Omdat de kring van de aanzienlijke boeren,
waaruit de kerkmeesters werden gerekruteerd
zeer klein was, kwam het vaak voor, dat de
schout of schepenen tevens kerkmeester waren.
Ook gebeurde het dat de kerkmeesters enkele
jaren achtereenvolgens als zodanig in functie
bleven. In de 17e eeuw werd het regel, dat de
kerkmeesters voor twee jaar gekozen werden en
er ieder jaar één aftrad. Het grondbezit van de
kerk bedroeg ongeveer 27,5 morgen (23 ha)
verdeeld over meerdere percelen. Behalve uit het
land had de kerk nog wat inkomsten uit
offeranden van de parochianen, die vanouds
drie bestemmingen had
den: 1/3 voor de kerk, 1/3 voor de pastoor en 1/3
voor de armen.
In een rechterlijke procedure in 1580 tussen
Cornelis Gerrit Broer, kerkmeester contra
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Gijsbert Janss. over het voor drie jaar pachten
van de kerkenwerf lezen we: "Bemmel Evert
procureur van Gijsbert Janss. met Gijsbert
Janss. present weygert dat die verschenen
pachten zullen comen aen de naesten vriende
van de diegheene die die kercke gemaect hebben
ter tijt en de wijlen toe die dienst weder gedaen
wort daer 't toegemaeckt ende gegeven is
presenteert alsdan die pachten weder aen die
kerck te brengen." En in een raadsbesluit van de
stad Utrecht: "Den 18. octobris 1582 heeft den
drossaart uyt commissie van mijn heeren
geweest aan de Vaart om die kerckmeysters te
ordineren rekeninge te doen, ende gemaeckt den
staat en specificatie van de goederen van de
kerck ende broederschap."
6. Het Allerheiligste wordt goed bewaard en
beheerd samen met de goed ververste heilige
olie.
7. De doopvont is zuiver en rein, maar de
officiaal wilde, dat de doopvont aan de
binnenkant met lood wordt bekleed, opdat
de vont niet door het water wordt aangetast.

Wat betreft de boetes
8. De vrouw van de koster aldaar, Beha, is niet
te communie geweest op Pasen, en het zelfde
geldt voor Henric die Veer, alias "In Gods
naam", diens zuster, en dochter, en een
zekere Muff met zijn vrouw.

In de legger van het oudschildgeld uit 1548
vinden we de volgende vermelding: "Die costerij is lanck 8 roeden ende 7,5 roeden breet
ende gelt jairlix mit een huysken datter op staet
4 gulden ende noch 2 cleyne huyskens dair op
staende die men om godtswille bewoent 1
outschild 38 stuivers". De koster genoot als
beloning voor zijn dienst in de kerk de
opbrengst van dit land. De meeste kosters
bewerkten het zelf. In de middeleeuwen waren
de kosters meestal tegelijk schoolmeester,
tenminste als zij daartoe bekwaam waren (wat
niet altijd het geval was). Dan werd er geen
school gehouden ofwel de pastoor fungeerde als
schoolmeester. Het benoemen van de koster was
een recht dat aan de patroon toekwam.
In het bekende visitatierapport van 1593 wordt
verteld dat "die gene die secretaris ende coster
is, bedient oock de schoolen, qualick
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compatybel zijnde, ende ontfangt alle maenden
48 stuivers, behalve de vrije woninge. Hij is
den predicant zeer wederhoorich". Men werd
hier evenals elders opgevoed in de idee van de
verplichte communie minstens op Pasen en
sinds de twaalfde eeuw enkel op die feestdag.
Maar als ideaal gold viermaal per jaar
communiceren en wel op de vier hoogtijdagen
(Pasen, Pinksteren, Onze Lieve VrouwHemelvaart en Allerheiligen). Praktisch ging de
gewone gelovige in de vroege en late middeleeuwen slechts met Pasen tot de heilige
Tafel.
9. Eveneens op aandringen beval de heer aan
zijn (?) fiscaal om na zijn afwezigheid (?)
allereerst een dagvaarding te doen uitgaan
tegen de broederschapsmeesters van Onze
Lieve Vrouwe broederschap, om rekening en
verantwoording af te leggen op straffe van
een boete van 50 gulden.

De procurator fiscalis legt "querele", klachten
van kerkrechtelijke aard over aan de aartsdiaken, die daarna het proces start, te beginnen
met een "monitorium", een aansporing, aan de
betrokkene, om de klacht zelf uit de weg te
ruimen. Aan de fiscaal moesten betalingen
worden gedaan in verband met het oproepen
van getuigen en het opstellen van talrijke akten.
De fiscaal is aldus rekenplichtig.
10. Na allerlei geschillen tussen de pastoor en
de schout en ook uitgevochten tussen Dirck
Verschoor
en
voornoemde
kerkfabriekmeesters, heeft tenslotte Dirck de
schout met genoemde kerkfabriekmeesters
een vonnis uitgesproken en hij beloofde aan
genoemde pastoor of diens erfgenamen
de betaling van een bedrag ineens van 40
gulden.

Latijnse tekst
1. Visitatio per dominum officialem Sancti
Salvatoris Traiectensis in ecclesia de Vreeswijck
alias "aen de Vaert", 10 augusti anno ut supra
65.
2. Patronus ecclesie est Sanctus Nicolaus
episcopus.
3. Pastor verus Everardus Anthonii residens ex
collatione domini de Brederode.

4. Ecclesia hec nulla habet beneficia ecclesiastica nisi confraternitatem Beate Marie.

alias in "Godts namen" cum sorare et filia, et
quidam Muff cum uxora sua.

5. Magistri fabrice Joannes frater Wesseli et 9. Dominus quoque instantia fico decrevit ad
Adrianus Gerardi fuerunt continuati per tres promam post vacan citationem contra procuratores confraternitatis beate Marie ad facienannos.
dum computum et rationem sub pena quinquaginta florenarum.
6. Sacramenta fuerunt in bona custodia et
dispositione cum Sacro oleo bene renovato.
10. Post aliquas discordias inter pastorem et
7. Fons purus quem tamen dominus voluit intus schultetum et Theodoricum Verschoer et predictos magistros fabrice habitas, tandem
plumbo contegi ne aqua putrescat.
idem Theodoricus schultetus cum dictis magistris fabrice addixit, et promisit dicto pastori
De excessibus
aut suis heredibus solutionem quadraginta
florenorum semel etc.
8. Uxor custodis ibidem Belia non communicavit in festo Paschatis et Henricus die Veer

30

HERINNERINGEN VAN C.J. KRAGTEN
door H.J. ter Maat
De heer Kragten heeft vanzelfsprekend over "Opa" en "Vader" gesproken, In heel veel
gevallen doen we hem dit na. 't Leest ook wat prettiger dan het herhaalde "de heer Kragten".
hun gezin. Het vrouwelijk geslacht voorop:
Pietje van 3 mei 1888 en gevolgd door Jan van
9 mei 1889.1)
Ontstaan bedrijf

Waar stond de wieg?
De wieg van Opa stond ergens op de Helling bij
het Rotsoord iets ten oosten van de Jutphaseweg
in Utrecht. Geboortedatum van de kleine Kees?
13 september 1862. Ruim een half jaar later
stond er in Jutphaas ook een wieg, voor een
zekere Catharina Groeneveldt. Gevuld op 16
april 1863.
Heel wat jaartjes later zagen zij elkaar èn zagen
ze alles in elkaar: ze gingen een huwelijk aan, de
band voor het leven. Ook al werd Catharina al
op haar veertigste blind, het huwelijk bleef
(natuurlijk) overeind; 31 jaar zelfs nog. Ze
overleed op 8-12-1934 (haar man, Opa, overleed
16 jaar later op 11-12-1950; 88 jaar oud. Zie
beneden.).
Waar stond hun eerste stulp?
Op "De Bongenaar", bij de ingang van de
Schalkwijksewetering. Gaat u maar niet zoeken,
want alles is omgewoeld voor het industrieterrein "Plettenburg".')
Ontstaan gezin
Kees (Cornelis) en Catharina stichtten daar
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Kees had beloofd voor "brood op de plank" te
zorgen. Hij kocht een boot en begon daarmee
een handel in turf. Dat was toen een gewilde
soort brandstof, vooral bij de boeren, maar
het was in heel Jutphaas niet te vinden, in geen
velden of wegen!
Weet u waar Kees Kragten naar toe moest om
aan turf te komen? Helemaal naar Vinkeveen
en dat lag ook toen al niet vlak naast "De
Bongenaar"! Hij nam in het begin van de
week afscheid van vrouw (en kinderen later)
en ging dan op reis, mèt zijn boot. Maar daar
zat hij niet te zitten, terwijl een motor het werk
wel deed: (Opa) Kees was zèlf de motor en
moest duwen. De vaarboom elke keer op een
andere plaats in de bodem steken en duwen!
Eerst naar Utrecht en dan verder door de
Vecht, misschien tot Vreeland, maar waarschijnlijk eerder in westelijke richting afgebogen en met een grote bocht naar Vinkeveen.
Wanneer Kees daar aankwam, had hij er zeker
30 km op zitten en dat met een duwboot!
Na zo'n dagje was hij wel aan rust toe, dunkt
me zo. Daarna was het turf steken geblazen
met een speciale spa. Zo kreeg je natte, langwerpig gevormde stukken laagveen, die in
"stuiken" - stapels, tassen - zó tegen elkaar
gezet werden, dat de zon en de wind er goed bij
konden komen om er echte, droge turven van
te maken.
Kees Kragten bleef er niet langer dan drie
dagen. Op de terugreis nam hij droge turven
mee voor de verkoop onderweg. Verkocht was
verkocht, het eerste geld voor thuis was binnen
... èn de boot werd daardoor lichter. Wat hij
nog over had, wanneer hij in Jutphaas
aankwam (en dat zal het grootste deel zijn
geweest) verkocht hij aan de boeren in Jutphaas en in Schalkwijk. Om de boeren in
Jutphaas te bereiken voer hij met zijn lage
bootje onder de bruggetjes over de Nedereindsewetering en door de duikers van de Nedereindseweg. Ziet u het gebeuren?

En waarom ook naar de Schalkwijkers? Hij
woonde toch aan de Schalkwijksewetering die
langs "De Bongenaar" stroomde (zie boven)! Zó
ging men om met een duwboot-oude-stijl!

"boom'. Maar waar had hij die derde gelaten?
Onder de kar!
Die liep daar niet te lummelen, prima beschermd tegen zon en regen (alleen niet tegen de
tocht!). Hij was er ook niet voor de sier of als
reserve, hij deed echt mee. Dat mocht ook wel,
Tweeverdieners
want de kar mocht niet lang leeg blijven. Daar
Dat begrip was in de vorige eeuw ook al kon Opa Kragten zelfs niet van leven!
uitgevonden, maar toen uit pure noodzaak.
Moeder Catharina had haar werk binnens- Altijd prijs in Utrecht
huis, maar ook daarbuiten. Wellicht meer in
de groentetuin dan in de siertuin. Zij had er Wat er altijd mee ging? Een stuk worst! En dat
zelfs nog een baantje bij. "De Bongenaar" ding lag nu eens niet op de kar, maar hing op de
was een eilandje en wanneer je er af wilde, een of andere manier aan genoemde boom. De
moest dat per boot. Welnu, dat kón want afstand "honden-worst" was goed uitgekiend: de
"moeder Kragten" - verder was ze eerst nog niet trekdieren konden er net niet bij. Ook toen gold
- bediende het "overzetveer" naar "Plettenburg" het soms: "Alleen maar naar kijken,
en naar de Vreeswijksestraatweg, over de aankomen niet!" Opa Kragten een dierenbeul?
Vaartse Rijn. "Zij verdiende de huur ermee." Vast niet, maar wel "uitgekookt". Wanneer
Wie niet rijk is, moet slim zijn!
heel deze toestand in Utrecht aankwam, zaten
de honden binnen de kortste keren ook aan hun
diner: hoe harder ze liepen, des te eerder was
Dorpsstraat
het smullen!
Na een paar jaar had Opa het op "De Bonge- Wat vervoerd?
naar" wel gezien. Dat kón, want zó groot was
het nu ook weer niet! Zijn vrouw zal niet veel Vanaf de eerste pleisterplaats - het Ledig Erf anders hebben gedacht en de twee kinderen ging de tocht via de Twijnstraat naar de
waren nog niet stemgerechtigd! Een eensgezind Oudegracht. Daar waren vooral de groothanklavertjevier waagde de oversteek naar het delaren en winkeliers gevestigd. Daar werd
pand, toen gelegen naast café Heyman. Hier ook het brilletje opgehaald. Verder drogisterijzijn Willem en Kaatje geboren. Willem is artikelen, levensmiddelen, meel voor de
geboren 11 september 1890, de verhuizing was bakkers, glas en verf voor de schilders, kleding, alcoholische dranken en in de zomer
daar dus vóór.
frisdranken. De bijbehorende staven ijs werden
ook meegebracht om te koelen (koelkasten en
Herenstraat
diepvriezers lieten nog even op zich wachten).
Opa gebruikte zijn ogen en zijn "koppie" Wasgoed volgt nog.
goed. Hij kocht - huren was er niet bij - een pand
aan de Herenstraat, nu no. 3, vlakbij de tol.
Ruildiensten
Hondekar
Gezien de geboortedata van de kinderen moet
Opa hier zijn overgegaan tot de aanschaf van
een hondekar. Zo is hij op 1 april 1892 gestart
met zijn "bodedienst op Utrecht". Wat een
hondekar is, kunt u zichzelf voorstellen, ook al
hebt u misschien nooit van uw leven zo'n
voertuig gezien. Maar er was toch wel iets
bijzonders aan. "Alle goede dingen bestaan uit
drie", moet Opa gedacht hebben, want hij
gebruikte drie honden tegelijk. Twee ervan
liepen - gebroederlijk of gezusterlijk - naast
elkaar, aan weerszijden van een

In Utrecht ging het naar de Neude en "het"
Vreeburg om daar met andere bodediensten
goederen uit te wisselen. Op de heenweg werd
ook het wasgoed afgeleverd in de buurt van het
Rotsoord (het was afkomstig van de buitenplaatsen, kastelen en van de notabelen van
Jutphaas). Tot goed begrip: deze dienst was
dagelijks!
Kwam men in Jutphaas terug, dan moesten de
artikelen eigenlijk nog bezorgd worden, in het
dorp of in de buurten. Daar hoorde ook het
genoemde brilletje bij. Transportkosten? Vijf
cent! Daarvoor werd het brilletje te voet bezorgd,
soms achter in het Nedereind.
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De wagen van "Kragten Bode Jutphaas-Utrecht" in de Dorpsstraat te Jutphaas. De rails buigen af naar de ruimte achter
het huidige pand Herenstraat no. 31.
De paarden heetten Jan en Piet. De jongen met de transportfiets was de oudste zoon van de heer Kragten. Op de bok zoon
Kees, de opvolger van opa Kragten, die vóór de paarden staat.

Paardetractie

den zo hun behoeften, maar ze déden ook wel
De "hittekar" nam de plaats in van de hondekar: eens hun behoeften. Om alle onheil tijdens
de vrachten werden gelukkig meerder èn deze wandeling te voorkomen, moest één van
zwaarder.
de dochters met een flinke schop bewapend
dicht achter het paard lopen om zo eventuele
afval op te vangen.
Gezin vergroot
In dit pand aan de Herenstraat zullen vier
kinderen zijn geboren: Kees, van wie we nog
horen als opvolger van zijn vader; Griet; Antoon, de latere schilder en Stien. Ook aan de
Herenstraat moet zich het volgende hebben
afgespeeld.

Dorpsstraat, Molensteeg
Opa verhuisde van hier naar de Dorpsstraat, nu
bakkerij Luiten (Herenstraat 26) en tot slot naar
de Molensteeg, waar hij is blijven wonen tot het
overlijden van zijn vrouw.

Voorkomen is beter ...

Excelsior

Hoe vredelievend Opa - en zijn vrouw - ook
waren, toch zat het een tijdje niet helemaal
snor met één van de buren. Daardoor werd
Opa de doorgang door het poortje tussen twee
huizen ontzegd en dat was nu net het enige
"achterom" voor mens en dier. Wat er op
gevonden werd? Dat het paard dan maar door de
gang naar de stal moest.
Paarden waren toen ook al paarden. Ze hàd

In de wereldgeschiedenis heb je soms van die
griezelfiguren, die zelf al maar hoger willen en
daarbij anderen totaal onder de voet lopen. De
namen weet u ook wel! Opa Kragten wilde ook
steeds hoger, maar in vredelievende zin. De
hittekar werd vervangen door een echt
voertuig met één of twee paarden er voor.
Maar een schuit was ook wel iets! Waar nu de
"Henkel" staat (tot in de zeventi-
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ger jaren de "Persil" genoemd) was vóór de
eeuwwisseling al de olieslagerij van Cockuyt
gevestigd: daar werd olie geslagen uit lijnzaad.
Wat er dan van het lijnzaad overbleef was de
grondstof voor lijnkoeken. Zowel de lijnolie
als de koeken moesten worden vervoerd en
daarvoor meldde zich de heer Kees Kragten.
Het was een trekschuit en een paard leverde
de trekkracht. Waarheen gingen de reizen?
Naar Utrecht, maar ook wel naar Breukelen
en Uithoorn. Dat was niet helemaal naast de
deur en het kostte veel tijd. Dus investeren!

voer. Dit was in 1923. Opa Kragten werd
hierdoor een concurrent van de "Tram- en
Bargedienst", directeur de heer L. de Ruyter
Sr. Zij waren bijna buren. En toch bleef de
verstandhouding goed. Toen de
achterkleinzoon van Opa werd geboren (zoon
van de geïnterviewde) liet de heer De Ruyter
een grote taart bezorgen met de letters
"Kees"!
Gemotoriseerd wegvervoer
Er werd een T-Ford aangekocht. Je moest bij
blijven of liever nog: voorop lopen! Maar
die wagen moest wel renderend zijn! Twee
zoons werkten hieraan mee door met een
transportfiets het Overeind en het Nedereind
in te gaan om te gaan "horen" of er iets was te
vervoeren. Ze hadden een toeter om hun
aanwezigheid aan te kondigen. De bewoners
zelf konden een bezem aan de weg zetten (die
er nog bleef staan ook) of een krant
opzichtig voor een raam zetten.

Motorschuit Pax I
Opa redeneerde als volgt: wanneer je dat ene
paard op het jaagpad met zijn één P.K. (?)
vervangen kunt door heel wat meer P.K.'s in
de machinekamer; zo ook nog een zoon (achter het paard) uitspaart, veel meer kunt laden
èn sneller kunt varen, dan moet je dat toch
altijd doen! Zo kwam er de Pax I.
Personenvervoer Pax II

Overdracht
In het begin van de jaren twintig heeft Opa -

Deze vrachtboot kreeg er een netter broertje
bij: de Pax II, alleen voor het personenver

De "Pax II" als altijd versierd met bloemen en vlaggen. Hij vaart hier ter hoogte van de (oude) Liesbosbrug, richting
Jutphaas.
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hij werd pas 65 jaar in 1926 - zijn flink
opgebouwde bedrijf overgedragen aan zijn zoons,
Willem en Kees. Eerstgenoemde kreeg de
bodedienst op Utrecht, de jongere broer, Kees,
werd eigenaar van de brandstoffenhandel. Een
paar jaar later is Willem uit de zaak gestapt en
nam Kees de bodedienst over.

Bejaarden
Deze groep werd ook niet vergeten. Opa wist
zes auto's bij elkaar te krijgen met chauffeurs
om zo een tochtje te maken met mensen, die
nooit of bijna nooit echt van huis kwamen. Er is
een foto, waar dit gezelschap op staat met Opa
Kragten erbij, voorzien van zijn platte pet.

Consumentenbeurs

Nova Zembla

't Was in mei 1925. Organisator Kees Kragten Sr.
wist een aantal winkeliers zó ver te krijgen, dat
ze deelnamen aan de consumentenbeurs.
Achter het huidige gebouw "De Bazuin" aan de
Nedereindseweg waren een aantal stands
gebouwd, waar zij hun artikelen konden uitstallen. Opa zelf staat op een oude foto naast
zijn eigen stand met een (ouderwetse) lantaarn.

Zou het de winter van 1928/29 geweest zijn? In
ieder geval lag de Vaartse Rijn totaal dicht
gevroren. Wat bedacht Opa Kragten? Stukken
uit het ijs zagen, die daarna op elkaar werden
gestapeld, zonder specie, gluton of bisonkit
ertussen. Maar wat dan wel? Hij schepte water
uit het wak en gooide dat over de blokken. De
vorst deed de rest en de volgende morgen zal
alles muurvast aan elkaar èn milieuvriendelijk!
De ijshut moest toch ergens op lijken. Dus een
schoorsteenpijp monteren. Op tijd zo'n pijp
tussen de blokken zetten en weer de natuur
inschakelen.

Dorus Rijkers
Op een gegeven dag organiseerde Opa met een
boerenwagen een uitstapje richting Utrecht
(vast versierd met bloemen en vlaggetjes). Het
ging over de vroegere Liesbosbrug (eind vijftiger
jaren door de nieuwe vervangen, een paar
honderd meter noordelijker). Onmiddellijk
rechtsaf naar de uitspanning "De Kampioen".
Toen de genodigden inwendig van het een en
ander waren voorzien, ging het gezelschap
terug naar Jutphaas.

Schaatsfestijn
Wellicht wel dezelfde winter met de toegevroren
Rijn. Er werd een schaatsfestijn opgezet met
gecostumeerde rijders. Maar ook de wat
soberder uitgedosten waren welkom.
Gondelvaart

Niemand weet meer, hoe hij er toe is gekomen,
maar Opa was bij deze gelegenheid verkleed als
Dorus Rijkers, de legendarische schipper van de
reddingsboot van Den Helder (Rijkers is na een
diensttijd van 40 jaar in 1928 overleden).

Vermoedelijk zijn we daarmee aangeland in een
ander seizoen. Heel wat boten werden fraai
versierd met bloemen en met vlaggen. Je zou
kunnen zeggen: "Waar Krágten is, zijn bloemen
en vlaggen".

Eet meer pruimen

Lampionnenoptocht

Opa Kragten was ook een kindervriend: op een
zondag stelde hij de jongeren in de gelegenheid
met de Pax II een tochtje te maken naar een
pruimenboomgaard, ergens in Nederland. Zo
waren de jongelui bezig en de moeders waren
hen een dagje kwijt.
Maar o wee de volgende dag. De pruimen
hadden goed gesmaakt, maar werkten ook
goed. Heel wat huismoeders konden zo'n
beetje aan het verschonen blijven èn maar
wassen. Ook aan een pruim zitten twee kanten!

Speciaal voor de kinderen, maar ouderen waren
ook welkom. De heer Kragten, de man van sfeer
en gezelligheid, organiseerde het wel. Vlaggen
en bloemen geen gebrek!
Koninginnefeest
Toen op de 31e augustus. Opa Kragten bevestigde dan tientallen flesjes en potten aan de
afscheiding van het pand, nu Herenstraat
62/63, met waxinelichtjes (kaarsjes) gevuld. 's
Avonds was het één stuk illuminatie.
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Einde
Ondernemend, nog steeds actief en sterk heeft
Opa Kragten de eerste jaren van zijn weduwnaarschap goed gedragen. Maar later werd het
ook voor hèm zwaar: hij zocht het eerst in "St.Joseph" in Montfoort, maar kwam uiteindelijk
bij zijn kinderen terecht, waar hij op 11
december 1950 bij zijn vrouw en schoondochter
overleed; 88 jaar oud. Met de heer C. Kragten
Sr. ging een bijzonder markante persoonlijkheid
van Jutphaas heen.
Vervolg bedrijf
Zijn zoon, C.Th. Kragten (ook al Kees) dreef al
wel een 25 jaar het bedrijf; dwars door de
crisisjaren heen. Van de burgerlijke gemeente
pachtte hij de weegbrug ter hoogte van de
Emmalaan (nu Vredebestlaan), waarop - door
zijn vrouw - met name stro, pulp en turf werden
gewogen.
Vóór zijn eigen pand (nu Herenstraat 62/63) liet
hij een benzinepomp plaatsen: voor eigen
gebruik en voor levering aan derden. Zijn
vrouw stond in voor een prompte bediening.
Zolderschuit
In de oorlog was er geen dieselolie meer beschikbaar voor de Pax I. Met name de "Persilfabriek" (nu de "Henkelfabriek") had nog wel
eens iets te vervoeren. Er werd een zolderschuit
gehuurd, maar de paarden waren door de
Oosterburen "geleend", zodat het van de
mankracht van vader en zoon moest komen. De
zoon liep "in de lijn" op het jaagpad en vader
boomde mee vanuit de schuit.
Plomp
Op een gegeven ogenblik gaf vader Kragten zo
veel van zijn krachten, dat de vaarboom
krachten te kort kwam om heel te blijven. De
boom brak finaal in tweeën, de duwende vader
verloor zijn evenwicht en hij ging plomp de Rijn
in! Na deze afkoelingsperiode hervatte hij zo
goed en zo kwaad het ging zijn werkzaamheden. Een longontsteking oplopen was
ook zo iets, zeker toen!
Na de oorlog
Een oude leger-Ford was de eerste auto die
Vader Kragten kon kopen. De tweede was een
Austin bellewagen en de eerste nieuwe werd een
Bedford.
Opa Kragten maakt reclame voor zijn verkiezing in de
gemeenteraad.
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Overdracht
In 1958 droeg Vader (C.Th.) Kragten het flink
uitgegroeide bedrijf aan zijn zoon over: C.J.
Kragten (de derde Kees in de rij). Vader Kragten was er de man niet naar om op 62-jarige
leeftijd al echt te gaan rusten: hij bleef zich
nog een tijd onledig houden met de brandstoffenhandel. Door de opkomst van het aardgas
verliep de zaak natuurlijk: Vader Kragten had er
vrede mee, vooral doordat hij toch nog een
aantal klanten aan de koper kon overdoen. En
het was overmacht!

Bij de overdracht van het expeditiebedrijf waren
er 17 personeelsleden in dienst en het rijdend
materieel omvatte drie enkele vrachtwagens en
tien "combinaties" (trailers en opleggers).
Zo ging het van duwboot, hondekar naar een
middelgroot transportbedrijf onder drie generaties Kragten.

75-jarig bestaan
Toen de heer C.J. Kragten, de zoon, ongeveer
negen jaar directeur was, werd het 75-jarig
bestaan met enige trots gevierd in hotel "De
Zwaan".
Groei
De groei ging gestaag door en het vervoer op de
weg werd speciaal toegespitst op één van de
grootste
klanten:
de
"Persilfabrieken"
("Henkelfabrieken" nu). Een aantal trailers
werden voorzien van automatische laad- en
loskleppen voor het palletvervoer.3)
Verkocht
Niet één van de drie zoons had belangstelling
voor het renderende bedrijf en dus werd er een
koper gezocht en gevonden. In 1987 ging het
over naar de nieuwe eigenaar, die met de oude,
vertrouwde naam "Kragten" op zijn wagens
blijft rijden.
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Aantekeningen
') Buiten het gebied van de buitenplaats "De Bonge
naar", al in 1439 genoemd, lag nog heel wat meer
grond met dezelfde naam.
"De Bongenaar" was een eiland, ingesloten door de
Vaartse Rijn, de Schalkwijksewetering en de Molenwetering. Het geheel werd van "Plettenburg" gescheiden
door de Schalkwijksewetering (zie "Van Ridderhofstad
tot Buitenplaats", blz. 85 vv. Eerste uitgave van de
"Historische Kring Nieuwegein", 1979). De namen en
een paar geboortedata van de acht kinderen:
Pietje, 3-5-1888
Jan, 3-9-1889
Willem, 11-9-1890
Kaatje
Kees, 21-12-1895
Griet
Antoon
Stien
Het Engelse woord "pallet" kun je onder andere vertalen met "laadplankier" (ook nog geen alledaags
woord). "Laadbord" klinkt beter. Van Dale zegt het zo:
Een pallet is een "verplaatsbaar platform, dat dient tot
gezamenlijk vervoer van de daarop geplaatste zaken".
Hopelijk nog iets duidelijker gezegd: op een laadvloer
worden een aantal dozen of kisten op elkaar gestapeld.
De armen van de vorkheftruck worden onder deze vloer
geschoven, tillen alles een eindje van de grond, vervoeren
het naar de auto (of iets dergelijks) en zetten daar heel
de pallet mèt de lading in. Eén man werkt zo voor heel
wat personen, met zijn vóór en zijn tegen!

MONUMENT IN BEELD
door Piet Daalhuizen
In de loop van de jaren zijn heel veel historische panden verbouwd; gevels en daken veranderd en vernieuwd en het interieur
aangepast aan de
nieuwe tijden of aan de
andere ge
bruiksbestemming van het pand. Door al die
verbouwingen hebben historische panden vaak
hun karakter als monument verloren, ook al
zijn ze soms op de lijst van Rijksmonumenten
blijven staan. De gang van zaken heeft er toe
geleid, dat dorpen en steden een totaal ander
aanzicht hebben gekregen; we hoeven daarvoor
niet ver van onze woonomgeving te gaan.
Bekijkt u het centrum van Utrecht eens of de
stad IJsselstein en kijk met name eens rond in
de oude kern van Jutphaas.
In deze rubriek nemen we als voorbeeld voor
het hiervoor geschetste een 17de eeuws pandje
aan de Herenstraat in het oude Jutphaas. Op
het huisnummer 4 ziet u thans een geheel
andere gevel dan op de afgedrukte foto. En
het interieur heeft een zo mogelijk nog grotere
metamorfose ondergaan.
Aan het begin van deze eeuw dreef bakker
Kocken aan de Herenstraat 4 een brood- en
banketbakkerij. In de winkelruimte van niet
meer dan 4 x 1,50 meter stonden achter de
toonbank op planken aan de muur de glazen
stopflessen met snoepgoed als boterballen,
drop en ijsbonbons. In houten wandrekken
over de hele lengte van het smalle gangetje
naar de bakkerij, lagen de verschillende soorten
brood en stonden trommels met beschuit en
koekjes.
Pal achter het winkeltje was een kleine woonkamer, waar het daglicht nooit is binnengekomen. En daar achter de bakkerij, waar in twee
ovens het brood werd gebakken. De ovens
werden gestookt met takkenbossen. Kocken
was één van de vier bakkers in het circa 2.000
inwoners tellende Jutphaas en zijn broodomzet
zal zo'n 80 broden (wit en bruin tesamen) per
dag zijn geweest.
Op zondag kwamen na de kerk, zoals bij
meerdere neringdoenden, de boeren hun be

stellingen voor de komende week doen en het
was dan ook afrekenen van de voorgaande
week. In het woonkamertje van Kocken stond
elke zondag de koffie bruin en in de stampvolle
kamer was het al snel warm en benauwd. Toch
wilde geen van de bezoekers dat zondagse
koffie-uurtje missen.
In de buitengevel was een venster van circa
1,30 meter breed, dat ongeveer 20 cm uitstak.
Dat was de etalage van de zaak; onderin een
rand met geel/bruin glas en daarboven de
heldere etalageruit. In 1925 won Kocken een
zilveren medaille voor zijn etalage-inrichting,
toen hij meedeed aan een etalagewedstrijd
voor winkeliers in IJsselstein en Jutphaas.
De zaak van Kocken werd later voortgezet door
zijn dochter Rika. Zij had als "meesterbakker"
Jan Sluis in dienst, die zich liet bijstaan door
twee bakkerknechts. Na het bakken werd het
brood uitgevent, in het dorp met binnen de
dorpskern een bakfiets en op het Overeind en
Nedereind met een transportfiets met een
bakkersmand voorop.
In de jaren vijftig is de zaak door Sluis overgenomen. Na korte tijd liet hij een nieuwe bakkerij bouwen aan het Drilleveld (thans bakkerij
Sterk). Het pand aan de Herenstraat 16 werd
verkocht.
De nieuwe bestemming was enkel woonhuis en
een fikse verbouwing - eigenlijk complete
nieuwbouw - volgde. Het moderne woonhuis,
ongetwijfeld veel comfortabeler dan het
historische optrekje, heeft niets meer van het
historische pand. Het karakter is volledig veranderd, zoals dat met meerdere panden uit de
achttiende en de negentiende eeuw aan de
Herenstraat is gebeurd. De tolgaarderswoning gemoderniseerd; de kleermakerij en de winkel
voor manufacturen - in min of meer historische
stijl herbouwd tot "tapperij 't Kruikje"; de
orthopedische schoenmakerij - verbouwd tot
woonhuis; enz.
Fraai in historische stijl bewaard gebleven zijn de
panden van de Hervormde Pastorie (nr. 7) en het
woonhuis op nr. 8. Op de gevel van het vroegere
Jutphase gemeentehuis prijkt nog het wapen van
Jutphaas, maar zelfs het wapen is aangetast. Niet
door de tand des tijds, maar door een schilder
die in de velden rechts-boven en links-onder de
kleuren verwisselde.
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VOOR U GELEZEN IN...

broken, waarop zij voor zestig jaar bij deze
familie in dienst trad.
Reeds vroeg op den dag werden talrijke
De Utrechtsche
bloemstukken ter haren huize bezorgd, zoodat
Courant van 11 juli
de woning in een ware lusthof was herschapen.
1931:
De Burgemeester der gemeente, Mr. J.M.M.
HAMERS, kwam in den loop van den dag
JUTPHAAS. - Van
NOLDA geluk wenschen en deelde mede, dat
voetballen en nog
het H.M. de Koningin had behaagd haar bij
wat. - De voetbal
bevordering de aan de Orde van Oranje-Nassau
ver. "DE RAVEN"
verbonden eere-medaille in zilver toe te kennen.
op HOOG-RAVEN
Onder een hartelijke toespraak reikte de
had van een boer aan den HOOGRAVENBurgemeester deze eere-medaille in zilver aan
SCHENDIJK een stuk land gehuurd, waarop de haar uit. Zichtbaar was NOLDA hiervan onder
vereeniging de edele sport, het voetballen,
den indruk. Den geheelen dag was het een
beoefende. De boer meende dat hij dit stuk
komen en gaan van personen, die NOLDA
land niet alleen door het aan een sportvereenikwamen feliciteeren. Des avonds bracht de
ging te verhuren, nog productiever kon maken
MUZIEKVERENIGING "CORNELIS
door er koeien op te laten grazen. De voetballers GALESLOOT" haar een serenade.
"DE RAVEN" meenden naast het voetballen
Bovenstaande foto geeft het moment weer,
ook de jacht te moeten beoefenen. Zij jaagden
waarop de burgemeester van JUTPHAAS, Mr.
dan ook achter de koeien aan, die met hoog
J.M.M. HAMERS, haar de medaille,
opgeheven staarten door het land holden, tot
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in
groot vermaak van de sportliefhebbers. De boer zilver, op de borst hechtte. Links de heer
was hierover zoo in toorn geraakt, dat hij
SMOORENBURG, bij wien de jubilaresse in
resoluut op een goede dag de doelpalen en
dienst is. (Foto niet opgenomen JS.)
verdere benoodigdheden welke tot dezen tak
van sport behoorden, uit zijn land haalde en
14 oktober 1937:
opborg in de schuur. "DE RAVEN" waren
hierdoor in hun eer getast en deden beklag bij
JUTPHAAS. - Onze electrische verlichting. - In
de POLITIE. Deze wist met veel tact den boer er den laatsten tijd is het met de electrische
op te wijzen, dat hij verkeerd had gehandeld en
verlichting te JUTPHAAS slecht gesteld.
niet het recht had de palen enz. van zijn land te Eenige weken geleden verminderde op Zonhalen, aangezien deze niet zijn eigendom
dagavond de spanning zoodanig, dat de lampen
waren en hij het land aan de VOETBALVERterugvielen tot op de halve sterkte. Tot heden
EENIGING gedurende een maand had verschijnt dit euvel nog niet hersteld te zijn; de
huurd. De boer, hiervan zeer onder den indruk, lampen branden nog steeds niet op volledige
stemde weder toe, dat "DE RAVEN" op zijn
capaciteit. Ook heden is het daarmede droevig
land mochten voetballen. "DE RAVEN"
gesteld. De stroom wordt telkens afgesloten,
beloofden ook beterschap en zullen niet meer
waarvan ook de fabrieken zeer veel stagnatie
achter de koeien aanjagen.
ondervinden. Het wordt hoog tijd, dat hier
5 oktober 1937:
eens flink wordt ingegrepen, en JUTPHAAS
weer eens goed licht krijgt. Deze week was er
GEWESTELIJK NIEUWS. - Zeldzaam ju- ook weer een ernstige storing.
bileum te JUTPHAAS. - Heden was den dag Zóó kan het niet blijven; thans is het licht duur
voor Mejuffrouw NOLDA DE VOS, huis- en slecht.
houdster bij de familie SMORENBURG op
"HUIZE NIEUWENSTEIN" alhier, aange
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NIEUWEGEIN; TWINTIG OF DERTIG JAAR?
door Piet Daalhuizen
Op 1 juli 1971 is de "fusie" gerealiseerd tussen Jutphaas en Vreeswijk en is de gemeente
Nieuwegein ontstaan. Deze zomer wordt het vierde lustrum gevierd. Bijna tien jaren heeft de
planvoorbereiding geduurd om te komen tot de stichting van de gemeente Nieuwegein met de
opdracht "groeikern" te zijn. Een terugblik op twintig of dertig jaar Nieuwegein.
Het plan "Satellietstad"
De explosieve bevolkingsgroei doet het College
van Gedeputeerde Staten van Utrecht begin jaren
zestig besluiten om een studiecommissie op te
dragen plannen te bedenken voor de
noodzakelijk geachte bouw van huizen voor de
woningzoekenden in de regio Utrecht. Het plan
dat de commissie begin 1963 op tafel legt, komt
in het kort op het volgende neer: 1. Jutphaas,
Vreeswijk en IJsselstein worden
één woongebied.
2. Er komt zware industrie tussen Jutphaas en
Vreeswijk ten oosten van de Vaartserijn en
tussen Doorslag en de rijksweg UtrechtDen
Bosch, aansluitend aan daar te bouwen
woningen.
3. Er zullen géén drie kernen (IJsselstein,
Vreeswijk en Jutphaas) groeien tot ze elkaar
ergens "ontmoeten ". Er komt een
heel nieuw begin, een nieuwe conceptie

tussen de drie gemeenten en vandaaruit
groeit men naar de bestaande kernen.
4. In het beschreven gebied zal een modern
stadje komen van 40.000 inwoners. De
kernen van Jutphaas en Vreeswijk zullen de
buitenwijken vormen.
Uitgangspunt van de plannen is dan nog, dat
Jutphaas, Vreeswijk en IJsselstein één gemeente
zullen vormen. De gemeenteraad van Vreeswijk
spreekt zich begin 1963 als eerste uit voor een
"fusie" tussen de gemeenten Jutphaas en
Vreeswijk. In Jutphaas heeft men totaal geen
haast en IJsselstein is al helemaal niet
enthousiast.
Intussen wordt op ambtelijk niveau verder
gewerkt aan het concept voor de nieuwe stad. Bij
de concretisering krijgt het plan voor de
satellietstad de naam "Plan Doorslag". In mei

Uit: Stadsblad van 9 januari 1964.
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1964 worden nieuwe gemeenteraden gekozen en
daaraan voorafgaande hebben de zittende raden
zich voorzichtig opgesteld. Kortom de
besluitvaardigheid is niet groot. In de
vergadering van de Provinciale Staten van
Utrecht op 12 december 1964 maakt gedeputeerde Mr. H.W. de Vink melding van ernstige vertragingen in de planontwikkeling. De
gemeente IJsselstein krijgt daarbij de "zwarte
Piet" toegespeeld. En inderdaad, de baroniestad
voelt niets voor het planconcept om een nieuwe
stad te gaan bouwen vanuit een nieuw centrum in
Doorslag. IJsselstein wil wel meedoen, maar
dan moet zijn historische stadskern het
centrum van de nieuwe stad gaan vormen.
Eind 1964 is ook duidelijk geworden, dat de
ramingen van de studiecommissie over de bevolkingstoename en de vraag naar huizen niet
kloppen. Er moet voor veel meer dan 40.000
mensen worden gebouwd en met name wordt
de toename van het aantal ouderen als een
extra probleem gezien.

en daaruit vloeien ideeën voort als "Doorslag", "Jutphaas-Vreeswijk" en "Lekstad". De
carnavalsverenigingen doen een duit in het zakje
door het volplakken van de plaatsnaamborden in
de beide gemeentes met namen als "Jut-wijk" en
Vrees-phaas". Uit Haagse kringen ontspruit
tenslotte de naam voor de nieuwe gemeente:
Nieuwegein. Uit historisch oogpunt is die naam
heel goed te verklaren. Het stadje Geyne,
gelegen aan de Hollandse IJssel in het huidige
parkgebied Oudegein, heeft in 1294
stadsrechten gekregen. Ruim zes eeuwen ligt het
als een "verzonken stad" onder het
aardoppervlak. Ons woongebied wordt gezien
als een grotere en moderne "herleving" van het
oude stadje. Overigens is een van de eerste
activiteiten van Nieuwegeins' eerste
burgemeester F.J. Hermsen geweest, alle
borden "Jutphaas" en "Vreeswijk" te
verwijderen en te vervangen door "Nieuwegein".
Door heel veel protesten vanuit de bevolking en
de gemeenteraad is die onzalige maatregel later
herroepen.

Intussen wordt in de gemeentes Jutphaas en
Vreeswijk reeds uitgegaan van de realisering van
de satellietstad, worden plannen nader
uitgewerkt en wordt vooral heel veel grond
aangekocht.
In die jaren ook zijn de beide gemeentes gewend
om in de vergaderingen van de gemeenteraden
urenlang van gedachten te wisselen over het
bouwen van huizen in kleine series:
bouwprojecten van 12 tot 32 huizen zijn groot
nieuws! Maar dat verandert heel snel; de toekomstige groeitaak verlangt andere normen. In
Vreeswijk worden in luttele jaren bouwprojecten
van honderden huizen gerealiseerd ten oosten
van het oude dorp en in de wijk Zandveld.
Jutphaas doet niet minder en daar verrijst de
wijk Wijkersloot met zelfs al flats aan de
Sluyterslaan en de Zwanenburgstraat.
IJsselstein kijkt toe en werkt verder aan een
zelfstandige ontwikkeling van de stad. Op 1 juli
1971 is de gemeente Nieuwegein een feit.
De naam van de nieuwe gemeente
In de loop van 1970 gaan binnen de gemeentes
Jutphaas en Vreeswijk discussies over de naam
van de toekomstige gemeente. Historische en
emotionele argumenten worden aangevoerd voor
naamgeving van de nieuwe stad
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Met deze cartoon, tijdens de nieuwjaarsreceptie van burgemeester en wethouders op 2 januari 1976 aangeboden door
het Buro Snelder B.V., is de in de zomer van 1976 uitgevoerde
verhuizing in beeld gebracht van de Nieuwegeinse
ambtenaren uit de verschillende kantoren naar het nieuwe
stadskantoor.
Linksboven het oude gemeentehuis van Jutphaas en
rechtsonder dat van Vreeswijk. Midden-onder het houten
noodgebouw "Stadskantoor" aan de Wiersdijk 20a (thans
Helmkruid).
(overgenomen uit "Nieuwegein Nieuws", januari 1976)

Het gemeentehuis
Direct na de totstandkoming van Nieuwegein
zijn plannen ontwikkeld om de gemeentelijke
diensten van Jutphaas en Vreeswijk te integreren
en de huisvesting daarbij aan te passen. Het is
een enorm karwei geworden: eerst vele
verhuizingen vanuit en naar de bestaande accommodaties; vervolgens een onderbrengen van
een aantal sectoren in een leegstaande houten
noodschool aan de Wiersdijk en uiteindelijk de
verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis aan
de Noordstedeweg.
Medio 1973 zit er wat "lijn" in de huisvesting;
alle afdelingen zijn redelijk gehuisvest (al
groeit het ruimtetekort van de groeigemeente
met de dag!). De plannen voor het nieuwe
gemeentehuis in het toekomstige stadscentrum
krijgen vaste vorm.
Op het houten noodgebouw aan de Wiersdijk
prijkt met "trotse" letters het woord:
"STADSKANTOOR". Daar zitten in 1973 de
volgende afdelingen:
Afdeling Algemene Zaken;
Bureau Juridische Zaken;
Bureau Ruimtelijke Ordening;
Bureau Interne Zaken;
Bureau Kabinet en Voorlichting;
Bureau Onderwijs;
Bureau Welzijn;
Afdeling Personeelszaken;
Afdeling Bestuurszaken;
Afdeling Planning en Coördinatie.

Gemeenteraad beschikbaar is gesteld, laat nog
even op zich wachten. Het "zenuwcentrum" van
Nieuwegein wordt ontworpen door het
architectenbureau Van Wijk uit Soest.
Op 27 augustus 1974 wordt door de toenmalige
Commissaris der Koningin in de Provincie
Utrecht, Mr. P.J. Verdam, de eerste paal geheid. Daarbij zijn alle gemeente-ambtenaren
aanwezig. Al op 25 september 1975 is het
hoogste punt van de bouw bereikt en gaat de
vlag in top.
In mei 1976 levert het Nieuwegeinse bouwbedrijf Florie en Van den Heuvel het gebouw kant
en klaar op. Dan begint de grote verhuisoperatie,
die enkele maanden in beslag neemt. De enorme
operatie wordt afgerond op 27 september 1976;
alle ambtenaren hebben hun stek in het nieuwe
gemeentehuis gevonden en Minister De Gaay
Fortman van Binnenlandse Zaken hijst dan voor
de hoofdingang feestelijk de gemeentevlag,
daarbij geassisteerd door leden van de
Nieuwegeinse scoutinggroepen.

In het voormalige raadhuis van Jutphaas zijn
gevestigd:
Bureau Bevolking, burgerlijke stand,
verkiezingen en militaire zaken; Bureau
Sociale Dienst.
In het voormalige raadhuis van Vreeswijk is
gevestigd:
afdeling Financiële Zaken.
In het pand Schoolstraat 2 (de oude brandweerkazerne) zijn gevestigd:
Dienst Gemeentewerken;
Grondbedrijf.
Minister De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken op
weg naar het heisen van de Nieuwegeinse gemeentevlag op
maandagmiddag 27 september 1976. Dit was het
hoogtepunt in het programma rond de opening van het
nieuwe gemeentehuis aan de Raadstede. Links
burgemeester Hermsen. (© Nieuwegein Nieuws; 15-10-'76)

De vergaderingen van de Gemeenteraad worden gehouden in het Stadskantoor. Het nieuwe
gemeentehuis, waarvoor de bouw en de
inrichting in totaal ƒ 17.000.000 door de
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De oude dorpskom van Vreeswijk in
Nieuwegein

nieuwbouw genomen en verdwijnt het restauratieplan van tafel en bij de hekwachterswoning aan de Wierselaan la laat men verkrotting
Dat de kern van het oude dorp verpauperd is, zijn vernietigend "werk" doen, zodat het pand
wordt door de Vreeswijkse gemeenteraad al in in oktober 1979 moet worden afgebroken.
de zestiger jaren onderkend. Er komt een
saneringsplan met name voor het gedeelte
tussen de Koninginnensluis en de Dorpsstraat.
Als Nieuwegein in 1971 een feit is geworden,
zijn al meerdere oude straten ontdaan van
verpauperde bebouwing en staan er al een
aantal nieuwbouwprojecten (Margrietstraat,
Beatrixstraat, Wilhelminastraat en Waagstraat).
Nieuwegein richt de aandacht op de snelle
realisering van grote aantallen huizen in
nieuwbouwwijken en de oude kernen krijgen
relatief weinig aandacht.
In augustus 1973 wordt in Vreeswijk de
"Stichting Beschermd Dorpsgezicht Vreeswijk"
opgericht met het doel het historische
dorpsgezicht in stand te houden, te verfraaien en
restauratie en vernieuwbouw te stimuleren. De
stichting organiseert in september 1975 een
tentoonstelling in het gebouw "St.-Jan" in het
kader van de viering van "600 jaar Oude Sluis"
en presenteert daar tevens haar plannen voor de
instandhouding en verfraaiing van Vreeswijk.
De plannen omvatten in eerste aanleg vijf
projecten:
1. Aan de Molenstraat en de Kade zullen door
de woningbouwvereniging "Onze Woning" 33
nieuwe huizen worden gebouwd volgens een
plan van architect A.J.H.M. Haak uit Delft.
2. Het architectenbureau Bogaard en Frasa B.V.
uit IJsselstein maakt plannen voor de
renovatie van de panden Dorpsstraat 50 en
Molenstraat 1-3.
3. Hetzelfde architectenbureau krijgt opdracht om plannen te ontwikkelen voor de
bouw van vier huizen aan het Frederiksoord/hoek Gildenborghlaan.
4. Er zal een renovatieplan worden gemaakt
voor het pand Kade 9.
5. De "hekwachterswoning" van Huize "De
Wiers" aan de Wierselaan 1 a zal worden
gerestaureerd.

Afbeelding overgenomen uit "Nieuwegein Nieuws", oktober
1979. De "hekwachterswoning" kort voor de sloop. De
plannen zijn dan nog een herbouw van het 17de eeuwse
gebouw in de oorspronkelijke staat.

De ontwikkelingen in de zeventiger jaren
stemmen de Vreeswijkers niet positief. Men ziet
relatief weinig van de grootse plannen voor de
renovatie van de historische dorpskern;
verkrotting vooral rond de Molenstraat neemt
toe.
Vreeswijk blijft volgens de plannen buiten de
routes van de moderne voorzieningen van het
openbaar vervoer en er ontstaat angst voor
"leegloop" van het dorp door de realisering van
een nieuw winkelcentrum in Hoog-Zandveld.
Voordat het winkelcentrum Hoog-Zandveld
wordt gerealiseerd, komt er een branche-verIn enkele gevallen worden de plannen achter- delingsplan van de gemeente, zodat Vreeswij k
haald door feiten: het pand Kade 9 brandt in haar aantrekkelijkheid als koopcentrum kan
behouden. Van de branche-verdeling is weinig
1980 af en dan wordt een besluit over ver
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terecht gekomen en zoals voorzien, loopt de
belangstelling voor het winkelgebeuren in
Vreeswijk terug. Meerdere bedrijven verdwijnen
en vooral boetiekjes en eetgelegenheden
vestigen zich in de oude kern.
In de herfst van 1978 wordt de bebouwing aan
de noordzijde van de Molenstraat afgebroken en
tezamen met de plek waar in het begin van de
jaren zeventig de molen is gesloopt, ontstaat dan
het "zwarte gat van Vreeswijk". Toch zijn er
ook positieve ontwikkelingen. Na een
restauratieperiode van circa tweeëneenhalf jaar
wordt op 27 mei 1982 de eerste fase voltooid
van het herstel van de Oude Sluis. Helaas
vervangt een betonnen muur de vroegere
sluisdeuren!
Bij de sluis en de bruggen komt verlichting en
de "Kleine Brug" wordt door de Utrechtse
Stadstimmerwerf gerestaureerd. De eerste fase
van de restauratie van de sluis heeft bijna
dertien miljoen gekost.
Met de gemeente Utrecht, eigenaresse van de
sluis, wordt het overleg geopend over de verdere
restauratie. Tot op heden zonder succes; de
toestand van de sluis is slecht.

De Molenstraat in Vreeswijk medio 1978; links ontbreekt
de bebouwing en de panden rechts zijn dichtgespijkerd. De
troosteloosheid maakt de Vreeswijkers
boos.
(foto: Nieuwegein Nieuws; mei 1979)

Overigens zijn ten tijde van de restauratie van de
sluis rondom door de gemeente Nieuwegein 50
antiek-ogende lantaarnpalen geplaatst.
In 1979 wordt aangevangen met het renovatieproject aan de Molenstraat, dat in de herfst van
1980 wordt voltooid. Het "zwarte gat van
Vreeswijk" is weg en de nieuwbouw ontsiert
Vreeswijk zeker niet.
Aan de overkant van de Oude Sluis wordt het
oude Raadhuis van Vreeswijk afgebroken en
vervangen door passende nieuwbouw (19851986). Alleen de naam van de nieuwe horecaaccommodatie doet de Vreeswijkers griezelen:
"Poelzicht" in de plaats van de vertrouwde en
historisch goede naam "Gildenborgh".
Verder wordt tegen het einde van 1984 de
nieuwbouw op het Frederiksoord gerealiseerd
en komt op de plek van de vroegere hekwach-
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terswoning een modern appartementencomplex.
Tegenover de hekwachterswoning vernielt een
brand in 1982 de 19de eeuwse bebouwing aan de
Wierselaan. Heel snel komt een nieuwbouwproject van de grond, dat past in de
omgeving.
Er is vooruitgang en vooral door de inzet van
het "Platform Vreeswijk" en de "Vereniging
voor Handel en Nijverheid" verslapt de aandacht
voor Vreeswijk niet.
Het blijft overigens triest, dat het monumentale
pand van het bijna 70 jaar oude
Schippersinternaat vrijwel zeker niet meer te
redden zal zijn.

Dorpsstraat en het noordelijke deel van de
IJsselsteinseweg) en meerdere plannen zijn gepasseerd. In 1991 is eindelijk de start gemaakt
en deze zomer volgt ook de voltooiing. Het
Kerkveld is Jutphaas' oudste kern, die al in de
12de eeuw in aktes wordt genoemd. Naast
kerkhof en kerk (gesloopt in 1820) kent de oude
kern enkele boerderijtjes, een smidse, een café,
een rechthuis (gesloopt 1967), daggelderswoningen, armenhuizen (Anna van
Rijnhuisjes, gesloopt in september 1978) en het
Elisabethshofje.
Het rechthuis, met een trapgeveltje, een kelder
met een cellenblok en ingang met bordesje, is
nog in 1954 gedeeltelijk gerestaureerd. In 1967
is het zomaar gesloopt. Eenzelfde lot hebben de
Anna van Rijn-huisjes na jaren van
verpaupering ondergaan. Het Elisabethshofje is
fraai gerestaureerd door de "Woningstichting
Centraal Nederland" (opgeleverd juni 1980).
De restauratie van het hofje vormt een onderdeel
van het renovatieplan voor het Kerkveld, dat in
het najaar van 1976 opgesteld is. De
woningbouwvereniging "Jutphaas" neemt de
taak op zich om de plannen te realiseren. Het
Kerkveld, waar in het begin van deze eeuw nog
circa 300 mensen wonen, is dan grotendeels
ontvolkt.

In 1991 is de "Stichting Beschermd
Dorpsgezicht Vreeswijk" opgeheven. Van de
Gemeentelijke Monumentencommissie wordt
verwacht dat zij de "waakhondfunctie" overneemt en met name blijft aandringen op restauratie van de Oude Sluis.
Jutphaas, verleden tijd
Vreeswijk, rustig gelegen "achter" de Vaartserijn, enigszins verwijderd van de "grote"
nieuwbouwwijken van Nieuwegein, heeft de
eigen identiteit en vorm kunnen behouden. Met
Jutphaas is dat grotendeels anders gelopen.
Wijken als de Batau, Zuilenstein en Doorslag
zijn ontworpen met heel weinig oog voor de
historische en karakteristieke elementen.
Prachtige boerderijen zijn ten prooi gevallen aan
de slopershamer: Geinbrug (juli 1979),
Doorslagbrug (september 1978) en
Rijnhuizerbrug (september 1980) hebben
plaatsgemaakt voor nieuwe bruggen enkele
honderden meters "verderop". Kerkveld en
Herenstraat/Dorpsstraat/IJsselsteinseweg zijn
ingrijpend van aanzien veranderd. Ook anders
dan in Vreeswijk is het verlies van
karakteristieken in Jutphaas verlopen: de
Jutphase gemeentebestuurders zijn niet zuinig
omgesprongen met hun dorp. Vóór de samenvoeging van 1971 heeft Jutphaas al talrijke
boerderijen gesloopt, is het Kerkveld verpauperd, zijn prachtige bomenrijen aan Herenstraat
en Dorpsstraat gekapt en zijn een aantal
historische panden gesloopt (naast het Gemeentehuis).

Voorafgaande aan de woninbouwplannen komt
er een nieuwe riolering op het Kerkveld.
Bovendien wordt als eerste nieuwbouwproject
het buurthuis gerealiseerd, dat op 20 januari
1979 in gebruik wordt genomen. Op 26
september 1979 wordt een eerste bouwproject
afgerond van 13 bejaardenwoningen aan de
noord-oost-zijde van het Kerkveld. De
bouwactiviteiten gaan in snel tempo door en in
de zomer van 1980 is de renovatie vrijwel
voltooid. Er komt dan een plan op tafel om
ook de oude dorpspomp te herplaatsen. Anders
dan de vroegere pomp op een houten sokkel,
wordt het een hardstenen pomp met een zwengel
en een "waterspuwer" van gietijzer van een
model, zoals de pomp die op het Utrechtse
Pieterskerkhof staat.
Daarmee is het renovatieproject Kerkveld afgesloten, dat tot doel heeft wat van de historische sfeer terug te brengen. In de Schoolstraat is
het gebouw van de vroegere Openbare Lagere
School (later onder meer in gebruik als
brandweerkazerne) in onbruik geraakt en het
verpaupert snel. De ge-

Vele jaren is gesproken over een reconstructie
van de Herenstraat (met ingang van 1 januari
1980 de nieuwe naam voor de Herenstraat,
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meente wil het na enkele jaren afbreken en er
huizen bouwen, evenals verderop in de vroegere
boomgaard, die thans Kerkstraat heet. Door
activiteiten van bewonersgroepen worden de
sloopplannen opgehouden en in 1989 komt er
een plan op papier van de woningbouwvereniging "Jutphaas" om het bijna 100
jaar oude gebouw te renoveren en er ateliers voor
kunstenaars in onder te brengen. In september
1990 wordt dit plan voltooid en is opnieuw een
historisch gebouw voor zijn omgeving behouden.
Verantwoording
Nieuwegein in 20 jaren is een periode van
ongelofelijk explosieve ontwikkelingen; twee
dorpen met tesamen circa 12.000 inwoners zijn
bijeengebracht en uitgegroeid tot een stad met
bijna 60.000 inwoners.
Schrijven over een dergelijke periode betekent
keuzes maken; alles vermelden kan gemakkelijk
vele boekwerken "vullen". In dit artikel heb ik
mij beperkt tot vijf onderwerpen; een stukje
vóórgeschiedenis, de naam van de nieuwe
gemeente, het "huis der gemeente", Vreeswijk
en Jutphaas. Zelfs over

Eén van de laatste bouwprojecten op het Kerkveld.
De renovatie van het St.-Elisabeth's hofje.

deze onderwerpen kan ik met de beperkte
ruimte niet volledig zijn en blijft mijn artikel
globale informatie geven. Het is een keuze, die
zeker vatbaar is voor commentaar, daarvan ben
ik mij bewust.
De heer J.A. Ruizeveld van de afdeling Voorlichting van de gemeente Nieuwegein was zo
bereidwillig om fotomateriaal voor dit artikel af
te staan, waarvoor hier mijn dank.
Bronvermelding
- Stadsblad van 9 januari 1964;
- Utrechts Nieuwsblad, artikelenreeks "Tussen trek
schuit en sneltram"; P. Daalhuizen - 1980;
- Vreeswijk Voorheen; J.G.M. Boon, 1971;
- Vreeswijk aan de Lek;F. van Zutphen, 1964;
- Jutphaas in kranteberichten (div. jaargangen); J.
Schut, 1985-1989;
- Jutphaas ... verleden tijd; Historische Kring Nieuwe
gein, 1984;
- Nieuwegein Nieuws, jaargangen 1977-1984; Gemeen
telijke Voorlichtingsdienst;
- Foto-archieven Historische Kring en Gemeente Nieu
wegein.
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VAN DE REDACTIE
Historisch onderzoek
Archief en documentatie
Publicaties
Exposities
Beheer museum
Geen belangstelling

Enquête

Met het aprilnummer
van Cronyck de Geyn
werd aan alle leden van
de Historische Kring
Nieuwegein
een
enquête-formu
Vraag 5a

lier toegezonden met betrekking tot het reilen en Is het jaarprogramma u bekend?
zeilen van de Kring. Van de uitgegeven
Bekend
formulieren werd, en dat kon echt beter, circa
Geen opgave van
10% terug ontvangen.
Hieronder volgen de resultaten:
Vraag 5b
Vraag 1
Wat is de reden dat u lid van de Historische
Kring Nieuwegein bent geworden?
Interesse voor Algemene
47%
geschiedenis, Provincie en
Nieuwegein
Geïnteresseerd in geschiedenis van
36%
Nieuwegein
Alleen in Algemene geschiedenis
17%
geïnteresseerd
Vraag 2
Waar gaat uw meeste interesse naar uit?
Geografische geschiedenis Jutphaas
en Vreeswijk
Sociale geschiedenis 25%
Geografische geschiedenis Jutphaas
en Vreeswijk + sociale geschiedenis
Archeologie
Vraag 3

30%

Spreekt het u aan?
Ja, vindt
Neen, volgens
Geen opgave van

22%
12%
7%
7%
2%
28%

92%
8%

78%
50/o
17%

Suggesties onder meer: Meer bezoek aan
musea, meer stadswandelingen en meer
evenementen welke betrekking hebben op
archeologie.
Vraag 6
Wat is uw hobby?
16% van de geënquêteerden deed opgave van
hun hobby. Eén geënquêteerde slechts
wilde een lezing van zijn hobby verzorgen.
Vraag 7

25% Moet de vereniging aan bepaalde zaken meer
aandacht schenken?
Ja,
vindt
44%
20%
Neen, volgens
8%
Geen mening van
25%
Geen opgave van
23%
Extra aandacht werd onder meer gevraagd
41%
voor een tentoonstelling door leden, Tweede
25%
wereldoorlog in Cronyck de Geyn en
museum, lezingen, archeologie en monu19%
mentenbeheer.

Moet Cronyck de Geyn zo blijven?
Ja, vindt
Uitbreiding met artikelen uit de
omgeving
Uitbreiding met artikelen over
moderne geschiedenis
Uitbreiding met artikelen over archeologie,
verenigingsnieuws en waterwegen
15%
Vraag 4

Naar welke werkgroepen gaat uw voorkeur uit?
Archeologie
22%

Vraag 8
Verwacht u een hechter verenigingsleven?
Neen, vindt
Ja, volgens
Geen mening
Geen opgave van
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36%
25%
25%
14%

Vraag 9
Wat is uw mening over de Historische Kring
Nieuwegein en het Cronyck de Geyn?
Tevreden is
36%
20%
Uitbreiding van activiteiten wil
Geen opgave ontvangen van
44%

Uiteraard worden bovenstaande gegevens
geëvalueerd. Wij hopen in het volgende
seizoen rekening te houden met uw wensen.
Met een aantal geënquêteerden zal nog nader
contact worden opgenomen.

Ook bij deze vraag wordt meer aandacht
voor moderne geschiedenis en archeologie
gevraagd.

MUSEUMNIEUWS
Al gelezen over onze thema-expositie over het
openbaar vervoer in Jutphaas en Vreeswijk tot
op de dag van heden (in het kader van "Twintig
jaar Nieuwegein")?
Al bezocht deze expositie, in ons museum,
Geinoord 12, te bewonderen? Het verkeer en
nog oneindig veel meer naast onze vaste "uitstalling" op de begane grond en op twee zolders.

U zou echt moeten komen: lezen is maar
lezen! Bij ons geldt: eerst zien en dan pas echt
genieten (ook lezen is bij ons nog mogelijk: als
uitleg).
Wij zijn voor u open elke woensdag, zaterdag
en zondag van één tot vijf uur, tot eind september 1991. Meteen maar een afspraak maken? Graag tot ziens!
Otto Pijpker
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HERINNERINGEN VAN W. VERBURG
door H.J. ter Maat
Om en om (I)

niet altijd over heel oude dingen te gaan!
De uitleg van ons "kopje" houden we nog even
Toen ik dit eerste achter de hand, maar zit er wèl aan te komen.
"hoofdje"
verzon, Echt waar!
kwam bij mij de zegs- Het is u allen wel bekend, dat er eeuwenlang
wijze "half om" naar twee dorpen hebben bestaan: Vreeswijk en
boven. Zó maar, "naar Jutphaas. Twee aparte plaatsen, gescheiden
analogie van". Maar onder andere door heel wat weilanden. Ook in
dat is een veel te duur meer dan één opzicht verschillende gemeenwoord in ons verhaal: schappen (daar gaan we hier maar niet op in,
gesteld dat ik het zou kunnen). Ondanks de
een tweede
verschillen tussen Vreeswijk en Jutphaas werd
volgt er dan ook niet! 'k Beloof het u.
er van hogerhand bepaald, dat die twee dorpen
"Half om ". Kent u het niet? Hoeft ook niet; u
met ingang van 1 juli 1971 toch samen werden
behoeft zich zelfs niet eens te schamen, want gevoegd en wel onder de naam "Nieuwegein".
het bekende woordenboek "Van Dale" kent Binnenkort dus 20 jaar geleden.
die uitdrukking niet eens. Laat ik hem nu wèl U hebt er over kunnen lezen in de dagbladen:
kennen en het niet voor mezelf gaan houden! over de al of niet te dure feestelijkheden. In dit
In mijn geboortestreek - de Gelderse Achter- nummer van onze kroniek kunt u van de hand
hoek - zeggen de mensen wel eens van van de heer Daalhuizen heel wat interessante
iemand: Die vent heeft 'em "half om". Na- dingen over dit historische feit lezen. Het
tuurlijk weet u al, wat daarmee gezegd wil moeten-samengaan van Vreeswijk en Jutphaas
wezen. Inderdaad, die man heeft net iets te doet me altijd denken aan een "samenwonen"
diep in een glaasje "gekeken"(?), gevuld met onder één dak, maar wèl in aparte vertrekken.
een geestrijk vocht. Hij is halfdronken ('k ben Met een ander beeld gezegd: het is een
er niet helemaal zeker van of het heden ten "gedwongen huwelijk", waarin de echte liefde
dage nog steeds alleen nog maar van mannen ontbreekt.
kan worden gezegd. Ook de Achterhoek kent Vooral de personen die in één van de beide
"vooruitgang" bij de andere helft van de men- dorpen zijn geboren, blijven hun stekkie toch
selijke schepsels! Eén van de vele ... ismen. wel het dorp bij uitstek vinden. Liefde is er
Moeilijk woord; slaan we over!).
tussen de beide plaatsen nooit geweest! Een paar
dagen geleden zei iemand tegen me: een jongen
Ziet u ondertussen het verband al tussen "half uit Jutphaas zou niet gauw een meisje uit
om" en "om en om"? Neen? Ik óók niet! Er is Vreeswijk "vragen" (en omgekeerd natuurlijk
helemaal geen echt verband: de uitdrukkingen ook niet).
lijken alleen op elkaar vanwege de klánk!
Het samengaan van Vreeswijk en Jutphaas in
het ene grote Nieuwegein - eeuwenlang hàdden
we Oudegein al - is zo iets als een
Om en om (II)
verstandshuwelijk, in Utrecht of in Den Haag
De betekenis van "half om" weten we, nu nog
bedacht. Het is allerminst een ideaal huwelijk
het "om en om".
(of er een betere oplossing mogelijk was geWij, mensen van de "Cronyck de Geyn", proweest? Dat weet ik niet!).
beren in onze kwartaalkroniek personen aan
het woord te laten om iets te vertellen over
Als "Historische Kring Nieuwegein" willen
zichzelf, over hun voorouders, over hun bedrijf wij er graag een steentje aan bijdragen om de
en dergelijke. Dingen die zij op dat moment
bewoners van deze dorpen een beetje dichter
bijna alléén weten, maar die ook interessant zijn bij elkaar te brengen. Met opzet zijn we ons
voor anderen. Vooral voor lieden die een beetje
dan ook met de naam -Nieuwegein" gaan
belangstelling hebben voor de geschiedenis
tooien, de overkoepelende naam (ook de enig
van Vreeswijk en van Jutphaas. Ja, de
juiste naam, want Vreeswijk en Jutphaas bestaan
geschiedenis houdt ons bezig, maar u weet ook, niet meer!). Als Kring proberen we ook nog iets
dat de dag van gisteren vandaag al
te doen aan "huwelijksbegeleiding"!
geschiedenis is! Ja toch? Geschiedenis hoeft
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Vreeswijk

Om en om (III)
Eindelijk komt dan ook de verklaring nog eens
een keer van het "om en om". Het is ons
streven de mensen, die we aan de praat proberen
te krijgen, beurtelings, om en om, in Vreeswij k
en Jutphaas te "strikken". Nog duidelijk ook?
Vraag
Zó maar een vraag: Mogen we in dit verband
ook eens bij u komen "buurten "? 't Is volstrekt
ongevaarlijk en pijnloos. 't Kan u wèl een kop
koffie kosten, maar u houdt er een foto aan
over. Wie meldt zich? Alles in 't belang van de
gemeenschap.
"De klant is bij ons koning": wat u niet gepubliceerd wilt hebben, komt niet in dit periodiek!
Wij nemen de hele tekst vóór de publicatie met u
door! Ongelukken uitgesloten! Wie durft?
Neen, niet allemaal tegelijk!
Op deze foto van mei 1991 ziet u van links naar rechts
allereerst de woning van mevrouw de weduwe Koekman
(Handelskade 38).
Op de achtergrond de stenen schuur, het "magazijn" met
spitse gevel, dat er vóór 1910 al stond. Karel Verburg heeft
het toen al gekocht.
Daarvóór de open plek, ontstaan door het slopen van een
houten loods. Op die plek ziet u de fundamenten van de
nieuw te bouwen woning van de heer D. Wind. Het hoge
pand rechts (no. 35) was indertijd van de heer C.A.
Koekman, eigenaar van de zeilmakerij. Nu is het eigendom
van de heer H. Brouwer.
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Voor ons julinummer moesten we in Vreeswijk
zijn, waar de heer Willem Verburg, uit de
Eemstraat no. 13, zich bereid had getoond om u
iets uit zijn herinneringen te vertellen. Daar gáán
we dan éindelijk! Het moet ongeveer in het jaar
1910 zijn geweest, dat de heer Karel Marinus
Verburg, als jongeman van 27/28 jaar een eigen
bedrijf begon in het pand Handelskade 36. De
geboortedatum van deze raszuivere Vreeswijkenaar was 21 december 1882. Daar is niets aan
veranderd en - volgens zijn woon Willem, die
ons een aantal keren te woord heeft gestaan evenmin aan het huisnummer. Bijna niet te
geloven, maar de heer Verburg lijkt ons een
man van zijn woord en dus ... al tientallen jaren
lang huisnummer 36!
Op het terrein stond toen al de stenen schuur,
die Pa van de heer Lenten kocht (zie foto
beneden). Daarna liet hij drie houten loodsen
bouwen: twee naast de stenen schuur, het
"magazijn" genoemd - en één er vóór. Van de
loodsen moet ik u nog vertellen, dat het "open
loodsen" waren. Niet naar boven open, naar de
open hemel, die ook toen al wel eens wat regen
verloor. Neen, de loodsen waren van vóren
en van achteren open, zodat de wind er goed
doorheen kon waaien en het overtollige vocht
uit het hout meenam naar buiten. Om
verwerkt te kunnen worden,

moest het hout droog zijn.
Zulke loodsen lijken me ook uitstekend geschikt om er longontsteking op te lopen: zo
iets als een ongewilde en onbedoelde "bijwerking" (waar heb ik dat woord nog wel eens
vaker gehoord?)
Van deze drie loodsen ziet u niets meer. Eén er
van is gesloopt en vervangen door een stenen
gebouw van 25 bij 10 meter. Op de foto praktisch niet te zien. De derde loods stond tussen
de oude stenen schuur van vóór 1910 en de
Handelskade.
Daar liggen nu al een tijdje de fundamenten
van de nieuwe woning van de heer Wind en in
juli, wanneer u dit relaas leest, staat er vast
meer overeind, vermoed ik.
Deze nieuwbouw wordt voor al te nieuwsgierige
bezoekers van de Handelskade afgeschermd
door een tijdelijke ijzeren constructie en gaas:
dat blijkt nodig te zijn tegenwoordig. Maar de
heer Verburg Sr. dacht tientallen jaren
geleden ook al aan zijn spulletjes. Hij liet
eerst een (houten) hek aanbrengen, dat later
vervangen werd door een betonnen schutting,
voorzien van een poort. Misschien niet mooi,
maar wèl degelijk. Zéker weten! Toen wellicht
ook al noodzakelijk? Foei, foei, die jeugd van
vroeger!
Hout en ijzer
We lieten daar net het wat onnette woord
"spulletjes" vallen. Onze vraag is nu: wat
moet daar onder worden verstaan? Antwoord: de heer Karel Verburg begon met de
verkoop van hout; omstreeks 1910 (zie boven).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam hij de
handel in ijzer er bij: op één been kon je ook
toen al niet zo best lopen. En twee "ijzers" in
het vuur hebben, vergrootte de toekomst van
de zaak!
De handel in "ijzer" had twee afdelingen:
ijzerwaren en gereedschappen. Onder ijzerwaren mag u verstaan bouten en moeren, spijkers
en draadnagels, hang- en sluitwerk (grendels,
sloten en scharnieren). Stoppen: voorlopig
voldoende om te onthouden.
Gereedschappen: hamer, nijptang, steeksleutels en ringsleutels, schroevendraaiers, hak- en
steekbeitels, handzagen en blokschaven. Andere artikelen: gaas, asfalt, rubberoid, teer met
bijbehorende kwasten, machine-olie, carbolineum en koolteer (in deze opsomming nu
niet meer).
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De beide zoons van Karel Verburg - Gerrit Jan
en Willem - hebben jarenlang de sector ijzer
behartigd. Het was dus één zaak, met vader
in het hout (zie beneden).
Afnemers
Die waren te vinden onder de aannemers, die
hout en ijzerwaren nodig hadden voor
nieuwbouw, voor verbouwing en voor
reparatie. Ze werden zonder meer uit de
voorraad van de heer Verburg bediend.
Als tweede groep noemen we de schippers. Zij
hadden hout onder meer nodig voor de luiken,
waarmee het ruim werd afgedekt. Die luiken
hadden nog wel eens het een en ander te lijden
en moesten op hun tijd vervangen worden.
De heer Verburg had hier geen onoverkomelijke bezwaren tegen. En de schippers
konden verder ook nog wel wat hout gebruiken.
En de doe-het-zelvers zijn geen product van de
jaren tachtig! Dan de baggeraars en
waterwerkers. Vanwege hun beroep moesten zij
vooral ijzerwaren hebben en dan zeker niet de
allerkleinste bouten en schroefjes.
Tussendoortje
Héél misschien ter uitbreiding van uw hooggeschatte algemene ontwikkeling. Weet u wat een
spijker is? Dat is óók een vraag, hoor ik u
zeggen! Dat is het inderdaad en nog niet eens
zo'n gekke ook!
Want wat u en de meesten van ons "spijkers"
noemen, zijn in feite "draadnagels" en omgekeerd. Heel wat jaartjes al weet ik het verschil,
maar ik heb er nóg altijd moeite mee. Nóg
steeds gaat het "tegen mijn geweten" in.
Een spijker is volgens Van Dale een puntig
staafje metaal, gewoonlijk van een kop voorzien, om iets stevig te bevestigen of aan het
uitstekende deel iets op te hangen ('k geloof
dat ik erbij zeggen kan, dat een spijker doorgaans gesmeed is en kantig). Een draadnagel is
een dunne spijker met een plat kopje van hard
ijzer-, koper- of staaldraad vervaardigd, soms
drie- of vierhoekig, gewoonlijk rond in
doorsnee (geheugensteuntje: let u op het
woordje "draad"). Bijna altijd is het zo, dat
wanneer u "spijkers" koopt, de verkoper u gelukkig maar - draadnagels levert, want die
zult u naar alle waarschijnlijkheid bedoeld
hebben! Een (echte) spijker is doorgaans
nogal groot.

gezegd: scheepsbenodigdheden, zoals mondvoorraad en scheepsbehoeften, waaronder u
onder andere machine-olie, kwasten en teer kunt
verstaan (en nog veel meer). Hij had een loods
over en vader Verburg huurde die ruimte om er
zijn mastenmakerij in te beginnen. Ondanks de
bar slechte tijden liep het met de mastenmakerij
héél goed. Zó goed, dat Verburg al heel gauw
een eigen loods liet bouwen in zijn eigen
boomgaard, achterin de Noorderstraat.
Nauwkeuriger aangeduid: het gebeurde al in
1931.
"Achterin de Achterstraat" stond die loods.
Daarmee wil ook gezegd zijn, dat die straat
(zich) dood liep. Voor een straat niet zo erg en
voor de mastenmakerij zelfs niet, want je kon de
straat uit in de richting van de Handelskade en
de schepen, die een nieuwe mast nodig
hadden, lagen dáár en nergens anders! Een
doodlopende stráát was voor de heer Verburg
niet erg!
Tbch was de ontsluiting van de Noorderstraat
voor de bewoners "meegenomen": omstreeks
1948 werd de Noorderstraat in westelijke richting doorgetrokken tot aan de Wiersdijk. Je
kon zó rechtstreeks naar IJsselstein, aldus mijn
zegsman.
De mastenmakerij liep door de omstandigheden
langzamerhand achteruit: het aantal schepen,
dat een mast nodig had, was in deze jaren sterk
afgenomen. En het ging een zakenman toen ook
al om de afzet! Ook bij hem moest de
"schoorsteen roken" en hongerige magen
moesten ook dáár gevuld worden (zie beneden).
Een mast

Hij wordt onder meer gebruikt bij het maken en
repareren van oude deuren van kerken en
kastelen, van sluisdeuren en van de zwaarden
van schepen. (Zo'n zwaard was een eivormig
schild van zware planken gemaakt, beweeglijk
aangebracht aan de zijkant van platbodemde
(!) zeilvaartuigen (soms ook wel in de bodem) om
het afdrijven of het omslaan te voorkomen (voor
u gelezen in de "grote Van Dale").) Een (echte)
spijker houdt beter, onder andere door zijn (niet
ronde) vorm. Eén vraagje even: Weet u nog wat
in 1938 één kg "spijkers" kostte (of is dat voor U
wellicht een stukje "prehistorie": een vreemd
woord voor "voorhistorie"?). Weet u het nog?
Zegt u maar f 0,25; één héél kwartje! In 1982
hebt u er twee héle guldens voor neer moeten
tellen. Deze prijsstijging zegt natuurlijk niet
veel, want de lonen zijn ondertussen (gelukkig)
ook gestegen! Geen wereldschokkende vergelijking en toch hebt u er misschien iets aan!
Crisisjaren en toch ...
Dat zijn de dertiger jaren, zoals bekend: de jaren
van grote werkloosheid en schrijnende armoede.
Ook in deze periode huldigde Vader Verburg de
stelregel: Stilstand is achteruitgang. Terwijl de
economische omstandigheden al maar slechter
werden, durfde hij het aan zijn zaak uit te
breiden. Dat was in 1932. Vreeswijk lag aan het
water en aan de Handelskade (een goede naam
voor de weg langs de haven) meerden heel wat
schepen, voor korter of langer tijd. Sommige
schepen kwamen er alleen gedurende het
weekend: menig schipperskind ging op de
Prins Hendrikschool voor schipperskinderen en
logeerde in het internaat. Maar wanneer pa en
ma met het schip in de haven kwamen, was het
daar toch heel wat gezelliger! "Oost west, thuis
best". Schepen genoeg bij de heer Verburg in
de buurt: hij wóónde in de Noorderstraat. En
wat ging hij daardoor doen? Hij startte een
mastenmakerij !
Mastenmakerij

U weet allemaal wat een mast is. Allicht! Wéér
zo'n domme vraag, net als bij het begin! Als u
het antwoord - begrijpelijkerwijs - zo góéd weet,
dan bezwaar ik u niet echt met het stellen van een
paar vragen.
Zou u me dan even willen noemen de gemiddelde lengte van een mast, die bij de heer
Verburg werd verwerkt? En dan meteen ook
maar de breedte, de houtsoort en het land van
herkomst; de verwerking, bewerking, de aanschafkosten.
Bent u zo ver? Nog niet helemáál? Of helemáál
niet? Mag ik u dan doorgeven, wat ik van de
heer Willem Verburg heb geleerd?

Ons klimaat was jaren geleden niet veel anders
dan nu. Met andere woorden: wilde je iets
maken dan was je wel genoodzaakt de open
lucht goeiedag te zeggen en naar onderdak te
zoeken.
Verburg "kwam, zag èn vond" de oplossing. De
heer Lenten had aan de Handelskade een zaak
voor scheepsvictualiën (iets minder duur

Materiaal
Mèt u was ook ik de mening toegedaan, dat
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een mast waarschijnlijk niet gemaakt werd van
ons waaibomenhout. Daarin zijn wij het helemaal eens met onze verteller. "Alle hout is
geen timmerhout".
Wat hij ook wist en ik niet? Dat daarvoor
alleen maar hout geschikt was, afkomstig uit het
land van de ongekende mogelijkheden (en dat is
Amerika, denkt u ook niet?). Amerika leverde
twee soorten hout, van verschillende kwaliteit,
beide prima geschikt voor masten. Maar het ene
heel wat duurder - en ook beter - dan het andere.
Verschillen wáren er, zijn en er zullen beslist
blijven ook, zelfs buiten scheepsmasten om! 'k
Weet zelfs de namen nog (mocht u nog eens iets
van plan zijn). De duurste soort was het
pitchpine en de goedkopere soort het oregonpine.
Zoals boven al gezegd,ondanks het bijzonder
sterke hout brak er nog wel eens een mast
(de heer Verburg moest óók leven!). Over dit
breken zie beneden onder "Breuk en raad".
Dit hout werd in Nederland onder andere
ingevoerd door de firma Visser uit Zwijndrecht
(die zaak bestaat niet meer, dus mogen wij hier
de naam wel noemen). Zo'n gevaarte van soms
wel 18 tot 20 meter lang werd naar Vreeswijk
vervoerd (ongetwijfeld per schip) en dan
ontfermde de heer Verburg zich met zijn
personeel er over, in de loods bovengenoemd.
Bewerking
Ook de Amerikaanse bomen waren rond. Om
voor masten te dienen, moesten ze in hun
moederland al met zagen bewerkt worden:
ze moesten namelijk een vierkant profiel krijgen.
Om een mast tot de gewenste afmetingen terug te
brengen, ging men hem in Vreeswijk met diverse
gereedschappen te lijf. Begonnen werd met de
grote bijlen, de zogenaamde oxenbijlen ("Van
Dale" kent het woord niet eens! Zou het
woord samenhangen met het Duitse "Axt"?).
Het onderste gedeelte van de mast - ongeveer een
meter lang - moest vierkant blijven en precies
op maat gemaakt worden. Dit deel moest
namelijk zijn steun in een koker vinden van
ongeveer 50 x 50 cm.
Zo'n koker was open aan twee tegenover elkaar
liggende zijden. Een grote, sterke bout ging
dwars door de beide andere zijden èn door de
onderkant van de dikke mast. Een niet geringe
moer op de bout geschroefd en de

zaak zat muurvast! Door deze constructie kon
men de mast "strijken" net als een vlaggemast.
De schroef er af, de bout er uit en zakken maar!
Maar een mast had altijd nog iets meer dan een
ondereind van een meter: hij had ook nog een
tussenstuk en een top. Dit alles moest mooi
rond worden gemaakt en dat deed men met
trekmessen.

Eerst even vertellen wat een trekmes was: dat
was een mes van een meter lang met in totaal
twee handvatten. Dat kon dus door één persoon
worden bediend. Die trok het mes van boven
naar beneden naar zich toe (u ziet het wel zo'n
beetje voor u, hoop ik). Waar je die dingen kon
kopen? Eigenlijk nergens en bij niemand: in
ieder geval niet zo kant en klaar, in serie, in een
ijzerwinkel. Daarvoor
moest je naar een speciale gereedschapssmid.
Een gewone hoefsmid - zo werd mij er bij verteld
- had daar geen kaas van gegeten (geen
schande, ieder heeft zo zijn eigen leest). Een
mast liep natuurlijk wat spits toe. Helemaal
bovenaan, waar de wimpel kwam te zitten,
was de doorsnede van de mast een centimeter of
tien. Maar drie meter lager was die nog 20 tot 25
cm. Dat moest ook wel, want daar werden de
staaldraden aan gemonteerd met het zeil.
Wanneer de trekmessen hun altijd nog wat
grove werk hadden gedaan, pakten de werklui de
schaven om de rondingen nog iets fraaier te
maken. Maar hier hield het in de werkplaats ook
werkelijk mee op.
Wilde de schipper zelf nog eens wat schuurpapier
proberen, dan was dat zijn zaak, allicht. Maar
wilde hij met lak aan het werk, dan werd hem dit
ten sterkste afgeraden door alles wat Verburg
heette (zie beneden bij "Breuk en raad").
Tot slot: hebt u misschien enig idee hoeveel
zo'n grote mast kostte? Eén keer raden. Heel
goed, ongeveer f 800,-.
Andere artikelen
De heer Verburg Sr. maakte nog veel meer
"scheepsbenodigheden" dan alleen maar grote
masten. Zo bijvoorbeeld ook gieken. Dat waren
zo iets als balken, waar het zeil aan hing. Ze
werden gemaakt van dennenhout, dat afkomstig
was - neen, niet van de Veluwe - maar wel uit
Duitsland. Óns hout was daar niet geschikt
voor (dat zij je dan als goede Nederlander
maar eens goed gezegd).
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Roeiriemen. Gefabriceerd van het ons nu be-

kende oregonpine. Dat kan dus niet beter,
zouden we zeggen. Maar laat er bij de marine nu
een wettelijk voorschrift hebben bestaan, dat de
roeiriemen alleen van essehout mochten worden
gemaakt. Nog beter en nog duurder. Echt
Nederlands?
Vaarbomen: die werden gebruikt om een schip
voort te duwen, terwijl men zelf - in de boot van voren naar achteren liep en de boom
telkens op een andere plaats in de rivierbodem
"plantte". Deze vaarbomen werden gemaakt
van Noorse sparren.
Haakstokken. Wanneer het schip bijna tegen de
wal lag, trok men met de haakstok het schip
helemaal vast tegen de kant aan. Omgekeerd
duwde men met de haakstok de boot van de wal
af, wanneer men wilde vertrekken. Materiaal:
weer Noors sparrenhout. Wat een afnemer!
Baggerstokken. 'k Hoop u het hele verhaal zó te
vertellen, dat u het toch een beetje voor u ziet.
Dat is een stok, waarmee men zand uit de rivier
baggerde. Hij was 30 tot 32 voet lang (een
meter of negen). Aan het uiteinde, dat de
zandschipper in zijn handen hield, was hij van
een polsdikte. Aan het andere einde was een
net bevestigd.
Terwijl de boot stil lag, bewoog de stok met het
net over de bodem, doordat de schipper in zijn
schuit van voren naar achteren liep. Ook de
stroom van de rivier spoelde het zand in het net.
Wanneer het vol was, werd het net met de zware
baggerstokken èn het zand naar boven gehaald,
waarna het zand in het ruim werd gestort. Een
bijzonder zwaar werkje! Het zand werd aan
zogenaamde zandhandelaren verkocht: aan
Van Loon en aan VlerkZwitink (beiden in
Vreeswijk), aan Van Leusden op de Bongenaar
en aan de Utrechtse afnemers, die vooral langs
de Vaartse Rijn hun bedrijf hadden; natuurlijk
altijd langs het water.
Heistellingen. Bijna ongelooflijk vind ik het,
eerlijk gezegd, en toch maakte de heer Verburg
heistellingen. Alles van hout toen nog, maar ze
wèrkten! De palen voor de bouw en de
schoeiingen, onder andere langs de kanalen,
gingen echt de grond in. Wat langzamer en wat
minder diep dan nu ongetwijfeld, maar ze
gingen!
Weet u wie één van de afnemers was? De heer
Leendert van de Graaf, lange tijd wonend aan
de toenmalige IJsselsteinseweg, ongeveer tegenover de "Persilfabriek" (nu de "Henkel").

Zijn bedrijf bestaat nog en werkt tot op de dag
van heden onder de naam "Van de Graaf,
heiwerken BV".
Scheepsbehoeften
Daarbij willen wij het over een aantal "verfproducten" hebben. 'k Wist er niet bepaald

veel van, voordat ik met de heer Willem Verburg aan de praat kwam. U waarschijnlijk wel
veel meer, maar ik vertel toch iets, dan kunt u in
ieder geval controleren of ik het goed heb
onthouden.
We beginnen maar met carbolineum. Dat is een
teerolie, leverbaar in de kleuren bruin en groen.
De groene soort is wat luxer dan de bruine
(waarvan akte!). Carbolineum is alleen voor
hout geschikt en héél goed ook! Waardoor?
Doordat carbolineum de poriën van het hout
niet dicht slaat, niet dicht smeert, maar het
hout de gelegenheid geeft om te blijven
"ademen". Kleuren dus bruin en groen. Maar
wat wilden sommige boeren? Hun schuren
lekker zwart, echt, diep zwart hebben. En hoe
dachten ze dat voor elkaar te krijgen? Door bij
de heer Verburg ook een paar kannen (liter)
koolteer te kopen; ze waren er immers toch!
Dan kwamen de heren Verburg in het geweer,
eerst vader Verburg, maar later de zoons ook.
Zij deden alle moeite om de boeren in kwestie te
"bekeren" en terug te brengen van hun heilloze
weg door het hen ten sterkste af te raden
koolteer en carbolineum met elkaar te mengen!
Koolteer is namelijk ten enenmale ongeschikt
om op hout verwerkt te worden. Hout slaat
daardoor dicht; kan niet goed ademen en gaat
op den duur dood door verstikking (griezelige
termen!). Koolteer moet alleen op ijzer worden
gebruikt. Het is een anti-roestmiddel! De ijzeren
onderdelen van een schip en de ijzeren bodem
werden met koolteer bestreken, die het ijzer
totaal van de lucht en van de roestverwekkende
zuurstof afsloot. Of die boeren van daarnet zich
hebben laten gezeggen? Hebt u zelf misschien een
mening in dezen?

We kennen ook nog de bruine teer, door
schippers veel gebruikt voor de "luiken",
waarmee zij het ruim van het schip (waterdicht) toedekten. Het hout kon bij het gebruik
van deze teer ook blijven "ademen": een
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jegens de Duitsers te koesteren, maar om op
deze manier zijn hout aan de bezettende
macht te leveren, ging hem wel wat te ver. Hij
weigerde heel gewoon! Maar ... nog diezelfde
middag reden de Duitse militairen met hun
legerwagens voor en laadden ál het hout in!
Dat werd echt wel betaald, maar aldus mijn
zegsman, dat geld was goed waardeloos!
Zo werd Karel Verburg "leeggereden". Zèlf
mocht hij ondanks deze "dienstweigering"
thuis blijven en werd niet ingeladen. Dat had
slechter kunnen aflopen!
De loods is leeg gebleven, omdat de heer
Breuk en raad
Verburg geen "Wehrmachtleverancier" wilde
We hebben het over masten gehad, die wel eens worden. Stil zitten had hij nog steeds niet
geleerd en daardoor ging hij deze loods geafbraken. Dat kon natuurlijk verschillende
bruiken voor zijn handel in "ongeregeld
oorzaken hebben. Een ongelukje, wanneer de
goed" (zie beneden).
mast werd gestreken; er kon een slecht
plekje in zitten en door een heel harde rukwind
kon een mast dan wel eens afbreken. Maar wat Einde mastenmakerij en houthandel
óók een oorzaak kon zijn? Wanneer een schipper
De zeilscheepvaart ging hard achteruit door de
(of zijn vrouw) de mast héél erg mooi wilde
opkomst van de motorschepen. Daardoor waren
hebben, werd dat ding eerst keurig glad
er op den duur geen masten meer nodig en Karel
geschuurd en dan lak er op. En wat deed die
Verburg Sr. is toen met zijn bedrijf gestopt
lak? Hetzelfde als de koolteer: de poriën van
het hout dicht smeren. Daardoor kon het hout (kopers waren er natuurlijk niet voor).
niet meer ademen, het verstikte, het ging dood.
Een ongelukje of een harde ruk aan het zeil
Driemanszaak
kon voor zo'n mast fataal zijn (zie boven).
Keerzijde van de medaille: de heer Verburg kon Na 1942 was het hout óók weg (zie boven) en
dat hield in, dat hij zich helemaal kon toeleggen
met zijn personeel weer vooruit; er moest een
nieuwe mast komen! Hoe is het ook al weer (en op de handel in "ijzerwaren en gereedschap",
hoe was het vroeger óók al?): "De een zijn dood waar zijn twee zoons zich al jaren mee bezig
is de ander zijn ..."? Toch was de heer Verburg hielden (de zaak was toen van de genoemde
drie personen). Zes jaar later, in 1948, deed
ook weer niet zo, dat hij telkens maar een
vader Verburg zijn zaak over aan zijn zoons
nieuwe mast wilde leveren. Elke schipper kon
Gerrit Jan en Willem: hij was toen ruim 65 jaar
het advies van hem mee krijgen: als u dan toch
oud.
iets aan uw mooie, nieuwe mast wilt doen,
besmeer hem dan met gekookte lijnolie
(ongekookte lijnolie werd in de verf gebruikt)!
Ongeregeld goed
noodzakelijk vereiste!
Helaas was er één "maar" bij: deze teer was erg
duur. Die moest vanuit Zweden worden
geïmporteerd.
Door de hoge prijs komt er nu bijna niets meer
binnen, aldus de heer Verburg. 'k Heb me door
hem ook laten vertellen, dat de schippers
(vroeger) de bruine teer eerst gingen ... proeven,
voordat ze er iets van kochten! Tegenwoordig
kun je dit produkt alleen maar in de apotheek
krijgen (en dan weet u al wel iets over de prijs).

Leeg rijden
Alleen dit woord vind ik al erg interessant,
maar het krijgt nog meer inhoud, wanneer ik u
doorvertel, wat daarmee bedoeld is. In 1942
had de heer Verburg Sr. nog wel wat hout in
zijn loods liggen. Een zekere aannemer uit
Zeist wist daar ook van en hij wilde wat hout
kopen: op de een of andere manier had hij dat
voor de Wehrmacht nodig.
Verburg was er de man niet naar om haat

We hebben Verburg Sr. net verweten, dat hij niet
had leren stil te zitten. Dat was ook niet ten
onrechte, want hij ging het "ongeregeld goed"
in.
Wat die uitdrukking betekende, wist ik wel zo
ongeveer, maar door zoon Willem ben ik nu
weer helemaal "bij". De "grote Van Dale"
zegt het ongeveer als volgt: een handelaar in
ongeregeld goed is iemand, die nu eens dit en
dan weer iets heel anders verkoopt. Dat is de
theorie, laten we zeggen, maar hoe was de
praktijk van Karel Verburg? Wel, hij die
jarenlang "in het ijzer" had geze-
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ten, bleef die liefde trouw. Hij had in zijn loods
aan de Noorderstraat nog wel een plekje open
voor zijn "ongeregeld goed", afdeling
ijzerwaren.
Hoe kwam hij daar aan? Echt op een heel
eerlijke manier. Dat is ook niet zo moeilijk, als je
de weg maar weet (geldt toch nog steeds?). De
heer Verburg liep diverse verkopingen en
veilingen af en kocht daar onder het opzicht
van een vendumeester / deurwaarder de ijzerwaren op.
Als het te doen was, kocht hij héél een zaak
leeg: opgeruimd stond netjes, aldus Verburg.
Hoe dan ook, hij zorgde er wel voor, dat hij in
de Noorderstraat weer vooruit kon met zijn
handel en zijn klanten niet minder! Nog heel wat
jaartjes heeft Karel Verburg zo gewerkt. Op 2212-1965 is hij overleden, 82 jaar oud.
Dodelijke concurrentie?
Dat er zo iets als een "dodelijke concurrentie"
geweest zou zijn tussen Vader Verburg en zijn
beide zoons kunt u natuurlijk niet menen.
Maar hoe zat het dan, want ze deden alle drie in
ijzer?
Heel eenvoudig: de heer Verburg Sr. kocht op
veilingen en verkopingen in en de zoons rechtstreeks van de fabriek. En als je dan niet
dezelfde spullen gaat kopen, dan is er toch
geen probleem!
Karel = Willem
Ja, dat heb je zo: als iemand, zoals de heer
Karel Verburg, een kleine 40 jaar aan het
hoofd van een zaak heeft gestaan, dan is die
naam met het bedrijf vergroeid. En wat zou dat
dan? De zoon, Willem Verburg, wist te
vertellen, dat de mensen nog jaren lang even
naar Karel Verburg moesten

(voor een boodschap), terwijl hij, Willem, al
lang de zaak had overgenomen.
Tweemanszaak
Vanaf 1948 was de handel in "ijzerwaren en
gereedschap" in handen van de zoons Gerrit Jan
(geboren in 1908) en van Willem (geboren in
1916). Dat is zo gebleven tot het overlijden van
eerstgenoemde in 1967. Hij werd maar 59 jaar
oud.
Eenmanszaak
Van dat jaar af was Willem Verburg, de jongste
zoon van het gezin, alleen eigenaar. Dat bleef zo,
totdat hij 65 jaar werd in 1981: een periode van
14 jaar.
Opheffing
Precies op 31 december 1981 verkocht de heer
Verburg heel zijn bedrijf met grond en gebouwen aan zijn buurman, nu wijlen de heer C.
Koekman, zeilmaker.
De heer Willem Verburg geniet van zijn pensioen en een schoonzoon van de genoemde heer
Koekman geniet op een heel andere manier.
Hij heeft de loods van de heer Verburg laten
afbreken, zodat er ruimte is gekomen voor de
nieuwbouwwoning van de heer Wind. Zo genieten er al weer twee mensen! Toch alleen
maar goed? Op de foto op blz. 52 ziet u de
fundering liggen.
Geachte heer Verburg, namens onze "Historische Kring Nieuwegein" en namens al onze
lezers hartelijk dank voor de tijd, die u hebt
willen geven om uw "herinneringen" aan ons
door te vertellen. !
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MONUMENT IN BEELD
door P. Daalhuizen
Er wordt wel beweerd,
dat
in
de
achterliggende 20 jaren,
het
Nieuwegeinse
tijdsbestek van de
dorpen Jutphaas en
Vreeswijk, erg veel van
het oude is gesloopt.
En inderdaad
kan een lange lijst worden gemaakt van
sloop-, bouw- en reconstructie-activiteiten die
de vergezichten, de herkenbare profielen-vanafstand, van de dorpen grondig hebben veranderd. Dat is geen nieuw verschijnsel; ook de
vroegere bestuurders/bewoners sloopten en
bouwden er lustig op los!
Het dorpsbeeld van het vroegere Vreeswijk is
lange tijd beheerst geweest door het torentje van
de 17de eeuwse Hervormde dorpskerk en de
dichtbij staande korenmolen.
De stellingkorenmolen van "Van Eck" stond
op de plek aan de Molenstraat, noordwestelijk van de dorpskerk. Ze was gebouwd op
dezelfde standplaats als de molen, die in 1672

door de Fransen vernield werd. Bijna heel
Vreeswijk viel toen ten prooi aan de vlammen,
maar het dorp herrees; de kerk werd herbouwd en is nu een van de weinige fraaie
monumenten van Nieuwegein. De 17de
eeuwse molen onderging in de 20ste eeuw de
verloedering, die uiteindelijk in het begin van
de zeventiger jaren tot de afbraak leidde van
de toen nog resterende onderbouw. Al in
1919, een tiental jaren na een fatale brand,
was de ruïne al gesloopt van het vroeg 19de
eeuwse R.K.-kerkje aan de Verlengde
Dorpsstraat. Maar om dat kerkje te kunnen
bouwen was het statige pand van de 17de
eeuwse Franse kostschool al in 1806 gesloopt.
"Gebruiken" veranderen niet ...
Gezichtsbepalend voor Vreeswijk was ook het
fraaie buiten "De Wiers", eens bewoond door
Ir. F.W. Conrad, één van de bouwers van het
Suezkanaal. Na een periode van verloedering
die ruim 80 jaren duurde, volgde in 1947 de
sloop van de onderste verdieping, waarin lange tijd nog de magazijnen en kantoren van
"De Keulsche Vaart" waren gehuisvest.
In het Jutphase is het niet anders
gegaan.Toen in 1820 de bouw van de nieuwe
Her vormde Kerk aan de Nedereindseweg
voltooid
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zonder wieken troosteloos bij en de verpaupering gaat voort, omdat het gemeentebestuur en
de Molenstichting een conflict met elkaar
hebben over het al of niet handhaven van de
molen op die historische plek langs de Hollandse IJssel.
Voor het behoud van de molen "De Batavier" is
het al niet anders: de eigenaar wil het gebouw
aan de gemeente verkopen of anders afbreken.
Deze molen is gebouwd in 1888 op de
In het gebied waar thans de Henkel is gevestigd, onderbouw van een toen afgebrande stelstonden eertijds drie molens; een oliemolen, een lingmolen.
graanmolen (rosmolentype) en een watermolen. De toekomst van deze monumenten is op z'n
minst onzeker!
De rosmolen is afgebrand, maar de trotse
stelling-oliemolen van Verloop onderging
verloedering en tenslotte sloop. Nadat machines Zowel in Jutphaas als in Vreeswijk is erg veel
van het oude verdwenen, niet alleen in het
de taken van de wieken hadden overgenomen,
Nieuwegeinse tijdsbestek. Misschien kunnen we
werd in de dertiger jaren het wiekenkruis
verwijderd. De kop van de molen verdween met voorzichtig constateren, dat tijden wèl veranderen: Nieuwegein lijkt zuinig op z'n monueen deel van de bovenbouw heel snel na de
menten te gaan worden. Dat kan worden afgetweede wereldoorlog en de "Nederlandsche
Persilmaatschappij" sloopte begin jaren vijftig leid uit feiten als het vaststellen van een gemeentelijke
monumentenverordening,
het
de massieve onderbouw.
Nieuwegein bezit nog twee molens: de wipwa- instellen van een monumentencommissie en
termolen "Oudegein" uit 1640 en de molen "De zelfs uit beleidsnotities als de concept-structuurvisie.
Batavier". De wipwatermolen staat er
was, werd het 12de eeuwse Romaanse kerkje op
het Kerkveld gesloopt.
Die 19de eeuw staat overigens in Jutphaas te
boek als de eeuw van het "grote cultuurbarbarisme". Immers zijn toen bijna alle kastelen en buitenhuizen gesloopt: Plettenburg,
Wijnesteijn, Rijnesteijn, Rijnenburg, Everstijn
en Vronestein. En in deze eeuw volgden nog
Huize de Geer en Zwanenburg.
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DE SINT NICOLAASKERK VAN JUTPHAAS
door P. Daalhuizen
Om te beginnen eerst een paar losse gegevens als inzet van dit artikel. Met opzet. Verderop
zouden zakelijke gegevens sterk storen, zeker in dit grote aantal. De namen zijn belangrijk genoeg om
ze te weten. Zetten wij ze vooraan in dit stukje geschiedenis van de St.-Nicolaaskerk, dan wordt er
niet één vergeten èn U hebt ze voor het grijpen. Vandaar vooraan!
De kerk
Eerste steen gelegd op 11 mei 1874.
Plechtige inwijding op 11 mei 1875.
Bouwpastoor:
G.W. van Heukelum.
Ontwerper:
Architect A. Tepe.

Kunstenaars:
Generaal-plan versiering: Wilhelm Mengelberg.
Altaren, preekstoel, communiebank en
biechtstoelen: Wilhelm Mengelberg.
Smeedwerk: Albert Kniep. Steenhouwer:
Lambert te Riele. Schrijnwerker: Dirk
van Kent. Glasschilder: Hendrik Geuer.
Kerkschilder: Gerard B.F. Jansen van Zevenaar.

De St.-Nicolaaskerk van Jutphaas
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Algemeen
De kerk werd omstreeks 1874 ontworpen om te
worden gebouwd ter plaatse van de huidige
Schoolstraat. Op 14 januari 1874 kwam echter
plotseling het landgoed Zwanenburg aan de
Utrechtsestraatweg te koop, dat voor - per saldo f 12.315, - werd gekocht. De lage prijs kwam
mede tot stand door een "koppelverkoop".
Op 8 mei 1875 werd in de kerk aan het Overeind
voor de laatste keer de H. Mis opgedragen.
Daarna is het kerkgebouw gesloten. Aanvankelijk
was de nieuwe Nicolaaskerk zeer spaarzaam
gemeubileerd. Vrijwel alle kerkmeubelen zijn
door schenkingen verkregen. Daarover is dertig
jaren gedaan.
Torenhal
Oorspronkelijk was de torenhal van de kerk
gescheiden door een smeedijzeren hekwerk. De
symboliek hiervan was, dat nog niet gedoopte
bekeerlingen en boetelingen niet in de kerk zelf
mochten. Vanuit de torenhal konden zij de diensten
volgen.
In de middeleeuwen werden in de torenhal vaak
de schepping en de zondeval uitgebeeld. In de St.Nicolaaskerk is de torenhal sober gehouden. Wel
zijn de zeven scheppingsdagen uitgebeeld in de
schilderingen op de platte onderkant van de boog,
die kerk en torenhal scheidt.
Het driedelig venster boven de hoofdingang is een
afbeelding van het laatste oordeel. Dit venster is
geschonken door de familie Baesjou van
Vronestein ter nagedachtenis aan hun overleden
zoontje Francois. Dit kind staat afgebeeld aan de
hand van de engel, die hem als eerste tot Petrus
leidt.
De vloer van de torenhal was oorspronkelijk
belegd met parket, voorstellende een labyrint
(doolhof), dat een symbool is van het leven van
de mens.
De parketvloer is in de jaren twintig vervangen
door een tegelvloer en toen is ook de tribune
aangebracht, omdat de kerk te klein was geworden.
Orgel
Het orgel is afkomstig uit de kapel van de Heilige
Stede in Amsterdam. Het is een zestiende eeuws
kunstwerk, dat geschonken was door keizer
Maximiliaan bij een pelgrimstocht naar de
Heilige Stede.
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In 1871 is het voor ƒ 600, - door pastoor Van
Heukelum aangekocht. Het gehele kerkgebouw
en zijn meubilering zijn eigenlijk rondom dit
orgel ontworpen. In 1879 is het van een nieuw
orgelwerk voorzien. De oude deuren van het
orgel bevinden zich in het Catharijneconvent te
Utrecht.
De beide ramen in de noordvleugel, de vleugel
van de heidenen die in het donker verkeren en
naar het licht gaan, vertonen afbeeldingen van de
H. Cecilia, patrones van het zangkoor en van
de H. Gregorius de Grote, de "vader" van de
gregoriaanse zang.
De biechtstoel heeft in de noordvleugel een
plaats gekregen om te symboliseren, dat de
"goede moordenaar" rechts van het kruis stond
en zó vergeving van zijn zonden kreeg. Het is
een schrijnwerk.
Viering
De "Viering" draagt deze naam, omdat daar de
lange- en de dwarsbalk van het kruis elkaar
snijden en de vier armen van het teken van de
verlossing vanuit deze plaats naar de vier
windstreken leidt.
In de symboliek worden hier uitgebeeld het
verloren paradijs, het oude- en nieuwe verbond,
het jodendom en het heidendom. Het
heidendom is verzinnebeeld in de noordvleugel,
het jodendom in de zuidvleugel als het bij uitstek
begenadigde, maar verworpen volk. De vier
gekoppelde zuilen, waarop de "Viering" rust,
verzinnebeelden de vier evangelisten en de vier
grote profeten Isaias, Jeremias, Ezechiël en
Daniël. Zij vertegenwoordigen het nieuwe- en
oude verbond. Het achttal is afgebeeld op de
schilderingen aan het plafond van het gewelf
van de "Viering".
Aan de onderkant van de bogen, die het kruisgewelf ten noorden en ten zuiden van de "Viering" begrenzen, zijn de twaalf kleine profeten
en de twaalf sybillen geschilderd.
Op de oostelijke boog staan de twaalf tekenen
van de dierenriem als een denkbeeldige gordel,
die de hemel omspant. Deze twaalf tekenen
stellen ook nog eens de twaalf apostelen voor.
De afbeeldingen op de westelijke boog zijn die
van de twaalf patriarchen van de stammen van
Israël. Zij verzinnebeelden de algehele schaar

Boven het tabernakel is de zogenaamde expositietroon. Daarop staat bij de vieringen het
kruisbeeld, maar bij de lofzangen de monstrans.
Bij het ontwerp van dit altaar is gestreefd naar
optisch en logisch verband met de afbeeldingen in
de ramen en met de schilderingen.
Op het altaarschrijn zijn vier grote taferelen uit
het leven van Christus afgebeeld: - de doop in de
Jordaan;
- bij de Jacobsbron verklaart Christus aan
de Samaritaanse vrouw, dat hij de Messias
is;
- op de berg Tabor wordt de getuigenis her
haald van de doop in de Jordaan, dat
Christus de Zoon van God is, in wie God,
de Vader, Zijn welbehagen heeft;
- de opwekking van Lazarus is het laatste
wonder tijdens het leven van Christus.

G. W. van Heukelum, bouwheer van de Nicolaaskerk

Behalve deze vier grote schrijnstukken staan op
het altaarschrijn nog twaalf beeldjes, die gewijde
schrijvers en kerkvaders voorstellen. Zij leggen
getuigenis af van Christus' godheid en Zijn
tegenwoordigheid in het Sacrament des Altaars.
Zo worden de taferelen van de Samaritaanse
vrouw en de berg Tabor geflan

Triomfboog
Op de "grens" van "Viering" en priesterkoor
hangt het levensgrote triomfkruis met daaronder de
apostelbalk. Onder het kruis staan Maria en
Johannes.
Hoogaltaar
De altaartombe is van zandsteen. De lijdenswerktuigen van Christus zijn afgebeeld in de
verdiepte nissen. In feite is het altaar een
mengeling van een tabernakelaltaar en een retábel,
een vleugelaltaar. Dit altaar heeft en een
tabernakel en een rijk bewerkte bovenbouw met
vleugels.
Retábel-altaren waren vooral van de 14de tot de
16de eeuw gebruikelijk. Vleugelaltaren hebben en
praktische en artistieke voordelen. Naar gelang de
kerkelijke feesten kan het rijk vergulde beeldwerk
van de retábel worden afgesloten of in volle
luister vertoond. Maar artistiek gezien kreeg de
paneelschilder (achterzijde van de deuren) de
gelegenheid om te wedijveren met de
beeldhouwer.
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keerd door de vier evangelisten. Daaronder
staan vier bustes van profeten uit het oude
Verbond.
Naast de expositietroon staan beeltenissen van
vier grote kerkvaders: Hieronymus, Ambrosius,
Augustinus en Gregorius.

tus aan de twaalf apostelen met de "ongelovige"
Thomas.
Het Pinkstergebeuren staat op het vijfde venster.
Onder de hoofdmotieven van de vensters staan
kleine afbeeldingen. Het zijn vóór-afbeeldingen uit het oude Verbond met daarbij
bijbelteksten.
Deze rangschikking van glasschilderingen is
ontleend aan de "Bijbel der Armen". Door dit
soort afbeeldingen met eenvoudige teksten
poogde men de minder ontwikkelden te onderwijzen.

Op het middenstuk is de beeltenis van de
verheerlijkte Zoon Gods aangebracht.
Op de spitsen van de zijstukken staan Maria en
Johannes.
Vensters boven het hoogaltaar
De vijf vensters boven het hoogaltaar geven
voorstellingen weer van de vijf belangrijkste
elementen uit het verlossingswerk van Christus.
Het eerste venster geeft een beeld van de boodschap door de engel aan Maria. Op het tweede
venster staan de drie koningen, die Christus
komen zaligprijzen.
In het middenvenster wordt het laatste avondmaal met de instelling van het H. Sacrament
uitgebeeld.
Het vierde venster is de verschijning van Chris

Muurschilderingen
Rond het hoogaltaar vormen de vele muurschilderingen een muurtapijt. De talrijke afgebeelde figuren verzinnebeelden de lofzang
van de drie jongelingen in de vuuroven. De
afgebeelde olifant, de adelaar, de dolfijn en de
salamander verzinnebeelden de vier elementen
aarde, lucht, water en vuur en zij vertegenwoordigen de dierenwereld. Daarom ook zijn
talrijke andere dieren afge-

St.-Nicolaaskerk van Jutphaas. Interieur
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beeld met in hun midden telkens de leeuw, de
koning der dieren. Dit als symbool van Christus.
Boven de baldakijn is de eenhoorn afgebeeld: een
jager, die de jachthoorn blaast, achtervolgt met
drie honden een vluchtende eenhoorn, die zijn
toevlucht zoekt bij een jonge maagd die op een
boomstrook rust. De symboliek schuilt in een oud
Israëlitisch verhaal, waarin het zachtmoedige en
schuwe dier vlucht voor elk geluid of iets
dergelijks. Alleen voor de stem van een jonge
maagd is het dier niet bevreesd en daar zoekt het
zijn toevlucht. Jagers plaatsten daarom in het woud
een jonge maagd als lokmiddel om een
eenhoorn te kunnen vangen.
Dit verhaal is een symbool van Christus'
menswording in de schoot van een reine maagd.
Afbeeldingen van de pelikaan, ook een symbool
van Christus, bevinden zich boven de
sacristiedeur.
Communiebank

de "vrouwenkant" in de kerk aan de noordzijde.
Het altaar met een beeldengroep van de H.
Familie moet worden gezien als een kapelletje. Aan
de binnenzijde van de luiken zijn de ouders van
Maria afgebeeld: Joachim en Anna. Naast Maria
zien we de heiligen St.-Catharina en St.-Barbara.
Vensters
In het tweedelige venster boven het Mariaaltaar
wordt Maria afgebeeld als de Moeder Gods,
koningin van hemel en aarde.
In de twee kleine tafereeltjes daaronder zien we
hoe Bethsabee van haar zoon koning Salomon een
gunst afsmeekt voor Adonias en hoe Esther door
haar tussenkomst bij koning Assueris het Joodse
volk van de ondergang redde.
Verzinnebeeld wordt, dat twee aardse vrouwen
door aardse koningen werden verheven en
gunsten konden verkrijgen en dat aan Maria door
haar Goddelijke Zoon geen gunst geweigerd zal
worden.

De communiebank diende oorspronkelijk alleen
om het priesterkoor van de rest van de kerk te
scheiden. Later kwam ze in gebruik om daar ook
de communie uit te reiken. Ook weer een prachtig
stukje smeedwerk, waarvan delen zijn verwerkt in
het huidige altaar.

Een ander venster sluit in de afbeeldingen aan

Preekstoel
Bij het ontwerpen van de kerk heeft Mengelberg
gekozen voor een preekstoel, die een
"overgang" moest betekenen tussen de stijl van
het orgel en het hoogaltaar. In de onder de
baldakijnen gezeten figuren herkent men aan de
symbolen de vier evangelisten. De vijf bustes op
de preekstoel stellen de Nederlandse heiligen
Odulphus, Werenfriedus, Adelbertus,
Willibrordus en Bernulphus voor. Op het
ruggestuk staat Christus afgebeeld met Petrus en
Paulus.
Maria-altaar
Het Maria-altaar is geplaatst aan de noordzijde
van het hoogaltaar.
Maria stond rechts onder het kruis en daarom staat
het altaar rechts van het kruis. Zo ook is
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op de muurschildering op de noordgevel van het
kapelletje. Zoals Isaias door zijn voorspelling van
de maagd, waaruit de Messias geboren zou
worden, het jodendom vertegenwoordigt, zo
treden de evangelist Johannes en de heidense
Sibylle op als vertegenwoordigers van het
Christendom en het heidendom. Johannes wordt
voorgesteld als het visioen aanschouwende van
de "Vrouwe bekleed met de zon en de maan
onder haar voeten", dat hij in het boek
"Openbaring" heeft beschreven. Sibylle is
degene, die volgens de overlevering, keizer
Augustus op het ogenblik van Christus' geboorte
gewezen zou hebben op een verschijning aan de
hemel van de Moedermaagd met het Goddelijk
kind.

Palzgraf Frederik, maar het kunstwerk kon
worden gered en kwam in particuliere handen. Het
werd voor de Nicolaaskerk gekocht bij een
kunstverzamelaar in Munchen. De noodhelpers
zijn: Maria, aan de voet van het kruis; St.-Joris,
in volle wapenrusting; Eustacius, die het hert bij
de horens houdt; Christoffel sluit de eerste rij,
die van de soldaten van Christus.
Dan de geestelijke stand met de bisschoppen
Blassius, Erasmus en Dionysius.
Links van de kruisboom staan drie heilige
maagden: Catharina, Barabara en Margaretha,
die de oosterse kerk vertegenwoordigen. De
vierde groep zijn Aegidius, Ciriacus en Achatius.
Groep vijf bestaat uit Vitus, Pantaleon, die
beiden de uiterste hoeken van het paneel innemen.
(blz. 44-45)
Aan weerszijden van het kruis staan afgebeeld
moeder Anna en Sebastiaan.
Op het onderstuk van het altaar staan elf
heiligen afgebeeld, die ook konden worden
ingeroepen voor enige vorm van hulp. Hun
namen staan afgebeeld in de aureolen.

Schildering
De muurschildering stelt de boom van Jesse, de
geslachtsboom van Christus, voor. Dit is volgens
een voorspelling van Isaias.
Het Maria-altaar en het priesterkoor worden op
de rand van de muur versierd met schilderingen
van wijnranken als een symbool van Christus.
De boog, die de noordelijke zijbeuk met het
kruispand verbindt, wordt aan de onderkant
versierd met een aantal medaillons. Daarop
worden bijbelse vrouwen voorgesteld: Sara,
Rebecca, Rachel, Maria (zuster van Adron),
Bethsabee, Abigel, Noëmi, Ruth, Susanna,
Debora, Esther, Judith, Elisabeth en Anna.

Vensters
Het glasraam boven het altaar der noodhelpers
is toegewijd aan de H. Nicolaas. Er zijn twee
taferelen afgebeeld van zijn wonderen. Het tot
leven wekken van twee vermoorde kinderen en
bovenin aanbidt Nicolaas van Tolentino het
gebeente van de bisschop van Myra om door
zijn voorspraak een einde te laten komen aan
de kinderloosheid van een huwelijk.

Schildering Zuidboog
De zuidelijke beuk wordt van het kruispand
gescheiden door eenzelfde soort medaillons,
maar daarop staan bijbelse mannen afgebeeld:
Abel, Noë, Abraham, Melcisedeg, Isadk, Jacob,
Joseph, Moses, Samson, David, Salomon,
Zacharias, Joachim en Simeon.

Het tweede raam in de oostmuur sluit met zijn
afbeeldingen aan op het altaar der noodhelpers.
Het raam in het zuidelijk kruispand is geplaatst
ter nagedachtenis van bisschop Andreas
Schaepman, die de eerste steen voor de kerk
legde.
De knielende
kerkvoogd
stelt
Schaepman voor, die wordt omringd door
negen heiligen, die hij als zijn voorgangers
beschouwde in het bestuur van de kerk in
Utrecht.

Altaar der Noodhelpers
Tegen de oostgevel van de zuidbeuk staat het
altaar der veertien noodhelpers. Over het algemeen
zijn dit heiligen, welke men in vroeger eeuwen
tegen lichamelijke kwalen kon aanroepen.
Het altaarstuk is van de 16de eeuwse Neurenberger schilder Michaël Wohlgemut. Het is
gemaakt voor de bedevaartskerk te Neukirchen.
Deze kerk is in 1619 verwoest door

Beelden
Onder het zuidelijk kruisraam staat het beeld van
een Piëta.
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Rechts daarvan stond lange tijd een 16de ning van Christus op de helse geesten.
eeuws beeld van de H. Rochus, patroon tegen De muurvelden aan weerszijden van de spitsde pest. Het beeld staat nu in de pastorie.
bogen tonen afbeeldingen van Nederlandse
heiligen.
Aan de zuidzijde allemaal mannen: BonifaSchilderingen in de hoofdbeuk
cius, Fredericus, Leonardus van Veghel, NiDe pilaren tonen afbeeldingen van engeltjes en colaas Pieck, Ludgerus, Suidbertus, Luibuimonsters. Het is symbool van de overwin
nus, Werenfridus, Gerlach en Everardus.
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Aan de vrouwenvleugel zien we: Amelberga, Doopkapel schilderijen
Itta, Adelheide, Irmgarda, Oda, Lidwina,
Gertrudis, Juliana, Dymphna en Cunera.
De zondeval en de doop van Christus.
De tekst als randschrift van het muurtapijt is: Mij
De platte onderkant van de spitsbogen vertoont is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
afbeeldingen van symbolen van de ver- Gaat derhalve en onderwijst alle volken en doopt
schillende leeftijden van het mannelijk en hen in de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest.
vrouwelijk geslacht:
10 jaar
20 jaar
30 jaar
40 jaar
50 jaar
60 jaar
70 jaar
80 jaar
90 jaar
100 jaar

Vrouwen

Mannen

kuiken
duif
ekster
pauw
hen
gans
gier
uil
vleermuis
kop van gans

kalf
bok
stier
leeuw
vos
wolf
hond
kater
ezel
ossekop

Vensters
De vier tweedelige vensters geven afbeeldingen
van de toediening der zeven sacramenten.

Bronvermelding
De St.-Nicolaaskerk van Jutphaas door Dr. H.J.A.M.
Schaepman.
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VAN DE REDACTIE

toongesteld.
Met financiële medewerking van de Vereniging
voor Industrie en Handel "Nieuwegein" en de
Watertransportmij. Rijn-Kennemerland N.V. is
deze unieke collectie inmiddels in het bezit van
de Kring gekomen, zodat deze stukken als één
geheel binnen de gemeente Nieuwegein bewaard
blijven.

door O. Pijpker

Verwerving museumstukken e.a.
TE KOOP, TE HUUR... WIE WEET

Bij het Historisch Museum Nieuwegein en/of de
Historische Kring Nieuwegein komen van tijd tot
tijd signalen binnen over mogelijkheden om
In het vorige nummer is de uitslag gepubliceerd museum- en/of archiefstukken te verwerven. Door
van de enquête, die onder de leden en donateurs is het bestuur van de Kring is hiervoor de volgende
gehouden.
procedure vastgesteld:
Eén van de suggesties op de binnengekomen
formulieren is in "Cronyck de Geyn" een 1. Aanbieding archivalia, foto's, prenten
(commercieel)
rubriek op te nemen, waar lezers hun vragen kwijt
Coórdinatie O. Pijpker. Na bestuursbesluit
kunnen en waarin zij, op niet-commerciële basis,
eventueel bod uitbrengen. Na verwerving volgt
historische zaken te koop kunnen aanbieden. We
overdracht aan Werkgroep Archief en
denken dan zeker niet aan antiek, maar
Documentatie
voor
inventarisatie
en
bijvoorbeeld wel aan oude prenten, boeken,
beschrijving.
documenten, etc.
Aankoopovereenkomst
of
bruikleen/
schenkingsovereenkomst naar secretariaat.
Vanaf januari 1992 staat de rubriek in ons
cronyck. Uw aanbiedingen van en vragen over
historische onderwerpen kunt u zenden aan de 2. Aanbieding museum-stukken. Coórdinatie
H.C. van Drogenbroek na overleg
redactie van "Cronyck de Geyn", Verdistraat
(telefonisch) met voorzitter, secretaris,
2,3438 XV Nieuwegein.
penningmeester en O. Pijpker. Na verwerving
Wèl wordt verwacht dat u dit schriftelijk doet;
handelen als onder 1.
telefonische aanbiedingen worden niet genoteerd.
Gewoon om misverstanden te voorkomen.
Van alle verwervingen wordt melding gemaakt
aan de Expo-groep.
Archiefstukken
Een nieuwe rubriek in Cronyck de Geyn

In het afgelopen kwartaal werd aan de Historische
Kring Nieuwegein een aanbod tot koop gedaan van
een veertigtal charters uit de periode 1670-1810.
De meeste daarvan zijn op perkament geschreven
en vele zijn voorzien van lakzegels. Verder zijn
we nog een groot aantal andere documenten uit
dezelfde periode rijker geworden.
Alle stukken handelen over gebeurtenissen en
transacties met betrekking tot het Nedereynde van
Jutphaas. In hoofdzaak zijn het onroerend goedtransacties en declaraties van plaatselijke
ambachtslieden.
Nadat alles geïnventariseerd en getranscribeerd is,
zal een en ander te zijner tijd in het Historisch
Museum Nieuwegein worden ten

Museumnieuws
Op donderdag, 5 september, is in het Historisch
Museum Nieuwegein een originele T -Ford
geplaatst.
Aan het begin van deze eeuw onderhielden
paardetrams een geregelde passagiersdienst
tussen Vreeswijk en Utrecht. Op 31 augustus 1923
verving de Tram- en Bargedienst Vereeniging de
paarden voor de tram door motortractie. Voor de
tramwagentjes kwam een T -Ford en die
vreemdsoortige combinatie bleef in gebruik,
totdat in 1927 de trams voorgoed uit het
straatbeeld van de oude dorpen verdwenen en
plaats maakten voor de autobussen.
Om de T-Fords toch wat rendabel te laten
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meewerken aan het personenvervoer, werd op de
laadbakken een passagiersaccommodatie voor
10-12 personen gebouwd.
Het Historisch Museum Nieuwegein is er in
geslaagd om tot ultimo januari 1992 een originele
T-Ford van het bouwjaar 1928 te exposeren. De
wagen is identiek aan de vroegere trekkertjes
van de "paardentram". Hij is wel voorzien van
van de originele laadbak en op het geëxposeerde
model
ontbreekt
dus
de
passagiersaccommodatie.

exposeert regelmatig in het buitenland. Nel
Reeskamp toont haar miniatuurschilderingen op
eieren (zeer exclusief en ook reeds in het
buitenland gerespecteerd) en aquarellen. Het
werk van mevr. Stevens en mevr. Reeskamp is
slechts te bewonderen tot half december
vanwege internationale verplichtingen van beide
dames.
Boven hebben wij ook nog een expositie van
Nieuwegeinse amateur-kunstenaars met schilderijen van uiteenlopende materialen: oliever

T-Ford zoals deze rond 1925 de tramwagens voortrok

Exposities
Tijdens de komende herfst- en wintermaanden
bieden wij een bijzondere expositie van
inwoners uit Nieuwegein die als hobby een
kunst beoefenen die apart genoemd mag worden
in zijn soort en kwaliteit.
Deze expositie loopt van half oktober tot 1 april
1992.
Tijdens de expositie vindt er omstreeks eind
december een wisseling plaats om u ook een
indruk te geven van wintergenoegens in vroeger
tijd.
De start maken wij met poppen uit vroeger tijd,
gemaakt door Jacqueline van Haren met steun
van haar echtgenoot Toon, in totaal ongeveer
50 poppen. Mevr. Stevens, internationaal
bekend, toont haar collectie sierknipwerk op
eieren, spaandozen en kaarten. Zij

ven, pentekeningen, aquarellen, houtskool en
grafiet. De onderwerpen behelzen uitsluitend
Nieuwegein.
Wij noemen de namen van de kunstenaars:
Jaap Vink, Jan van Leusden, Cees Grift, Fie van
der Burg, Gerrit Huygen, Gerriet Weber, Bert
Derks en Karel de Graaf. Samen tonen zij ± 28
werken.
Daar hebben wij ook een overzicht van het
gebruik van koffie, thee en tabak in vroeger tijd
met onder andere een klein winkeltje, pijpen,
koffiemolens, serviezen, snuifdozen, enz. Deze
tentoonstelling is tot stand gekomen met
medewerking van het Museum van Douwe
Egberts in Utrecht.
Het Historisch Museum Nieuwegein,
gehuisvest in de uit de 17de eeuw daterende
boerderij Geinoord 12 (nabij de Kinderboerderij)
is vanaf 1 oktober-31 maart op woensdag,
zaterdag en zondag geopend van 14.00-16.00
uur.
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DE NICOLAASKERK TE JUTFAAS, GETEKEND
DOOR WILHELM MENGELBERG
door drs. C.H. Staal
Van de Vereniging van Vrienden van het museum Het Catharijneconvent te Utrecht ontvingen
wij de door hen uitgegeven Catharijnebrief, nr. 32 van december 1990.
Hierin is een artikel opgenomen van de hand van de heer C.H. Staal over een door het museum
verworven tekening van de St.-Nicolaaskerk. Onderstaand is het bewuste artikel onverkort
opgenomen.
Welk een kalmte, welk een sierlijkheid, welk een
weldadige, verkwikkelijke rust! Is de gotische
Dom een woud van eiken, de gotische dorpskerk
heeft al het frissche, aangename en toch
krachtige der stille beukenlaan.

Aan het woord is Dr. H.J.A.M. Schaepman, de
dichter, publicist en politicus, die zich in 1875
zet aan een beschrijving van de op 11 mei van
dat jaar door zijn oom de aartsbisschop
geconsacreerde Nicolaaskerk te Jutfaas. De
beschrijving is nooit afgekomen, maar als de
Jutfase bouwpastoor Gerardus Wilhelmus van
Heukelum in 1906 "De St. Nicolaaskerk van
Jutfaas" schrijft, begint de auteur uit piëteit
jegens zijn in 1903 overleden vriend dit boekje
met bovenstaande beschrijving van "de
Doctor", zoals Schaepman in de kring van
ingewijden werd genoemd. Van deze dorpskerk,
het prototype van de Utrechtse neogotische
school, verwierf het museum recentelijk een
fraaie tekening. De maker ervan was Friedrich
Wilhelm Mengelberg (1837-1919, vader van de
beroemde dirigent). In grijze en zwarte inkt
tekende Mengelberg minutieus een
dwarsdoorsnede van de kerk van Jutfaas, die hij
invulde met schetsen van de te vervaardigen
grote interieurstukken. De tekening is gedateerd
31-1-1877 (of 31-12-1877), hetgeen betekent dat
de kerk, toen Mengelberg deze tekening maakte,
reeds twee jaar in gebruik was. Maar we weten
uit andere bronnen, dat het interieur nog
geenszins voltooid was. Van Heukelum schreef
zijn kerkbeschrijving niet voor niets pas in 1906.
Friedrich Wilhelm Mengelberg, de "Altmeister",
zoals Van Heukelum deze Duits-Nederlandse
beeldhouwer betitelde, werd in 1837 in Keulen
geboren. Hij ging in de leer bij zijn grootvader
Egidius Mengelberg in de "Mengelbergsche
Schule fur Bauleute", en was vervolgens leerling
van de Dombaumeister van Keulen, Friedrich
Freiherr von Schmidt. Vanaf 1857 werkte
Mengelberg zelfstandig. Drie jaar later richtte hij
de Mengelbergse ateliers voor kerkelijke kunst
op. Hij wijdde zijn

krachten o.a. aan de voltooiing van de Keulse
Dom, waar de Utrechtse geestelijke Gerard van
Heukelum, kapelaan van de Catharijnekerk,
hem ontdekte. Deze overreedde hem naar
Utrecht, die andere Domstad, te komen,
waarschijnlijk met als zwaarwegend argument,
dat de Keulse Dom weldra afgebouwd zou zijn,
maar dat in het buurland Nederland de nieuwe
katholieke kerken als paddestoelen uit de grond
rezen en dat daar dus voor hem een rijk
arbeidsgebied kwam te liggen. In 1868 verhuisde
het gezin Mengelberg, dat toen slechts twee
kinderen telde (het zouden er zestien
worden), naar Utrecht. Na drie jaar gewoond te
hebben op Hoogt 10, verhuisde de familie in
1872 naar het zelfgebouwde huis Maliebaan 80,
waarachter de Mengelbergse ateliers voor
kerkelijke kunst lagen. De tekening uit 1877 laat
zien, hoe volgens Mengelberg de zojuist
afgebouwde kerk van Jutfaas ingericht zou
moeten worden. De architectuur van het
gebouw, ontworpen door Alfred Tepe (18401920), moest een interieur krijgen dat
naadloos zou aansluiten op de neogotische
vormgeving, die geheel schatplichtig was aan de
late middeleeuwen in de noordelijke
Nederlanden. De tekening moet dan ook
gezien worden als een ontwerp. Een
vergelijking tussen de tekeningen het interieur
zoals dat uiteindelijk gerealiseerd werd, laat
zien hoe duidelijk bouwpastoor Van Heukelum,
"binnenkerkarchitect" Mengelberg en andere
kunstenaars uit het Utrechtse Bernulphusgilde
tussen 1875 en 1900 wisten wat zij wilden
realiseren.
Links op de tekening prijkt op de zangzolder
die in het noordertransept geconstrueerd is, het
laat-gotische orgel uit de Heilige Stede te
Amsterdam. Dit orgel is waarschijnlijk een
geschenk geweest van de keizer Maximiliaan van
Oostenrijk aan de Amsterdamse sacramentsbedevaartskerk, de Nieuwezijdskapel. Van
Heukelum verwierf het al in 1871, vier jaar voor
de bouw van de kerk. De vormentaal van het
orgel werd de leidraad van het gehele
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St.-Nicolaaskerk van Jutfaas, tekening van F .W. Mengelberg

Jutfase bouwproject. Mengelberg restaureerde
de orgelkast, terwijl de Utrechtse orgelbouwer
Michiel Maarschalkerweerd het pijpwerk en
de mechanica voor zijn rekening nam.
De absis waarin het hoogaltaar staat, wordt van
het transept gescheiden door een communiebank. Die is slechts half getekend om de
altaartrappen ook in zicht te brengen. Boven de
communiebank bevindt zich een triomfbalk.
Daarop zijn de portretten geschilderd van de
twaalf apostelen. De balk draagt de beelden van
Maria en Johannes die zich aan weerszijde van
het triomfkruis bevinden. Het kruis zelf eindigt
naar goed middeleeuws gebruik in vierpassen
met de symbolen van de evangelisten. Aan de
voeten van de gestorven Jezus, die aan het kruis
Zijn bloed vergoot, zien we op de tekening een
pelikaan die met bloed uit zijn borst zijn
jongen voedt, een eucharistisch symbool.
Het vleugelaltaar dat in 1880 werd geplaatst, is
op de tekening van 1877 al geheel ontworpen.
De gebeeldhouwde kasten naast de expositietroon tonen Jezus en de Samaritaanse
vrouw (links) en de Verheerlijking op de berg
Tabor (rechts). Op de zijluiken zijn voorstellingen geschilderd van de Doop in de Jordaan
(links) en de Opwekking van Lazarus (rechts).
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In de absismuur is rechts een piscina getekend
en links een kastje ter bewaring van de H.
Oliën. In grote lijn is alles zo uitgevoerd als
Mengelberg het getekend heeft. Tussen orgel en
hoogaltaar bevindt zich het "Onze-LieveVrouwe-Koortje", zoals Van Heukelum het
noemde. Op de muur is een wandschildering
van de Boom van Jesse te zien. Het altaar dat
in de abside staat, is gewijd aan Maria.
Gebeeldhouwd is het middentafereel, dat het
H. Huisgezin laat zien: Maria, Jozef en het
kind Jezus. Links staat een beeld van Catharina
van Alexandrië en rechts van Barbara. Op de
geschilderde luiken prijken de apocriefe ouders
van de H. Maagd: Anna en Joachim.
In het zuidertransept staat tegen de oostwand het
altaar van de Veertien Noodhelpers. Michaël
Wohlgemuth (1434-1519), de leermeester van
Albrecht Durer, of iemand uit Wohlgemuths
atelier geldt als de schilder van dit
middeleeuwse paneel. Van Heukelum wist het te
verwerven bij de Duitse beeldhouwer Guido
Entress (1846-1909). Mengelberg ontwierp naar
een zij altaar in de Dom van Ulm de zeer
decoratieve omlijsting en de altaartombe. Alles
is wederom zo uitgevoerd als het getekend werd.

Zijn er nu geen verschillen tussen tekening en
uitvoering? Welzeker! Naast een aantal kleinere zaken springt er één bijzonder in het oog: de
preekstoel ontbreekt. Dit ook door Mengelberg
ontworpen en uitgevoerde meubelstuk kreeg in
1884 een plaats tegen de linker pilaar. Op de
tekening vinden we daar echter, in symmetrie
met de pilaar er tegenover, heiligenbeelden op
consoles met grote baldakijnen gepland. Links
staat Maria met Kind, rechts de parochiepatroon
St.-Nicolaas. Uiteindelijk is op de pilaar
tegenover de preekstoel een beeld van het H.
Hart geplaatst. De kerk van Jutfaas geldt - ik zei
het reeds - als hèt prototype van de Utrechtse
neogotische school. Van Heukelum heeft in dit
kerkgebouw in samenwerking met de
kunstenaars in het Bernulphusgilde alle registers
opengetrokken. Hij heeft een kerk naar zijn
ideeën en naar zijn hart kunnen bouwen en
inrichten. Mengelberg speelt in dit geheel, dunkt
me, een grote rol, niet alleen als uitvoerder,
maar ook als aandrager van Van Heukelums
ideeën en

als mede-ontwerper. Het zou best zo kunnen
zijn, dat Mengelbergs aandeel in de stoffering
van de Jutfase kerk onderschat is en dat het
"geweld" van Van Heukelums optreden - wel
eens een tyrannie genoemd - de "Altmeister" (!)
overvleugeld heeft.
Toen enige maanden geleden deze tekening aan
het Catharijneconvent te koop werd aangeboden, was het museum zeer geïnteresseerd.
Naast wat hierboven uitvoerig over het onderwerp
van de tekening te berde is gebracht, mag niet
ongezegd blijven dat de tekening zelf een
waarlijk staaltje van tekenkunst is. Het stichtingsbestuur van het Aartsbisschoppelijk Museum was dan ook bereid, de middelen ter
beschikking te stellen voor de aanschaf van deze
tekening. Tegelijk was deze daad een
eerbetoon aan Gerardus Wilhelmus van Heukelum en Friedrich Wilhelm Mengelberg, twee
personen die aan de wieg hebben gestaan van
wat uiteindelijk het Catharijneconvent is
geworden.
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MONUMENT IN BEELD
door Piet Daalhuizen
Tijdens de Nationale
Monumentendag op 14
september j.l. stonden
de
als
zodanig
geregistreerde
rijksmonumenten in
het centrum van de
belangstelling. Velen
gingen op die dag een
kijkje nemen bij de Nicolaaskerk, het kasteel
Rijnhuizen, de boerderij Geinoord 12 en de
Hervormde Dorpskerk Vreeswijk of maakten een
wandeling langs de historische plekjes van het
beschermde dorpsgezicht van Vreeswijk. Hoewel
als zodanig niet geregistreerd, menen wij dat ook
de Barbarakerk van Vreeswijk tot de
monumenten van onze gemeente mag worden
gerekend, als is ze "pas" 81 jaar oud.

In onze Cronyck beschreef Jan Schut de historie
van de kerk in het juni-nummer van 1990. In zijn
artikel maakt hij onder meer melding van een
bombardement, dat op 22 januari 1945 de kerk
trof en waarbij aan de zuidzijde van het gebouw
enorme vernielingen werden aangericht. Bij de
restauratie in 1947 werden prachtige glas-inlood ramen aangebracht, maar wie thans de kerk
passeert, ziet dat deze ramen zijn vervangen door
een houten betimmering.
De bijna 45 jaar oude ramen komen echter
spoedig terug; ze zijn voor vervanging van het
lood terug naar de glazenier. Zo wordt een
"monument" in goede staat gehouden. De
kosten van deze restauratie bedragen enkele
tienduizenden guldens.
Op de hierbij afgebeelde foto uit 1959 is goed te
zien in welk deel van de kerk de ramen
gerestaureerd worden; het is het rechtse gedeelte
van de kerk.
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VOOR U GELEZEN IN...

20 augustus 1952:
VREESWIJK. - VREESWIJK OP DE FILM Na enkele weken van voorbereidend werk was,
dank zij het lofwaardige initiatief van de
GEMENGDE ZANGVERENIGING "ASAF",
de dag aangebroken waarop voor het eerst in
de geschiedenis onze gemeente werd verfilmd.
Hoewel het weer niet bijster meewerkte, werd
toch het hele programma afgewerkt.
In de morgenuren werden opnamen gemaakt
van de leerlingen der diverse scholen terwijl in
het verdere verloop van de dag verschillende
bedrijven en enkele karakteristieke plekjes
werden verfilmd.
In de vroege avond werd een optocht geformeerd waaraan talrijke verenigingen deelnamen, welke met hun vlaggen, uniformen en
verdere attributen stellig een fleurig geheel
zullen vormen. Na afloop van het zuiver filmische gedeelte werden in het gebouw der
OPENBARE LAGERE SCHOOL diverse
klankopnamen gemaakt waarbij de plaatselijke zangverenigingen en muziekverenigingen
hun beste beentje voorzetten. Wanneer te zijnertijd de film in roulatie komt, zal stellig op
een grote belangstelling gerekend kunnen
worden.

De
Utrechtsche
Courant van 11
augustus 1952:
DE FILM
OVER
VREESWIJK. - Zoals
reeds eerder gemeld,
zal op initiatief van de
GE
MENGDE ZANGVERENIGING "ASAF"
een film opgenomen worden van VREES
WIJK./
Dinsdag 19 Augustus a.s. zal een klankfilmen
opnamewagen verschijnen. Het ligt in de
bedoeling een optocht te verfilmen van de
plaatselijke verenigingen. Dit zal gebeuren op
de LEKDIJK, des avonds om kwart voor zeven.
De geluidsopnamen zullen gemaakt worden van
verschillende verenigingen in de O.L.
SCHOOL.
Hoewel omtrent de verdere opnamen 't stilzwijgen wordt bewaard, is het toch zeer waarschijnlijk, dat ook verschillende opnamen gemaakt zullen worden van de gemeente en haar
inwoners in hun dagelijkse bezigheden.
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