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HET VERLEDEN ALS BASIS VOOR DE TOEKOMST 
Gedachten van de voorzitter bij de jaarwisseling 1991-1992 

Het jubileumjaar "20 jaar Nieuwegein" is achter de rug en zo ook de 
vele gewone en bijzondere activiteiten, die in de viering een plaatsje 
hebben gekregen. 
Zeker meer dan in vroeger jaren, wordt het verleden aangegrepen als basis 
voor de toekomst; als basis eigenlijk om de aandacht op het beden te 
vestigen. Het zijn daardoor meestal niet de historici die het 'voortouw' 
nemen bij veelsoortige herdenkingen, als je tenminste die naam mag 
geven aan de presentaties van hedendaagse gebeurtenissen, 
verenigingen, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Men 

geeft aan hoe trots men is, op wat is gegroeid uit dat prille initiatief uit het verleden. 
  

we ons moreel verplicht voelen om ergens aan 
mee te doen? 
Terugkijkend op 1991 moet ik overigens con-
stateren, dat de viering van "20 jaar Nieuwe-
gein" voor onze vereniging en ons museum best 
plezierig is verlopen. Daarbij direct aan-
tekenend, dat bijvoorbeeld de Nationale Mo-
numentendag werd 'ondergedompeld' in een 
scala van 'open dagen', waardoor de belang-
stelling duidelijk minder was dan in voorgaande 
jaren. 

De Historische Kring in 1991 
De voorgaande 'mijmeringen' hebben mijn 
aandacht wat afgeleid van het wel en wee van 
onze vereniging in 1991. Ik meen, dat we voor 
de zoveelste keer mogen constateren, dat het 
onze vereniging goed is gegaan; het museum-
bezoek bleef redelijk op peil; de werkgroepen 
breidden zich flink uit en functioneerden in het 
algemeen goed en de diverse contacten op 
bestuurlijk niveau ontwikkelden zich positief. 

De inzet van heel veel mensen stemt me tot een 
gevoel van bijzondere erkentelijkheid en nog 
steeds ben ik er trots op om voorzitter van zo'n 
vereniging te mogen zijn. Daar teken ik wel 
direct bij aan, dat ik best eens wat meer tijd aan 
mijn hobby op historisch gebied wilde 
besteden en veel minder of niets meer aan 
bestuurlijk werk! Hij/zij die zich geroepen 
voelt ... 
 
Ook in 1991 zijn onze activiteiten 'vanbuiten 
uit' weer ondersteund door mensen, bedrijven 
en overheid. De gemeente Nieuwegein subsi-
dieert onze accommodatie; het bedrijf Jos 
Scholman, tuincentrum, loon-verhuurbedrijf, 
onderhoud groenvoorzieningen, sponsorde de 
uitgave van Cronyck de Geyn. Voor 

In Nieuwegein zijn de 'jubileumvieringen' be-
gonnen met de feesten rond "600 jaar Oude 
Sluis" in 1973 en sindsdien is een ware 'vloed-
golf' van koperen-, zilveren- en gouden jubilea 
en lustrumvieringen uitgestort over de inwoners 
van de groeikern Nieuwegein. Scholen (soms als 
een laatste strohalm om een dreigende opheffing 
uit te stellen), woningbouwverenigingen, 
sportverenigingen, bedrijven en instellingen, zij 
alle vierden hun feesten. 
De gemeente Nieuwegein vroeg 
nadrukkelijk de aandacht voor het feit, dat 20 
jaren geleden de stormachtige ombouw van twee 
dorpen tot een moderne stad is opgestart. En we 
zijn er nog lang niet! In 1992 staan weer diverse 
jubilea op de activiteitenlijsten. De viering van 
"100 jaar Merwedekanaal/Koninginnensluis" 
springt daarbij het meest in het oog. 
En wat denkt u bijvoorbeeld van 1994? Het 
stadje Geyne zou dan kunnen bogen op 700 jaar 
stadsrechten en Nieuwegein zal dat ongetwijfeld 
willen 'vieren'. 
Overigens hebben we als Historische Kring 
Nieuwegein ons eigen koperen bestaansjubi-
leum op 4 maart 1991 ongemerkt laten passe-
ren. 
 
En dat brengt me toch op de vraag in hoeverre 
een vereniging als de onze of een Historisch 
Museum Nieuwegein moeten inspelen of mee-
doen aan veelsoortige jubileumvieringen. Het is 
een vraag waarmee we ons de komende tijd toch 
eens moeten bezighouden. 
Het inhaken op of meedoen aan iets gaat vaak 
gepaard met nogal wat kosten. Kunnen we die 
dragen en/of wat staat er tegenover aan inte-
resse van de mensen, waarvoor de activiteiten 
worden ondernomen? In hoeverre past het in de 
eigen programma's en in hoeverre moeten 
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bijzondere projecten werden wij ondersteund door 
de Vereniging van Industrie en Handel 
"Nieuwegein" en de Watertransportmaatschappij 
Rijn-Kennemerland, alsmede het Loonbedrijf C. 
Zondag. Het is verheugend, dat zovelen ons werk 
ondersteunen en wij zijn er bijzonder dankbaar 
voor. 

Naar 1992 
Ook in het al weer begonnen j aar, hopen we op 

de ingeslagen weg te kunnen voortgaan. Alle 
inzet en bijdragen van leden en donateurs, van de 
werkgroepen, van de gemeente en de sponsors, 
zijn daarbij onontbeerlijk. 
Maar wij hopen, dat 1992 een goed jaar mag 
worden; voor onze vereniging, voor allen die 
onze activiteiten een goed hart toedragen, voor 
onze sponsors en begunstigers en voor u allen. Ik 
wens u een prima nieuwjaar toe. 

P. Daalhuizen 
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ONDERWIJS-PERIKELEN 
Door P. Daalhuizen 

In 1685 schijnt hier te Vreeswijk, mogelijk door de meester Jacobus van Lohoff, een lastig 
schoolkind bij wijze van straf een arm te zijn gebroken. Aan het begin van dit artikel wil ik u 
daarom wijzen op de sinds begin 1686 van kracht zijnde regels voor het straffen van luidruchtige 
of lastige leerlingen: 
Vermits men bevindt, dat door het schoppen of slaen aen 't hooft en ledematen der kinderen veel
ongemakken komen te ontstaan, sulx in Y straffen absolut niet te doen, maer de straffe nae maete van
de overtredinge te exerceren met een plak, dunne rotting en roede van wackere wilgen 
tacke. 

In de middeleeuwen had de kerk volledig greep 
op het onderwijs; we blikken eens terug naar die 
tijden. 
Van zowel Jutphaas als Vreeswijk valt van het 
onderwijs vrijwel niets met zekerheid te zeggen 
tot omstreeks 1580. In dat jaar verbieden de 
Staten van Utrecht de uitoefening van de 
rooms-katholieke godsdienst en in 1588 wordt de 
Stichtse Schoolverordening uitgevaardigd. 
Daarin staat ondermeer, dat het de plicht is 
van de schoolmeester om te waarschuwen tegen 
"alle valsche leer als Papisterij e . . . " 
Desondanks zijn er kosters, die het Ave Maria 
blijven luiden op de gestelde tijden, die de oude 
katholieke begrafenisgebruiken in ere 
houden. En er zijn schoolmeesters, die de 

kinderen op school nog de oude "katholieke" 
boeken laten gebruiken. Geen wonder! Een 
aan de R.K.-Kerk toegewijde pastoor, koster of 
schoolmeester laat zich niet zomaar door een 
gebod of verbod tot het Protestantisme 
bekeren. 
Bij de Staten van Utrecht stromen de klachten 
binnen en om orde op zaken te stellen, wordt 
een commissie benoemd, die de situatie op het 
platteland moet gaan onderzoeken. De 
commissie spreekt met pastoors, predikanten en 
schoolmeesters in 55 dorpen. In de herfst van 
1593 rapporteert de commissie aan de Staten 
van Utrecht. De Statenleden schrikken hevig. 
Al hun inspanningen ten spijt moeten ze 
constateren, dat veel pastoors preken alsof ze 
nog nooit hebben gehoord van het verbod van 
1580 en de meeste schoolmeesters lappen de 
Stichtse Schoolorde volkomen aan hun laars. 
De rapporten over Jutphaas en Vreeswijk zijn 
niet best: in Jutphaas behoort de koster school 
te houden, maar hij doet het gewoon niet en in 
Vreeswijk wordt de koster aangeduid als 
iemand, die zeer humeurig is en die 
Het schoolgebouw te Bilthoven in 1660. Zó ongeveer zag ook de 
school in Jutphaas er uit. (Uit: Weldaet der scholen; pag. 
69.) 
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inzake het onderwijs de predikant bijzonder 
ongehoorzaam is. 
Over de kwaliteit van het onderwijs lezen we 
overigens vrij weinig. Een hoge pet moeten we 
er maar niet van op hebben, gezien de taken 
van de schoolmeester. 
De schoolmeester is in die tijd tevens koster 
van de kerk en moet zorgen voor het luiden van 
de torenklok, het opwinden van het uurwerk, 
het schoonhouden van de kerk en 's winters het 
stoken van de kachel. 
Daarnaast moet hij tijdens de kerkdiensten
optreden als voorzanger, voorlezer en 
collectant. 
Bij dat alles is hij ook aangesteld als doodgra-
ver en houdt aantekening van de graven in de
kerk en op de begraafplaats. 
Officieel moet de schoolmeester zes dagen per 
week school houden; 's morgens van 8 tot 11
uur en 's middags van 1 tot 4 uur. 
 
In 1603 krijgt Jutphaas een eerste schoolhuys:
het is één van de woningen van de Anna van
Rijnhuisjes op het Kerkveld, waarbij een
schoollokaaltje wordt gebouwd. De school-
meester krijgt behalve vrij wonen een trakte-
ment van 25 guldens per jaar. Daarnaast heeft 
hij natuurlijk de opbrengsten van schoolgeld
en enige verdiensten uit al zijn andere func-
ties. 

Vreeswijk bouwt omstreeks 1630 een schooltje 
aan de Dorpsstraat. 

Benoeming van schoolmeesters 
De ambten van koster, voorzanger en school-
meester worden vóór de Reformatie meestal 
door één persoon vervuld. De kerk stelt dan ook 
de schoolmeester aan. Na de Reformatie 
verandert daaraan nauwelijks iets. Jutphaas 
kent in die tijd wel een andere situatie: daar 
benoemt de ambachtsheer de koster/school-
meester. 
Erg best loopt dat niet, omdat de heren van 
Oudegein en de heren van Jutphaas ruzie 
krijgen over de "Heer-lijke" (= rechten van de 
heer) rechten. Na ettelijke jaren van conflicten, 
waarbij Jutphaas soms zonder schoolmeester 
komt te zitten, wordt een oplossing gevonden. 
Beide heren mogen om beurten de schoolmeester 
en de predikant benoemen. Er valt tussen beide 
heren overigens nog veel meer te regelen, zoals 
welke heer vooraan in de kerk het eerst een gift 
op de collecteschaal voor de armen mag leggen! 

Zo werd in schoolboeken in de 18e eeuw geschiedenis in 
beeld gebracht. Illustratie uit de Franse tirannie. (Uit: 
Weldaet der scholen; pag. 62.) 
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Aanvankelijk worden maar weinig eisen ge-
steld aan de bekwaamheid van de schoolmees-
ter: hij moet kunnen lezen, schrijven en zin-
gen. Tevens wordt een kandidaat-schoolmeester 
aan de tand gevoeld over zijn godsdienst-
kennis. 

Als de schoolmeester benoemd is 

Een schoolmeester staat constant onder de 
sociale controle van de totale gemeenschap, 
maar er wordt ook tweemaal per jaar door de 
classis van Utrecht gevisiteerd. Het is een 
bloemlezing, maar hier enkele gegevens uit de 
visitatierapporten: 
1658: De schoolmeester te Jutphaas is redelijk 
bekwaam en leert behoorlijke boeken; men 
zou wensen dat hij wat meer uit de herberg 
bleef. 
1666: In Vreeswijk is men niet tevreden over 
de schoolmeester; veel kinderen blijven van 
school weg. 
1620: De Vreeswijkse schoolmeester Michiel 
van Royen moet trouwen met zijn meid Magda 
Brunincs. Hij kent de psalmen onvoldoende 
en scheldt zijn vrouw uit en bedreigt haar. Hij 
wordt ontslagen.

1633: Meester Wilhelm Munstermann uit 
Vreeswijk toog teveel naar de herberg en heeft 
meer dan één vrouw Hij wordt uit het 
dorp verbannen. 
 
Nog steeds dus méér informatie over andere 
onderwerpen dan over het onderwijs zelf. 

Het onderwijs 

Het onderwijs is tot 1795 hoofdelijk. Ge-
dwongen, omdat het niet anders kan. Met 's 
zomers 30 leerlingen (omdat de oudere kinde-
ren al moeten werken) en 's winters 50 à 60 
kinderen van alle leeftijden in één lokaal is 
klassikaal onderwijs onmogelijk. Bovendien 
hebben de kinderen vaak verschillende boeken 
van huis meegekregen. Bij het hoofdelijk 
onderwijs komen de kinderen in groepjes van 
drie bij de schoolmeester om zich te laten 
overhoren. De schoolmeester zit daarbij achter 
een hoge lessenaar. De oudere kinderen moeten 
de jongere hel 

Schoolklas in de 18e eeuw. Houtsnede van I. van de Venne. 
(Uit: Weldaet der scholen; pag. 71J 



 
rang onderwijzer, 97 leerlingen. 
1817. Meester Middelburg heeft geen onder-
meester meer. Dit loopt op verachtering uit; er
zijn 108 leerlingen. 
 
In 1820 krijgt Jutphaas weer een ondermeester om
de schoolmeester te assisteren. De twee
schoolmeesters moeten dan wel het onderwijs
verzorgen voor meer dan 120 kinderen. Wat
praten we thans nog over klassegrootte van
maximaal 30? 
De Jutphase Openbare School met slechts twee
schoolmeesters telt in 1833 in de winter 206
kinderen en 154 in de zomer. Zelfs vertrekt dan nog
de ondermeester en meester Timmermans staat
alleen voor deze enorme schare schoolkinderen. 
De Openbare School van Jutphaas telt in 1883 ruim
200 leerlingen en dan wordt een nieuw
schoolgebouw neergezet met zes klaslokalen aan
de Schoolstraat. De school, waar dan al meerdere
onderwijskrachten werkzaam zijn, groeit uit tot
218 leerlingen in 1894. 

De komst van het bijzonder onderwijs 

Het bijzonder onderwijs komt in Jutphaas tegen 
het einde van de negentiende eeuw van de grond. 
Als in 1895 de St.-Franciscusschool wordt 
opgericht, daalt van de een op de andere dag het 
aantal leerlingen van de Openbare School van 
218 naar 143. Tot oktober 1920 worden de 
bijzondere scholen nog volledig bekostigd uit 
particuliere en kerkelijke fondsen. Pas op die datum 
is de wet in werking getreden van de financiële 
gelijkstelling. 
Achtereenvolgens komen de St.-Nicolaasschool,
de Christelijke School op Gereformeerde
Grondslag en de Nederlandse Hervormde
Gemeenteschool. Het is dan 1921 en het
leerlingenaantal van de Openbare School is
gedaald tot ... zes. 
Dat het geen vrijwillige overstap is naar de
bijzondere scholen, is duidelijk. Pastoors en
dominees lezen van de preekstoel af naar welke
school de kinderen dienen te gaan en in die preken
komt de Openbare School niet voor. Schoolmeester
Van der Wolde heeft toen huilend afscheid
genomen van zijn school, die toch een prima naam
had wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. 
Meester Van der Wolde wordt opgevolgd door
meester Van Dommelen en die bindt de strijd aan
met het bijzonder onderwijs. 

pen, waarbij groepjes kinderen aan lange ta-
felbanken hardop zitten te lezen of te spellen. In de
zeventiende en de achttiende eeuw worden tijdens
schoolinspecties steeds meer opmerkingen
gemaakt over veel te volle schoollokalen,
waardoor goed onderwijs niet mogelijk is. 
Er komt kritiek, niet alleen op de inhoudelijke kant
maar ook op de materiële kant van het onderwijs.
Men komt tot de overtuiging, dat het onderwijs
een middel kan zijn om de leerlingen te
vormen tot goede vlijtige leden van de
maatschappij. De eerste doelstelling om kinderen
op te voeden tot goede lidmaten van de kerk raakt
naar het tweede plan. 
 
Na de omwenteling van 1795 gaat de staat zich
meer met het onderwijs bemoeien. De greep van
de kerk op het onderwijs wordt minder door de
onderwijswetten van 1801, 1803 en 1806. 
In 1806 raakt de kerk de geestelijke leiding van het
onderwijs definitief kwijt. De staat neemt die over,
zoals is omschreven in het "Reglement voor het
Lager Schoolwezen en Onderwijs binnen de
Bataafse Republiek, behorende bij de wet van
1806". 
De onderwijsvernieuwing komt dan heel geleidelijk
van de grond. Het hoofdelijk onderwijs maakt
plaats voor klassikaal onderwijs. Héél geleidelijk,
zoals blijkt uit rapporten van de schoolinspectie
hier in de omgeving. 
In Jutphaas wordt dan in 1807 een nieuw
schoolgebouw gezet; het oude schooltje dateerde
nota bene uit 1680! 
Vreeswijk verwisselt in 1824 het schooltje bij de
Kleine Brug voor een nieuw gebouw aan de
Molenstraat. 
 
Vanaf het begin van de negentiende eeuw zijn de 
scholen in klassen verdeeld. Die zijn vaak in één 
lokaal ondergebracht, omdat één schoolmeester 
alle klassen moet verzorgen. Ik citeer uit wat 
rapporten van de schoolopziener over het Jutphase 
en in Vreeswijk zal het niet anders zijn geweest. 
 
1815. Ik vond 79 kinderen in de school, meestal
kleinen, hebbende de grotere wegens dienst in den
landbouw het schoolgaan gestaakt tot den winter.
Bij mijn komst was de ondermeester bezig met de
hoogste klassen in het lezen onderwijs te geven,
hetgeen mij niets beviel. Schoolvertrek en
kinderen waren rein. 
1816. Openbare school A. Middelburg, 2de 
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Het schoolgeld is ook niet om over naar huis te 
schrijven: 4 stuivers per maand voor de leeslessen; 
6'/z stuivers per maand voor schrijflessen en 10 
stuivers per maand voor het rekenonderwijs. Maar 
dat wordt dan zó duur gevonden, dat maar weinig 
kinderen die lessen volgen. In 1773 worden de 
vaste salarissen (voor onderwijs aan armen) 
opgetrokken tot ƒ 158, - per jaar, maar dan wel 
onder de voorwaarde, dat de schoolmeester aan 
zijn voorganger een pensioen uitkeert van ƒ 100, -
per jaar! 
 
Vanaf de achttiende eeuw is de schoolmeester 
verzekerd van een beter inkomen, als de staat de 
betaling van het onderwijs aan arme kinderen gaat 
bekostigen. In 1804 blijkt, dat het aantal 
aanvragen de ramingen verre overtreft 
en dan komt in 1806 in het Schoolreglement te 
staan, dat betaling nog slechts bij hoge uitzondering 
zal gebeuren. Veel kinderen van arme ouders 
gaan dan niet meer naar school. 

Middeleeuwse bijzonderheden 

Een greep uit bijzondere bepalingen van 
schoolordes lijkt in dit artikel best interessant: 
Gelderland vermeldt in de schoolverordening van 
de 17de eeuw, dat de schoolmeester geen 
nevenambten mag vervullen als tappersgelag-
houder en pachter van belastinginning. 
 
Aardig is het ook, dat in de Staten van Utrecht de 
schoolmeester ook buiten de schooltijden 
verantwoordelijk blijft voor het gedrag van de 
kinderen. Zij mogen geen baldadige streken 
uithalen, niet zwemmen op gevaarlijke plaatsen 
en de kinderen moeten de ouderen met eerbied 
bejegenen. De schoolmeester is gehouden 
'notatores' ('verklikkers' zouden wij zeggen) aan 
te stellen die over hun medeleerlingen verslag aan 
hem moeten uitbrengen. 
 
De schoolmeester moet de kinderen tijdig in de 
school bijeen laten komen om op zondag 
gezamenlijk naar de kerk te gaan. In verschillende 
plaatsen wordt van de kerkgang een 
presentielijst bijgehouden en krijgen de kinderen 
rapportcijfers voor het aantal kerkbezoeken. 

Het is duidelijk, dat, wanneer op het onderwijs 
slecht wordt gelet, een schoolmeester op andere 
zaken moet worden beoordeeld. Vandaar dat 
ontslagen steeds worden gegeven in verband 
met persoonlijke omstandigheden. 

Het door de Openbare School uitgegeven bedrag
per leerling is bepalend voor de gemeentesubsidie
aan bijzondere scholen. Van Dommelen maakt
zelf zijn school schoon en zeeft uit de as de half
verbrande koolstukjes voor hergebruik. Zo
houdt hij de kosten van het openbaar onderwijs
erg laag en brengt het bijzonder onderwijs
danig in de financiële problemen. 
Toch blijft de Openbare School in Jutphaas
klein. Van het schoolgebouw worden zelfs
enige tijd een aantal klaslokalen verhuurd aan
bijzondere scholen. Voor het laatst gebeurt dat in
1947 als de Nicolaasschool afbrandt. 
 
Overigens staan in het begin van deze eeuw de
gemeentebesturen van Jutphaas en Vreeswijk niet
te trappelen van ongeduld om het openbaar
onderwijs op een hoger peil te brengen. In de
gemeenteraden hebben dan immers de oude
confessionele partijen het voor het zeggen en zij
stimuleren met name het bijzonder onderwijs. 
 
Om nog in twee klaslokalen de acht school-
klassen te kunnen handhaven, rijdt in de vijftiger
jaren een schoolbus naar de wijk Hoograven om
leerlingen op te halen. Zo voorkomt de gemeente
Jutphaas, dat in die huidige Utrechtse wijk een
Openbaar Schoolgebouw moet worden
neergezet. 
In 1963 verhuist de Openbare School naar een
nieuw pand aan de Vredebestlaan. De naam
wordt dan Dag Hammerskjóldschool. De school
is alweer flink gegroeid, als in 1971 Jutphaas
samen met Vreeswijk tot Nieuwegein wordt. 
 
In Vreeswijk blijkt het gebouw van de Openbare
School in 1913 gebreken te vertonen en het wordt
te klein. Het gebouw aan de Prins Hendriklaan is
op 8 september 1914 in gebruik genomen. 

Traktementen 

Schoolmeesters verdienen in de latere middel-
eeuwen een schamel loon, dat bestaat uit de
opbrengsten van al hun werkzaamheden. Zij
ontvangen voor hun schoolmeesterswerk tussen de
50 en 100 guldens per jaar voor het onderwijs aan
arme kinderen. Daarbij komt vrij wonen in het
meestershuys en het schoolgeld van de weinige
kinderen, wier ouders wèl kunnen betalen. 
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De Dorpsstraat ter hoogte van de Schoolstraat omstreeks 
1900. Het huis links is de ambtswoning van het hoofd der 
openbare lagere school. 

Bronvermelding en slot 
Voor dit artikel heb ik moeten kiezen uit een
veelheid van gegevens. Ik heb van alles wat 
willen vertellen, zonder overigens een soort
geschiedenisles te presenteren. Mijn keuze 

heb ik gemaakt uit een viertal boeken: Vrees-
wijk Voorheen van J.G.M. Boon; Vreeswijk 
aan de Lek van F. van Zutphen; Jutphaas ... 
verleden tijd van de Historische Kring Nieu-
wegein en Weldaet der Scholen van E.P. de 
Booy. 
Ik raad u aan deze boeken eens te lezen als u 
uitvoeriger informatie wilt over de historie van 
het onderwijs. 
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 VAN DE REDACTIE
 

 
1

Onder deze naam 
zouden wij met in-
gang van dit nummer 
een nieuwe rubriek 
starten. Aangezienons 
echter geen vragen of 
aanbiedingen 

hebben bereikt, kan deze rubriek voor dit 
nummer geen doorgang vinden. 
Mochten er onder de lezers toch nog vragen of 
aanbiedingen zijn met betrekking tot histori-
sche zaken (prenten, boeken, documenten, enz.) 
dan kunt u deze alsnog insturen naar de redactie 
van Cronyck de Geyn, Verdistraat 2, 3438 XV 
Nieuwegein. In het april-nummer zullen deze 
dan worden opgenomen. 

Een eeuw handwerken 

Van mevrouw J.G. Koetsveld-Dirks heeft de 
Historische Kring Nieuwegein in bruikleen 
ontvangen diverse handwerken, die teruggaan 
tot ongeveer 1870. Het gaat om 21 stuks merk-
en naailappen en diverse andere werkjes, ge-
maakt door de families Van Monsjou, Dirks en 
Koetsveld. 

Te koop, te huur ... 
wie weet? 

In zijn totaliteit geeft deze verzameling een 
aardige indruk van datgene wat er op school 
vanaf 1870 tot 1990 aan handwerken werd 
onderwezen. 
Te zijner tijd zal de Historische Kring Nieuwe-
gein over dit onderwerp een kleine tentoon-
stelling in het Museum organiseren. Mevrouw 
Koetsveld, nogmaals hartelijk dank! 

O Pij k

Boeken 

Bij de Kring zijn nog de volgende boeken te 
koop: 

Jutphaas ... verleden tijd f 12,50 
Een jongetje in Jutphaas f 5, - 
Jutphaas, Vreeswijk vroeger, 

Nieuwegein nu ƒ22, 

Gevecht aan de Vaart f 5, 

100 jaar Gereformeerde kerk f 6, 
Jutphaas in kranteberichten f 5,Alle 
wegen vrij ... 

(tollen Jutphaas en Vreeswijk) 

vanaf ultimo januari f 7,50 

Verjaardagskalender f 8,50 

 



 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
door A. Ikink en P. Nieuwenhuizen 

Werkgroep Archief en Documentatie 
(13 leden) 

Na de opening van het museum is ons werk pas 
goed op gang gekomen. Voordien was veel materiaal 
opgeslagen in de oude, vochtige molenaarswoning 
en op diverse zolders verspreid over heel 
Nieuwegein. 
Om al het werk zo goed mogelijk aan te pakken, 
hebben we de werkgroep verdeeld in een aantal 
subgroepen, die zeer regelmatig bij elkaar komen. 

• De archiefgroep houdt zich vooral bezig met het 
uitzoeken, bekijken, sorteren, inventariseren, 
opslaan en beschrijven van het vele materiaal. 
Elke woensdagmiddag zijn er een aantal mensen 
in de archiefruimte bezig. 

Ook als andere werkgroepen informatie willen 
over bepaalde onderwerpen, kunnen ze hier 
terecht en maken eventueel een afspraak met de 
archiefbeheerster mw. Loes Wichers (tel. 62890). 

• Kranteartikelen. Ook de hedendaagse berichten 
over velerlei onderwerpen met betrekking tot 
Nieuwegein worden uitgeknipt, gesorteerd en 
opgeslagen in diverse dossiers/ordners. 

• Dia-/fotobeschrijvingen. Er is een Themagroep, 
een Vreeswijkgroep en een Jutphaasgroep. 

Zo'n één à twee keer per veertien dagen komen we 
bij elkaar om de vele dia's, foto's en prenten te 
beschrijven. 
Jutphaas: deze groep wordt momenteel opnieuw 
opgestart, omdat de 'oude' leden zich meer op 
thema-onderwerpen zijn gaan richten. Als er 
mensen (HK-leden) zijn die 't een en ander over 
Jutphaas weten en belangstelling hebben voor 
oude dia's en foto's, dan graag aanmelden bij 
mw. Nel Pijpker (tel. 31637). U bent zéér, zéér 
welkom! 
Het Themagroepje werkt met name specifieke 
onderwerpen uit, waar passende dia's, foto's en 
teksten bijgezocht/bijgemaakt moeten worden 
(bijvoorbeeld personenvervoer, zwembaden, 
bepaalde wijken, waterwegen of personen en 
dergelijke). 

• De werkgroepen Publicaties en Expositie maken 
ook regelmatig gebruik van de ge 

gevens van deze groep. 
• Er is een computer. De specifieke program-

matuur voor Archief en Documentatie is in 
ontwikkeling en binnenkort zal het invoeren 
van de diverse gegevens ook een belangrijke 
plaats in onze werkzaamheden en tijdschema 
gaan innemen. 

• Onlangs zijn er heel wat oude archiefstukken 
(charters) in het bezit gekomen van de 
Historische Kring. U hebt er ongetwijfeld al 
wel over gelezen. Deze stukken zullen vanuit 
de oude handschriften getranscribeerd 
(letterlijk: overgeschreven) moeten worden in 
voor ons allen leesbaar schrift. Samen met 
belangstellende leden van andere 
werkgroepen, die kennis hebben van 
paleografie (oude schriftsoorten) zal ge-
probeerd worden al deze stukken vóór het eind 
van 1992 voor een ieder leesbaar te maken. 

• De bedoeling is, dat er in de toekomst nog 
meer aandacht komt voor nauwe samen-
werking tussen de diverse werkgroepen van de 
Historische Kring. Hierbij wordt gedacht aan 
gezamenlijke projecten, waar alle werkgroepen 
hun specifieke aandeel in hebben. Dit zal 
eveneens de betrokkenheid en de band tussen 
de vele leden bevorderen. 

Werkgroep Museum Exposities 

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden, dat ons 
museum geopend werd. Eenvoudig is het bepaald 
niet geweest om aldoor de ruimten naar juiste 
instelling te handhaven. Bij het ontwerpen van de 
ruimten is er vanuit gegaan de historie voorrang 
te verlenen, gezien de naam van de vereniging 
namelijk Historische Kring Nieuwegein. De 
Historische Kring Nieuwegein kent diverse 
werkgroepen, die zich bezig houden met on-
derwerpen als historisch onderzoek, archeologie, 
archief en documentatie en publicaties. Het zijn 
deze groepen, die het museum moeten voeden 
met hun vondsten en toelichting hierop. Zoals 
iedereen zal begrijpen, moet dit groeien en het 
ziet er naar uit, dat we op de goede weg zijn. 
Komende jaren zullen wij hiervan gretig gebruik 
maken en kunnen we de bezoekers/ -sters laten 
zien, wat er zich heeft afgespeeld in de omgeving 
van onze huidige woonomgeving. En dat is 
bepaald niet mis geweest. 
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HERINNERINGEN VAN G. VAN BEMMEL 
door H.J. ter Maat 
 
Herinneringen aan drie geslachten Van Bemmel en aan de boerderij 'Vee- en Bouwlust', 
Galecopperdijk no. 7. 

Het eerstvolgende grote gebeuren in het leven van
deze twee jonge mensen? Een tweede, ook een wijze
zegswijze spreekt voor zich: 'Eén 
alleen is maar verdrietig'. Hendrik en Hendrika
gaan trouwen: het leeftijdsverschil van ruim 21'/z
jaar 'mag 'em niet hinderen'. Liefde overbrugt
veel! 

IJsselstein 
Het jonge paar strijkt neer in IJsselstein. Hoe
krijgen ze het gevonden! Laat ik daar nou een
antwoord op weten! Een oudere zuster van
bruidegom Hendrik woont hier. Getrouwd en wel.
Zij, Jaantje van Bemmel, is getrouwd met Gerrit de
Kruijff en ze hebben nog wel wat woonruimte
over. 
U gelieve de plaatsaanduiding 'IJsselstein' met
enige korrels zout te nemen. IJsselstein was en is
een stad, onthoudt u dat! Deze stad heeft geen
ruimte voor boerderijen, heeft geen weilanden; geen
plaats voor vee, geen plaats voor een boer en een
boerin. Boer en vrouw Van Bemmel beginnen hun
huwelijksleven niet in de stad, maar ... in de
Achtersloot van IJsselstein. 

Achtersloot 

Wat is dat, de Achtersloot en waar ligt die? De
Achtersloot is een buurtschap, aan weerszijden van
een weg, die met deze naam is getooid. 
De Achtersloot is een weg, die vanuit de stad 
IJsselstein in noordwestelijke richting loopt en na 
een kleine zes kilometer de verbinding legt met de 
weg Montfoort-De Meern. De Achtersloot is een 
weg, die zich sierlijk slingert tussen de uitgebreide 
weilanden door, die haaks op de weg liggen en zich 
vele honderden meters landinwaarts begeven. De 
Achtersloot wordt aan beide kanten als het ware 
omzoomd door een lint van stromend water. 
De laatste tientallen jaren is de sloot aan de 
westzijde grotendeels gedempt. De vele boer-
derijen en de mooie huizen en villa's krijgen er een 
veel mooiere voortuin door. Tenslotte is de 
Achtersloot in het donker een pracht weg om met 
de auto de ontelbaar vele 

Waar beginnen? 

Een oude Nederlandse zegswijze prijst ons aan:
Beginnen bij het begin. Zullen wij dat dan ook maar 
doen? Een Historische Kring houdt zich doorgaans
toch met oude dingen bezig? En het oude is 
misschien nog goed ook! Wie weet! 
Waar dat begin dan wel ligt? In Oud-Wulven, 
dichtbij Houten. Daar wordt Hendrik Hendrikszoon 
van Bemmel geboren en wel op 19 februari 1829; 
ruim 162 jaar geleden. Als jongeman van 23 jaar 
vertrekt hij vandaar naar Linschoten. Dit gebeurt op 
27 april 1852. Omdat Hendrik zo vlak vóór de 
eerste mei gaat verhuizen, is de veronderstelling meer 
dan gewettigd, dat hij daar op een boerderij gaat 
werken. Personeel werd namelijk ingaande 1 mei 
gehuurd. 
Deze hypothese blijkt achteraf nog te kloppen ook. 
Hendrik gaat daar werken bij zijn oom. Uit die tijd 
kennen we nog iemand, met naam en toenaam en zo 
iets. Op 5 september 1850 wordt zij geboren in 
Breukelen-Nijenrode. Haar naam? Hendrika Casand 
(inderdaad zó geschreven). 
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Wie tot op heden nog niet in het museum is
geweest, heeft toch veel gemist. Wij
hebben diverse fraaie tentoonstellingen 
gehouden, die betrekking hebben op het 
huidige Nieuwegein namelijk Kerken van 
Nieuwegein, Openbaar vervoer in verband 
met '20 jaar Nieuwegein'. Kunstenaars
hebben hun werk getoond, waaronder zeer
bekende uit Nieuwegein en ook van 
daarbuiten, onder andere Jerry Harberink uit 
Voorthuizen met oude Hollandse gevels, 
Cor Coomans met aquarellen, Jayne Vast 
met beelden, Frank Dekker en Adrianus  
Dijkhorst met aquarellen, etsen en olieverven,
met onderwerpen betrekking hebbende op 
deze omgeving. 
Als vaste expositie hebben wij de 
opgravingen uit de put van Weber, vondsten
van zo'n 60.000 jaar geleden met geraamten
van mammoets. Voorts prenten en tekeningen
van kastelen, ridderhofsteden, eveneens uit de 
directe omgeving. 
Uiteraard horen bij de vaste collectie ook de 
opgravingen door onze archeologen in 
diverse vitrines bijeengebracht. Die zijn echt 
de moeite waard. 
In onze video-hoek tonen wij films met-verle-
den en heden van Vreeswijk en Jutphaas en 
het primitieve leven aan het begin oftewel 
het 

ontstaan van de mensheid. Alles zeer de 
moeite waard. 

Thans exposeren Nieuwegeinse kunstenares-
sen hun kunnen met poppen, mevr. Jacqueline 
en Toon van Haren, circa 50 stuks, mevr. 
Stevens-Pfabe met sierknipwerk van ongeken-
de klasse en zelfs internationaal bekend. 
Mevr. Nel Reeskamp met eieren schilderen 
en aquarellen, van zeer grote klasse. 
Op de expositiezolder vertonen 
Nieuwegeinse kunstenaars van 'Atelier Open 
Landstad' werk met Nieuwegeinse 
onderwerpen. Tot slot is er een kleine 
tentoonstelling van gebruikte voorwerpen 
voor het koffiezetten en tabak, ons ter 
beschikking gesteld door Museum Douwe 
Egberts uit Utrecht. Komend voorjaar gaan 
we aandacht besteden aan 100 jaar 
Merwedekanaal en wat daar bij hoort. 
Tijdens de huidige wintertijd hebben we op 
de vide een foto-expositie Winterse taferelen 
uit deze omgeving, aangevuld met enkele 
vitrines met schaatsen uit verleden tot heden. 
Ook een videofilm over het schaatsen maken 
in Friesland; dus weer zeer interessant. Tot 
spoedig ziens? 
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bochtjes te leren 'pikken'. 'k Heb hem in verband 
met dit geschrijf nog pas gereden. Aan de westzijde 
van de weg, bijna halverwege de afstand van de stad 
tot aan de bovengenoemde weg van Montfoort naar 
De Meern, ligt de eerste huurboerderij van Hendrik 
en Hendrikje van Bemmel. In de vorige eeuw 
getooid met huisnummer C 140. Eigenaar is Gerrit 
de Kruijf, getrouwd met Jaantje van Bemmel, een 
oudere zuster van Hendrik (zie boven). 

Gezinssamenstelling 
Tussen de jaren 1872 en 1885 worden hier tien
kinderen geboren: het huwelijksleven wordt hier nog
niet zó door de koele, koude, onpersoonlijke en
zakelijke techniek beheerst als 
heden ten dage. 
We hebben nog een paar aantekeningen voor u:
memoreren is niet verboden! De kinderen zijn
allemaal in de Achtersloot geboren. 
 
1. Hendrik Antonie, op 7-10-1872 geboren. Hij

trouwt in Willeskop op 2-11-1904. Zijn bruid is
Jannigje:van der Vlist, op 3-8-1875 in Lopik
geboren. Zij overlijdt op 28-2-1937 in
Amersfoort, 61'/2 jaar oud. Hendrik overleeft
haar ruim 23 jaar en overlijdt op 4-12-1960, in
de ouderdom van 88 jaar. 

2. Helena, geboren op 3-3-1874. Ze trouwt op 20-
11-1893 in Oudènrijn met Huibert den Uijl, een
familielid van de latere ministerpresident Joop
den Uijl. Helena overlijdt in Den Haag op 22-11-
1954. 

3. Johanna, op 10-8-1875 geboren. In 1905 in
Oudenrijn getrouwd met Pieter van Straten.
Johanna wordt niet erg oud: ze is 62 of 63 jaar,
wanneer ze in 1938 overlijdt. Haar man Pieter
sterft in 1954, in IJsselstein. 

4. Julianus Wilhelm, geboren op 3-3-1877. Trouwt
op 6-2-1908 in Zoelen met Augusta Johanna
Sloot, daar geboren op 3-3-1883. Janus overlijdt
op 2-6-1954 in Drumpt op de boerderij
'Groenendael'; 77 jaar oud. Augusta, Guus
leeft daarna nog tien jaar. Zij overlijdt in de
ouderdom van 81 jaar op 18-10-1964, op de
boerderij 'Uilenvlucht' onder Breukelen. 

5. Antje. Op 27-9-1878 geboren. Ruim twee jaar
oud in IJsselstein overleden op 17-1-1881. 

6. Adriana, geboren op 23-1-1880. Wanneer ze 
bijna 12'/z jaar oud is, overlijdt ze in 

IJsselstein. Aan typhus.
 Datum: 25-6-1892. 

7. Antje, op 26-5-1881 geboren. In Oudenrijn op 
3-10-1901 gehuwd met Andries Versloot, die 
in Ruwiel bij Portengen is geboren op 28-1-
1874. Antje overlijdt in Portengen, net 35 jaar 
oud. Andries overleeft haar 39 jaar; wordt 
ruim 81 jaar en overlijdt op 6-8-1955. 

8. Hendrika, geboren op 4-1-1883. Huwe-
lijksdatum en -plaats van de plechtigheid: 
29-9-1904 in Oudenrijn. Naam van de uit-
verkorene: Pieter Davelaar. In Harmelen 
geboren op 27-2-1875. Pieter wordt ruim 73'/2 
jaar en zijn weduwe haalt ruimschoots de 80 
jaar. Beiden overlijden in Harmelen: Pieter 
op 28-10-1948 en Hendrika 15 jaar later op 
24-10-1963. 

9. Anna Christina, de oudste helft van de 
tweeling. Geboren op 24-6-1885. Met Teunis 
Pieter Oskam getrouwd; in Oudenrijn en wel 
op 9-1-1908. Eerst overlijdt Teunis, op 23-6-
1967; daarna Anna, ongeveer negen jaar 
later, bijna 91 jaar. Beiden overleden in 
Nijkerk. 
10. Marrijtje, Marijtje. Als nakomertje van 

de tweeling óók op 24-6-1885 geboren 
(zou ook nog anders hebben gekund). Zij 
trouwt op 28-11-1907 in Oudenrijn met 
Samuel Gerssen. Marrijtje wordt net 78 
jaar en overlijdt in Nijkerk op 26-7-1963. 
Haar weduwnaar wordt 97 jaar; zijn ge 
boortedatum en zijn sterfdatum zijn ons 
niet bekend. 

Eerste steen 
In het voorjaar van 1875 wordt het voorhuis van 
de boerderij aan de Achtersloot helemaal 
vernieuwd. Zou onze zegsman, de heer G. van 
Bemmel, het jaartal en de exacte datum niet 
meer hebben geweten, dan hadden we nog niet 
klem gezeten. 
Want wat is het geval? Laat er nou een gevel-
steen in de muur zijn gemetseld! Mensen willen 
soms nog wel eens zwijgen; mensen móéten 
eenmaal zwijgen. Boer en vrouw Van Bemmel 
zijn allang overleden, maar stomme stenen 
blijven ook hier spreken. 
De sprake van genoemde steen is tot de dag van 
heden: "De eerste steen gelegd door H.A. van 
Bemmel. 10 April 1875". We zijn gelukkig in 
staat u mee te delen, wie die H.A. van Bemmel 
is. Hij heet voluit Hendrik Antonie van Bemmel 
en hij is het eerste 
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Zoeken naar een gevelsteen 

Zoals boven al gezegd, ben ik een paar weken 
geleden naar de Achtersloot gereden. 'k Wilde de 
weg in zijn huidige staat zien: dat schrijft wat 
makkelijker. 
Alle begin is moeilijk, zegt men. En ja hoor, bij 
mijn rit ook. 'k Denk zó de Achtersloot in te kunnen 
rijden, zoals heel wat jaartjes geleden. Onmogelijk 
voor auto's. Via een ommetje over de parkeerplaats 
van het postkantoor haal ik het wel. 
Maar een paar honderd meter verder kom ik de tram 
tegen: de overweg wel te verstaan. Rechtskomkeert, 
driemaal rechts en één keer links en ik ben weer 
goed. Weer een aantal honderden meters verder 
opnieuw geblokkeerd. Met het volgen van dezelfde 
procedure ben ik dan helemaal goed, eens en voor 
altijd op de Achtersloot. De aanhouder wint! Had ik 
misschien kunnen weten: Driemaal is immers 
scheepsrecht? 
Links en rechts van de weg liggen de boerderijen met 
daar - tegenwoordig - tussenin veel burgerwoningen 
en mooie villa's. 
Een machtig mooie weg, die toch wèl van je vraagt 
niet al te veel naar het schoons links en rechts te 
kijken en je ogen een beetje veel in de rijrichting te 
houden. We hebben de sloten al genoemd en er wil 
ook nog wel eens flink wat verkeer rijden, met name 
tijdens de spitsuren en ... de Achtersloot is nog steeds 
geen autosnelweg! 
Ongeveer halverwege de afstand van de stad en de 
meergenoemde weg van Montfoort naar De Meern, 
ligt links de bedoelde boerderij; nu no. 85. Veel beter 
dan het huisnummer is rechts boven in de gevel een 
bord te zien met de bekende woorden "Carpe 
Diem". In gewoon Nederlands: "Pluk de dag". 
Geniet ervan, vertrouw niet te veel op de dag van 
morgen. Daar aangekomen zie ik de gezochte gevel-
steen niet! Twijfelen ... aan de woorden van mijn 
zegsman? Dat is ook zo wat! Dan maar eerder aan 
mijn geheugen.! 

Lang gezocht, maar toch ... 

Natuurlijk de moed niet opgegeven; dat is het laatste 
wat een mens doet! Ik "het hoekje om" en jawel hoor: 
de besproken steen is in de zijgevel gemetseld! 
Waarom dat zo? Is dat vanwege de bescheidenheid 
van de eigenaar of van de jonge Hendrik Antonie, de 
bouwvakarbeider van 2'/2 

kind van genoemd echtpaar; in IJsselstein geboren op 
7 oktober 1872. Zie boven. Zo'n eerste steen zet een 
mens wel eens aan het denken. Heeft de eigenaar van 
de boerderij geen kinderen? Door nader onderzoek 
weet ik het antwoord; Het is - helaas - ontkennend. "De 
kleine Hendrik" is een neefje van boer en vrouw 
Stigter en dat bewerkt zijn "uitverkiezing". 

Jonge kunstenaar 

Misschien bent u al aan het rekenen geweest. Wij in
ieder geval wel en we komen tot de conclusie, dat de
jonge Van Bemmel 121/2 jaar oud is èn nog eens drie
volle dagen, wanneer hij onder het toeziend oog van
deze en gene zijn proeve van bekwaamheid als
metselaar 
aflegt. En ... goed ook, want de steen zit er nog
steeds in. Is ook niet verzakt, ondanks de drassige,
waterrijke omgeving van de Achtersloot (let op het
woordje "sloot"). 
 
'k Zit nóg ergens mee. 'k Heb die Hendrik wel nooit
gekend (daarom is het ook maar een halve vraag en
een héle opmerking): dat moet een behoorlijk knaapje
zijn geweest! Want we mogen toch veronderstellen,
dat stenen in de vorige eeuw ook zwaar waren. En
dan zo'n jochie van twee-en-een-half! 
Zou hij wellicht de lichaamsbouw van de Van
Bemmels hebben? Wie weet! Niet al te zeer
doorgeschoten in de lengte, maar degelijk
gedrongen, het wat in-de-breedte-zoekend. Kortom:
goed gebouwd? En een prima vakman, zoals tussen
de regels door al te lezen is! Even doorpraten over
Hendrik. Weet u wat ik zo jammer vind? Dat hij
zijn eerste "liefde" heeft verloochend! Want de
annalen weten alleen maar te vermelden, dat hij boer,
landbouwer, veehouder is geworden! Doodzonde
dat iemand met zulke kwaliteiten; dat iemand die al zó
vroeg "aan de weg metselt"; jammer dat zo'n
persoon eens en voorgoed verloren gaat voor de
bouwwereld! (waar ik aan moet denken? Aan het
programma: "Jonge mensen op het
concertpodium"!). 

Bescheidenheid? 

Die eigenschap schijnt een mens te sieren, heb ik wel
eens gelezen. 'k Geloof dat dit ook voor de Van
Bemmels opgaat. Graag zou ik dit ook voor de
"Achtersloot" laten gelden. En ... dat mede gezien de
volgende ontdekking. 
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Het pand van de heer J. v.d. Bos aan de 
Galecopperdijk 7 (oude gedeelte), gebouwd in 
1786.

jaar? Of ben je op zo'n leeftijd nog niet 
bescheiden? Of nog net wel? Weet u het mis-
schien? 

Galecop. Want 44 ha. is toch wel echt groot! 
Op 1 mei 1887 zal de "promotie" plaatsvin-
den! 

Voorbereidingen 

Wie wel eens verhuisd is, weet wat zo iets in 
een mensenleven betekent. Maar als een boer 
gaat verhuizen met al zijn meubilair, zijn huis-
raad, zijn wagens en karren, met zijn koeien, 
pinken, kalveren en zijn paarden, met zijn 
landbouwwerktuigen en nog zo veel meer, dan 
vraagt zo'n "operatie" dagen en weken van 
voorbereiding. En heel wat dingen kunnen pas op 
de dag van de verhuizing geregeld worden. Het is 
een heel spannende tijd, waar maanden naar 
uitgekeken is. 

Dubbele tragiek 

U weet al, dat de Achtersloot rijkelijk van 
sloten is voorzien: aan weerskanten van de weg, 
maar ook als afscheiding van de landerijen. En 
wat gebeurt er? Op zekere dag valt er 

Verhuisplannen 

Ongetwijfeld is Hendrik van Bemmel een on-
dernemende boer. Wilt u het bewijs voor deze 
stelling? We bedienen u op uw wenken. Onder de 
toenmalige gemeente Oudenrijn is in het najaar 
van 1886 een boerderij aan de Galecopperdijk te 
huur van maar liefst 44 ha. Luisterend naar de 
alleszeggende naam "Veeen Bouwlust". 
Zoals te doen gebruikelijk is het land al per 1
november te aanvaarden: de nieuwe pachter kan 
dan al wat aan het werk. Bijvoorbeeld mest 
uitrijden en het "greppelen" (een pracht
werkwoord voor greppels graven en/of uitdiepen; 
een ouderwetse methode van drainage, die wel 
zinnig is en nóg wordt toegepast). Verder het 
hout hakken voor eigen gebruik en het werken 
aan de afrastering op plaatsen, waar geen sloot is 
als natuurlijke grens. De bijbehorende woning
kan niet eerder dan op 1 mei worden betrokken. 
't Is wel zeker, dat boer Van Bemmel van klein 
naar groot gaat: van de Achtersloot naar de 
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een kind in het water. Dat zal het eerste niet zijn 
geweest, maar ook het laatste niet. Vrouw Van 
Bemmel ziet het kind erin vallen of er al in drijven 
(dat weten we niet precies). Wat ze doet? Wat 
elke moeder "natuurlijk" doet. Zich geen moment 
bedenken en ook het water in! Het is allemaal 
keurig op tijd. Het kind leeft nog! Gelukkig! Dan 
pas ontdekt ze, dat het niet één van haar eigen 
kinderen is. Gelukkig niet! Het is er dus één van de 
buren: die zijn vanzelfsprekend blij en gelukkig, 
dat hun kind door buurvrouw Van Bemmel is 
gered! 
Achteraf is Hendrikje van Bemmel er toch niet zó
gelukkig meer mee (voor de vierde keer
"gelukkig"!). Het ongeluk zal in de maand april
zijn gebeurd. Het water zal nog echt koud zijn
geweest en vrouw Van Bemmel wordt er ziek door.
Wat er aan de hand is? Niemand die het meer weet,
maar het is wel zó erg, dat het haar het leven gaat
kosten. En het leven van de te verwachten baby!
Vrouw Van Bemmel overlijdt in de vroege morgen
van de 17e april 1887 om half vier. Nog maar ruim
36 jaar oud! 
Maak je de balans op dan staat tegenover het behoud
van één kind het verlies van twee mensenlevens.
Wel heel erg duur betaald! "Goed doen" wordt
hier "beloond" met de prijs van twee levens! Als
u de verklaring hiervoor weet, dan hoor ik het nog
wel eens van u... 

Verhuizen móét 

Hendrik van Bemmel heeft na de begrafenis van
zijn vrouw nog een dag of negen, voordat het ook
voor hem 1 mei wordt. De pacht in Oudenrijn gaat
op die dag in en waarschijnlijk staat de nieuwe
pachter van de Achtersloot C 110 ook te
wachten. Hendrik zal wel weg móéten! Wáár hij
de moed en de krachten vandaan haalt, hij moet op
tijd vertrekken! Daar heeft hij zeker niet alleen voor
gestaan: burenhulp staat ook in IJsselstein wel hoog
in het vaandel. Familieleden zullen bijgesprongen
hebben. En dan móét het ervan komen! 

Wie en wat verhuizen? 

We hebben al het een en ander opgesomd, maar
noemen nog iets. Laten we heel netjes met de
kinderen beginnen en wel met de twee zoons. De
oudste is de u al bekende Hendrik Antonie, die
ondertussen 14½ oud is. Zijn 

(enige) broertje is Julianus Wilhelm, al 10 lentes 
oud. 
Dan hebben we nog zes dochters: Helena van 13 jaar, 
Johanna van ruim 11'/2; Antje van bijna zes; 
Hendrika van ruim vier jaar en tot slot de tweeling 
Anna Christina en Marrijtje, allebei bijna twee jaar 
oud. Hendrik zelf, de weduwnaar, is 58 jaar. 
We hebben u het vee genoemd: geschat op een 20 tot 
30 koeien, heel wat jong vee en klein vee; wat 
paarden. Ook de huisdieren memoreren we hier. Een 
wat moeilijk geval geven we tot slot nog graag aan u 
door. 

Kaastobben 

Onze zegsman noemt uitdrukkelijk nog de 
kaastobben en de weikuipen. Kaasmaken gebeurt 
ook op de boerderij van Hendrik in de Achtersloot; 
dat duurt van half april tot half november: de tijd, 
waarin de koeien in de wei lopen. 
Zijn de kazen gemaakt, dan moeten ze in de pekel: 
afhankelijk van de grootte voor de duur van drie tot 
zes dagen. Deze laatste kazen vervoeren is niet zo 
moeilijk, maar het ligt wel wat anders met de pekel (het 
kaasmaken moet doorgaan, ondanks het overlijden 
van boerin Hendrika). 
De pekel wordt niet weggegooid; die doet ruim een 
"heel" half jaar dienst; wordt niet vuil, maar wel 
minder sterk. Met een zogenaamde pekelweger 
wordt het zoutgehalte gecontroleerd en indien nodig 
wordt de pekel "opgekookt" en gaat er nieuw zout 
in. 
Het is voor Hendrik de kunst de pekel over een 
afstand van een slordige acht km. te vervoeren zonder 
de helft te verliezen. Alles zal vast wel in gepaste 
gang gaan, maar het plaveisel is ook nog lang niet 
alles. Vóórop staat het behoud van de pekel, want de 
weg hoeft nog niet te worden gepekeld: we zitten 
pas tegen de meimaand aan. 
De pekel wordt vlak vóór de reis in de weikuipen 
gedaan. Niet al te vol, stel ik me voor en dan maar 
rustig te rijden en hopen op veel "zegen" en weinig 
morsen! 

Nachtelijk gebeuren 

Ja, waarom eigenlijk in de nacht? Terwille van de 
verkeersdrukte? Denk ik niet. Alhoewel, helemaal 
geen verkeer is meegenomen! De wegen zijn maar 
smalletjes! Ook de IJsselsteinseweg naar Jutphaas. 
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haar "handel", maar zeker in haar "wandel". En dat 
bij een koe! 
Dit koebeest gaat naderhand toch wel links af. Bepaald 
onbewust passeert het dier daarbij de plaats, waar het 
oude stadje 't Gein heeft gelegen, dat daar al eeuwen 
in en onder moeder aarde verscholen ligt. Nu een fel 
begeerd object voor archeologen. De afgedwaalde 
koe voelt de eenzaamheid èn de nood. Ze zendt 
S.O.S.-seinen uit, die door de andere partij worden 
opgevangen en zoekt de IJssel weer op. 
Wanneer boer Van Bemmel het loeien "van de 
overzijde" hoort, stopt hij met de tocht en gaat met 
de hele meute terug (volgens zeggen). Of zou hij met 
een paar man die ene koe zijn gaan ophalen, via de 
Geinbrug? Met recht: "Een brug te ver!" 
Waar ik aan moet denken? Aan het middeleeuwse 
verhaal van de twee koningskinderen. U weet het: ze 
zijn smoorverliefd, maar kunnen niet bij elkaar 
komen, want het water tussen hen in is te diep! 
Hier is de Hollandse IJssel te diep. Echte 
overeenkomsten zie ik niet. 'k Ben geen dier-
psycholoog en weet dus niets van koeieliefde en zo 
iets meer! 

Laatste traject 

Praktisch al maar rechtuit tot aan het eeuwenoude 
café "De Zwaan" en dan linksaf het Sluisje en de 
Nedereindseweg op: de enige weg om op de 
Galecopperdijk te komen. Deze heel oude weg loopt 
vanaf de Nedereindseweg praktisch kaarsrecht tot 
aan hotel "De Hommel" in Utrecht (op een kaart 
nagemeten ongeveer een kilometer of zes). Na zo'n 
anderhalve kilometer is Hendrik bij het toegangshek 
van zijn nieuwe huurboerderij, "Vee- en Bouwlust". 
Het zware hek scharniert aan twee stevige, 
eikehouten palen, diep in de grond geplant. 

Ligging van de boerderij 
Die ligt helemaal in het zuidelijkste deel van de 
gemeente Oudenrijnz). De nu nog bestaande, maar 
één meter brede Galesloot, vormt de grens met de 
gemeente Jutphaas. De oostelijke afscheiding van het 
erf wordt door de Galecopperdijk gevormd'). 

Eigenaar "Vee- en Bouwlust" 
Had u misschien nog iets over de gebouwen 

Is er voor de nacht gemakkelijker aan hulp te komen 
dan voor de dag? Weet ik niet. Blijven - onder 
andere - koeien in het donker van de nacht wat 
dichter bij elkaar dan bij een heldere hemel? Zie het 
vervolg van dit relaas! Het is in ieder geval zeker, dat
de koeien op het laatste "moment" nog gemolken 
moeten worden. Dat vraagt óók tijd en dan het 
formeren van heel de stoet, waarbij niets en niemand 
mag worden vergeten! Ik geef het u te doen! 
Dus: reizen in de late avond of in de (voor-)nacht! 

Route 

Men zegt, dat er veel wegen naar Rome leiden. Dat 
zal misschien wel waar zijn, maar laten wij dan voor 
één keertje eens dwars liggen. Dan beweren we, dat er 
eigenlijk maar één weg van IJsselstein naar Jutphaas 
voert. Heel zeker zal boer Van Bemmel van die 
(kortste) weg gebruik hebben gemaakt. Wilt u 
volgen? Van de Achtersloot zo gauw mogelijk 
"doorsteken" naar de IJsseldijk; die dijk volgen, de 
IJssel even laten schieten en hem weer opzoeken ter 
hoogte.van de nog steeds bestaande Rijpickerwaard' 
(het huidige dierenasiel). De IJssel aan uw 
rechterhand laten. Dan met de haakse linkse bocht 
van de weg meedraaien en bijna rechtdoor, helemaal 
tot in Jutphaas. Bovengenoemde bocht in de weg is 
niet meer. Die is in de zeventiger jaren soepel en sierlijk 
bijgebogen. 

"Rechtlijnige" koe 

Was die mooie ronding van de weg er in 1887 ook 
maar geweest! Want wat geschiedt tijdens deze 
voetreis naar Oudenrijn via Jutphaas? Er is een van 
de koeien, die de bocht niet helemaal goed neemt. 
Beter gezegd: ... die de bocht helemaal niet neemt! 
Ligt de snelheid voor deze haakse bocht te hoog, 
zodat de koe de bocht onmogelijk kan nemen? Is dit 
dier wellicht anti-links georiënteerd? Is de koe 
misschien heel principieel en heel consequent 
rechtlijnig? Maar één richting kennend, dat is de eigen 
richting? Dat weet ik niet helemaal zeker. 't Is ook al 
eventjes geleden! 
Wel is bekend, dat dit ene dier ijzig onverstoorbaar 
de "oude" richting aanhoudt, haar reisroute naar 
Jutphaas alleen denkt te kennen en rechtdoor de 
Geinbrug oversteekt'). Hier hebt u een koe, 
misschien rechtlijnig in 
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willen weten? Wat wij weten, willen wij wel aan 
u kwijt. Daar komt het! 
Als u de foto op blz. 17 bekijkt, in mei van het vorig 
jaar genomen, dan ziet u vóór u één massale gevel. 
Enig idee van de totale breedte? Ongeveer 29 meter: 
het is een kniesoor, die op een paar centimeters let! 
Helaas bedriegt de schijn, ook hier zelfs! Het is 
namelijk niet één doorlopende gevel: de heer Van 
Bemmel, Gerrit, mijn zegsman, laat in de tweede 
helft van de jaren dertig van twee gevels één maken. 
Dan krijg je zo iets! Nog iets meer over de twee 
gevels? Wel: links op de foto ziet u achter de 
voorgevel van het zomerhuis het achterhuis en met 
veel moeite kunt u achter de bebouwing rechts ook 
een achterhuis ontwaren (zo'n constructie, in een T-
vorm gebouwd, heet wel eens "dwarshuis"). Door 
deze twee "huizen" met elkaar te verbinden, komt de 
heer Van Bemmel aan de genoemde kolossale 
breedte (je hebt een fiets nodig om de afstand te 
overbruggen). 

Zomerhuis 

Zullen we links beginnen met de verdere be-
schrijving? Dit is het zomerhuis. De ruimte, die in 
de zomer wordt bewoond, wanneer de koeien dag en 
nacht in de wei zijn. Vóórin wordt onder andere kaas 
gemaakt, 's morgens en 's avonds; het werk voor 
moeder de vrouw. 
Daar is ook het "waterfornuis", waarmee water heet 
gestookt wordt: de kaasbereiding vergt heel wat 
water èn het "gereedschap", dat hiervoor gebruikt
wordt, moet weer schoongemaakt worden;
tweemaal op een dag dus. En vanzelfsprekend krijgt
de kaasmakerij, het "wringhuis", ook telkens een
goede beurt. Hygiëne, een moeilijk woord om te 
schrijven, wordt hier ook al toegepast! 
Wat u in dit spoelhuis ook vindt? De bakoven. 
Boeren bakken liefst van hun eigen meel (dan weet je 
wat je hebt). Ze hebben ook hun eigen brandstof: het 
hout, onder andere gehakt van de houtwallen rondom 
het land. Achter dit "voorhuis" dus de schuur: de 
verblijfplaats voor varkens (zes hokken) en van het 
jongvee (zo'n twintig stuks). Alléén jong vee, is 
mij toegefluisterd: varkens en melkvee mogen niet 
bij elkaar in één ruimte (wat goed, hè?). 
Gezien de stenen van zomerhuis en boerderij zijn 
beide gebouwen waarschijnlijk even oud (zie 
beneden). 

De tussenbouw 
 
Eind dertiger jaren dus als verbindingsstuk aangebracht 
tussen de beide bestaande gebouwen: laagbouw met 
één groot raam en één normale deur. Voor diverse 
doeleinden gebruikt. Nu nog voor de wasmachine 
bijvoorbeeld en als (nette!) bergruimte. 

Boerderij 

Helemaal rechts dus de "oude" boerderij. Om daar 
meteen maar op door te gaan: kunt u zien hoe oud dit 
pand is? Het grote raam links doet niet mee! Wat zou u 
denken van ruim 200 jaar? 
Bewijs: op een avond neemt de heer Van Bemmel 
mij mee en laat mee een "inscriptie" zien in één van 
de stenen van de voorgevel. En wat staat er, met 
enige moeite te ontcijferen? "A.P. 1787". 
We geloven onze gids, wanneer hij beweert, dat er 
op elke hoek net zo'n steen te zien is: we moeten hem 
vaker geloven, anders zijn we nergens! 
Het gaat telkens om één steen van het normale formaat. 
Met een scherp voorwerp moeten er echt met 
behoorlijk veel moeite de genoemde zes symbolen in 
de stenen zijn ingekrast. Ouderdom dus 206 jaar 
precies! 

A.P. 1786 

Het jaartal is wel duidelijk, denk ik: het bouwjaar van 
heel de boerderij. Maar nu de initialen "A.P.". Ook 
daar weet de heer Van Bemmel iets interessants van 
te vertellen. De beide letters staan voor de naam 
"Anton Pauw". En wie is deze mijnheer Pauw dan 
wel? Naar alle waarschijnlijkheid pachter en geen 
eigenaar van de boerderij. 
 
Vervolg: zie volgend nummer. 

Aantekeningen 
1. De Geinbrug, waar de eigenwijze koe op haar eentje in de 

nacht overheen wandelde, was niet de boogbrug, die tot 
1905 dienst deed. Maar het was haar opvolger, 
een klapbrug: voor ƒ 6.290, - gebouwd door de firma 
Bernard in Haarlem. 
Op 27-9-1978 hield deze brug op met haar dienstverlening 
en werd daarna gesloopt. Haar vervangster was en is de 
nieuwe Geinbrug, een paar honderd meter 

verder gelegen in de richting van Nieuwegein. Daardoor 
kregen de Roerdomplaan en de Parkhout een goede 
verbinding. Het was op 14-9-1978. 
In 1990 werden bewoners ten oosten van de IJssel uit 
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phaas. Want die krijgt er van Oudenrijn wel het gedeelte 
bij van de Galesloot tot aan de snelverkeersweg, maar 
verliest op diezelfde dag een flink deel van haar 
grondgebied, dat in de gemeente Utrecht lag. Onder 
andere Westraven, Hoograven en Laagraven. Of Jutphaas 
aan grondgebied zoveel armer werd, ik geloof het niet; 
maar het raakte ten naaste bij twee derde van zijn 
inwoners kwijt. En dat was niet mis! 

3. De Galecopperdijk is een heel oude verbindingsweg tussen
Jutphaas en Utrecht. Hij liep bijna kaarsrecht van de
Nedereindseweg tot aan hotel "Den Hommel" (nu Ibis-
hotel, Bizetlaan no. 1) ongeveer zes kilometer lang. In
Utrecht liep hij ten oosten van het huidige "Voorhoevehuis"
en de woning van dr. J.N. Voorhoeve en zou hij (nu)
gelopen hebben ten westen van het Oudenrijnziekenhuis. 
Zover is het niet gekomen: er zijn een paar amputaties 
gepleegd. Allereerst kwam er in 1936 het Amsterdam-
Rijnkanaal en sneed een stuk van de weg af. Een paar jaar 
later werd de autosnelweg, de A12, aangelegd. Dat kostte 
hem een grote lus, waardoor er vanuit Utrecht en de 
Galecop toch nog een mogelijkheid van verkeer overbleef. 
De naam "Galecopperdijk" komt u ten noorden van de A12
niet meer tegen. Ten westen van het kanaal heet hij nu de 
Groenewoudsedijk; ten oosten ervan ligt het 
Kanaleneiland (Noord). Helaas mist u de naam 
gedeeltelijk ook aan de zuidzijde van de weg; in de 
gemeente Nieuwegein dus. Door de nieuwe uitbreiding 
wordt de dijk aan weerszijden bebouwd; komt in de 
muziekbuurt te liggen. Jammer genoeg heeft men niet 
ingezien, dat je de naam van een eeuwenoude weg gewoon 
moet handhaven, ook in een nieuwe wijk. Toch wel gebrek 
aan eerbied voor de historie! U leest ntí van een Duetlaan 
en een Klarinetlaan. Jammer, jammer! 
't Is een pracht laan geweest, vooral onder de gemeente 
Jutphaas: hoog geboomte, dat niet werd gesnoeid en 
daardoor 's zomers veel schaduw bood. 'k Heb iepen, 
linden en platanen horen noemen. Maar óók de iepziekte, 
veroorzaakt door de iepespontkever: de iepen stierven op 
den duur af door uitdroging. In de oorlogsjaren en vooral 
in de hongerwinter verdwenen ook heel wat (grote) bomen:
geen kevers, maar mensen waren de daders! U weet het al:
de brandstof was schaars. Wat kon je dan al beter doen 
dan bomen van de gemeenschap gaan kappens Eerst werd 
er zo nu en dan een boom uit de rij gemist, maar in één 
nacht was praktisch heel de weg boomloos! De bewoners 
van het Kerkveld waren daar heel erg goed in, heb ik me 
laten vertellen. Die bleven soms ook wat dichter bij huis: 
van de twee rijen linden en platanen op het Kerkveld 
hebben er in totaal zes bomen de winter overleefd. 
De boeren waren de minst schuldigen. Weet u waardoor? 
Zij hadden rondom hun erf nog wel het een en ander aan 
hout staan. 

hun isolement bevrijd. Na 12 jaar kregen ze een houten 
voetgangersbrug. 

2. Grenswijziging met Oudenrijn, de rijkste gemeente van de 
provincie Utrecht. De gemeente Oudenrijn is altijd een 
rijke gemeente geweest; een forensengemeente. Elk jaar 
weer konden ze de boeken met een batig saldo afsluiten. 
Hondenbelasting, personele belasting en straatbelasting 
bijvoorbeeld, waren daar totaal onbekende begrippen. 
Waterleiding en aansluiting op het elektrisch net kende 
men in Oudenrijn al vrij vroeg. De boerderij van de heer 
Van Bemmel werd in 1937 op het elektriciteitsnet 
aangesloten. De zeker nu bekende boerderij "De 
Blokhoeve", hemelsbreed 1.100 meter naar het oosten 
liggend, valt netjes buiten de prijzen: die lag op het 
grondgebied van de gemeente Jutphaas. Op 8 oktober 
1953 werd de wet aangenomen 'tot de wijziging van de 
gemeente Utrecht en de randgemeenten'. Daarbij werd 
bepaald, dat de gemeenten Oudenrijn en Veldhuizen 
werden opgeheven en opgedeeld onder de aangrenzende 
gemeenten. Alles met ingang van 1 januari 1954. 
De grens tussen Jutphaas (en Veldhuizen) en Oudenrijn 
loopt tot 48 jaar geleden vanaf de Stenenkamer, aan het 
einde van de Nedereindseweg, in oostelijke richting tot 
voorbij de Galecopperdijk. Het eerste stuk van die grens 
wordt gevormd door de IJlandse wetering, tot aan de nu 
nog bestaande "Rijnesteinsche Steeg". 
Dan is de Galesloot de grens (tot aan de Galecopperdijk); 
nog verder naar het oosten is het de Bloksteeg, die als 
grens dient (U hoort er ook de "Blokhoeve" in?). Tot slot 
wordt het de Dwelfsloot, die naar het noorden gaande de 
grens met Westraven uitmaakt, dat tot 1954 nog 'bij 
Jutphaas hoorde (het gemeentekaartje van Hugo Suringar 
van 1867 schrijft abusievelijk Duelfsloot). , . 
Met ingang van 1 januari 1954 verdwijnt de kleine ge-
meente Veldhuizen helemaal van de kaart (reikend tot de 
Stenenkamer). Wat Oudenrijn nog overhoudt na het 
afstaan van een groot deel van haar gebied aan Utrecht en 
Jutphaas, gaat naar de al bestaande gemeente Vleuten. 
Deze gemeente gaat door annexatie van de gemeenten 
Haarzuilens, Veldhuizen en delen van Oudenrijn voortaan 
verder leven onder de naam Vleuten-De Meern. 
Vanaf 1 januari 1954 bestaat óók de gemeente Oudenrijn 
niet meer. Wat er nog van over is, weet u: de naam van het
verkeersplein. Maar wat u misschien niet weet: het oude 
gemeentehuis van Oudenrijn staat nog recht overeind. Het 
is tegenwoordig een prachtig woonhuis, anders dan anders, 
zo van buiten gezien; wondermooi wit geschilderd. 
Dit gebouw ligt aan de Rijksstraatweg, aan de zuidkant 
natuurlijk en ook ten zuiden van het riviertje, de 
Oudenrijn (want dit water vormde de grens met de ge-
meente Vleuten). Het adres is nu: no. 74. Dit is ook een 
fatale datum voor de gemeente Jut 
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VAN "MONUMENT IN BEELD" NAAR "NIEUWEGEINSE 
MUSEUMSCHATTEN" 
door Piet Daalhuizen 

Vanaf januari 1987 is in "Cronyck de Geyn" de rubriek "Monument in 
beeld" gepubliceerd, waarin telkens de aandacht is gevestigd op een 
monument in Nieuwegein. Hoewel echt niet alle monumenten in die tijd 
de aandacht in de rubriek hebben gekregen, wordt het na vijf jaren tijd om 
wat anders te gaan brengen. Eén lustrum is genoeg! De rubriek, die er 
voor in de plaats komt, heeft de titel "Nieuwegeinse Museumschatten". 
Daarin zal telkens een museumstuk worden beschreven, dat over 
Nieuwegein gaat en dat ergens in een museum aanwezig is. Niet alleen 
stukken van ons eigen Historisch Museum 

  

Nieuwegein zullen beschreven worden, maar ook opvallende stukken van andere musea. U wordt 
uitgenodigd om, met ons mee te denken en ons tips te geven over door u elders "ontdekte" 
stukken. 
Hierna het eerste artikel in de nieuwe reeks. 

Later werden zijn landschappen en rivierge-
zichten veel levendiger "ingekleurd". 
In Groot-Brittannië, in het "Holburne Museum", 
hangt een werk van Salomon van Ruysdael, dat 
ons herinnert aan zijn werkperiode in 
Vreeswijk. 
Het "Holburne Museum" is gevestigd in één van 
Engelands' mooiste steden, Bath in Avon. Het 
museum heeft een prachtige verzameling 

Gezicht op Vianen vanuit Vreeswijk. Salomon van Ruysdael 
(1600-1670), Holburne Museum, Bath. 

Salomon van Ruysdael in Groot-Brittannië 
Salomon van Ruysdael is de oom en leermeester 
van Neerlands' meest bekende landschaps-
schilder Jacob van Ruysdael. Salomon is om-
streeks 1600 geboren en - ook weer "om-
streeks" - 1670 overleden. Zijn werk is in 
belangrijke mate beïnvloed door Jan van 
Goyen. Vooral in zijn vroegst bekende werken 
gebruikte hij veelvuldig de bruine en grijze 
kleurschakeringen, die ook in het werk van Jan 
van Goyen kenmerkend zijn. 
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en de sluisingang werd zeer belemmerd door 
een forse zandbank, die zich pal vóór de sluis 
had gevormd. De bossage midden op het 
schilderij is mogelijk die zandbank, die na vele 
jaren tot een begroeid "eiland" is geworden. In 
1654 werd de situatie voor de Vreeswijkse sluis 
verbeterd; de zandbank werd doorgraven en op 
die plek bouwde men de "buitenkolk". Dat is 
het deel van de sluis voorbij de grote brug, ten 
zuiden van de Molenstraat/Lekstraat. 
Bij deze bespiegeling moeten we wel vraagte-
kens plaatsen bij de geschilderde bospartij en 
het verdere landschap op de voorgrond. In die 
tijd immers was het huidige Raadhuisplein 
bebouwd met imposante panden, waarin onder 
meer het "Verlaat of Rechthuys" was 
gevestigd. 
Heeft de schilder zijn fantasie laten werken of 
zag het buitendijks land omstreeks 1650 er 
werkelijk zo uit? Het zal een vraag blijven. 
Ondanks dat kan worden vastgesteld, dat het 
schilderij in Groot-Brittannië een brok histo-
rische informatie bevat! 

zilver en porselein, ook uit de Nederlanden
van de Gouden Eeuw. Daarnaast een omvang-
rijke verzameling van Hollandse schilder-
kunst. 
 
Eén schilderij in het museum trok onze bij-
zondere aandacht; een werk van Salomon van 
Ruysdael uit omstreeks 1650. De titel van het 
doek is: "River scene with fishermen and
boats". (Riviergezicht met vissers en schepen) 
De gids in het museum vertelt, dat het doek een 
gezicht voorstelt op de stad Vianen, gezien 
vanuit het dorp Vreeswijk. Salomon van 
Ruysdael heeft zijn schildersezel geposteerd
langs de Lek in Vreeswijk en het doek geeft
ons een idee van de stad Vianen, maar ook van 
de situatie in Vreeswijk in het midden van de 
zeventiende eeuw. 
Naar onze mening schilderde Salomon van 
Ruysdael dit doek op of nabij het Raadhuis-
plein. Rechts zijn de vissers met hun bootjes te
zien en dat zou heel goed de plek kunnen zijn,
waar de Vaartserijn uitkomt op de Lek; bij de 
Oudesluis in Vreeswijk. 
Die sluis kende in 1650 nog maar één sluiskolk
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De Utrechtsche 
Courant van 5 
november 1955: 

MELKVLOED 
JUTPHAAS. 
GLIJDENDE  
AUTOBUSTORPE-
DEERDE EEN 

TRANSPORTCARRIER. - JUTPHAAS. 
Vrijdagmorgen stond de heer C. VENDRIG 
met zijn motorbakfiets beladen met melkbus-
sen, melkflessen en eieren, ter hoogte van het 
gemeentehuis, in de HERENSTRAAT. Het 
vehikel stond aan de rechterkant van de weg. 
Een autobus van de "TWEE PROVINCIËN", 
die in de richting Utrecht reed, moest 
afremmen voor een tegenligger. Tengevolge van 
de gladheid van de weg begon de autobus 
echter te glijden. De chauffeur trachtte nog de 
bakfiets te ontwijken door zijn stuur naar 
links te gooien, maar het mocht niet baten. De 
bus ramde het stilstaande tránsportvoertuig, 
dat aan de achterzijde zwaar werd beschadigd, 
terwijl de bussen en flessen met hun kostelijke 
inhoud, evenals de eieren over de weg werden 
geslingerd. De heer VENDRIG, die juist een 
kleine reparatie aan zijn bakfiets uitvoerde, 
kwam er zonder verwondingen af, terwijl ook 
in de bus geen slachtoffers waren. 
8 november 1955: 
JUTPHAAS. - R.K. VERKENNERS VIEREN 
LUSTRUM. - Zondag herdachten de 

  

verkenners en welpen van JUTPHAAS het 10jarig 
bestaan van de JAN VAN HOOF-groep. De dag 
werd ingezet met het bijwonen van een H. Mis, 
waaronder alle verkenners en welpen 
communiceerden. Daarna volgde een feestelijk 
ontbijt. 

Des avonds werd de viering besloten met een 
bijeenkomst, geheel verzorgd door de welpen en 
verkenners met hun leidsters en leiders. De 
belangstelling voor deze avond, welke in zekere zin 
ook als propaganda was bedoeld, was 
overweldigend hetgeen een hoopvol teken mag 
worden genoemd voor de toekomst van de Jutphase 
verkennersbeweging. Op deze avond waren o.a. 
ook aanwezig de verschillende oud-aalmoezeniers, 
kapelaan CARRÉ, die destijds de verkennerij in 
JUTPHAAS mede heeft opgericht, en kapelaan 
MOLTHOF. Verder de districts-aalmoezenier en 
de commissarissen van de welpen en verkenners. 
Van burgemeester HAMERS en kapelaan 
MISDORP was bericht van verhindering 
binnengekomen. Ook pastoor DE BUIN woonde de 
gehele avond bij. Na het welkomstwoord door de 
aalmoezenier, kapelaan VAN'T ENDE, kreeg 
hopman VAN MOURIK het woord, die de 
geschiedenis van de JAN VAN HOOF-groep 
schetste. Hij bracht dank aan allen die hadden 
meegewerkt aan de opbouw en de instandhouding 
van de groep. Namens de gidsen werd een zelfver-
vaardigd bloemstuk aangeboden. 

IN 

piet

piet
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OPEN DAG HISTORISCH MUSEUM 

Op zaterdag 9 mei 1992 wordt er van 10.00 uur tot 16.00 uur in en om het 
Historisch Museum Nieuwegein een open dag georganiseerd. 

Tijdens deze open dag zullen de diverse werkgroepen van de Historische 
Kring zich presenteren.

Door middel van demonstraties en tentoongestelde materialen laten de 
werkgroepen van de Historische Kring zien, waarmee zij zich bezig hou 

den.
Voor de kinderen worden er diverse activiteiten georganiseerd, zodat zij op 

een speelse wijze kennis kunnen maken met "historisch onderzoek". 
In het museum is er diezelfde tijd een tentoonstelling in het kader van 
"Honderd jaar Merwedekanaal" en één gewijd aan kasteel Rijnhuizen. 
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Lidmaatschap Historische Kring Nieuwegein f  27,50 per jaar. 
Losse nummers Cronyck de Geyn f  7,50 
 
Openingstijden Historisch Museum Nieuwegein: 1 
oktober-31 maart 14.00-16.00 uur 1 april-30 
september 13.00-17.00 uur 



 
Vreeswijk, de Vaartse Rijn en de Koninginnensluis.
door J. Schut 

Op 4 augustus 1992 is het honderd jaar geleden, dat het Merwedekanaal en de Koningin-
nensluis te Vreeswijk officieel in gebruik werden genomen. 
Door de overheid, door belanghebbende schippersorganisaties en door particuliere instanties 
worden gedurende het hele jaar 1992 diverse activiteiten ontplooid om dit eeuwfeest niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan. 
Ook het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein en de redactie van' Cronyck de Geyn' 
zullen in de komende maanden de aandacht vestigen op het jubilerende kanaal. Gedurende de 
zomermaanden wordt in het Museum een expositie gehouden, waarbij het Merwedekanaal en 
de Koninginnensluis centraal staan. Ook bij diavoorstellingen zal aan sluis en kanaal aandacht 
worden besteed. 
Een andere activiteit bestaat uit de gewijzigde heruitgave van het artikel 'Vreeswijk, de 
Vaartse Rijn en de Koninginnensluis', indertijd gepubliceerd in 'Cronyck de Geyn', januari 
1982, 4e jaargang no. 1. 

In onderstaand artikel wordt ingegaan op de 
band met het dorp Vreeswijk, de Vaartse Rijn en 
de Lek. De nadruk komt daarin te liggen op de 
bouw van de Koninginnensluis en de voorhaven 
ervan. 

zijtak van de Oude Rijn verbonden. 
Oorspronkelijk liep de scheepvaart- en han-
delsroute van de stad Utrecht via de Oude Rijn 
naar Wijk bij Duurstede. Aan het begin van de 
twaalfde eeuw was deze route niet meer toerei-
kend. 
In 1148 werd de waterloop vanuit de stadsgracht 
van Utrecht naar Jutphaas niet alleen verdiept en 
verbreed, maar tegelijkertijd doorgetrokken naar 
Het Gein. Daar stond dit water in verbinding met 
de Hollandse IJssel, die op zijn beurt bij het 
Klaphek - toen Hoppenesse genaamd - in de Lek 
uitmondde. Wel was in het nieuw gegraven 
gedeelte bij Het Gein een dam gelegd, zodat 
daar de goederen moesten worden 
overgeladen.2) 

Het dorp Vreeswijk heeft zijn bestaan en ont-
wikkeling van oudsher te danken aan de water-
wegen de Lek en de Vaartse Rijn. Die hebben tot 
diep in de twintigste eeuw hun stempel
gedrukt op de opkomst en de bloei van het eco-
nomische leven van het dorp. Het was immers 
het scheepvaartverkeer, dat niet alleen vertier
en leven in het rivierdorp bracht, maar de 
inwoners bovenal een zekere bron van inkom-
sten verschafte. De ontwikkeling van het dorp 
liep dan ook parallel met de ontwikkeling van 
het scheepvaartverkeer door de Vaartse Rijn en de 
Lek. 
Voor we verder een paar woorden wijden aan
de belangrijke levensader van Vreeswijk, de 
Vaartse Rijn (ook wel Keulse Vaart en Merwe-
dekanaal genoemd), is het nodig iets te zeggen
over de rivierenloop in de omgeving van de stad 
Utrecht gedurende de middeleeuwen. 
 
De Vaartse Rijn was van oorsprong een heel 
oude tak van de Oude Rijn'), die van Wijk bij 
Duurstede - toen Dorestad genaamd - via 
Vechten, Utrecht en Woerden naar Zwammerdam 
stroomde. 
Bij Vechten, een buurtschap tussen Utrecht en 
Bunnik, heeft de Oude Rijn een zijtak gehad, 
die in zuidelijke richting langs Wiltenburg, De 
Koppel, Raven en De Liesbos naar Jutphaas 
stroomde. Vanuit Tolsteeg, nu een stadswijk
van Utrecht, waren de stadsgrachten ter hoogte 
van de Liesbos, door een smal water met die 

De stad Utrecht heeft altijd grote waarde 
gehecht aan goede water- en vaarwegen. Ze 
had daarvoor een aantal redenen, waarvan de 
onderstaande de belangrijkste waren: 
 
a. In de eerste plaats waren er handelspolitieke 
belangen 
 
b. In de tweede plaats waren goede waterwe-
gen ook van levensbelang voor de waterhuis-
houding van de stad Utrecht. 

Handelspolitieke belangen 

Zowel het nationale handelsverkeer van noor-
delijk Nederland met het zuiden van Nederland, 
als het internationale verkeer, met name van 
Amsterdam naar de grote steden in Duitsland, 
vond voor een niet onaanzienlijk deel plaats 
via de stad Utrecht. Ook de handelsroute van de 
Denen, Zweden en 
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Noren naar de landen van Zuid-Europa liep tij-
dens de middeleeuwen via de Zuiderzee, de 
Vecht en de stadsgrachten van Utrecht naar Lek 
en Rijn. Het is duidelijk dat Utrecht, liggend aan 
die belangrijke handelsweg, daarvan de 
economische vruchten plukte. 

Waterhuishouding van de stad Utrecht 

Voor de eigen waterbehoefte waren de inwoners 
van de stad afhankelijk van het grachtwater. De 
grachten fungeerden niet alleen als belangrijke
vaarroute. Het water van de Utrechtse grachten
was voor de eigen huishoudelijke en industriële 
watervoorziening van even groot belang. 
Daar kwam bij, dat eventuele branden ook be-
streden moesten worden met het grachtwater.
Eén en ander maakt duidelijk, dat de stad 
Utrecht kosten noch moeite wenste te sparen
voor het behoud van goede verbindingen met 
Nederlands grootste rivieren. 

voortdurende wateroverlast toeschreef aan de 
Hollandse IJssel. 
Uiteraard was de stad Utrecht over die afdam-
ming niet erg te spreken. Er dreigde een 
belangrijke bron van inkomsten verloren te 
gaan. Utrechts vroede vaderen gaven opdracht in 
allerijl een nieuw kanaal te graven vanuit 
Jutphaas in de richting Vreeswijk. Het is het 
gedeelte vanaf de huidige Henkelfabrieken naar 
Vreeswijk. Op onderstaand kaartje is die route 
aangegeven. 

Vaarroute van Utrecht naar de Lek vanaf het jaar 1288 tot 
1373. 
Door de auteur enigszins aangepast. 

Utrecht had zo de verbinding met de Lek her-
steld. Ook de nieuw gegraven vaart werd door 
een dam van de Lek gescheiden. Deze dam heeft 
waarschijnlijk gelegen in de omgeving van de 
huidige Wiersdijk, waar zich een natuurlijke 
verhoging in het terrein bevond. Door een smal 
water (mogelijk een deel van de Zandveldse 
wetering) bereikte men de Lek. Voor het op-
peil-houden van de grachten was Utrecht verder 
aangewezen op het water van de Vecht. 

Toen het kanaalvak Jutphaas-Vreeswijk in 1288 
in gebruik werd genomen, was dit in eerste 
instantie een aanmerkelijke verbetering ten 
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Vaarroute van Utrecht naar de Lek tot het jaar 1285. 

Het is Floris V, graaf van Holland, die in 1285
Utrecht een zware economische slag toebracht 
door de Hollandse IJssel bij het Klaphek af te
dammen. Hij deed dit, omdat Holland zijn 



 

Ter bescherming van de sluizen bouwden de 
gilden van Utrecht een `blokhuis' met de naam 
Gildenborg. 

....ende tymmerden eenen toorn op die Uter-
dijck, daer sy die slusen mede bescermen wouden 
voir haer vianden, dat men se niet vernielden, 
ende noemdent GILDENBORG, want die 
Ghilden van Utrecht dedent Tymmeren....' 3) 

V
atot 1892. 

Door de bouw van de sluizen kon niet alleen 
opzichte van de oude route langs Het Gein en een grote belemmering in de vaarroute, de dam 

Maar het scheepvaartverkeer nam toe; ook 
kwamen er grotere schepen. Nog geen honderd 
jaar later was de `nieuwe vaart' reeds te smal en 
had onvoldoende diepgang. Een bijkomend 
probleem was, dat de bedding van de Lek zich in 
die periode had verplaatst in de richting van 
Vianen. Als gevolg daarvan werd de scheepvaart 
enorm belemmerd. In 1373 werd de hele 
vaarroute vanaf Utrecht tot de Lek op 
stadskosten uitgebaggerd, verdiept en verbreed. 
Tegelijkertijd werd ook de dam bij de Wiersdijk 
opgeruimd en vervangen door een 
sluizencomplex, direct aan de monding van de 
Vaartse Rijn, die tot in de Lek werd 
doorgetrokken. 

bij de Wiersdijk, weggenomen worden, maarde bochtige Hollandse IJssel. 
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Het blokhuis Gildenborch; 19e eeuwse lithografie door P.W. van de Weyer naar een ouder voorbeeld. 



 
in 1481 nog gunstig af met Vreeswijk en het 
blokhui s, anders ging het in het jaar daarop. Met 
een legermacht van meer dan 12.000 soldaten 
onder leiding van Joost Lolling, werd 
Gildenborg aangevallen. Hierbij gebruikte men 
het zwaarste oorlogsmaterieel. Er werden kogels 
afgevuurd met een diameter van meer dan 25 
cm. De Utrechtse bemanning van het blokhuis 
zag in, dat verzet nutteloos was en gaf zich over 
onder voorwaarde van een vrije aftocht. Ze 
lieten daarbij veel munitie en proviand achter in 
het blokhuis. Gildenborg werd door de 
Hollanders leeggeroofd en met de grond gelijk 
gemaakt. Het puin verdween in de sluiskolk en 
het hout werd meegenomen naar Holland. Ook 
de Vreeswijkse bevolking had enorm geleden 
onder dit oorlogsgeweld: huizen waren 
geplunderd en in brand gestoken. En en ander had 
tot gevolg, dat de in 1458 aangelegde haven (die 
in 1478 nog was uitgebaggerd) en de in 1472 
verbrede en verdiepte Vaartse Rijn, onbruikbaar 
waren geworden .4) Nadat de Hollanders 
vertrokken waren, werd met alle macht begonnen 
aan het herstel van de sluizen en de herbouw van 
het dorp. De hiervoor benodigde gelden moesten 
woo- 

Utrecht kon door de sluisdeuren in Vreeswijk 
meer of minder te openen, het waterpeil in zijn 
grachten enigszins regelen. 
De bouw van Gildenborg werd niet overal met 
instemming begroet. De heren van Vianen zagen 
in Gildenborg een regelrechte bedreiging van 
hun veiligheid en handelsverkeer. Nadat ze de 
Hollanders hebben weten te overtuigen van de 
dreiging, die van het Vreeswijkse blokhuis zou 
uitgaan, werd Gildenborg een jaar na de 
voltooiing belegerd. Zonder al te veel moeite 
viel het blokhuis in handen van de Hollandse 
troepenmacht, die er een bezetting in nestelde. 
Kort daarna werd Gildenborg door de Utrechtse 
troepen heroverd. 
De onderhandelingen die daarop volgden, 
resulteerden in een vredesverdrag. Ruim een 
eeuw bleef het betrekkelijk rustig rond Gildenborg, 
de sluizen en het dorp Vreeswijk. Het zijn de 
Hoekse- en Kabeljauwse twisten, die omstreeks 
1480 de Nederlanden verscheurden. Ook 
Vreeswijk kreeg van die strijd zijn deel. 

Vanwege de belangrijke strategische ligging
van het dorp, werd Vreeswijk in 1481 en 1482
door de Hollandse troepen belegerd. Liep het 
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(Rijksarchief Utrecht. Top Atlas no 1028'). 



 
den opgebracht door de verhoging van de 
accijns op bier en sterke drank. 
 
Een aanzienlijke verandering van het sluizen-
complex was in 1562 uitgevoerd. De bedding van
de Lek had zich opnieuw in de richting van
Vianen verplaatst. Besloten werd vóór in de
bestaande sluis een tweede schutsluis te bou-
wen. Door het sluizencomplex als het ware te
verlengen tot in de hoofdstroom van de Lek,
konden de schepen de Lek gemakkelijker open
afvaren. Bovendien was de oude binnenkolk nu
beter beschermd tegen hoge waterstanden van de
Lek. Een niet onaanzienlijk voordeel was ook,
dat toen trapsgewijs geschut kon worden. 
Een belangrijke verbetering van de vaarweg 
naar Vreeswijk was ook de verbreding en de 
verdieping, die in 1604 plaatsvonden. Een halve 
eeuw later verving de stad Utrecht de stenen 
boogbrug over de sluis door een ophaalbrug. 
Ook dat betekende een belangrijke vooruit-
gang voor het scheepvaartverkeer. Rond 1750 
was de Vaartse Rijn door de toename van het 
aantal schepen en hun tonnage opnieuw aan 
verbreding en verdieping toe. Vanaf 1754 volgden 
regelmatig baggerwerkzaamheden, die de 
vaarroute op de gewenste diepte moesten 
houden. 

Handelsverkeer van Amsterdam 

Hiervóór hebben we aangehaald, dat de 
scheepvaartverbinding Utrecht-Vreeswijk niet 
alleen van lokaal belang was. Ook Amsterdam 
had namelijk veel interesse voor goede verbin-
dingen met de grote rivieren van Nederland. Vóór
het jaar 1822 konden alleen heel kleine schepen 
vanuit Amsterdam binnendoor de Vecht 
bereiken. Grote schepen waren genoodzaakt via 
de Zuiderzee naar Muiden te varen om daarna de 
Vecht verder te volgen. Nadat ze waren 
binnengeschut, konden ze doorgaan naar de in 
1609 gebouwde Woordsluizen in Utrecht, waar 
de schepen weer geschut moesten worden. Een 
dergelijke procedure volgde ook in de sluis bij 
Vreeswijk, voordat eindelijk de Lek bereikt 
werd. Het is duidelijk, dat deze bochtige, 
smalle en omslachtige waterweg voor 
Amsterdam verre van ideaal was. 
Wel hebben de stad Utrecht - en later ook de
Staten van Utrecht - gedurende vele eeuwen
kosten noch moeite gespaard de Vecht en de
Vaartse Rijn bevaarbaar te houden, maar voor 

het Amsterdamse handelsverkeer was en bleef de 
route een handicap. 
Tijdens de Bataafse Republiek kwam het traject 
van Utrecht naar Vreeswijk in beheer en 
onderhoud van het rijk. Alleen van dat laatste 
kwam niet veel terecht. Toen dit gedeelte in 
1819 aan de provincie Utrecht werd overgedragen 
was het totaal verwaarloosd. Ook het 
sluizencomplex in Vreeswijk, dat gedurende de 
Bataafse Republiek in handen van de stad Utrecht
was gebleven, bevond zich in slechte staat. Grote 
stukken sluismuur waren afgebroken en in de 
sluiskolken gevallen, waar ze een regelrechte 
bedreiging voor de scheepvaart vormden. 
Er was toen al vele jaren tussen het rijk en de 
gemeente Utrecht onderhandeld over het herstel 
van de sluizen. De overheid verlangde van 
Utrecht, dat het de vervallen sluis zou opruimen 
en vervangen door een complex van grotere 
afmetingen. Utrecht voelde daar vanwege de grote 
financiële consequenties niet erg veel voor. Ze 
vonden een gedeeltelijke restauratie voorlopig 
voldoende. 
In die tijd werd de sluis dan ook regelmatig 
voor het scheepvaartverkeer gesloten om repa-
raties uit te voeren. In 1811 was de doorvaart 
door de sluizen van Vreeswijk gedurende langere 
tijd helemaal onmogelijk, toen twee nieuwe 
sluisdeuren moesten worden aangebracht.') Het 
rijk greep daarna in en liet een kleine 
schutsluis bouwen, even ten oosten van de 
Oude Sluis.') In 1817 werd deze nieuwe sluis 
voor de scheepvaart opengesteld.') 
 
Het duurde nog tot 1821, voordat Utrecht in staat 
was de vervallen Oude Sluis te vervangen door 
grotere sluizen. Het was Amsterdam dat de 
impasse doorbrak, waarin de onderhandelingen 
verkeerden. Deze stad verklaarde bereid te zijn een 
deel van de kosten voor het herstel te willen 
dragen, mits de hele vaarroute van Amsterdam 
tot de Lek bij Vreeswijk zou worden aangepast 
aan de eisen des tijds. Het rijk en de stad Utrecht 
gingen akkoord met het Amsterdamse voorstel. 
Het koninklijk besluit van 16 april 1821 zegt 
dan ook, dat er `een kanaal voor grotere 
Rijnschepen zal worden gerealiseerd tusschen 
Amsterdam en de Lek bij Vreeswijk...' 
De aanbesteding van het werk vond nog dat-
zelfde jaar plaats. Op 22 november 1821 werd 
door de burgemeester van Utrecht de eerste 
steen gelegd voor de nieuw te bouwen sluis in 
Vreeswijk.') Twee jaar later was de hele vaar- 
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Plattegrond van Vreeswijk omstreeks 1820. 
(Rijksarchief Utrecht. Top Atlas no. 1007). 

weg van Amsterdam tot de Lek aangepast. Met 
een diepgang van 1.80 m en een breedte van 
bijna 10 meter voldeed die ruimschoots aan de 
gestelde eisen. Het traject was niet alleen breder 
en dieper geworden, ook alle bruggen in het 
traject waren beweegbaar. 
Van de totaalkosten van f 660.000,- werd  
 f 180.000,- door het rijk gedragen. Het reste-
rende bedrag moest worden opgebracht door de 
beide steden. Als tegemoetkoming mocht 
Utrecht bij de Weerdsluis én bij de sluis in 
Vreeswijk sluisgelden blijven heffen. Van de 
zijde van Amsterdam ontstond een enorme 
weerstand tegen de uitzonderingspositie van 
Utrecht. Het liefst zagen zij de hele vaarroute 
vrij van tol-, brug- en sluisgelden. 

Amsterdam kon met het ingebruikneming van het 
vernieuwde kanaal haar handelspositie met de 
steden in Duitsland aanzienlijk verbeteren. Hier 
komt dan ook de naam `Keulse Vaart' 
vandaan. 
 
Het gaat met waterwegen net als met de auto-
snelwegen: hoe breder de wegen worden, des te 
meer verkeer ze aantrekken, waardoor weer files 
en opstoppingen ontstaan. Zo ook in de 
negentiende eeuw met de waterweg Amsterdam-
Vreeswijk. De aanvankelijk ruim voldoende 
sluizen in Vreeswijk gaven na enige jaren 
dezelfde problemen te zien als de autowegen 
van tegenwoordig. Er ontstonden wachttijden 
bij de Oude Sluis in Vreeswijk.
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Ook de heffing van de sluisgelden was de 
Amsterdamse schippers nog altijd een doorn in 
het oog. Mede door de steeds groter wordende
schepen voldeed de smalle en bochtige waterweg 
niet meer. De kamer van koophandel van 
Amsterdam had berekend, dat een schip van 335 
ton over het traject Amsterdam-Keulen 
ongeveer f 5.000,- aan sluis-, brug- en tolgelden 
moest betalen. Een voor die tijd fabuleus 
bedrag. 9) 

 
Opnieuw ondernam Amsterdam de nodige 
stappen bij de overheid. Door de regering werd in 
1852 een commissie ingesteld, die zich boog over 
de door Amsterdam gedane voorstellen. Eén 
ervan was, dat het rijk de hele vaarroute, inclusief 
de sluizen in Utrecht en Vreeswijk, in beheer 
moest overnemen. 
De stad Utrecht, die zijn inkomsten uit de 
sluisgelden in gevaar zag komen, weigerde aan
dit plan medewerking te verlenen. Het sluisgeld 
voor een schip van 225 ton bedroeg in 1851 in 
Vreeswijk f 9,-. In dat jaar passeerden meer dan 
8.500 schepen de sluizen van Vreeswijk. De 
inkomsten aan de Weerdsluis te Utrecht beliepen 
in diezelfde periode ongeveer f 15.000,- per jaar. 
Overigens moet hierbij worden aangetekend, dat 
het heffen van sluisgeld in Vreeswijk voor een 
deel onwettig was. In een koninklijk besluit 
van 1 juli 1828 werd bepaald, dat Amsterdamse 
Rijnschepen waren vrijgesteld van mogelijk 
toekomstige verhogingen van het sluisgeld. De 
Vreeswijkse sluismeesters negeerden die 
bepalingen en verlangden ook van deze schepen 
de verhoging. 
Geen van de verzoeken van Amsterdam en van
het rijk werden door de stad Utrecht gehono-
reerd. Utrecht stelde zijn financiële belangen
veilig! De bemoeiingen van Amsterdam bleven 
niet helemaal zonder succes: het rijk nam in 
1854 de hele waterweg van Amsterdam naar 
Vreeswijk in beheer over. Ook de sluiswachters 
in Vreeswijk werden door een uitspraak
gedwongen het onwettige deel van de sluisgelden 
op te geven. 
 
In 1868 werd door het gemeentebestuur van 
Amsterdam bij de minister van binnenlandse 
zaken opnieuw aangedrongen op verbetering 
van de verbinding met de Rijn en Lek. Om 
moeilijkheden met Utrecht uit de weg te gaan, 
werd door de stadsingenieur, de heer J.G. van 
Niftrik, een nota opgesteld, waarin gepleit werd 
voor het graven van een heel nieuw 

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

kanaal van Amsterdam via Amersfoort, de 
Gelderse Vallei en de Betuwe naar Dodewaard. 
Inmiddels hadden de ingenieurs van de provin-
ciale waterstaat van Utrecht van de minister 
opdracht gekregen een ontwerp te maken tot 
verbetering van de bestaande vaart naar Vrees-
wijk. 
 
De publicatie van de heer Van Niftrik bleef bijna 
twee jaar in een Amsterdamse bureaulade 
liggen. Toen men het stuk weer ontdekte, was het 
te laat. De ingenieurs van de provinciale 
waterstaat van Utrecht hadden inmiddels hun 
opdracht voltooid en hun plan ter verbetering 
van de bestaande `Keulse Vaart' bij de minister 
ingediend. 
Amsterdam was het met dat plan totaal oneens. De 
meningsverschillen gingen zó ver, dat de kamer 
van koophandel van Amsterdam zich met een 
schrijven tot koning Willem III wendde. Ze 
lieten van het plan van provinciale waterstaat 
van Utrecht geen spaan heel. De route via 
Utrecht was voor Amsterdam te lang, te bochtig, 
te smal en het kanaal had te weinig diepgang. Op 
enkele plaatsen konden de schepen elkaar 
nauwelijks passeren. Voor grotere schepen was 
en bleef de route via Utrecht ongeschikt, ook na 
uitvoering van de Utrechtse plannen. De heffing 
van de tolgelden in Utrecht en Vreeswijk was en 
bleef een doorn in het Amsterdamse oog. 
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Overigens zaten ze in Amsterdam niet stil. De 
Nederlandse overheid en de Tweede Kamer 
werden in die dagen overspoeld met brieven, 
nota's en voorstellen om vooral krachtige en 
afdoende maatregelen te treffen tot het verbe-
teren van de Amsterdamse Rijnverbinding. 
Ondubbelzinnig werd daarin de voorkeur uit-
gesproken voor de route via Amersfoort en de 
Gelderse Vallei. De minister van waterstaat, 
handel en nijverheid vond het plan van 
Amsterdam te duur en sprak zijn voorkeur uit 
voor een verbetering van het bestaande traject. 
Opnieuw protesteerde Amsterdam met alle 
beschikbare middelen. 
Politiek Den Haag bleef gedurende de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw veelvuldig 
geconfronteerd met de Amsterdamse en 
Utrechtse voorstellen ter verbetering van de 
verbinding van Amsterdam met de Rijn, de Lek 
en de Waal. Diverse voorstellen werden in de 
Tweede Kamer gebracht en verworpen. Als 
uitvloeisel van alle voorstellen, plannen en 
beschouwingen werd op 6 januari 1881 bij de 
Staten-Generaal een wetsontwerp ingediend, dat 
luidde: `....Voor rekening van den Staat wordt 
een kanaal aangelegd, breed in den bodem ten 
minste 3,10 M. onder den waterspiegel, van het 
Noordzee-kanaal bij de Stads Rietlanden te 
Amsterdam, met eene ombuiging bewesten 
Utrecht, langs Vreeswijk en Vianen tot in de 
Merwede bij Gorinchem....' 
Ondanks de sterk afkeurende stemmen uit
Amsterdam werd het voorstel op 27 juni 1881 in 
stemming gebracht en met 40 tegen 33 stemmen 
aangenomen. Een maand later deed de Eerste 
Kamer dat ook."» 
Amsterdam had daarmee zijn strijd voor een
goede verbinding met de grote rivieren van 
Nederland verloren. 
 
Met die constatering zijn we eindelijk aange-
komen bij het onderwerp, waar het ons bij de 
aanvang van dit artikel om te doen was: de ver-
breding van de Vaartse Rijn en de bouw van de 
Koninginnensluis. 

De bouw van de Koninginnensluis 

In het volgende gedeelte geven we eerst een 
overzicht van de werkzaamheden, die zijn uit-
gevoerd ten behoeve van de verbreding van de 
Vaartse Rijn en de bouw van het sluizencomplex 
in Vreeswijk. 
 
Zie tabel op pagina 34 

Tussentijds zijn door lokale aannemers nog
verschillende kleine werkzaamheden uitgevoerd.
De totale kosten van het traject De Liesbos - Lek
bedroegen (zonder van aankoop landerijen en 
onteigeningskosten) ruim f
1.430.000,-. Met de kosten van aankoop en
onteigening meegerekend, werd meer dan f
1.868.000,- uitgegeven. 

Onteigeningen in Jutphaas en Vreeswijk 

In Jutphaas werden meer dan twee maal zoveel
percelen onteigend als in Vreeswijk, terwijl de
totale oppervlakte van de percelen niet veel
verschilde. Maar de koopsommen liepen in
Jutphaas en Vreeswijk erg uiteen. 
 
Overzicht van het aantal onteigende percelen, de 
totaal-oppervlakte en de koopsommen 

Gemeente Aantal ter ontei-
gening aange- 
wezen percelen 

Oppervlakte 
onteigende 
percelen 

Koopsom 

Jutphaas 

Vreeswijk 

97 

44 

22,3 ha 

19,2 ha 

342.966, 

95.709, 

Totaal 141 41,5 ha 438.675, 

Aanvang van de werkzaamheden 

Het ministerie van wetenschappen, handel en
nijverheid was waarschijnlijk bevreesd, dat
Amsterdam stappen zou ondernemen de werk-
zaamheden alsnog te beletten of te vertragen. In
ieder geval gaf het opdracht onmiddellijk de
voorbereidende werkzaamheden aan te, vangen.
Vóór het jaar 1882 waren er bij Amsterdam al
werkzaamheden begonnen. Bij Nigtevecht
werden de eerste onteigeningsprocedures
ingezet. 
Zou de voorkeur van politiek Den Haag voor de 
verbetering van het oude traject boven de aanleg 
van een heel nieuw kanaal, ook niet ingegeven 
kunnen zijn door het feit, dat in Jutphaas en 
Vreeswijk al in 1872 landerijen door het rijk 
waren aangekocht? "). In die periode was- 
immers een `Commissie van Aankoop van 
Landerijen, ten behoeve van de VERBREDING 
VAN DEN VAARTSCHEN RIJN' in onze 
omgeving actief. Deze vroegtijdige aankoop had 
wel tot gevolg, dat ook in Jutphaas en Vreeswijk 
spoedig kon worden begonnen met de uitvoering 
van de werk- 
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Werkzaamheden Aannemer Datum van aan- 
besteding 

Datum van ople- 
vering 

Aanneemsom 

Het verruimen van de Vaartse Rijn tussen 
De Liesbos en De Wiers bij Vreeswijk 

H. Bennik te 
Vreeswijk 

12-7-1882 17-11-1883 f 156.800, 

Het bouwen van een schutsluis en het 
maken van de voorhavendijken en een 
gedeelte van de voorhaven binnen de 
Lekdijk bij Vreeswijk. 

J. Monster Jz te
Puttershoek 

25-10-1882 29-11-1887 f764.300, 

Het bouwen van twee dubbele ijzeren 
ophaalbruggen over de in aanbouw zijnde 
schutsluis te Vreeswijk. 

De Vries Robbé
en Co te 

Corinchem 

5-3-1884 12-12-1885 f 13.680, 

Het bouwen van een ijzeren draaibrug en 
het verruimen van de Vaartse Rijn te 
Jutphaas op de plaats van de oude ophaal 
brug. 

J. de Haan te 
Arnhem 

30-5-1883 22-6-1885 f92.423, 

Het maken van een verbindingskanaal van 
de in aanbouw zijnde schutsluis naar het 
huis De Wiers te Vreeswijk. 

J. Monster Jz te
Puttershoek 

6-11-1883 29-1 1-1887 f 113.300, 

Het inrichten van een aan het rijk beho- 
rende woning bij de draaibrug in Jutphaas 
tot brugwachterswoning. 

A.C. Willemse te
Vreeswijk 

13-8-1884 18-4-1885 f 1.800, 

Het bouwen van een pontwachterswoning 
bij Vreeswijk. 

A.C. Willemse te
Vreeswijk 

13-8-1884 25-4-1885 ƒ3.850, 

Het maken van oevervoorzieningen en het 
plaatsen van stoppalen langs het verruim- 
de gedeelte van de Vaartse Rijn tussen De 
Liesbos en het huis De Wiers bij Vrees 
wijk. 

A. Prins Thzn. te
Sliedrecht 

10-9-1884 4-3-1885 ƒ9.496, 

Het maken van oevervoorzieningen langs 
het verruimde gedeelte van de Vaartse 
Rijn en van beveiligingswerken tegen 
aanvaring bij de draaibrug in Jutphaas. 

J. van Straten te
Utrecht 

22-7-1885 8-12-1885 ƒ7.245, 

Het maken van voltooiingswerken bij de 
schutsluis in Vreeswijk. 

F. Clerx te 
Boxtel 

7-10-1885 17-3-1887 ƒ5.940, 

Het maken van een gebouw voor het 
sluispersoneel te Vreeswijk. 

C.M. Rozenburg
te Naaldwijk 

14-10-1885 26-2-1887 f 15.500, 

Het voltooien van de voorhaven en het 
maken van de wederzijdse havendijken 
buiten de Lekdijk bij Vreeswijk. 

P.A. Bos te 
Corinchem 

13-8-1890 28-9-1891 ƒ94.750, 

Het voltooien van de voorhaven binnen 
de Lekdijk bij Vreeswijk. 

J. van Harpen te
Amersfoort 

10-7-1889 15-2-1890 ƒ3.060, 

Het maken van oevervoorzieningen en het 
leveren en plaatsen van meerpalen langs 
het verruimde gedeelte van de Vaartse 
Rijn tussen De Liesbos en De Wiers bij 
Vreeswijk. 

J. van Straten te
Jutphaas 

3-2-1886 24-6-1886 ƒ2.457, 

Het maken en stellen van de ijzeren 
bovenbouw voor de draaibrug in de 
omgelegde Grote Weg van Utrecht naar 
Vreeswijk, onder de gemeente Jutphaas. 

Nicaise en 
Deleuve te La

Louvière België

17-3-1886 28-11-1887 f 16.973, 

Het maken van oevervoorzieningen en het 
leveren en plaatsen van meerpalen langs 
het verruimde gedeelte van de Vaartse 
Rijn tussen De Liesbos en De Wiers bij 
Vreeswijk. 

J. van Harpen te
Deil 

7-9-1887 4-7-1888 ƒ6.277, 
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zaamheden. 
Uit de tabel op de pagina 34 blijkt, dat de eerste 
aanbestedingen in 1882 hebben plaatsgevonden. 
Kort daarna werd in Jutphaas en Vreeswijk al 
volop aan het plan gewerkt. Als eerste project 
werd het verruimen van de Vaartse Rijn tussen 
het huis De Liesbos en De Wiers ter hand 
genomen. Op enkele knelpunten in de kom van 
het dorp Jutphaas na, werd dit werk in het 
daarop volgende jaar voltooid. De bouw van de 
Koninginnensluis werd ook nog in 1882 
aanbesteed. 
 
1883. 
Aanbesteed werd de bouw van een ijzeren-
draaibrug in Jutphaas ter hoogte van het kasteel 
Rijnhuizen. De kaart op pagina 36 geeft U een 
duidelijk beeld van de genoemde brug. De tekst 
op bladzijde 34 en 35 verschaft U een aantal 
technische gegevens. 
In 1883 werd ook het graven van een verbin-
dingskanaal van de te bouwen schutsluis in 
Vreeswijk naar het huis De Wiers aanbesteed.'')
 
1884. 
De draaibrug te Jutphaas kwam gereed en werd in 
gebruik gesteld. Enkele graaf- en grondwerken 
rondom de brug werden eenjaar later afgerond. 
Door de waterstaat werden aanbesteed: 
a. Het plaatsen van twee ijzeren ophaalbruggen
over de in aanbouw zijnde schutsluis te Vrees-
wijk. 
b. Het bouwen en inrichten van een brugwach-
terswoning bij de nieuwe draaibrug van 
Jutphaas. In 1885 opgeleverd. 
 
1885 
In dit jaar werd een gebouw voor het sluisper-
soneel aanbesteed. 
 
1886. 
Belangrijke aanbestedingen vonden niet plaats. 
Er werden ook geen werken van enige 
importantie uitgevoerd. 
 
1887. 
In de loop van dit jaar werden de volgende 
werken voltooid en opgeleverd: a. De 
werkzaamheden aan de eigenlijke sluizen, die in 
1882 waren gestart. 
b. Het verbindingskanaal tussen De Wiers en het 
sluizencomplex. In 1883 begonnen. 
c. Het gebouw voor het sluispersoneel (zie 

boven bij 1885). 
In 1887 werden ook de voorhavendijken opge-
leverd, die in 1882 waren aanbesteed. Tijdens de 
aanleg van deze dijken traden er dermate grote 
problemen op, dat we daaraan een afzonderlijk 
hoofdstuk wijden (zie bladzijde 37 en 
volgende). 

De voltooiing van de bouw van de schutsluizen 
betekende nog niet, dat het hele complex daarna 
direct in gebruik kon worden genomen. Bij 
Utrecht was men nog met man en macht bezig 
met de aanleg van de omleidingsroute rondom de 
stad. Ook in Vreeswijk werd nog volop 
gewerkt. 
De voorhavendijken mochten dan wel zijn 
opgeleverd, het waterschap eiste langdurige en 
zware proefnemingen, voordat toestemming 
werd gegeven de oude Lekdijk te doorgraven. 

De draaibrug van Jutphaas 

De werkzaamheden ten behoeve van de ver-
breding van de Vaartse Rijn hadden het dorps-
leven in Jutphaas en Vreeswijk niet onberoerd 
gelaten. Naast de hinder voor het scheepvaart-
verkeer zelf, was er voor de bewoners de hinder 
van bevuilde wegen en van geluidsoverlast. Bij 
de Vreeswijkse winkeliers bestond bovendien 
de vrees, dat zij hun klandizie zouden 
kwijtraken. 
Naast de onteigening van percelen grond in de 
beide dorpen, werden in Jutphaas ook een aantal 
woningen afgebroken. Toch bleek er onder de 
lokale bevolking weinig tegenstand te bestaan 
tegen de plannen van de overheid. Alle voor de 
verbreding benodigde percelen waren bij 
minnelijke schikking in bezit van de overheid 
gekomen. Omdat het te ver voert hier de 
percelen afzonderlijk te beschrijven, volstaan 
we met de tabel op pagina 34. 

De bouw van de draaibrug en het verruimen van 
de Vaartse Rijn aan weerszijden van de brug 
werd op 30 mei 1883 aanbesteed. Aannemer 
werd de firma De Haan uit Arnhem, die de 
opdracht binnen anderhalf jaar voltooide. Toen 
restten er alleen nog wat werkzaamheden op de 
plaats, waar de oude brug had gelegen. De 
nieuwe draaibrug was er één van de zeven 
identieke bruggen in het traject Amsterdam-
Vreeswijk. Hij kon 360° worden gedraaid: 
helemaal rond dus. De totale lengte van de 
brug was 34 meter, bij een breedte van 3.50 
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meter. Zijn totale gewicht was 62 ton. De 
maximale doorvaartopening aan beide zijden 
bedroeg 14 meter. 
Het frame van de brug bestond uit twee hoofd-
liggers en een aantal dwarsliggers. De beide 
hoofdliggers fungeerden ook als brugleuning. In 
het midden van de brug, onder de dwarsliggers, 
was een plaat gemonteerd, die om een as kon 
draaien. Deze as, die in feite de hele brug moest 
dragen, was in een stenen voet verankerd, die 
midden in het kanaal stond. 
Om de brug te kunnen bewegen, was er een 
tandwielstelsel aangebracht, dat door twee 
draaimechanismen in werking kon worden 
gesteld. Eén van die mechanismen was als 
reserve aangebracht. Het geheel was zó 
gemaakt, dat versleten onderdelen op vrij simpele 
wijze vervangen konden worden. 
 
Helaas werd de brug begin 1881 gesloopt om 
plaats te maken voor een nieuwe Rijnhuizer-
brug, die de toenemende drukte te land en te 
water beter kon verwerken. Pogingen van par-
ticulieren om de oude draaibrug voor sloop te 
behoeden zijn alle op niets uitgelopen. De 
overheid heeft bij de beslissing om tot slopen 
over te gaan, harde economische maatstaven 
laten prevaleren boven de cultuurhistorische 
waarde van de brug. 

Bouw van de Koninginnensluis 

Uit de tabel op de pagina 34 blijkt dat de aan-
besteding van de bouw van de sluis, het maken 
van de voorhavendijken en het graven van een 
deel van de voorhaven binnen de bestaande 
Lekdijk, op 25, oktober 1882 heeft plaatsge-
vonden. 
De bouw van het eigenlijk kunstwerk, het slui-
zencomplex, leverde geen noemenswaardige 
problemen op. Hoe anders was dat met het 
maken van de oostelijke en de westelijke voor-
havendijk. 
Voor een overzicht van het sluizencomplex ver-
wijzen we U naar de afbeelding op pagina 41. 

Bouw van de voorhaven en de voorhaven-
dijken 

De werkzaamheden aan de voorhaven waren op 4
april 1883 begonnen met het graven van een 
bouwput voor de buitensluis en een vijftig meter 
lang gedeelte van de voorhaven binnen de 
bestaande Lekdijk. De vrijkomende grond uit de 
bouwput zou volgens het bestek gebruikt 
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worden voor het optrekken van de beide dijkli-
chamen. Ook zou gebruik gemaakt kunnen 
worden van de grond uit de bouwput. Kort na het 
begin van het werk al ontstonden er ernstige 
meningsverschillen tussen de rijkswaterstaat en de 
aannemer enerzijds en anderzijds de dijkgraaf en 
de hoogheemraden van het waterschap Lekdijk-
Bovendams. De beheerder van de Lekdijk was 
van mening, dat de vrijkomende grond te veel 
veen en veenachtige grond bevatte, zodat die - 
naar zijn mening -niet in het dijklichaam kon 
worden verwerkt. In het bestek werd volgens 
de dijkgraaf duidelijk over `grond' gesproken. 
En veen is geen grond, zo redeneerde men bij het 
waterschap. 

Aanvankelijk negeerden de rijkswaterstaat en de 
aannemer de opmerkingen van het waterschap. 
Maar dat veranderde, toen de dijkgraaf liet 
weten, dat het waterschap geen vergunning voor 
het doorgraven van de Lekdijk zou geven,
wanneer men bleef doorgaan met het storten van 
veen in het dijklichaam. De werkzaamheden 
werden toen gestaakt. Later werd het veen
inderdaad verwijderd, maar het een en ander 
had wel een vertraging van meer dan een jaar
opgeleverd. 
Op 30 juli 1884 werd het veen uit de westelijke 
havendijk verwijderd. Een half jaar later was 
dat het geval met de oostelijke voorhavendijk. 
Het verwijderde veen werd gebruikt als
opvulling achter de inmiddels gemetselde
muren van de schutsluis. 
Nadat de beide voorhavendijken met grond en 
klei tot een hoogte van 5 meter waren opge-
trokken, trad er in de nacht van 9 op 10 juni 
1885, over de hele lengte van de westelijke 
voorhavendijk, een grondverschuiving op. Een 
deel van de gestorte betonnen havenbodem 
werd omhoog geperst en vernield. Na een 
rustperiode van twee maanden was de aange-
richte schade hersteld. Maar toen de dijken op de 
oude hoogte waren gebracht, deden er zich 
nieuwe verzakkingen voor. 
Op 8 november 1885 werd de bouwput droog
gemalen: weer grondverschuivingen en ver-
zakkingen. De hele westelijke voorhavendijk
zakte bijna één meter weg en vernielde daar-
door de havenbodem weer. 
Ook de oostelijke voorhavendijk had te lijden 
van verzakkingen en scheuringen, over het hele 
tracé. Op 18 juli 1885 verdween er zelfs een 
groot deel van de oostelijke dijk in de bouwput. 
Op 30 augustus werd de aanvoer van 

klei en grond voor de dijk gestaakt, zodat de dijk 
gelegenheid kreeg `zich te zetten'. 

De aannemer, de firma Monster uit Puttershoek, 
kwam door al die tegenspoed financieel in 
moeilijkheid te verkeren en ging failliet. Op dat 
moment waren de overige werkzaamheden al ver 
gevorderd: de sluismuren waren gemetseld, de 
sluisdeuren waren al in het binnen- en het 
middenhoofd geplaatst, terwijl de sluisdeur voor 
het buitenhoofd klaar lag. 
 
Nadat bovengenoemde aannemer de bouwplaats 
had verlaten, kregen de bij de aanbesteding 
verlangde borgen, de heren J. Hillen uit Grave 
en F.H.M. Stoltzenberg uit Roermond opdracht 
het werk af te maken. Zij maakten echter 
bezwaar tegen de gevoerde werkwijze en 
verlangden van de rijkswaterstaat voorzieningen 
te treffen, die het verzakken van de dijklichamen 
konden tegengaan. In dit kader moest over de 
hele lengte van de beide voorhavendijken een 
zandlichaam worden aangelegd. Tot vijf meter 
onder A.P. moest zand worden gestort tussen de 
voet van de dijken en de voorhaven. 
Toen de aannemers met de rijkswaterstaat en het 
waterschap tot overeenstemming waren 
gekomen over de te volgen werkwijze én de 
daaruit voortvloeiende kosten, werd het werk 
op 15 juni 1886 hervat. Met man en macht werd 
aan de dijken gewerkt. Twee maanden later 
waren het stortbed en de westelijke voor-
havendijk hersteld. 
Opnieuw verzakkingen, maar in veel mindere 
mate. Bij de vorige gevallen werd de bodem van 
de voorhaven telkens vernield; nu bleef hij, door 
het zandlichaam, intact. De verzakkingen 
werden toegeschreven aan het inklinken en het 
zetten van de grond. Uit voorzorg ging men toen 
de voeten van de beide dijken met basalt-en 
steenblokken verstevigen. 
In 1887 waren de dijken op 7.40 m. boven 
Amsterdam peil gebracht, maar ze zakten 
weer; niet onrustbarend. 
 
Uit de bovenstaande opsomming van de werk-
zaamheden en de daaruit voortvloeiende pro-
blemen, spreekt duidelijk,dat de aannemers met 
gigantische moeilijkheden te kampen hadden. 
Als we bedenken, dat praktisch al het werk 
zonder mechanische hulpmiddelen uitgevoerd 
moest worden, kunnen we begrijpen, dat de 
betrokkenen toen meer dan eens met hun handen 
in het haar zaten. 
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besloten de dijklichamen nog enige tijd te 
geven zich te zetten en één en ander door 
metingen onder controle te houden. Na ander-
halfjaar bleek dat de beide dijklichamen geen 
werking meer vertoonden. De bestratingen 
werden hersteld. Opnieuw eiste het waterschap, 
dat de dijken uitvoerig zouden worden getest 
door zwaardere proefnemingen dan in 1887. 
 
Het is overigens niet verwonderlijk, dat het 
waterschap dergelijke zware eisen stelde aan de 
dijklichamen. Vers in het geheugen van het 
waterschapsbestuur lag nog het jaar 1876, 
waarin Vreeswijk een zeer kritieke periode 
kende. 
In de aan 1876 voorafgaande jaren was het hele 
Lekdijk-profiel verhoogd, met uitzondering van 
een gedeelte onder Vreeswijk. 
Men had het niet nodig geoordeeld dat gedeelte 
op te hogen,omdat daar in de toekomst toch een 
nieuwe sluis zou worden gebouwd! 
Het jaar 1876 gaf gedurende lange tijd een 
ongekend hoge waterstand van de Lek te zien. 
Op verschillende gedeelten van het niet ver-
hoogde dijkvak stond het water hoger dan de 
kruin van de dijk. Overstroming wist men ter-
nauwernood te voorkomen door het plaatsen 
van zogenaamde `kistdammen', ook wel 
opkistingen genoemd. 
Dat zijn nood-waterkeringen, bestaande uit twee 
rijen palen op de kruin van de dijk geslagen, 
waar een houten bekisting op was bevestigd. De 
tussenliggende ruimte werd opgevuld met 
grond, zand of ook wel met mest. 

Hieronder ziet U een voorbeeld van zo'n kist-
dam. Dergelijke noodvoorzieningen werden ook 
wel vervaardigd van gevlochten wilgentakken, 
dichtgesmeerd en opgevuld met klei. 
 
Het bewuste dijkvak is nog vóór de aanvang van 
de werkzaamheden rond de bouw van de 
Koninginnensluis verhoogd tot één meter 

Proefnemingen rond de dijklichamen 
 
Bij het opmaken van het bestek was door het 
bestuur van het waterschap bedongen, dat het
gedeelte van de voorhaven tussen de beide dij-
ken, de buitensluis en de nog bestaande oude
Lekdijk, uitvoerig zou worden getest, voordat 
zou worden overgegaan tot het weggraven van de 
Lekdijk. 
 
Toen in september 1887 de technische werk-
zaamheden bij de aanleg van de beide dijkli-
chamen waren voltooid, werd op 1 oktober 
begonnen de kom met water te vullen. De vol-
gende dag al moest men er mee stoppen van-
wege nieuwe verzakkingen. 
Toen de dijklichamen hersteld waren, werd
twee weken later dezelfde proef herhaald. Toen 
werd de kom gevuld tot 6 meter boven A.P. Drie 
weken lang mocht het water niet zakken: anders 
zouden de dijklichamen nog niet waterdicht zijn. 
Gelukkig bleek het waterpeil niet te zijn gedaald. 
De proefneming werd gestaakt en via de nieuwe 
sluis werd daarna het water de Vaartse Rijn 
binnengelaten. 
Toen de dijken met klinkers waren bestraat, 
kon de oplevering plaatsvinden van de schut-
sluis, de oostelijke en de westelijke voorha-
vendijk en het gedeelte van de voorhaven. 
Rijkswaterstaat en de aannemers waren van 
mening, dat het werk geklaard was en dat over-
gegaan kon worden tot de laatste fase van het 
werk in Vreeswijk: het weggraven van dát deel 
van de Lekdijk, dat het sluizencomplex nog van 
de rivier de Lek scheidde. Maar het waterschap 
Lekdijk-Bovendams oordeelde anders. Ook al 
was één van zijn mensen wel aanwezig geweest 
bij genoemde proefnemingen en had ook hij geen 
gebreken geconstateerd, laat er nu opeens toch een 
deel van de klinkerbestrating weer gezakt zijn! 
Begrijpelijkerwijs weigerde het waterschap 
daardoor de vergunning af te geven de Lekdijk 
weg te graven. Tijdens de daaropvolgende 
besprekingen werd 
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De laatste fase van het werk was op 13 augustus 
1890 aanbesteed en voor,f 93.817,- aangenomen 
door de firma P.A. Bos te Gorinchem. Op 28 
september 1891 werd het laatste gedeelte van het 
gigantische project opgeleverd. 

De houding van de bewoners van Vreeswijk 
met betrekking tot de nieuwe sluis 

Hierboven is in vrij beknopte vorm weergegeven 
wat de werkzaamheden zijn geweest in verband 
met de verbreding van de Vaartse Rijn en de 
bouw van de Koninginnensluis in Vreeswijk. 
Interessant is de vraag, hoe de inwoners van 
Vreeswijk stonden tegenover de nieuwe sluis. 
Een sluis, die al het scheepvaartverkeer uit de 
kom van het dorp weg dreigde te halen. 
De Vreeswijkse bevolking, en zeker de winke-
liers, bleken vanzelfsprekend in het geheel niet 
ingenomen te zijn met de nieuwe sluis. Er 
dreigde voor velen van hen vermindering van, 
klandizie en dus van inkomsten. Het is in dit 
verband zinvol de Utrechtsche Courant uit die 
tijd te citeren:`) 
 
`VREESWIJK, 29 Oct. Heden werden alhier de 
voorhaven en de groote schutsluis, benevens het 
verbindingskanaal van deze met den Vaartschen 
Rijn, voor het scheepvaartverkeer opengesteld. 
Zonder eenig vertoon van feestelijkheid had deze 
openstelling plaats. Alleen van de 
sluiswachterswooning wapperde de driekleur.In 
het dorp zelf gaf niemand door het uitsteken der 
vlaggen eenig blijk van belangstelling. En geen 
wonder! Men is hier nog zeer in het onzekere•of 
de openstelling van de nieuwe schutsluis wel ten 
voordeele van het dorp zal strekken. 
Bovendien ligt de nieuwe schutsluis buiten de 
kom der gemeente, zoodat nu alle schepen, 
behalve die welke noodzakelijk in de kom 
moeten lossen of laden, ons dorp voorbij of 
omvaren. Vreeswijk heeft daardoor veel van zijn 
levendig en vroolijk aanzien verloren, en vooral 
vreezen de neringdoenden, dat veele schippers 
zich voortaan elders zullen voorzien van hetgeen 
zij noodig hebben .............................. ' 
 
Maar die vrees duurde niet lang. Spoedig 
bleek, dat de nieuwe sluis op de handel en nij-
verheid een grote aantrekkingskracht uitoefende. 
Weldra verrezen aan de westelijk gelegen 
kanaaldijk de eerste woningen en winkels. 
Evenals in de Dorpsstraat, langs de Oude Sluis, 

 

boven het hoogste waterpeil van 1876.") Nadat 
de proefnemingen rond de voorhavendijken in 
december 1890 en januari 1891 waren 
uitgevoerd en er geen gebreken geconstateerd 
waren, werd door het bestuur van het 
waterschap toestemming verleend de oude 
Lekdijk te doorgraven om zó de verbinding 
van de Vaartse Rijn met de Lek te realiseren. 
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werden aan de kade bij de Koninginnensluis 
bijna huis aan huis winkels en kleine bedrijven 
L, 

gevestigd. Zonder uitzondering waren die geo-
riënteerd op de scheepvaart door de nieuwe 
sluis. Onder de zakenlieden die er zich vestigden 
waren echter weinig Vreeswijkse handelslieden. 
Praktisch de hele middenstand van de 
Handelskade was van buiten Vreeswijk afkom-
stig. 

Enige statistische gegevens 

In 1835 telde Vreeswijk 1023 inwoners. Dit
aantal was in 1840 opgelopen tot 1078. Gedu-
rende vijftig jaar vertoonde het inwonertal van 
Vreeswijk jaarlijks een geringe verhoging. Op 1 
januari 1890, dus nog vóór de opening van de
Koninginnensluis, had Vreeswijk 1469 inwo-
ners. 
Na de ingebruikname van de Koninginnensluis, 
steeg het inwonertal explosief. Die 
bevolkingsaanwas was voornamelijk toe te 
schrijven aan een vestigingsoverschot. In min-
dere mate heeft ook het geboorteoverschot bij-
gedragen tot deze cijfers. 
Op 31 december 1930 telde Vreeswijk 3386 
inwoners; bijna 2,5 maal zoveel als in 1890. 
Anders gezegd: in de periode van 1840 tot
1890 steeg het inwonertal met 391 tegen een 
stijging van 1917 personen gedurende de 
periode 1890-1930. 
Van de 3386 inwoners in 1930 oefenden 1194 
personen een beroep uit. Van 7l6 stond het 
beroep direct of indirect in verband met de 
scheepvaart. Dat was 60% van de beroepsbe-
volking. 
Ondanks de sombere voorspelling van de cor-
respondent van de Utrechtsche Courant brak er 
voor de middenstand van Vreeswijk een gouden 
tijd aan. Dat werd mede in de hand gewerkt 
door de lange wachttijden, die ook bij de nieuwe 
sluis in de loop der jaren waren ontstaan. 
Schippers die in de grote steden hun schepen 
hadden geladen of gelost, gunden zich daar geen 
tijd tot het doen van inkopen voor gezin en of 
schip. Ze wisten, dat ze daarvoor in Vreeswijk 
ruimschoots de gelegenheid zouden krijgen. 
Volgens de bedrijfstelling door het C.B.S.in 
1930'S) uitgevoerd, kwamen in ons land in 
gemeenten met minder dan 5000 inwoners, op 
iedere 55 inwoners één winkel voor. De 
gemeente Vreeswijk kende een veel groter
winkelbestand. Daar was op iedere 38 inwo-
ners één winkelbedrijf! 

Omstreeks 1915 was de huidige Handelskade 
volgebouwd; er waren zelfs al een paar zijstraten 
aangelegd. Aanvankelijk was de trek van de 
autochtone bevolking naar deze nieuw-
bouwwijk aan de westzijde van het Merwede-
kanaal - het is immers de vaart van Amsterdam 
naar de Merwede - heel matig. Slechts bij uit-
zondering vestigde de bevolking van Vreeswijk 
zich in de nieuwe wijk. 
Deze tendens is ook nu nog duidelijk aanwe-
zig. 'Vreeswijkers' trekken niet graag naar de 
nieuwbouwwijken van het huidige Nieuwe-
gein. Bij de autochtone bevolking, die door 
woningnood gedreven een woning heeft moe- 
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sterdam-Nigtevecht in gebruik genomen wor-
den. Twaalf jaar later was dat het geval met de 
waterweg Nigtevecht-Vreeswijk. Zodra bekend 
was geworden, dat de koninginregentes en de 
toen nog jonge koningin Wilhelmina op 4 
augustus 1892 de sluizen bij Vreeswijk 
officieel in gebruik zouden stellen, stonden de 
lokale dagbladen bol van het nieuws over het 
Merwedekanaal. In de Utrechtsche Courant 
verschenen redactionele stukken, waarin de 
loftrompet werd gestoken over het voltooide 
werk. In kort bestek werd de geschiedenis van 
de verbinding van Amsterdam met de Lek 
beschreven, waar 

ten betrekken buiten het oude dorp, is de `hang' 
aan het oude dorp nog heel sterk aanwezig. 

De officiële opening van de Koninginnen-
sluis 

De regering was er destijds in haar wetsontwerp 
van uitgegaan, dat het hele traject 
Amsterdam-Gorinchem in een tijdsbestek van 
vier jaar uitgevoerd kon worden. De kosten 
waren daarbij op 12 miljoen geschat. In werke-
lijkheid heeft het project ruim twaalf jaar aan 
tijd gekost en 20 miljoen gulden aan geld. Op 1 
augustus 1891 kon het kanaalvak Am 
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bij de voordelen van de nieuwe vaarverbinding
voor de steden Amsterdam en Utrecht, uitvoerig 
aan de orde kwamen.`) 

De kamer van koophandel van Amsterdam bleef 
voorstander van een kanaal door de Gelderse 
Vallei, maar zag op de duur ook wel in, dat 
gedane zaken geen keer nemen. Zij haalde
bakzeil en maakte zich sterk voor een officiële
ingebruikname-grote-stijl. 
Nadat de beide vorstelijke personen te kennen
hadden gegeven bij de opening van het kanaal 
aanwezig te zullen zijn, werd door deze kamer 
van koophandel een commissie in het leven 
geroepen, die de feestelijkheden moest voorbe-
reiden. Dit comité stelde een programma op 
voor de feestelijkheden, die twee dagen in 
beslag zouden nemen. 

Utrechtsche Courant, no.1608 - 2 augustus 1892:

De volgende maatregelen van orde zijn met het 
oog op de opening van het Merwedekanaal op 4 
Aug. door den Commissaris der Koningin 
vastgesteld: 
 
Art.l.: Op het kanaal van Nigtevecht tot Utrecht 
worden geen vaartuigen toegelaten voor de 
aankomst der stoomboot waarop zich HH. MM, 
de Koningin en de Koningin-Regentes bevinden.
 
Art.2.: De bruggen en de sluis over het kanaal 
van Nichtevecht tot Utrecht blijven gesloten tot 
de aankomst der stoomboot waarop zich HH. 
MM. de Koningin en de Koningin-Regentes 
bevinden. 
 
Art.3.: De bruggen over het kanaal van Utrecht 
naar Vreeswijk en de groote rijkssluis aldaar,
alsmede de Doorslagbrug te Jutfaas blijven 
gesloten van des middags 12 uur tot de aan-
komst der stoomboot waarop zich HH.MM. de 
Koningin en de Koningin-Regentes bevinden. 
 
Art.4.: De sluis op den Vaartschen Rijn bij 
Rotsoord wordt door de in de richting naar
Vreeswijk varende schepen niet doorgevaren
van des namiddags één uur tot de komst der 
stoomboot, waarop zich HH. MM. de Koningin 
en de Koningin-Regentes bevinden, op den 
Vaartschen Rijn. 
 
Art.S.: De zich op het kanaal, tusschen de sluis 
bewesten Utrecht en Vreeswijk bevindende 

vaartuigen zullen van des namiddags één uur tot 
het voorbijvaren der stoomboot waarop HH. 
MM.de Koningin en de Koningin-Regentes zich 
bevinden, langs den Oostelijken oever van het 
kanaal ligplaats moeten nemen. 
 
Art.6.: Wanneer de stoomboot,waarop zich HH. 
MM. de Koningin en de Koningin-Regentes 
bevinden, en de onmiddellijk daarachter 
volgende stoombooten voorbij gevaren zijn,
kunnen de zich op het kanaal bevindende sche-
pen de ligplaats verlaten, met dien verstande, dat 
de in de richting naar Vreeswijk varende schepen 
rang nemen achter de voorbij varende vaartuigen.
 
Art.7.: De artikelen 4 en 5 zijn niet van toepas-
sing voor de in geregelde beurt varende passa-
giers booten, mits de gezagvoerders zorgen, dat 
de stoomboot waarop zich HH. MM. de 
Koningin en de Koningin-Regentes bevinden, 
noch in mede- noch in tegenliggende richting 
worde voorbij gevaren, maar hunne schepen bij 
de nadering tijdig ligplaats doen nemen aan den 
oostelijken oever, waarna art. 6 toepasselijk is. 

Art.8.: Van stoomvaartuigen moeten de vuren 
zoodanig worden geregeld, dat tijdens het 
voorbijvaren der stoomboot, waarop zich HH. 
MM. de Koningin en de Koningin-Regentes 
bevinden, zoo min mogelijk rook uit den 
schoorsteen komt, en geen stoom worde uitge-
laten. 

Art.9.: De gezagvoerders van alle zich op het 
Merwedekanaal bevindende vaartuigen worden 
uitgenoodigd tot bevordering der goede orde 
mede te werken, en hunne vaartuigen met 
vlaggen te versieren. 

Ook de feestelijke vaart vanaf Amsterdam werd 
uitvoerig in de Utrechtsche Courant beschreven. 
Ook daarvan volgt hier het woordelijke verslag: 

Opening van het Merwedekanaal 

'Reeds dadelijk toen wij gistermorgen, negen uur, 
met den trein van de Oosterspoor aan het 
Amsterdamsch Centraalstation aankwamen, trof 
ons de feestelijke aanblik van het IJ. Op alle 
schepen in den omtrek van de Ruijterkade, was 
men bezig de vlaggen te hijschen. En hoe meer 
het uur van afvaart naderde, des te meer 
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het Wilhelmus deed hooren, stak de flotille onder
een oorverdoovend gejuich der menigte van wal.
Eerst een bootje van de havenpolitie, daarop de
CERES met de Koninklijke gasten, gevolgd door
het havenbootje met twee muziekcorpsen en
vertegenwoordigers der pers, waarna drie
andere booten met tal van invités van de
Amsterdamsche Kamer van Koophandel. Op de
CERES bevonden zich behalve de Koninginnen,
de hoogste autoriteiten, als de ministers Van
Tienhoven en Lely, de Duitsche gezant, de
Burgemeesters van Amsterdam en Utrecht,
alsmede de voorzitters der Kamer van
Koophandel der plaatsen. Tal van leden van
Duitsche handelskamers waren opgekomen. De
officieele stoet werd gevolgd door een aantal
particuliere booten uit Amsterdam en
Utrecht,gevuld met een talrijke 
schare belangstellenden. 
Overal waar de flotille passeerde,werd zij met 
hoera-geroep en hulde betuigingen begroet. Op 
het WACHTSCHIP, op de CASTOR en POLLUX 
en op de WASSENAER die op stroom lagen, 
paradeerden de schepelingen in het want. De 
leden der Kon. Ned. Roei- en Zeilvereen. en der 
Vereen. Het IJ hadden zich met hun vaartuigen in 
de voorhaven opgesteld. Te half twaalf bereikte 
men de sluisen bij Zeeburg. Te twaalf uur werd 
op de booten met officieele genoodigden het 
dejeuner gebruikt, geleverd door Zomerdijk 
Bussink. Het menu luidde: "Consommé à la 
volaille, petits paté au

nam de drukte en het gewoel toe. Duizenden 
menschen stroomden naar de kaden, voorna-
melijk met het doel de Koninginnen te zien, 
wier komst tegen circa elf uur was aangekondigd. 
Met elke oogenblik verschenen er nieuwe bootjes 
en boeiers op het watervlak, de meesten 
feestelijk gepavoiseerd, allen met den 
vaderlandschen driekleur. Het IJ had in het 
bonte gewemel een lustig en levendig aanzien 
en niet minder de IJkant, waar de overtalrijke 
menigte met ongeduld de klok van elf uur ver-
beidde. Toen het oogenblik daar was, dat de 
Koninklijke trein in het gezicht kwam, ging er uit 
de menigte een hartelijk gejuich op. Op het 
perron had een compagnie van het 7e Regiment 
Infanterie met het Regimentsvaandel en de 
stafmuziek, de eerewacht betrokken. HH.MM. 
werden door de Directie der Holl. Hz. Spoorw. 
mij. naar de open rijtuigen geleid, waarin zij zich 
onmiddellijk naar de aanlegplaats voor de 
CERES begaven,op welke boot zij den 
feestelijken tocht zouden maken. De 
Burgemeester van Amsterdam en de president 
der KuK, de heeren Vening Meinesz• en Cordes, 
complementeerden hier de Vorstinnen, aan welke 
door de jongejuffr: D. Hijmans en D. vd. Wall 
Bake, bouquetten werden aangenomen. 
Onmiddellijk nadat HH. MM. hadden plaats 
genomen, werden de touwen, waarmede de boot 
was vastgemeerd, losgemaakt en terwijl de 
muziek op het havenbootje, in de nabijheid 
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sten eereboog bevonden zich de Burgemeester 
met de leden van den Raad. Mej.Smits en mej. 
Van Bentum boden aan HH. MM. namens de 
gemeente bouquetten aan. De koninginne-
Regentes betuigde den Burgemeester ook namens 
Koningin Wilhelmina hare ingenomenheid met 
de hulde, door de inwoners van Jutfaas gebracht. 
Onder leiding der onderwijzers, de HH. Van 
Meurs en Snoek zongen de leerlingen der school 
het Wilhelmus. Ook de freules Van Hardenbroek 
van Lockhorst boden bloemen aan. 
 
Te Vreeswijk was een sierlijke tempel gebouwd 
van wit satijnen plafond, bruinfluweelen portieres 
met zware vergulde franje. Aan de voorzijde een 
sierlijk baldakijn. Op den voorgrond waren twee 
fauteuils geplaatst voor de Koninginnen, en 
daarachter een achttal stoelen. Vlak tegenover dit 
Koninklijk Paviljoen was, aan de overzijde van 
de sluis, de gedenksteen geplaatst, welke door 
Koningin Wilhelmina zou worden onthuld. 
Nadat HH. MM. op de voor haar bestemde 
zetels hadden plaats genomen, richtte de Bur-
gemeester van Vreeswijk tot haar een woord van 
welkom. Hierop sprak de president der 
Amsterdamsche Kamer van Koophandel aldus: 

Het zij mij vergund Uwe MM. eerbiedig dank te 
zeggen, dat het U behaagd heeft dezen tocht 

riz de veau, médaillons en cheaufroix à la 
Lucullus, Poulst de grain au ehasseur, pouding à 
la Nesselrode glacé, Fruits Dessert. " 
 
De beide oevers van het kanaal vertoonden
gedurig een steeds afivisselenden reeks van 
tooneelen. In Nichtevecht,dat men te half' één 
passeerde, stond het Dagelijksche Bestuur met 
den Raad bij de brug. Te Nieuwersluis stonden de 
pupillen van de Pupillenschool opgesteld. De 
knapen zongen in het voorbijvaren de
vaderlandsche liederen. Te Loenen passeerde 
men omstreeks 2 uur. Op verschillende punten in 
de gemeente Utrecht was een aanzienlijke
menigte samengestroomd, die zich vooral nabij 
`Oog in Al' concentreerde, waar de schutterij 
muziek onder directie van den heer Coenen 
stond opgesteld. Op het gedeelte Vreeswijk -
Utrecht was het zeker niet minder druk dan op 
dat van Amsterdam tot de sluizen. Bijzonder
feestelijk zag de gemeente Jutfaas er uit. Deze 
was op het fraaist getooid door een tweetal 
eereboogen van groote afinetingen. De ene boog 
droeg een gekroonde letter WW omgeven door 
vier wapenschilden; de tweede de wapens van 
Nederland, Utrecht en Jutfaas; om beide boogen 
waren door de firma J.Th.van den Berg Jr. 
smaakvolle plantenversieringen aangebracht. 
Ook de versieringen voor of in de woningen der 
HH. W.F. Smits, G.J. Jorksveld en Van den
Bergh, verdienden de aandacht. Bij den eer 
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door het voltooide gedeelte van het Merwede-
kanaal te ondernemen, en dat het aan de Kamer 
van Koophandel te Amsterdam vergund werd 
dien tocht op feestelijke wijze te doen 
geschieden. Het is bekend dat door Uwe M. de 
Koningin-Regentes steeds levendig belang gesteld 
wordt in alles, wat bevorderlijk kan zijn aan den 
bloei van den Nederlandschen handel, maar ik 
mag er bij deze gelegenheid wel op wijzen 
hoezeer er tevens door Uwe M. naar gestreefd 
wordt, die belangstelling ook bij onze geliefde 
Koningin te wekken en te doen bevorderen. 
Door het bezoek, heden aan dit kanaal gebracht, 
zal naar ik mij vlei, bij Uwe MM. de overtuiging 
verlevendigd worden, dat onze Hollandsche 
waterbouwkundigen mannen zijn, die met eere 
mogen worden genoemd, maar ik zou het op 
hoogen prijs stellen indien aan dit bezoek
tevens de wijding kon worden gegeven door een 
daad van HH. de Koningin. Indien daartegen
dus bij Uwe MM. geen bezwaar bestaat, dan
zou ik eerbiedig willen verzoeken er in toe te 
stemmen, dat aan deze sluis te Vreeswijk de 
naam gegeven worde van Koninginne-sluis, en 
wanneer die naam door Uwe MM. wordt 
goedgekeurd, dan zij deze doop een blijvende
herinnering aan de zeer gewaardeerde
tegenwoordigheid van Uwe MM. te dezer plaatse.
Het behage Uwe M.de Koningin dien doop te
doen plaats hebben'. 
 
De minister Lely deelde mede, dat het H.M. 
behaagd had aan de sluis den naam 
'KONINGINNESLUIS' te geven. Koningin 
Wilhelmina drukte daarna, op uitnoodiging op 
een knop. Het voorhangsel verdween en de 
steen vertoonde zich met het opschrift: 
 
KONINGINNE SLUIS 4 Aug. 1892 
 
Dadelijk na afloop der plechtigheid vertrokken de 
Koninginnen in de hofrijtuigen over Utrecht naar 
Soestdijk. 
De geïnviteerde begaven zich in rijtuigen naar 
Utrecht, van waar een extra-trein hen naar 
Amsterdam voerde.' 
 
De volgende dag werden de feestelijkheden
rond de officiële ingebruikname van het Mer-
wedekanaal voortgezet, door met de genodigden 
een bezoek te brengen aan de sluizen bij 
IJmuiden en een boottocht op de Noordzee. 
Heel dit gebeuren werd met een feestelijk diner 
besloten. 

Slotconclusie. 

Wanneer gelet wordt op het indrukwekkende 
programma van de twee feestelijke dagen en niet 
in de laatste plaats op het menu van de 
feestmaaltijden, ontkomt men niet aan de 
indruk, dat Amsterdam buitengewoon ingenomen 
moet zijn geweest met de nieuwe verbinding met 
Nederlands grootste rivier. De werkelijkheid was 
anders. 
Het Merwedekanaal mocht uit technisch oog-
punt bezien een geslaagd kunstwerk worden 
genoemd, het heeft nooit aan de verwachtingen 
van Amsterdam beantwoord. 
 
Bij de opening waren er al negatieve geluiden te 
horen over de afmetingen van het kanaal. 
Sommigen spraken toen al spottend over een 
`kikkersloot'. Ruim veertig jaar heeft deze kik-
kersloot de belangrijkste ader voor de handel 
met Duitsland gevormd. Maar deze bedrijvigheid 
nam zo'n vlucht, dat ook toen de geschiedenis 
zich ging herhalen. Dertig jaar na het 
ingebruiknemen van de Koninginnensluis was 
het Merwedekanaal inderdaad te smal, te 
bochtig en niet geschikt voor de schepen, die 
steeds groter werden. Dit kanaal was niet meer in 
staat om al het verkeer snel en effectief te 
verwerken. Aan het einde van deze periode 
werden er ruim twee keer zo veel schepen 
geschut als aan het begin. De tonnage, die de 
sluis passeerde, steeg zelfs zesvoudig. 
 
De geschiedenis herhaalt zich, zeiden we al. Bij 
de Koninginnensluis ontstonden langdurige 
opstoppingen. Soms lagen er meer dan 100 
schepen te wachten om geschut te worden. 
Naarmate het aantal schepen en hun tonnage 
toenam, duurden de vertragingen in Vreeswijk al 
maar langer. De sluis van Vreeswijk werd 
berucht bij de binnenschippers. Wachttijden van 
vele uren waren eerder regel dan uitzondering. 
Bij hoge waterstand van de Lek waren de 
schippers soms twee of drie dagen kwijt! 
Het was Amsterdam, dat in de twintiger jaren bij 
de rijksoverheid aandrong op vervanging van het 
Merwedekenaal. Ook nu kwam die stad met een 
heel nieuw plan. Het ontworpen tracé ging 
buiten de stad Utrecht en de vele dorpen om in 
de richting van Wijk bij Duurstede. 
Wat Amsterdam in de vorige eeuw niet lukte, 
kreeg de stad nu wel voor elkaar. Omstreeks 
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1938 werd het Amsterdam-Rijnkanaal in gebruik 
genomen. Toen ging de scheepvaart echt goed én 
definitief buiten Vreeswijk om! Waar de 
correspondent van de Utrechtsche Courant in 
1892 bang voor was-verlies van klandizie en 
inkomsten-kwam een kleine veertig jaar-later wel 
uit. 
Maar dat is een ander verhaal! 

1): De Oude Rijn wordt ook wel Kromme Rijn genoemd. 2): 
Het Gein is in 1217 tot kerspel, tot kerkdorp verheven. In 1294 
heeft het stadsrechten verworven. 
3): Anth. Matthaei, Analecta enz. Deel 111, pagina 270/271. 4): 
N.B. Tenhaeff: Bisschop David van Bourgondië en zijn stad, 
pagina 132 en volgende. 
5): Utrechtsche Courant 12 juni 1811. 
(): Op de plaats, waar in 1638 een duiker in de dijk is 
gemaakt. 
7): De zogenaamde Rijkshulpschutsluis.' 
8): Utrechtsche Courant 26 november 1821. 
9): Van dat bedrag werd ,f 1.000.- binnen Nederland gehe-
ven. Het resterende deel moest aan Duitse heffingen worden 
voldaan. 
10): Aangenomen met 21 tegen 17 stemmen. 
11): Drie maandelijks Tijdschrift van de Historische Kring 
Nieuwegein, jaargang 1 no 1, pagina 34. 
12): In de tabel zijn alleen de werkzaamheden opgenomen, die 
in Jutphaas en Vreeswijk zijn uitgevoerd. 13): M. van Vliet 
Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk-Bovendams, pagina 
58. 
14): Utrechtsche Courant 29 oktober 1891. 
15): Ch.A.P.Takes: De verplaatsing van den scheepvaartweg 
Amsterdam naar de Lek, enz. in: Mensch en Maatschappij, 
jaargang 18, 1942; pagina 325 en volgende 

16): Utrechtsche Courant 4 en 5 augustus 1892. 
17): Utrechtsche Courant 6 augustus 1892. 
18): Burgemeester van Vreeswijk is de heer R.A.Verploegh 
Chassé. (1866-1894). 
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Feestelijke Opening van de Nieuwe Keulsche Vaart, door H.H. M.M. de Koninginnen.
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NIEUWEGEINSE MUSEUMSCHATTEN 

door P.M. Daalhuizen 

We komen nog even terug op enkele artikelen in het Cronyck de Geyn van oktober 1991. 
Uitgebreid is daarin de historie van de Nicolaaskerk beschreven en in een ander artikel is 
melding gemaakt van een tekening van diezelfde kerk, gemaakt door W.F. Mengelbert en door 
het Rijksmuseum Catharijneconvent verworven. 
Deze keer gaan we èn naar het Catharijneconvent èn we beschrijven opnieuw een kunst 

werk met betrekking tot de Nicolaaskerk. 
In het Rijksmuseum te Amsterdam hangt een 
fraai olieverfschilderij van de Amsterdamse 
Nieuwezijdskapel, die in het midden van de 
vorige eeuw afgebroken is. Daarop is het 
orgelschrijn te zien van het middeleeuwse, 
gotische orgel in deze kapel. 
Opmerkelijk daarbij is de aanwezigheid van 
orgeldeuren: fraai beschilderde panelen, die 
precies het pijpenwerk van het orgel omsluiten. 
Deze deuren hadden een tweeledig doel: ener-
zijds dienden zij als bescherming van de kostbare 
orgelpijpen, anderzijds had het `afdekken' van de 
orgelpijpen een religieuze betekenis. 

In de tachtiger jaren werden de orgeldeuren 
`herontdekt' door de conservator van het 
Rijksmuseum Catharijneconvent. De zeer grote 
kunsthistorische waarde van de deuren werd 
onderkend en er volgde een ingrijpende restauratie. 
Hierna kregen de deuren een plaats in een speciaal 
daarvoor ingerichte zaal in het Catharijneconvent.
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Na de afbraak van de Nieuwezijdskapel kwam 
het orgel ergens op een zolder te liggen. Het is 
een vroeg 16de eeuws kunstwerk, dat vermoe-
delijk in Amsterdam gebouwd is in opdracht van 
keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Die schonk 
het aan de Nieuwezijdskapel tijdens een 
bedevaart naar de `Heilige Stede'. Deze rooms-
katholieke bedevaarten vinden nog steeds plaats 
en jaarlijks trekken velen nog door de stad 
Amsterdam tijdens de `Stille Omgang'. 

In 1871 kocht Mgr. W.J. van Heukelum het 
orgel, vermoedelijk ten behoeve van `zijn' 
Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht. Toen hij 
in 1873 benoemd werd tot pastoor van Jutphaas, 
gaf hij tezamen met de `groten der neo-gotiek' de 
architect Alfred Tepe en de kunstenaar Wilhelm 
Mengelberg een andere bestemming aan het 
unieke orgel. Het moest een plaats krijgen in de 
door hem te bouwen nieuwe kerk in Jutphaas. 
Het orgel is daarin ook terecht gekomen, maar de 
orgeldeuren vond Van Heukelum niet passen bij 
het interieur van de kerk. Zij bleven achter in de 
`kelders' van het Aartsbisschoppelijk Museum. 

Bij een bezoek aan dit Rijksmuseum mag u de 
zaal met de orgeldeuren niet overslaan: het zijn 
kunstschatten die nauw verbonden zijn met de 
historie van een belangwekkend monument in 
Nieuwegein, de Sint-Nicolaaskerk. De restauratie 
van dit monument is thans overigens 
aangevangen. Een pronkjuweel van de neo-
gotische bouwkunst gemeubileerd met veel 
middeleeuwse kunstwerken, zal worden 
behouden! 
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HERINNERINGEN VAN G. VAN BEMMEL 
door H.J. ter Maat 

Vervolg van pagina 21, 14e jaargang nr. 1 

"kloostermoppen" zijn ingemetseld. 
Kloostermoppen zijn grote bakstenen uit de 
middeleeuwen, die omstreeks 1600 ten einde 
lopen. Mede door dit gegeven zal de conclusie 
moeten zijn, dat "Vee- en Bouwlust" vast veel 
ouder is dan de inscriptie uit 1786. 

Failliet 

In het midden van de vorige eeuw woont er nog 
een zekere Pauw op de boerderij, maar het gaat 
met hem niet zo best. Hij gaat in 1860 failliet. 
Weet u waardoor? Niet door slecht beheer, 
door onverantwoorde investeringen of door het 
verwaarlozen van zijn bedrijf. Hij heeft de oor-
zaak niet zelf in de hand: het is de veepest van 
1860. Al te veel koeien sterven aan die besmet-
telijke ziekte en boer Pauw kan zijn hoofd niet 
meer boven water houden. 
Waar blijven de kadavers? Een soort gezond-
heidsdienst, die ze op komt halen is er niet. 
Dan zit er niets anders op dan de dieren op het 
eigen erf te begraven. Wie dat onder andere 
heeft naverteld? De vele skeletten, die bij toe-
vallige "opgravingen" zijn gevonden. Wat ook 
aan deze verschrikkelijke ziekte heeft herinnerd? 
De desinfecterende witkalk, waarmee de 
onderkant van de zolders van de stallen waren 
bestreken. 

Naam 

Met enige moeite en met veel fantasie kunt u 
op bladzijde 17 van het januari-nummer de 
voordeur van de boerderij zien. Die verschuilt 
zich (bescheiden?) achter een hoge struik, 
waarvan ik de naam niet weet. De bovendorpel is 
gemakkelijker te onderscheiden, maar niet de 
letters, die daarop staan. En dat is de naam van 
de boerderij "Vee- en Bouwlust": echt, zwart 
op wit! 
 
Dan een vraag: Als u over die naam doordenkt, 
komt u dan óók tot de conclusie, dat de bewo-
ners waarschijnlijk liever met vee omgaan dan 
met koren, groente of iets dergelijks, afkomstig 
van het bouwland? Toch is dit niet de oorzaak 
van de volgorde van de woorden in "Vee- en 
Bouwlust". Die ligt dieper. 

Verantwoording vooraf 

De foto hieronder had beter geplaatst kunnen
worden in het eerste deel van deze "Herinne-
ringen", bladzijde 15. Maar we hadden er toen
eigenlijk geen belangstelling voor, doordat de
daar gememoreerde gevelsteen in de zijgevel
onleesbaar was (bladzijde 15 en 16). 
Na zes uur penselen is dit wel een weinig ge-
wijzigd, zoals u kunt constateren (wat een mooi 
gevormde letters en cijfers). Vandaar nu alsnog 
beide opnamen. 

A.P. 1786 (vervolg) 

We hebben in het vorige artikel geschreven:
"Het jaartal is wel duidelijk, dènk ik: het bouwjaar 
van heel de boerderij". 
Goed beschouwd hebben we toen toch een
beetje verkeerd gedacht. De "inscriptie" is vast
wel in 1786 geproduceerd, maar de bewering,
dat de boerderij toen dus zou zijn gebouwd, is te 
voorbarig. 
We hebben van de huidige bewoners gehoord, 
dat er in de buitenmuur van de opkamer 
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Het huidige pand Achtersloot 85, IJsselstein (met gevelsteen in de zijgevel, beneden links; amper zichtbaar). Voor 1872
betrokken door Hendrik van Bemmel en Hendrikje van Bemmel (zie blz. 15 van de 74e jaargang, no. 1). Nu bewoond door de
familie J. Stigter. 

het geval is? Toen moest ik het antwoord 
schuldig blijven, nu weet ik meer. Door 
gesprekken met de heer J. Vlastuin Bos (tot voor 
kort eigenaar van het pand) en met genoemd 
bureau, dat zelf aan het onderzoeken is 
begonnen, geven we u graag het volgende door.
Uit een kaart aanwezig in het rijksarchief in 
Utrecht, blijkt dat de boerderij op een zoge-
naamde stroomrug is opgetrokken. Een 
stroomrug is een zandige kleistrook in een 
rivierkleigebied, gevormd uit de oeverwallen van 
een riviertje met daartussenin de bedding. Zo'n 
stroomrug is zandiger dan de zware komklei 
nissen de rivierlopen en ligt hoger dan het land 
eromheen. Daardoor is een stroomrug vooral 
geschikt voor bouwland en/of' boomgaard èn 
voor bebouwing met huizen. De puntjes op het 
kaartje op de volgende bladzijde geven 
akkerbouwgebied aan. Ten westen van de 
Galecopperdijk is dus meer landbouw dan aan 
de oostkant. De boerderij "Vee- en Bouwlust" 
lag even ten noorden van de "Gale Sloot". De 
"Galekoper watermolen" moest 

Ligging 

Na het eerste artikel over de "Herinneringen" 
van de heer Van Bemmel, werd mij door de 
afdeling "Stedebouw en Ruimtelijke Ordening" 
van de gemeente Nieuwegein de vraag gesteld: 
weet u waarom bedoelde boerderij een honderd 
meter of vier ten westen van de Gale-opperdijk 
ligt en waarom dit verder nergens 
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De (weer leesbaar gemaakte) gevelsteen. 



Plattegrond anno 1769.



 
Kerk en school 

Ook al valt de boerderij "Vee- en Bouwlust" 
kerkelijk onder De Meern, de bewoners ervan 
gaan altijd naar Jutphaas "ter kerke". Het ver-
schil in afstand tot de genoemde dorpen is veel te 
groot om voor De Meern te kiezen. Het probleem 
afstand geldt ook voor de school. Helena, met 
haar daagse naam Lena of Leentje geheten, 
heeft met dat instituut niet meer te maken: ze 
is "afgestudeerd". Maar de tweejongere zusjes 
en een broer nog niet. En er zijn nog drie zusjes 
in aanwas. 

Welke school? 

Die keus is niet zo moeilijk voor boer Hendrik 
van Bemmel, want heel Jutphaas kent maar één 
school: de openbare lagere school, voor alle 
gezindten. zoals dat zo mooi heet. Waar het 
schoolgebouw met zijn zes lokalen staat? Aan 
de Schoolstraat, wát een vondst! Die eenheid 
duurt tot 1895, wanneer de roomskatholieke 
meisjes een eigen school krijgen. In 1913 
vertrekken de rooms-katholieke jongens. De 
protestanten, die nog overblijven, ruziën 
zodanig - de ouders natuurlijk - dat er in 1921 
twee Christelijke scholen zijn (die pas in 1935 
tot een fusie komen). 
Het traject Galecopperdijk-Schoolstraat vice 
versa betekent voor de Van Bemmeltjes elke 
schooldag een wandeling van een kilometer of 
zes (het zou een goede training voor de Vier-
daagse zijn geweest). Het schoeisel? 's Zomers 
schoenen en klompen, 's winters alleen klompen.

Kleintjes worden groot 

Ook al is en blijft Hendrik weduwnaar, de tijd 
gaat door, voor hem èn voor zijn kinderen. Zijn 
acht overgebleven kinderen worden hier alle-
maal volwassen. Alle acht vinden ze ergens 
hun "grote geluk", een partner voor het leven. U 
kent hun namen, hun geboorte- en trouwdata; u 
kent de wederhelften (zie blz. 15). Van twee van 
hen vertellen we nog iets meer. We bedoelen de 
oudste zoon en de tweede, de laatste zoon, die de 
"steehouder" wordt: de jongeman, die op de 
boerderij komt; eerst om vader te helpen, later 
om vader af te lossen. 

Hendrik Antonie 

Inderdaad de oudste zoon. U kent hem nog als 

proberen de polders Papendorp en "Gale Koop" 
te bemalen (zie kaartje op blz. 52). 
 
Zoals de foto op bladzijde 17 laat zien, zijn het 
zomerhuis en de beide schuren met pannen 
bedekt; het voorhuis van de boerderij torst een 
rieten dak. Dit is niet altijd zo geweest. Van mijn 
zegsman weet ik (wat zegt die man veel!), dat de 
toenmalige eigenaar, de heer Van Brakel, het dak 
van het achterhuis van pannen voorziet, wanneer 
de grootvader van boer Van Bemmel in 1887 op 
de stee komt wonen. "Gelukkig wel", zegt de 
heer Van Bemmel. Mijn vraag aan hem is: 
"Waarom?" Zijn antwoord: omdat een rieten dak 
zo duur is: duur in aanschaf en in onderhoud. Het 
is 's zomers wel lekker koel en 's winters kou-
werend; maar erg kwetsbaar door de 
stormwinden en door de vogels, met mussen in 
de voorste linie. Drie achtereenvolgende 
bewoners hebben de rietdekker nodig, zo weet de 
heer Van Bemmel en de frequentie kwam steeds 
hoger te liggen. De kwaliteit van het riet werd -
en wordt - steeds slechter: ons land heeft bijna 
geen riet meer en door die schaarste stijgen de 
prijzen. Een rieten dak? Mooi en isolerend, 
maar wel heel erg prijzig. 

Pannen 

De pannen op het achterhuis van de boerderij 
dateren dus van 1887; zijn meer dan een eeuw
oud en kunnen nog best een poosje mee! Zou de 
kwaliteit ervan dan toch een ietsje pietsje beter 
zijn dan bij het product van onze tijd? 

Personeel 

Hoe het werk binnens- en buitenshuis geregeld
wordt, is ons ten enenmale onbekend. Een 
bedrijf van 44 ha. alleen beredderen, lijkt ons 
een complete onmogelijkheid, ook al gaat het om 
35 ha. weiland. 
Weiland betekent immers: koeien; en koeien 
betekenen: tweemaal per dag melken! 's Zomers 
zijn koeien nogal "selfsupporting" wat de 
voeding betreft, maar 's winters ligt dat wel 
eventjes anders! En wat denkt u van het mesten 
enzovoort? Meer dan werk genoeg. En binnen? 
De grootte van het huis is niet misselijk! En het 
zomerhuis er bij! Er zijn ook nog 
kinderen, acht stuks, in de leeftijd van ruim 
veertien tot bijna twee jaar. Zowel binnen als
buiten móét flink wat hulp zijn geweest! Het is 
géén eenmansbedrijf! 
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roemrijke gebouw de nieuwe eigenaar van het 
bedrijf kunnen noemen. Hij moet doorgaan tot f 
42.525,-: een formidabel bedrag en dat in 
1912! In ruil daarvoor heeft hij dan ook wel 
een boerderij van 34 ha., 3 la. en 80 ca. Dat is 
niet niks! 
Op bladzijde 17 is sprake van 44 hectare. Van-
waar dit verschil van 10 hectare? Dit stuk wei-
land lag aan de Ringdijk. Volgens boer Van 
Bemmel te ver van de boerderij en dat kwam 
daardoor niet in aanmerking voor aankoop. Wie 
het wel heeft gekocht? Zie aantekening 6. Van de 
34 hectare is maar negen morgen bouwland. Dat 
is 600 roeden oftewel 6/7 hectare. 

Scheurwet 

Dat is een wet uit de eerste mobilisatietijd 
(1914-1918), die de boeren verplicht een deel 
van hun weiland te "scheuren", óm te ploegen. 
Op de grotere boerderijen gaat dit tot 10% van de 
totale oppervlakte, bij de kleinere bedrijven is het 
minder. 
Van de vruchten, die daarop worden verbouwd, 
moet praktisch alles aan de overheid worden 
geleverd voor de voedselvoorziening van mens en 
dier. U moet bedenken, dat door de oorlogs-
omstandigheden - buiten ons land - de invoer van 
produkten geheel of gedeeltelijk is geblokkeerd. 
Nu Julianus eigenaar van de boerderij is, gaat hij 
het toegangshek aan de Galecopperdijk ver-
wijderen, mèt het naambordje "Vee- en Bouw-
lust". Het is veel te lastig om elke keer, wan-
neer je er met paard en wagen doorheen moet, 
het hek open en dicht te doen (vooral met jonge 
paarden, aldus de toevoeging). 

Kinderen 

Het zijn er zes in totaal. We noemen ze u alle-
maal, met een enkel gegeven erbij. Aan de 
oudste zoon die ergens "introuwt", besteden we 
maar een paar regels. Iets meer aandacht krijgt 
dan de tweede zoon, het vierde kind: Gerrit, 
de man van heel wat herinneringen. Hier 
komen ze, allen geboren in Ouderrijn. Dat wil 
zeggen: op de boerderij aan de Galecopperdijk.
1. Hendrika., op 16-10-1908 in Ouderrijn. 
Natuurlijk naar zijn grootvader van vaders kant 
genoemd, naar zijn "opa paternel", zoals dat in 
de genealogie, in het voorouderonderzoek, 
officieel heet. Hendrikus trouwt op 12-5-1943 in 
Wadenoyen bij Tiel met Johanna Adolphina 
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de metselaar in de dop; als de legger van de
eerste steen in de zijgevel van de boerderij in de 
Achtersloot. Hij hangt deze harp aan de wilgen (al 
of niet staande langs de Galecopperdijk). 
Wanneer hij het "boeren" kent en een zekere
boerendochter, gaat hij trouwen. Hij trouwt
"uit", zoals dat heet. Anders geformuleerd: hij
trouwt bij zijn schoonouders in. Nu heeft hij zó 
maar een vrouw helemaal en een boerderij
(misschien eerst nog maar half), later ook gans
en al. 
Hendrik Antonie verlaat de boerderij in de polder 
Galecop en maakt zo plaats voor de andere
zeven kinderen: voor zijn zes zusters en voor
zijn ene broer. En deze laatste wordt de opvolger 
van Hendrik. 

Julianus Wilhelm 

Hij is het vierde kind van Hendrik; de tweede
zoon. Geboren in IJsselstein op 3-3-1877, 
trouwt hij op 6-2-1908 in Zoelen. 
Een mens vraagt zich af: wat moet Julianus in
vredesnaam zo nu en dan in Zoelen zoeken? En
dat in een tijd zonder auto's! We weten nu, dat
daar een oom van hem woont. En... er zijn ook 
wel eens leuke volksfeestjes met leuke... Hoe
ook precies, Julianus vindt daar ergens "zijn"
Augusta Johanna Sloot! Geboren op 3 maart
1883. 
Bij nadere bestudering van die datum valt iets
op: op de dag af is Julianus zes jaar ouder dan
zijn bruid; zes jaar ouder (en wijzer?). 
Zo op één en dezelfde dag jarig zijn, is mis-
schien wel gemakkelijk en voordelig (alle visite 
in één keer), maar het is zeker niet gezellig.
Toch blijven Julianus en Augusta (Guus) bij 
elkaar. 
Vader Hendrik maakt ruim baan: met zijn jongste 
dochter, Marrijtje, wijkt hij uit naar Nijkerk en 
Julianus (Janus) is voortaan boer! 

Van pachter tot eigenaar 

Hoe? Het is 2 juni 1912. De hoeve "Vee- en 
Bouwlust" zal in het openbaar worden ver-
kocht en wel in het gebouw van Kunsten en
Wetenschappen aan de Mariaplaats in Utrecht. 
Freule Anna Constantine Caroline van Brakel is 
namelijk overleden (na haar broer, de vorige
landheer) en in haar nalatenschap zit onder
meer de genoemde boerderij. 
Het zal u duidelijk zijn, dat Julianus behoorlijk in 
zijn zak zal moeten tasten, wil hij zich in het 



 
Monhemius. Op zijn trouwdag verhuist hij naar 
een boerderij - in Wadenoyen. Nu renteniert hij, 
samen met zijn vrouw, al een paar jaar in 
Geldermalsen. 
2. Maria Johanna, in Oudenrijn geboren op 25-
11-1909. Op 4-4-1935 trouwt ze in Oudenrijn 
met Floris Hamoen. 
3. Hendrika Gijsberdina, op 25-12-1909 in 
Oudenrijn geboren. Gehuwd met Dirk van 
Beusichem uit Echteld bij Tiel, waar hij op 152-
1907 is geboren. 
4. Gerrit, in Oudenrijn geboren op 24-4-1913. 
Gerrit is vernoemd naar Gerrit de Kruijf, de man 
van zijn oudtante Jaantje van Bemmel (zie 
boven). Het "levensverhaal" van Gerrit volgt. 5. 
Gijsbertus, op 9-6-1914 in Oudenrijn geboren. 
Nogal ziekelijk; blijft (echt) dáárom ongehuwd en 
overlijdt in Tiel op 5-1-1954; nog geen 50 jaar 
oud. 
6. Augusta Johanna ("Guus" in de wandeling), in 
Oudenrijn geboren op 4-2-1923. Ze trouwt op 18-
9-1947 in Drumpt bij Tiel met de fruitteler 
Jerphaas Johannes Jan van Ingen; in Lienden 
geboren. 

Kerk en school 

Vergeleken met de gegevens over zijn opa 
Hendrik, blijkt dat voor Gerrit de afstand naar
kerk en school ongewijzigd is gebleven (óók 
toevallig!). Het schoeisel, klompen en schoenen, 
is ook niet veranderd. 
Een uitlating van de volwassen en toch wel 
wijze Gerrit van Bemmel wil ik u niet onthou-
den. Als hij het over klompen en schoenen 
heeft, laat hij zo maar, langs zijn neus weg, een
leuke (?) opmerking horen. Hij blijkt een voor-
keur voor klompen te hebben. 
Zijn motivering? "Daar kun je beter mee vech-
ten!" Arme klompen! Arme slachtoffers! En zo 
iets gezegd door een lid van de jeugd uit de 
goede, oude tijd! En dat nog wel door een Van 
Bemmel! Foei, foei! 
Over de school weinig nieuws vergeleken met de 
gegevens in verband met Julianus. De jaartallen 
zijn natuurlijk niet veranderd, maar één ding 
lijkt me het vermelden waard. Het gaat niet goed 
met de Openbare school van meester Van de 
Wolde. Er komen twee Christelijke scholen bij 
en dat betekent een bijna complete leegloop. 
Op een gegeven ogenblik is hij zegge en 
schrijve nog zes leerlingen "rijk" en daardoor 
praktisch ten einde raad. Wat doet deze 
hoofdonderwijzer? Hij gaat naar boer Janus van 
Bemmel. En wat krijgt hij mee? 

De belofte dat Van Bemmel zijn oudste twee 
kinderen - Hendrikus en de jongere Maria 
Johanna - nog een jaartje op school zal laten. 

Hendrika Gijsberdina 

Gerrit en Gijsbertus maken de overstap naar de 
Hervormde gemeenteschool wel (1921). Een 
overgang, die ook weer niet zó groot is: meester 
Van de Wolde is organist van de Hervormde 
gemeente (meer dan 25 jaar lang) en de predikant 
van die gemeente komt twee keer in de week 
godsdienstonderwijs op de openbare school 
geven (een tijdperk dat blijkbaar de laatste jaren 
is afgesloten). Terug naar de heer Van Bemmel: 
uit het bovenstaande blijkt, dat hij geen 
"Prinzipienreiter" is (excuus voor dit mooie 
Duitse woord), geen beginselmaniak, die alleen 
maar van en voor principes leeft. Nog steeds 
bestaat, naar mijn bescheiden mening, het 
onderscheid tussen het overdreven nastreven van 
een beginsel en het gedrag van een windvaan, die 
met alle tochtjes mee waait! Echte vriendschap 
vermag veel! Zie voor het schoolgebouw 
aantekening 7. 

Julianus naar Drumpt 

Op de trouwdag van zijn enige zoon, Gerrit, 
vertrekt vader Janus met zijn vrouw naar het 
plaatsje Drumpt bij Tiel. Daar overlijdt hij bijna 
14 jaar later, op 2-6-1954; ruim 77 jaar oud. Zijn 
weduwe Augusta, Guus, overleeft haar man 
goed 10 jaar en sterft in Breukelen op 81jarige 
leeftijd. Het is dan 18-10-1964. 

Onze zegsman wordt boer 

Wanneer vader Julianus de wijk naar de Betuwe 
denkt te nemen, kan Gerrit over trouwen 
denken. Het blijft niet bij denken, maar het 
gaat echt gebeuren. Gerrit, 27 jaar oud, trouwt op 
28-11-1940 in Waarder met Jannigje Maria 
Goudriaan, 24 jaar oud. In 1948 koopt hij de 
boerderij van zijn vader. 

Scheurwet 

Het is bezettingstijd en al heel gauw krijgt ook 
Gerrit met de scheurwet te maken net als zijn 
vader in de eerste mobilisatietijd. Op voorschrift 
van de regering (in deze periode: de bezettende 
macht) worden de boeren verplicht producten te 
gaan verbouwen voor de regering. Het koren 
(gerst en tarwe) moet ge- 
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overwinteren: wel drie keer zelfs. Dat doen 
Guus en Co dan ook en daarna gaan ze "intern" 
verhuizen: met veel van hun hebben en houden 
schuiven ze een aantal meters op naar het oosten, 
naar de boerderij. 
Pa en Moe maken helemaal plaats. Het is in 
1967, dat ze een woning laten zetten, op eigen 
grond op een hoekje weiland, aan hun "eigen 
weg" naar de Galecopperdijk. Wel vrij dicht in de 
buurt van de boerderij gebleven: laten we zeggen 
ongeveer honderd meter. Postadres: 
Galecopperdijk 7a. Deze woning moet door de 
bouwplannen in de polder Galecop verdwijnen. 

Kinderen 

Bij Co en Guus worden vijf kinderen geboren; 
allemaal thuis op de boerderij. Het zijn alleen 
maar dochters (niet discriminerend bedoeld). 
We geven ze aan u door. 
 
1. Heiltje Johanna Bos. Geboren op 10-21965, in 
de gemeente Jutphaas. Ze trouwt op 30-10-1985 
in Nieuwegein met Antonie van Lingen, op 24-6-
1961 in Zeist geboren. 2. Janne Maria. In 
Jutphaas geboren op 3-71966. 
3. Jacoba Ariane, op 14-9-1968 in Jutphaas 
geboren. Zij trouwt in Nieuwegein op 3-51991 
met Henricus Kuijt, op 22-11-1969 in Elspeet 
geboren. Zie voor dit jonge echtpaar ook 
beneden. 
4. Geralda Wilhelmina, in Nieuwegein geboren 
op 23-8-1971. Bijna net zo nieuw als de 
gemeente Nieuwegein, die op 1 juli 1971 is 
"geboren". 
5. Augusta Johanna, op 9-4-1975 in Nieuwegein 
geboren. 

Verkoop "De Baten" 

Op 6-8-1970 verkoopt de heer Van Bemmel 
2.97 ha. weiland aan de gemeente Jutphaas 
(inderdaad toen nog Jutphaas). Het stuk grond 
ligt onmiddellijk ten zuiden van de Galesloot, die 
de grens vormt tussen Jutphaas en Oudenrijn. Dit 
is een deel van "De Baten", dat doorloopt tot aan 
de Nedereindseweg. Dat het voor woningbouw 
bestemd is, hoeven we de Nieuwegeiners onder u 
niet te zeggen. 

Verkoop boerderij no. 7 

Het is 31 mei 1988, een historische datum voor 
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dorst worden onder toezicht van een controleur, 
die het aantal kilogrammen graan noteert. In 
1944 krijgt boer Van Bemmel van over-
heidswege opdracht om nog eens drie ha. wei-
land te scheuren. Maar hij doet het niet! 
Per slot van rekening kim het ook niet goed 
meer: één van zijn drie paarden is gevorderd! 
Met twee paarden constant weiland op heel 
zware klei scheuren, gaat niet echt goed (mij is 
een voorbeeld genoemd, waarbij met zes paarden 
werd geploegd; aan deze zelfde Galecop-
perdijk). Mede door dit tekort aan paarden
"vergeet" boer Van Bemmel heel zijn scheur-
plicht! 
Ook in meer opzichten werken de boeren de 
bezettende macht tegen. Wanneer er gedorst
wordt, staat er een controleur bij. Hoe de boeren 
het voor elkaar krijgen..., zeker is dat er heel 
wat "gesjoemeld" wordt om de burgers aan het 
eten te houden! Zijn "die domme boeren" 
achteraf bezien dan toch nog niet zó dom? 

Kinderen 

Boer Gerrit van Bemmel en zijn vrouw hebben
vier kinderen. Maar niet gemêleerd: het zijn
allemaal dochters! Allemaal onder Oudenrijn 
geboren. Dat is hier weer: op de boerderij 
"Vee- en Bouwlust". 
1. Augusta Johanna, op 21-10-1941 geboren (zie 
beneden). 
2. Gerrigje, geboren op 13-9-1943. 
3. Juliana Wilhelmina, op 26-10-1946 geboren. 
Willy trouwt op 2-10-1971 in Nieuwegein met 
Walter Wallens, op 27-4-1946 in Breda geboren. 
Het artsen-echtpaar woont in Den Haag. 
Hun twee kinderen zijn beiden in Leiden gebo-
ren: 

a. Frank Rutger Eugène op 30-1-1975, 
b. Harriet Eline Maria op 23-9-1976. 

4. Petronella Gijsbertha, geboren op 14-7 
1953. 
 
We gaan weer met zevenmijlslaarzen door de 
geschiedenis, totdat de oudste dochter, Guus,
"boze plannen" krijgt. En zij niet alleen! Ook
een zekere Co Bos, in Bergambacht geboren op 
4-3-1935. 
Daar smeden ze samen een huwelijk van: Jacobus 
Vlastuin Bos en Augusta Johanna van Bemmel 
trouwen op 28-4-1964 in Jutphaas en vinden 
onderdak in het zomerhuis van "Vee- en 
Bouwlust". 
Dit onderkomen is zó goed, datje er ook kunt



 
de boerderij "Vee- en Bouwlust". Ook voor een 
paar personen. Boer Van Bemmel, de heer Van 
Bemmel, verkoopt op die dag heel zijn bedrijf 
aan zijn dochter en schoonzoon bovenge-
noemd. Het is dus nog ruim 31 ha. groot. 
Mevrouw Van Bemmel-Goudriaan hebben we 
bij de verkoop vergeten, maar man en vrouw 
zijn immers één. 

Maatschap 

Een term vooral uit de laatste jaren, ook al is dit 
juridische begrip al eeuwenoud. Wat dit in ons 
geval betekent? De heer (Co) Bos is gelukkig 
nog niet oud, maar kan toch best een hulpje
gebruiken. Zijn bedrijf is veel te groot voor één
persoon. 
De voorgeschiedenis? De derde dochter, Jac-
queline Bos, leert een jongeman kennen, ge-
naamd Henri. Zijn begeerte gaat uit naar een
boerenbedrijf en zo waar ook naar genoemde
boerendochter. Dit leidt tot een huwelijk in het 
vorige jaar, 1991. 
En dit voert weer naar het maatschap, waarin
vader en schoonzoon - de vrouwen er maar
buiten gelaten - met ingang van 1-1-1992 
samengaan. 

Verkoop pand no. 7a 

De heer Gerrit van Bemmel heeft zijn burger-
woning aan de gemeente verkocht (zie boven).
In het komende najaar hoopt hij met zijn vrouw 
in Lexmond te gaan wonen. 
Hun schoonzoon, de heer J. Vlastuin Bos, ver-
liest bij de Raad van State zijn proces tegen de 
onteigening van zijn bedrijf en noodgedwongen 
verkoopt hij het aan de gemeente Nieuwegein. 
Het is dan vrijdag 24 april 1992. 
De heer Bos gaat met zijn vrouw, zijn dochter en 
schoonzoon - waarschijnlijk ver in het volgende 
jaar - naar IJsselstein verhuizen, waar hij aan de 
Hoge Biezendijk grond heeft aangekocht. 

Toekomst 

Wat de toekomst voor de polder Galecop en voor 
het bedrijf van de heer Bos zal brengen? Al 
jarenlang is Galecop in het nieuws. De 
gemeente wil er zo spoedig mogelijk ongeveer
3.300 woningen bouwen (op een gebied van 95 
hectare). Zij houdt dan nog 107 hectare over
voor groenvoorziening en recreatie. 
De gemeente wil deze woningbouw koppelen 

aan de realisering van een luxe kantorenpand in 
de polder Nieuw-Raven, gelegen in het noord-
oostelijke deel van de Galecop. Ook al heeft het 
rijk tot op heden - juli 1992 - nog steeds geen 
vergunning afgegeven voor het 
kantorencomplex, toch wil de gemeente nog dit 
jaar met de woningbouw beginnen. Verder wil 
men tussen de Galecopperwetering en de A12 
een beeldentuin aanleggen met een museum voor 
beeldhouwwerken en men denkt ook aan een 
manège. 
De boerderij "Vee- en Bouwlust" zal wel op de 
lijst van monumenten komen, waardoor zij niet 
gesloopt gaat worden, maar een maatschappe-
lijke functie krijgt. Onder meer gaan de plan-
nen in de richting van een gezondheidscentrum.
De huidige Galecopperdijk blijft gehandhaafd, 
maar niet als een doorgaande verbinding met de 
gemeente Utrecht. Ondanks de rechtlijnigheid zal 
deze weg een speels karakter krijgen, een 
weggetje te vergelijken met de huidige 
Randijk. 
De tijd zal leren in hoeverre de vele plannen 
rondom de Galecop werkelijkheid zullen worden. 
Maar zeker is nu al, dat de polder in feite niet 
meer te herkennen zal zijn. 

Rectificatie 

1. Bladzijde 17 bovenaan. Het opschrift boven de 
foto moet luiden: Het pand van de heer J. 
Vlastuin Bos aan de Galecopperdijk 7 (oude 
gedeelte), gebouwd voor 1786. 2. Bladzijde 18, 
eerste kolom, onderste regel: invoegen het 
woordje "jaar". 3. Bladzijde 20, tweede kolom, 
regel 15 van boven: "mee" vervangen door "me".
4. Idem, Aantekeningen. De eerste alinea 
behoort te zijn: "1. De Geinbrug, waar de 
eigenwijze koe op haar eentje in de nacht over-
heen wandelde, was de boogbrug, die tot 1905 
dienst deed en niet haar opvolger, een klap-
brug: voor f 6.290,- gebouwd door de firma 
Bernard te Haarlem". 

Dank 

We sluiten deze "herinneringen" - aangevuld met 
een aantal informatieve gegevens - af met een 
woord van dank aan allen, die ons bij het 
schrijven ervan van dienst zijn geweest. In dit 
verband noemen we naast de heer G. van 
Bemmel, zijn dochter en schoonzoon; de heer en 
mevrouw Stigter uit de Achtersloot in IJs- 
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selstein; de ambtenaren van de secretarie van de 
gemeente Vleuten-De Meern; de secretaris van 
de Historische Kring uit die gemeente; de 
mensen van de afdeling "Stedebouw en Ruim-
telijke Ordening" van de gemeente Nieuwegein 
en de heer Jac. de Bruijn (De Meern). 

Bronnen 

Andere bronnen zijn onder meer drie uitgaven
van de Historische Kring Nieuwegein
(Jutphaas... Verleden tijd, 1983; Vreeswijk, 
Jutphaas, Nieuwegein in beeld, 1985; Jutphaas en 
Vreeswijk vroeger, Nieuwegein nu, 1989) en een 
paar artikelen uit het Utrechts Nieuwsblad (3 en 
29 april; 9 mei. Alles uit 1992.). 
 
Vervolg aantekeningen 
4. De genoemde kaart van 1769 heeft nog iets leuks te ver-
melden: de zelfstandige polder Galecop heeft tot het begin van 
de Franse tijd - in 1795 - een eigen rechthuis gehad. Weet u waar 
dat gevestigd was? Bijna voor 100% zeker in het huidige pand,
Galecopperdijk 19, het laatste huis links, tegen de A12 aan. Al 
jarenlang bewoond door de familie Vendrig. 
Voor deze stelling pleit ook heel sterk de bouw van deze 
woning: een totaal afwijkende gevel. Hiermee is niet 
beweerd, dat genoemd pand na die periode niet verbouwd is, 
maar de locatie van het rechthuis ligt wel vast. Ten westen 
hiervan ziet u op de kaart één van de vele eendenkooien. 
(bladzijde 52). 
En weet u soms ook de naam? " 't Misverstand". Een pracht
functionele naam: in een rechthuis behoren misverstanden uit de 
wereld geholpen te worden! 
 
5. De heer Cornelis Jacob van Brakel kwam in 1850 uit Den 
Briel naar Oudenrijn. Met zijn eveneens ongehuwde zuster Anna 
Constantia Carolina ging hij op het prachtige buiten "Tjepma" 
in het Strijkviertel wonen. 
Volgens de overlevering waren de heer Van Brakel en zijn zuster 
verre nazaten van kapitein J. van Brakel, bekend door de oorlog 
met Engeland. 
Ten tijde van admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter voer 
deze kapitein de ketting stuk, waarmee de Engelsen de toegang 
tot de Theems hadden afgesloten. Achter de barrière zouden 
hun schepen wel veilig liggen, zo dachten zij ten onrechte. 

De heer Van Brakel was niet helemaal onbemiddeld. Hij bezat 
alleen al in de polder Galecop vier boerderijen met in totaal 165 
ha. land erbij. "Achter Montfoort" had hij ook nog boerderijen 
in eigendom. 
De heer Van Brakel was erg goed voor zijn pachters. Want wat 
stond er onder meer in zijn testament? Dat zijn pachters na zijn 
dood in ieder geval nog zeven jaar op hun boerderijen mochten 
blijven wonen. En... het zevende jaar "zaten" zij er helemaal 
gratis! 
De heer Van Brakel wist ook op een andere manier met zijn 
vele geld veel goed te doen. Zo schonk hij in 1912 een 
bedrag van f 25.000,- aan de Hervormde gemeente van De 
Meern. Daarmee kon het oude kerkgebouw van omstreeks 1600 
worden afgebroken en vervangen door een totaal nieuw 
gebouw, dat er tot op de dag van heden nog keurig bijstaat. Voor 
de aankoop van een orgel en het ameublement gaf hij nog eens 
f 5.000,-. 
Alles was vrij aardig geschat, want toen op 4-2-1914 de totale 
rekening werd opgemaakt, was er een batig saldo van één 
gulden, één kwartje en één halve cent. 
Voor Anna Constantia Carolina van Brakel is een glas-inlood-
raam aangebracht in de oostvleugel van genoemde kerk. 
Volgens de heer Van Bemmel heeft de heer Van Brakel ook de 
bouw van het Homeopathisch ziekenhuis met de woning van de 
geneesheer-directeur, dr. J.N. Voorhoeve, mogelijk gemaakt. De 
gevelsteen dateert het een en ander: "Anno 1918". 
 
6. De heer Johan de Liefde is de koper. In 1923 laat hij er de 
boerderij op bouwen, waar de heer en mevrouw Steenbeek na 
hun trouwdag gaan wonen. Dit bedrijf, groter dan de 
genoemde 10 hectare, is vijfjaar geleden gekocht door hun zoon, 
de heer E. Steenbeek, Ringkade 7. 
 
7. Het schoolgebouw van dc Openbare lagere school doet als 
zodanig dienst tot het jaar 1963. Dan wordt het nieuwe 
gebouw aan dc Emmalaan betrokken; nu de Vredebestlaan 
genoemd. Men begint meteen ook maar met een nieuwe 
naam; waarom ook niet? En die is: Dag Hammarskold-
school. 
Het oude gebouw wordt al gauw door de brandweer "bezet". Zo 
iets moet eigenlijk ook onderdak; belangrijk genoeg. Maar 
als brandweer moetje ook nog behoorlijk kunnen uitrukken. 
Die gelegenheid krijgen ze dan door hun nieuwe home aan de 
Nevelgaarde, no. 1. Weer is de school vacant. Na een grondige, 
interne verbouwing trekt er in september 1989 het "Kunstenaars 
Centrum Nieuwegein", het K.C.N. in. Verder zijn er in 
gehuisvest het "Kunstenaars Collectief Schoolstraat", twee 
pottenbakkers onder de naam "Keramix" en dan is er nog 
ruimte voor drie ateliers. 
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Bezoek aan Oudheidskamer Vreeswijk 
 

Op 5 september a.s. zal door de leden van de Historische Kring Nieuwegein een bezoek 
worden gebracht aan de expositie "Honderd jaar Koninginnensluis in Beeld". Aanvang 14.00 
uur. De toegang is gratis. Adres Fort Vreeswijk 1, Nieuwegein-Z. Opgave telefonisch voor 15 
augustus 1992 bij Wim Feirabend, tel. 03402-37007. 



 
DE WERKGROEP HISTORISCH ONDERZOEK 
door Lenneke Berkhout 

Na een tijdje een "slapend" bestaan te hebben
geleid, is de werkgroep historisch onderzoek
weer actief. Enkele nieuwe leden hebben de 

draad weer opgepakt en het werk voortgezet.
Momenteel is het belangrijkste werk van de
groep, samen met zes ervaren leden uit andere
werkgroepen, het transcriberen van 36 perka-
mente charters en circa 150 andere archief-
stukken uit de periode 1644 - 1810. Deze docu-
menten hebben vooral betrekking op grondver-
koop en huurovereenkomsten in het Over- en
Nedereind van Jutphaas. 
 
Hoe gaat het transcriberen in zijn werk? Aan de
hand van een kopie van het originele document
maken we een transcriptie, dat wil zeggen: we
zetten de "onleesbare krabbels" om in makkelijk
leesbare letters. We vertalen de tekst dus niet; we
schrijven de tekst letterlijk over en houden de
spelling van het document onveranderd aan. We
mogen echter wel punten en komma's
aanbrengen (interpunctie ontbreekt vaak
grotendeels) en afkortingen uitschrijven, als we
zeker weten waar de afkorting voor staat. Zo
wordt in een officiële verkoopakte bijvoorbeeld
"J.J. van Straten nots", "J.J. van Straten, notaris". 
 
Het transcriberen gaat sneller dan verwacht. In de
tweede helft van dit jaar hopen we alle
documenten getranscribeerd te hebben. Daarna
begint het eigenlijke, historische onderzoek: het
zoeken naar onderlinge verbanden tussen de
documenten en naar achtergrondinformatie over
de personen, percelen en gebeurtenissen die in de
documenten worden genoemd. Het is de
bedoeling, dat in 1993 een tentoonstelling wordt
gehouden over de documenten. 

Coopconditie van de twee boomgaertjes gelegen in 't 
Nedereynt van Jutphaes 1707 10 octobris. 
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 Te koop, te huur ... wie weet? 

A. van Mameren wil graag in het bezit komen van het boek "De genese van het landschap in het 
zuiden van de provincie Utrecht - een fysisch - geografische studie", door HJ.A. Berendsen. 

 
Uitgave: Rijksuniversiteit Utrecht 
Utrecht, geografische studies 25 
Utrecht 1982. 

 
Wie kan hem hieraan helpen? Gaarne een berichtje aan A. van Mameren, Irisstraat 21, 3434 
HL Nieuwegein, tel. 03402 - 6 33 03. 



 
VOETBAL IN HET DORP JUTPHAAS 

door P. Daalhuizen en A. de Reuver 

Inleiding 

Het eerste team van de voetbalvereniging J.S.V. 
uit Nieuwegein-Noord degradeerde aan het eind 
van het seizoen 1991-1992 van de 2de naar de 
3de klasse van de N.V.B. Eén seizoen verbleef 
J.S.VV in de 2de klasse en dat was ook zo in het 
seizoen 1956-1957. En net als in het voorjaar 
van 1957 werd het degradatie-'vonnis' 
voltrokken door het Amsterdamse D.C.G. Maar 
J.S.V. heeft meer ..................... Piet Daalhuizen 
en Arie de Reuver kijken terug op 66 jaren 
voetbal in het dorp Jutphaas. 

De start 

Vanaf het begin van deze eeuw is voetbal sterk in 
opkomst en ook in het dorp Jutphaas, toen zo'n 
1.800 inwoners tellend, komt belangstelling 
voor de uit Engeland `overgewaaide' sport. 
Veel verder dan een trap tegen een balletje op het 
Kerkveld of op het plein bij het Huis De Geer 
komt het voorlopig nog niet. Maar aan het begin 
van de twintiger jaren worden de koppen bij 
elkaar gestoken om een voetbalclub op te richten.

De eerste ledenvergadering wordt gehouden op 1 
april 1926; er zijn dan 37 belangstellenden. Na 
het besluit om een voetbalclub op te richten, 
kiest de ledenvergadering een naam voor de 
club: Jutphase Sport Vereniging. De club besluit 
om de wedstrijden in een geheel zwart tenue te 
gaan spelen. Van de initiatiefnemers worden er 
drie in het bestuur gekozen: Jan en Frans 
Schrijvers (echt familie van onze vroegere 
Oranje-doelman Piet Schrijvers!) en Jan 
Hoedeman. De annalen vermelden niet hoe de 
bestuursfuncties verdeeld zijn. 
 
Het driemanschap gaat dan op zoek naar een 
geschikt terrein en hoewel het dorp agrarisch is 
met veel weiland, kost het enige moeite om iets 
geschikts te vinden. Het wordt een terrein op 
Plettenburg, dat te bereiken is via de Bongenaar, 
waar met een roeibootje het Merwedekanaal kan
worden overgestoken. 

De eerste wedstrijd 

De `sportaccommodatie' op Plettenburg biedt in 
feite geen enkele luxe; er zijn zelfs geen 

kleedkamers. Omkleden doen de spelers eigenlijk 
thuis en onder de gewone kleding zit het 
voetbalpakje. Publiek is op Plettenburg al hele-
maal niet te verwachten en dus ook geen 
inkomsten uit entreegelden. Toch vindt op 1 
mei 1926 een eerste wedstrijd plaats, waarbij 
het wat officieel toegaat, omdat Jutphaas' bur-
gemeester Mr. J.M.M. Hamers de aftrap komt 
verrichten. Tegenstander is dan het tweede team 
van M.S.V. uit Montfoort. In het elftal van 
J.S.V. staan opgesteld de gebroeders Bons, P. 
Witteman, A. Zwezerijnen, de gebroeders 
Hoedeman, de gebroeders Schrijvers, Benschop, 
Callaars en Van Straten. De wedstrijd eindigt 
ineen verdienstelijk gelijk spel 1-1. 

Naar een ander terrein 

Het bestuur heeft van meet af aan ingezien, dat 
het speelveld op Plettenburg eigenlijk alleen 
maar nadelen heeft: het ligt ver van het dorp en is 
heel moeilijk bereikbaar. 
Het gelukt om al in de zomer van 1926 een 
nieuw terrein te bemachtigen; het wordt ge-
huurd van boer Oostveen en het ligt aan de IJs-
selsteinseweg achter het café "d' Oranjeboom" bij 
de Doorslagsluis. 
Voordat het speelveld in gebruik genomen kan 
worden, moet er nogal wat werk verzet worden. 
Met man en macht worden de greppels in de 
akker volgestort met goede grond en wordt er 
gras ingezaaid. De competitie 1926-1927 kan 
op het terrein aan de Doorslag worden gespeeld. 
J.S.V. komt dan uit in de 3de klasse van de 
Utrechtse Provinciale Voetbal Bond. Het seizoen 
verloopt niet volgens de verwachtingen; J.S.V. 
eindigt op de laatste plaats. 
 
Met de groeiende clubgeest, die zich uit in het 
harde werken aan de accommodatie, komt de 
club over de teleurstelling van het eerste seizoen 
heen. En er gaat beter gespeeld worden. In het 
seizoen 1929-1930 wordt J.S.V. kampioen en het 
team promoveert naar de 2de klasse U.P.V.B. Bij 
die gelegenheid wordt het zwarte tenue van 
J.S.V. vaarwel gezegd. Vanaf dan draagt J.S.V. 
een wit shirt, een zwarte broek en zwart/wit 
gestreepte kousen. Aan de Doorslag gaat het 
J.S.V. goed: in 1933 promoveert de club naar de 
1 ste klasse van de U.P.V.B. na winst in de 
promotiewedstrijd tegen de Zebra's uit 
Hilversum (3-2). 
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De Sportvereeniging J.S.V. te Jutphaas, begon op Zondag 26 Mei, weder met de voetbal-seriewedstrijden op haar terrein aan
de Doorslag, die op 2 en 9 Juni zullen worden voortgezet. Bij den eersten wedstrijd D.O.S.-All-Ready werd de Vereeniging
D.O.S. door den Burgemeester van Jutphaas namens J.S.V. een fraaie bloemenmand overhandigd, voor het behaalde
kampioenschap in de 4e klass N.V.B. 

Concurrentie van 'Jutphania' 
In het begin van 1933 nemen enkele dorpelingen 
het initiatief om een rooms-katholieke 
voetbalvereniging op te richten. Op 26 juni 
1933 wordt de oprichtingsvergadering gehouden 
van het r.k.-Jutphania. Van die club wordt het 
eerste bestuur gevormd door F. van Ramele, W. 
van den Akker, C. Hoveling, F. Claus en A. 
Schoonenberg. De kapelaan van de Nicolaaskerk 
wordt in deze vereniging benoemd als geestelijk 
adviseur. 
Men slaagt er in om een terrein te krijgen aan de 
Utrechtsestraatweg achter de boerderij van E. 
Scholman (op deze plek staat thans het gebouw 
van de Organisatie ter Verbetering van de 
Binnenvisserij). Het gereedmaken van het 
voetbalterrein wordt een `werklozen-project'. De 
greppels in de akker worden met takkenbossen 
opgevuld en vervolgens afgedekt met grond. Die 
grond is voldoende voorhanden, omdat juist 
het graafwerk is gestart voor het Amsterdam-
Rijnkanaal. Met pramen wordt de grond via de 
Zuidersluis aangevoerd en ter hoogte van de 
boerderij van Scholman met kruiwagens naar het
voetbalveld gereden. 

Bovendien bouwen de voetbal-enthousiasten een 
houten kleed-accommodatie. 
Jutphania wordt in haar eerste jaren een ge-
duchte concurrent van J.S.V. De ploeg komt uit 
in de competitie van de rooms-katholieke bond 
en de werving van de leden gebeurt op velerlei 
plaatsen binnen het katholieke verenigingsle-
ven. Bovendien trekt de club veel gemakke-
lijker nieuwe leden aan dan J.S.V., omdat de 
accommodatie dichter bij het dorp ligt. Een bij-
komend voordeel is dat Jutphania een kleine 
kantine heeft. 
De rivaliteit tussen J.S.V. en Jutphania is groot en 
heel gemakkelijk lopen spelers en leden over 
naar de `concurrentie'. Dat is heel eenvoudig, 
omdat beide clubs bij verschillende 
voetbalbonden zijn aangesloten: de ene week 
nog spelen bij J.S.V.; de andere week bij 
Jutphania. 
 
Jutphania is in haar bestaan drie keer kampioen 
geweest en de viering van zoiets wordt opge-
luisterd door de r.k.-muziekvereniging Cornelis 
Galesloot. Accommodatie voor de feesten is 
natuurlijk het parochiehuis boven de r.k.-jon-
gensschool. 
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Het le elftal van Jutphania omstreeks 1935. 
Op de foto o.m Rik Kerkhof, Ton Kerkhof, Kees van Doven, Jan Veldhuizen, Jan Hazendonk, hart Kerkhof, Michies, Kees 
Kerkhof, Willem Woudenberg, Willem v.d. Heuvel, Jo Vernooy. 

wederzijdse concurrentie is er sprake van een 
fikse groei van beide clubs. J.S.V. promoveert in 
1936 zelfs naar de `Grote Bond', de 4de klasse 
van de N.V.B. Van Jutphania is geen archief 
bewaard gebleven we kennen uit de dertiger 
jaren nog slechts de namen van een aantal 
spelers: A. Kerkhof, C. Kerkhof, J. Hazendonk, 
J. Bos, P. van den Heuvel, H. van Genderen, H. 
Elbertse, K. van Doorn, W. van den Heuvel, J. 
Ransdorp, J. van Rooijen, W. Kerkhof en J. 
Scholman. 

Zwarte jaren 

Voor de beide Jutphase voetbalclubs zijn de 
oorlogsjaren te karakteriseren als `zwarte jaren'. 
Van voetballen komt niet veel terecht en J.S.V. 
verliest enkele prominente spelers door het 
oorlogsgeweld. Omdat de Katholieke Bond na het 
begin van de oorlog niet meer actief is, staat 
Jutphania voor de keuze om te stoppen of toe te 
treden tot de N.V.B. (pas in de jaren vijftig is de 
"K" van Koninklijke vooraan gekomen). Men 
besluit met competitievoetbal te stoppen tot er 
betere tijden aanbreken. Daar- 

Het dorp verdeeld! 
Het voetbalspel heeft het dorp danig verdeeld 
en ook de 'prominenten' van de gemeenschap 
hebben hun favoriete club. Jutphania is danig 
jaloers op J.S.V., dat burgemeester Hamers en de 
directeur van de "Tram & Bargedienst Ver-
eeniging", mr. L. de Ruyter en dokter Van der
Lugt tot haar vaste supporters kan rekenen. Bij 
Jutphania is dokter N.A.C. Slooff een geregelde 
bezoeker en natuurlijk de kapelaan en/of de 
pastoor. 
Overigens valt er nauwelijks veel geld te ver-
dienen aan de entree bij de wedstrijden; een 
dubbeltje voor volwassenen en een stuiver voor 
de kinderen. Van dokter Slooff is bekend dat hij 
vaak bij de ingang van het veld van zijn clubje 
stuivers uitdeelt aan kinderen, die naar het 
voetballen willen gaan kijken. 

Van 1936 tot 1940 

De jaren voorafgaande aan de tweede wereld-
oorlog zijn voor de beide Jutphase voetbalclubs 
redelijk succesvol verlopen. Ondanks de 

 62



 

Jan Spronk met jachthoorn en wekker als supporter van Jutphania in 1938.

Carree, de sportman 

In het dorp Jutphaas is de naam van A.M. Carree 
bij het katholieke volksdeel nog steeds bekend; 
een soort mythe is ontstaan. Dat is vrijwel zeker 
het gevolg van de `neven-activiteiten' van de 
kapelaan. Andere geestelijke leiders die ook 
populair waren, zijn allang vergeten. 
Carree voerde met het J.S.V.-bestuur de onder-
handelingen over de fusie tussen r.k.-Jutphania en 
J.S.V. Zelf noemt hij het een `capitulatie', dat de 
fusie er gekomen is. De eerste doelstellingen van 
de besprekingen zijn namelijk de speelvelden; 
J.S.V. heeft een veld, Jutphania heeft niets. In de 
gesprekken blijkt J.S.V. niets te voelen voor het 
gezamenlijk gebruik van het speelveld aan de 
Doorslag en de club ziet mogelijkheden om een 
samengaan te realiseren. Carree en J.S.V.-
voorzitter L. van de Graaf sluiten een -voor die 
tijd- `monsterverbond': er komt één club onder 
de naam J.S.V., de club is neutraal, maar er wordt 
een r.k.-geestelijk adviseur aan het bestuur 
toegevoegd. De overeenkomst komt Carree op 
een reprimande van de bisschop te staan en die 
laat bovendien weten, dat de fusie-
overeenkomst niet wordt 

 

mee loopt eigenlijk de historie van Jutphania 
ten einde! 

Naar één voetbalclub 

Na 5 mei 1945 proberen bestuurders van beide 
voetbalclubs de zaken weer op een rijtje te zetten. 
Het blijkt geen gemakkelijke zaak te zijn. Het 
feit dat Jutphania in de oorlogsjaren haar
terrein- en verenigingsaccommodatie kwijt is 
geraakt, leidt er uiteindelijk toe, dat de beide 
voetbalclubs fusiebesprekingen gaan beginnen. 
Met name de voorzitter van J.S.V., de heer L. van 
de Graaf, heeft zich bijzonder ingespannen om de 
fusie te realiseren. 
En dat is gelukt: aan de competitie 1945-1946 
wordt vanuit Jutphaas deelgenomen door nog 
maar één voetbalclub. J.S.V. en Jutphania zijn 
dan één vereniging geworden onder de naam 
J.S.V. 
Een unicum is er dan wel in de voetbalwereld,
want de nieuwe neutrale vereniging krijgt wel
een rooms-katholieke geestelijke adviseur. Dat is 
vanaf 1946 kapelaan A.M. Carree en hij heeft 
voor Jutphania grotendeels de fusiebesprekingen
gevoerd. Hij heeft meer gedaan dan alleen
adviseren ..................................
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Houten werd met maar 11-2 gewonnen. Die 
week daarop speelden we tegen M. S. VV de kam-
pioenswedstrijd en met de uitslag 1-1 waren we 
kampioen. Ik had de kampioenstreffer langs de 
keeper van M.S.VV gewerkt. De geestelijk 
adviseur van M.S.V een flauwe vent die toevallig 
ook pastoor was, kon dat niet verkroppen. Het 
werd mijn einde. Hij schreef erover naar de 
bisschop en ik kreeg een lelijke brief, dat 
voetballen niet bij de status van de clerus 
hoorde. Een paar weken later werd ik overge-
plaatst. " 
De tijd is er in 1946 duidelijk nog niet rijp voor, 
dat geestelijken aan sport doen! Het 'sprookje' 
van de voetballende kapelaan is snel ten einde, 
maar het leeft voort. 

Ups en downs van J.S.V in de vijftiger 
jaren 

Het sportterrein aan de Doorslag wordt door J.S. 
V. in 1949 verlaten; de club heeft een nieuw
terrein gevonden langs het Amsterdam-Rijnka 

erkend. Als de fusie een feit is, gaat alles veel
vlotter dan iedereen verwacht heeft; de dorpe-
lingen hebben elkaar gevonden in het voetbal!
Carree is bij de trainingen van de club een graag
geziene gast, die ook nog wel eens een balletje
meetrapt. In zijn jeugdjaren speelde hij in het
voetbalteam van het seminarie Rijsenburg. 
Het besluit van Carree om actief in J.S.V. te
gaan voetballen, heeft hem in Jutphaas bekend
gemaakt. Het tweede elftal trekt in die tijd
meer publiek dan het eerste, want men wil die
kapelaan met zijn zwarte maillot aan wel eens
zien spelen! 
In het seizoen 1945-1946 bereikt J.S.V.-2 het
kampioenschap en nog wel in een wedstrijd
tegen de eeuwige rivaal M.S.VV uit Monffoort.
In die tijd is M.S.V. een r.k.-club met de pastoor
als geestelijk adviseur. Carree heeft dit
competitiejaar bloemrijk en vol visserslatijn
beschreven: 'We wonnen vaak met grote cijfers;
Houten werd met 17-0 ingemaakt, waarbij ik vijf
keer scoorde. De uitwedstrijd tegen 
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Het elftal van J.S.V. in 1945. 
Op de foto o.m voorzitter L. van de Graaf, J. Tersteeg, H. van de Graaf, J. Zwezerijnen, pastoor Carreé, Wim Schoonenberg, 
Willem Kerkhof, Theo van den Akker, E. Zwezerijnen, P. Vroom A. de Kruif, R. Miedeman, ?, J. Scholman. 



 
naal. Het is een opgehoogd stuk land (met
grond die is vrijgekomen bij het graven van het
Amsterdam-Rijnkanaal), dat gelegen is op de
plek, waar anno 1992 de remise van West-
Nederland is. 
Met het 'knollenveld' valt ondanks vele in-
spanningen van de voetballiefhebbers weinig te
beginnen. De clubliefde belet de leden niet om
op het terrein een voor die tijd fraaie
accommodatie met kleedkamers en kantine neer
te zetten. En J.S.V. beleeft er zijn werkelijk
grote successen, als omstreeks 1950 een soort
`wonderteam' aantreedt. 
Bekende spelers in de annalen van J.S.V zijn:
Jan Tersteeg, de half-speler met zijn ongelofelijk
harde en strakke schoten; Aard Tersteeg, de bijna
twee meter grote onpasseerbare keeper; Bernard
Schoonenberg, Joop Ie Noble en Gerard van
Woudenberg, de drie geweldige verdedigers;
Gerard van Wiggen de rechtshalf, die van DOS
een semi-profcontract krijgt aangeboden en in de
voorhoede de legendarische linksbuiten Wim van
Straten, de linkshalf Steef de Ridder, midvoor
Hennie van Oostrum, rechtsbinnen Bertus
Varwijk en rechtsbuiten Cok Hazendonk. 
Later hebben in dit elftal nog gespeeld Maarten
Broekhuizen, Jan Schoonenberg, Wim
Schoonenberg, Herman de Ridder, Nico de
Groot en Wim van Oostrum. 
 
Het `wonderteam' voetbalt zich in het seizoen
1954-1955 zonder een nederlaag naar het kam-
pioenschap van de 4de klasse van de K.N.V.B. In
het seizoen 1955-1956 zijn ze opnieuw
kampioen (van de derde klasse) en dan volgt de
promotie naar de tweede klasse van de
K.N.V.B. 
Dat blijkt een te zware opgave! In het seizoen
1956-1957 redden de wit- zwarten het totaal
niet en in de wedstrijd tegen D.C.G. in mei 1957
op het knollenveld langs het Amsterdam-
Rijnkanaal is een 2-2 eindstand niet voldoende
om 2de klasser te blijven. J.S.V. keert terug naar
de derde klasse en enkele jaren later zelfs naar de
vierde klasse. 

Naar betere accommodaties en een grotere 
club 

Het knollenveld langs het Amsterdam-Rijnkanaal
kan in het midden van de zestiger jaren verlaten
worden als de gemeente Jutphaas het sportpark
Rijnhuizen aanlegt. J.S.V. bouwt op haar nieuwe
terrein zelf een prachtige kantine. 

De club kan de vleugels gaan uitslaan en insnel 
tempo groeit het aantal elftallen van vier naar 
acht. 
Op 29 mei 1967 wordt een zaterdagafdeling 
opgericht, die in 1976 al zes elftallen heeft; 
gevolgd door een damesafdeling op 15 mei 
1972. De al vele jaren bestaande jeugdafdeling 
groeit van een drietal teams uit tot een omvang 
van meer dan het acht-dubbele. De omvang van 
J.S.V. betekent niet, dat de `vaandel-drager' van 
de club, het zondagteam, ook tot betere prestaties 
komt. In het gouden jubileumjaar 1976 zit het 
team diep in de zorgen en degradeert naar de 
vierde klasse en het blijft echt een poosje 
`kwakkelen'. 
De groei van de sport in het algemeen, maar 
zeker ook van J.S.V., draagt er toe bij, dat het 
sportpark Rijnhuizen te klein wordt. In het 
midden van de jaren tachtig komt het sportpark 
Blokhoeve klaar en J.S.V verhuist daarheen in 
`etappes'. Als in 1986 het 60-jarig bestaan ge-
vierd wordt, is die hele verhuizing afgerond. Op 
Blokhoeve blijft J.S.V. aanvankelijk nog in de 
problemen. Zelfs duikelt het eerste zondagteam 
uit de K.N.V.B. en moet in de provinciale 
afdeling gaan spelen. Dat duurt gelukkig maar 
één seizoen en die `opwaartse beweging' lijkt 
vergelijkbaar met wat in de vijftiger jaren is 
gebeurd. Drie keer achtereen wordt J.S.V. 
kampioen en komt in het seizoen 1991-1992 uit 
in de tweede klasse van de K.N.V.B. Opnieuw 
duurt het 2de-klasserschap maar één seizoen en 
opnieuw wordt het `vonnis' voltrokken door het 
Amsterdamse D.C.G.; de geschiedenis herhaalt 
zich ongeëvenaard precies! 

Opmerkelijke dingen 

Sportkleding is in vroeger jaren heel moeilijk te 
koop en de voetballers zorgen dan ook zelf voor 
hun tenue. Een oud-voetballer vertelt, dat zijn 
eerste sportbroek gemaakt is van een oude 
meelzak, die hij van een bakker kreeg. Hoewel de 
`oude zak' zwart geverfd is, blijven de letters van 
het meelmerk duidelijk zichtbaar. 
Sluikreklame? 

Verenigingsarchief heeft J.S.V. van haar voor-
oorlogse jaren niet. De historie van de vereni-
ging moet dus worden geput uit oude krante-
berichten en uit de overlevering. De oorzaak is 
niet gelegen in het slecht functioneren van het 
secretariaat. In de oorlogsjaren beschikt J.S.V. 
over een afgedankte tramwagen van de paarde- 
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tram, die beschikbaar is gesteld door L. de 
Ruyter, de directeur van de 'Tram en Barge-
dienst Vereeniging'. De tramwagen met alles er 
op en er aan, is door brand verloren gegaan in 
1942. 

Secretaris bij de oprichting van de vereniging is 
Jan Schrijvers en later worden de namen 
genoemd van Herman van Doorn, Dees Nijpels, 
Cor Schooneveld, Arie Terlouw en Freek 
Nijland. 

Ere-leden en ere-voorzitters van J.S.V. zijn 
geworden Mr. L de Ruyter, de directeur van de 
`Tram en Bargedienst Vereeniging' en grote 
promotor van de voetbalsport; de huisarts J. van 
der Lugt, Mr. M. Kruhl, directeur van het Duitse 
Henkelconcern vestiging Jutphaas, L. van de 
Graaf, burgemeester J.M.M. Hamers en oud-
penningmeester Th. van Schaik. 

Clubliederen nemen in vroeger jaren belangrijke 
plaatsen in bij het voetbal. Het clublied van 
J.S.V. is gemaakt in 1945 door de geestelijk 
adviseur Carree en je proeft er toch een beetje
oorlogservaringen in: 

Samen trekken we ten strijde, 
steeds sportief en steeds paraat 
tonen wij ten allen tijde, dat het 
daardoor beter gaat. 
refrein: 

Zet hem op J.S.V storm naar voren 
heisa, hop, falderie, laatje horen. 
Als een ieder trouw zijn plicht maar doet, 
wordt J.S.V. kampioen. 

Tenslotte 

In de aanhef van dit artikel is al gemeld, dat het 
een terugblik is op 66 jaar voetbal in het dorp 
Jutphaas. Dit impliceert dat dit artikel niet de 
pretentie heeft van historische betekenis te zijn. 
Het is veel meer de bedoeling om weer te geven, 
hoe een dorp de sport heeft beleefd in de 
achterliggende 66 jaren. Wij hopen dat u het 
lezen als prettig ervaart. 

Bronvermelding: 
QM. Carree: 1981; Een priester is ook maar een mens. Club-
bladen J.S.V. periode 1976-7986. Het Stadsblad van 2 april 
1976. 
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MUSEUMSCHATTEN 
door P. Daalhuizen 

De familie De Geer verhuisde in de 17de eeuw 
vanuit België naar de Noordelijke Nederlanden 
en vestigde zich eerst in Dordrecht. Later breidde 
Louis de Geer zijn handelsactiviteiten enorm uit 
en hij vestigde zich toen in het centrum van het 
land in de stad Amsterdam. Van daaruit 
expandeerde zijn bezit; hij verwierf gebouwen,
bedrijven en landgoederen in de Nederlanden
en in Zweden. In het dorp Jutphaas kwam de 
familie in het bezit van het kasteel Oudegein en 
latere nazaten ook van de buitenplaatsen
Rijnhuizen, Wijnesteijn en Huize De Geer. 
In een particuliere verzameling berust een schilderij 
van Wim Schumacher (1894-1896) van het `Huis 
met de hoofden' aan de Amsterdamse
Keizersgracht 123. 
Het huis is in 1622 gebouwd, waarschijnlijk onder 
architectuur van Hendrick de Keyzer. De Geer 
kocht het huis later die eeuw om van daaruit zijn 
imperium te besturen. In 1983 is het pand 
gerestaureerd en thans huisvest het de 
Amsterdamse Dienst voor de Monumentenzorg. 

Over familie De Geer is in het Amsterdamse
Rijksmuseum veel meer te zien; er hangen
opmerkelijke schilderijen van meerdere bezit-
tingen, die Louis de Geer heeft verworven. Een
groot schilderstuk geeft een beeld van de ijzeren
kopergieterijen in de Zweedse kroondomeinen,
die De Geer in eigendom had verworven. Het
Rijksmuseum bezit nog meer kunstwerken, die
in relatie met Nieuwegein gebracht kunnen
worden. Er is een schilderstuk te zien van het
interieur van de Amsterdamse Nieuwezijdskapel,
waarop het 16de eeuwse orgel staat afgebeeld dat
thans in de Nicolaaskerk in Nieuwegein-Noord is
geplaatst. 

Bezoekt u eens het Rijksmuseum om mu-
seumschatten óók met betrekking tot Nieu-
wegein te kunnen bekijken! 

BRONVERMELDING: 
informatie over liet 'Huis met de hoofden' en dc foto zijn
overgenomen uit 'MELANGE, personeelsblad van Douwe
Egberts, februari 1992. 
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VOOR U GELEZEN IN: 

De Utrechtse Courant 
van 16 juni 1954: 
JUTPHAAS. - KIP-
PENDIEFSTAL. - 
Dezer dagen ontdekte de 
heer O. aan de 
OVEREINDSEWEG, 
dat uit zijn kippenhok 
een tiental kippen was 

zijn rijwiel was verdwenen. 
Hij deed bij de POLITIE aangifte dat zijn 
rijwiel was gestolen. De volgende morgen echter 
werd de POLITIE al vroeg opgebeld door een 
bewoner van de NEDEREINDSEWEG, die 
mededeelde dat hij 's avonds laat een rijwiel 
onbeheerd had aangetroffen en het maar zolang 
onder zijn hoede had genomen. Dit rijwiel bleek 
het vermiste eigendom van de verliefde 
jongeman te zijn, zodat hij zijn karretje weer in 
ontvangst kon nemen. Bij een volgend afscheid 
zal het rijwiel nu waarschijnlijk als stille getuige 
aanwezig mogen zijn. 

19 juni 1954: 

JUTPHAAS. - POST TE WATER. - Heden-
morgen omstreeks 11.30 uur reed op de 
NEDEREINDSEWEG een besteller van de PTT 
voor het rondbrengen van de post. Ter hoogte van 
de GALECOPPERDIJK passeerde hem een 
vrachtrijder uit Zutphen. Deze vrachtrijder reed 
zo dicht langs hem heen, dat hij van de weg werd 
afgedrukt. Zijn fiets, met de post, kwam in de 
langs deze weg lopende wetering terecht. De 
postbesteller slaagde er zelf in op het droge te 
blijven en liep verder ook geen verwondingen op.

verdwenen. 
Aangezien hij niet kon aannemen dat de beestjes 
uit eigen beweging de vrijheid hadden verkozen 
deed hij aangifte, dat zijn kippen waren gestolen. 
De POLITIE tracht nu de verdwenen hoenders op 
te sporen, tot nu toe echter zonder resultaat. 
- RIJWIEL VERMIST EN TERUGGEVON-
DEN. - Een jongeman die een dezer dagen zijn 
meisje 's avonds naar huis had gebracht, een 
bezigheid waarbij hij blijkbaar zijn rijwiel als 
een onnodige ballast beschouwde, zette zijn 
vervoermiddel zolang maar ergens langs de 
NEDEREINDSEWEG neer. Bij zijn terugkomst 
kwam hij echter tot de ontdekking dat 
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De vertaling van deze 16e eeuwse charter luidt:
JUTFAES. 

Item anno 1528 den Men in novembri heeft die
welgeboren ende edel heer Wilhelm, frijheer tot
Rennenborg, heer tot Suylen ende Aldenhoerne,
etc. verliet ende verleent Johan Pott, overmits
doode Peter Pott saliger gedachten sijns vaders,
burger t'Utrecht, eynen thienden van drien
hoeven lants alsoe groot ende cleyn als die
gelegen is int Nedereyndt van Jutfaes, soe hem
dieselve aengecomen ende bestorven is, overmits
doode Peter Pott sijns vaders voirgeschreven te
halden tot eynen onvererflicken erfleen van eynen
heeren ofte vrouwen tot Suylen ende te
verheergewaeden, als `t verschijnt mit vijff marck
nae uuytwijsen der alden registeren ende
hantvesten. Ende na besterven binnen's jaers op
versuym des leens te versuecken, als `t recht is,
behoudelicken mijns heeren ende ydermans
rechten. Actum bij leenmannen Van Suylen,
Herman van Ravesway ende Gerit Janssoon
ende andere meer goeder luyden. Ende hiervan
heeft Johan Pott vurschreven eynen bezegelden
brie: 

Kort samengevat: 
Wilhelm, vrijheer tot Suylen en Aldenhoerne, 
geeft aan Johan Pott, zoon van Peter Pott zali-
ger nagedachtenis, burger van Utrecht, een 
thiend van drie hoeven land groot (een hoeve is 
ca. 13,6 ha.) in erfleen. Dit thiendland is gele-
gen in het Nedereind van Jutphaas. Voor de 
overdracht moet volgens de oude regels vijf 
mark betaald worden en een geschenk over-
handigd. 
Dit gezegelde contract is aan Johan Pott ter 
hand gesteld, eveneens volgens de voorschrif-
ten. 
 
Snuffelend in de archieven van de gemeente 
Nieuwegein kwam de heer Van Egdom, lid van 
de werkgroep Archief en Documentatie, 
bovenstaande charter tegen. Hij vroeg ons of 
het iets was voor een artikel in Cronyck de 
Geyn. 
Een aantal begrippen in de tekst herinnerde me 
aan de geschiedenislessen op school, maar wat 
ze precies inhielden, wist ik niet meer. Een 
duik in de geschiedenisboeken leverde compu-
tervellen vol informatie op over tienden en 
lenen en de verbanden daartussen. Ook weet ik 



 
nu wat verheergewaeden betekent en wat een 
charter eigenlijk is. Ik vond het allemaal zó 
interessant, dat ik het u niet wilde onthouden. 

Ontstaan van de middeleeuwse beschaving 

We gaan heel ver terug in de tijd, tot aan het begin 
van de vijfde eeuw. De grote volksverhuizing had 
haar hoogtepunt bereikt en was mede aanleiding 
tot het vertrek van de Romeinen uit onze 
noordelijke gewesten. Het einde van de 
Romeinse heerschappij maakte, dat ook het 
Romeinse regeringsbestel haar bestaansgrond 
verloor. Noord-Europa was weer op zichzelf 
teruggeworpen. 
De Germaanse koningen waren echter nog niet
voldoende toegerust om een staatkundig bestel op 
te zetten. De vele kleine Germaanse stammen 
hadden zich weliswaar in de derde en vierde eeuw
aaneengesloten tot grote volkenbonden, maar de 
volksverhuizing bracht nieuwe onrust en onlust 
met zich mee. 
 
De drie belangrijkste volken, uit de volkenbond 
voortgekomen, waren de Friezen in het noorden, 
de Franken in het westen en de Saksen in het 
oosten. Zij leefden in een voortdurende staat van 
oorlog, totdat het de Franken gelukte de beide 
andere te onderwerpen. De kiel voor het
Frankische rijk was hiermee gelegd. 

Stichting van het Frankische Rijk 

Het politieke vacuüm, dat was ontstaan door het 
vertrek van de Romeinen en het gebrek aan 
eenheid tussen de Germaanse stammen onderling, 
werd door de kerk aangegrepen om vanuit
christelijke beginselen een nieuwe maatschappij 
te creëren. 
Rotsvast in haar geloof en vastbesloten de 
mensheid te dienen, stelde de goed georganiseerde 
kerk haar kennis en kunde ten dienste van het 
wereldlijke gezag, dat uit meer of minder 
'barbaarse' koningen bestond. 
 
Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. 
Regelmatig vond er nog een strijd om de macht 
plaats tussen bisschoppen en heidense koningen, 
hoewel vele koningen uit eigen belang
verbonden sloten met de bisschoppen. De kerk, 
vast van plan om haar wereldlijke activiteiten
verder uit te breiden, had een krachtige tegen-
stander uit het andere kamp nodig als bondgenoot.

Het oog viel op de heidense krijger Clovis uit 
het geslacht der Merovingers. Op 15-jarige 
leeftijd blonk hij niet alleen uit in bruut en a-
moreel gedrag, maar ook door zijn politiek inzicht 
en de wijze, waarop hij zijn legers aan 
voerde. 
Om deze laatste eigenschappen was het de kerk 
vooral te doen. Clovis bleek in staat de vele staten 
van Europa aan zich te onderwerpen en kan als 
stichter van het grote Frankische rijk worden 
beschouwd. In 481 werd hij tot koning der 
Franken gekroond. Tijdens een 'oecumenische' 
plechtigheid ontving hij van bisschop Remi van 
Reims in 496 het heilig doopsel in 
tegenwoordigheid van bisschoppen en prelaten en 
zijn gevolg van 3000 heidense soldaten. 

 
Na Clovis' dood (511) werd het rijk onder zijn 
vier zonen verdeeld. Zijn nazaten hadden echter 
een aardje naar hun (groot)vaartje en 
betwistten elkaar elke meter grond. De ene 
burgeroorlog volgde op de andere en het rijk viel 
aan ontreddering ten prooi. Het aanzien van de 
koningen daalde en de invloed van de hofmeiers 
(hoofd van de koninklijke hofhouding) op de 
regering steeg. Al spoedig regeerden zij, als 
eerste staatsdienaren het land, in plaats van de 
'nietsdoende' koningen. 
Uiteindelijk maakte hofmeier Pepijn de Korte 
een einde aan het schijnkoningschap. Met 
goedkeuring van de paus zette hij koning 
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Het afleggen van de eed ging ongeveer als volgt: 
de leenman legde zijn gestrekte handen, de 
palmen tegen elkaar, tussen de gesloten handen 
van zijn heer. Zijn wil zich aan hem te binden, 
sprak hij uit in de volgende bewoordingen: 
"Heer, ik word uw man" (Frankrijk, 13e eeuw). 
Vervolgens legde hij de eed van trouw af met 
God als zijn getuige. Het doen van 'manschap' 
verplichtte de leenman tot 'consilium en 
auxilium', tot raad en daad. Het consilium 
betekende deelnemen aan bijeenkomsten, door de 
heer bijeengeroepen. Meestal hadden die 
betrekking op rechtspraak. Het auxilium hield 
over het algemeen in het verlenen van militaire 
steun, maar soms ook alleen het geven van een al 
dan niet forse financiële bijdrage. 
De leenman droeg dus bij aan bestuur, recht-
spraak en leger van zijn heer. Op zijn beurt was 
de heer verplicht de leenman bescherming te 
geven, zonodig te onderhouden en een wapen-
rusting te geven. 
Verzaakte de leenman zijn plichten, dan kon het 
leen hem weer ontnomen worden. Kwam de 
leenheer zijn verplichtingen niet na, dan kon de 
leenman zijn eed van trouw intrekken. Het 
leenstelsel was dus eigenlijk een samensmelting 
van wederzijdse dienstverlening van heer en 
knecht gebaseerd op een contract, waarin de 
hiërarchische lijn duidelijk omschreven was. 

Childrik III gevangen in een klooster en liet zich 
door de volksvergadering in 752 tot koning der 
Franken uitroepen. 

Het leenstelsel 
Clovis was door zijn vele veroveringen in het 
bezit gekomen van uitgestrekte landerijen. Hij
eigende zich alle goederen toe, die ooit aan de 
Romeinse staat hadden behoord en daarnaast nog
eens alle gronden, die in de oorlog hun heer 
hadden verloren. De koning werd hierdoor de 
grootste grondbezitter van het rijk. De kerk en de 
reeds bestaande grootgrondbezitters mochten hun
eigendommen behouden. 
 
In de middeleeuwen was het bezit van grond de 
bron van alle welvaart. Hoe meer grond, hoe 
meer economische macht, waardoor de groot-
grondbezitters zich uiteindelijk ook meester 
konden maken van de publieke macht. Clovis zag 
dit heel goed in en begon als eerste 
Merovingische koning stukken land weg te 
schenken aan de belangrijkste personen in zijn 
rijk. In ruil voor de grond verplichtte hij de ont-
vangers tot hof- en krijgsdiensten. Op die manier 
verzekerde hij zich van hun steun en voorkwam 
hij, dat het grote Frankische rijk weer in kleine 
staten uiteen zou vallen. 
 
De Karolingische koningen gingen voort met het 
uitgeven van land. Zij schonken aan personen 
van wier trouw zij zich wilden verzekeren land in 
'leen' (beneficium). De gebruiker behield het 
land zo lang hij leefde; na zijn dood viel het land 
weer aan de koning - de leenheer - terug. 
Weldra werden niet alleen gronden als leen
weggegeven, maar ook inkomsten uit tollen en 
boetes of ambten, als dat van graaf. 
In ruil voor het leen diende de ontvanger de eed 
van trouw af te leggen aan en diensten te ver-
richten voor de leenheer. Wie een leen of bene-
ficium ontving, werd 'vazal' van de koning: 
dus economisch afhankelijk van hem (vazal is 
afgeleid van het Keltische woord 'gwas', dat
knecht betekent). 
 
De overdracht van het 'leen' door de heer aan de 
leenman geschiedde tijdens een
feestelijke plechtigheid, de 'investituur'. Het
bestond uit het afleggen van de eed van trouw en 
de overdracht van een bepaald voorwerp b.v. 
een banier, een handschoen en voor bisschoppen
vaak een scepter of ring. 
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Als drieledige maatschappij rustte het leenstelsel in gelijke 
mate op edelman en kasteel, boer en hut, monnik en kerk. 

In het begin had de leenman alleen het vrucht-
gebruik van de grond. De verhouding leenheer -
leenman eindigde bij de dood van de laatste. 
Zetten de erfgenamen de relatie voort dan was het 
opnieuw afleggen van de eed en een nieuwe 
'belening' noodzakelijk. 



 
Gebruikelijk was daarbij 'verheffingsgeld' te 
betalen aan de leenheer en/of een geschenk te
geven, b.v. een complete wapenrusting (heer-
gewaad). 
De bedragen voor deze giften konden hoog
oplopen. Vooral het verheffingsgeld was een 
welkome aanvulling op des leenheers beurs en 
vaak het enige voordeel, dat hij kon halen bij
het uitgeven van een leen. 
Bleken, na het overlijden van de leenman, de 
erfgenamen minderjarige kinderen te zijn of 
vrouwen, dan kon het leen wel overgedragen
worden, mits de opvoeding van de kinderen 
onder toezicht werd gesteld en de vrouwen een
nieuw huwelijk aangingen. Hun echtgenoten
werden dan weer vazallen van de leenheer. 
 
Karel de Grote (768 - 814), zoon van Pepijn de 
Korte, zag in de vazalliteit een waarborg voor
de onderlinge samenhang van zijn rijk. Hij
moedigde zijn leenmannen aan stukken land in 
achterleen te geven aan hun ondergeschikten en 
deze achterleenmannen door middel van de 
vazalleneed aan zich te binden. Op die manier 
hoopte Karel de Grote de samenleving in haar 
geheel door een hecht netwerk van persoonlijke 
banden aan zich te binden. 
 
Een belangrijke ontwikkeling - aan het einde 
van de 9e eeuw, die zich voortzette tot en met de 
12e eeuw - was het erfelijk - worden van het 
leengoed. In 877 bepaalde Karel de Kale, 
alvorens hij naar Italië trok om daar met veel 
vazallen een oorlog uit te vechten, dat de jonge of 
nog niet geboren kinderen van zijn gestorven 
vazallen gerechtigd waren aanspraken te maken 
op het leen van hun vader. Wat een lichtzijde 
leek van het leenstelsel - de eed van trouw aan 
de vorst - bleek in de lle eeuw een 
schaduwzijde te worden. De relatie heer - vazal 
werd meer een kwestie van macht dan van 
trouw. Vrijwel iedere leenman had meer dan 
één leenheer. Grondbezit was de basis van de 
macht en de begeerte naar een rijk en machtig 
leen, was groter dan de wil om de heer trouw te 
dienen. 
Soms bracht dit de leenman in de problemen,
maar vaker wist hij van deze situatie te profiteren 
door de meest biedende van zijn heren een
voorkeursbehandeling te geven. 
Om zich hiertegen te weer te stellen probeer-
den de machtigste leenheren hun vazallen een
eed van trouw te laten afleggen, die voorrang 
genoot boven de andere eden van trouw (de 
zgn. ligische vazalliteit). 

  
Tienden 

Volgens het Oude Testament was het bij de 
Joden de gewoonte een tiende deel van de 
oogst aan de priesters en de tempel te schen-
ken. In het vroege christendom zette men deze 
vrome gewoonte voort. Pepijn de Korte en zijn 
zoon Karel de Grote maakten er een verplich-
ting van. 
Onderscheid werd gemaakt tussen de grove 
tienden van graan en andere gewassen én de 
smalle of krijtende tienden van al het vee dat 
geboren werd. 
Aanvankelijk werd werkelijk elke tiende schoof 

graan op de akker door de tiendheer 
meegenomen, maar op den duur stelde hij zich 
tevreden met een vaste hoeveelheid van de 
opbrengst of een geldelijke vergoeding. Naast de 
gewone leveringen aan de heer, vormde de 
afdracht van de tienden een zware belasting voor 
de middeleeuwse boer. Bij misoogst door 
droogte, overstroming of zware regenval kon het 
gebeuren, dat het zaaigraan voor het volgende 
jaar aangesproken moest worden om de 
tiendplicht na te komen. Het gevolg daarvan kon 
zijn: minder opbrengst van graan in het jaar 
daarop, tot zelfs hongersnood in een bepaald 
gebied. 

 
Op een later tijdstip werden ook stukken land als 
tienden weggeschonken; de gewassen die 
daarop groeiden, vervielen aan de heer. Het 
land kon als 'leen' worden beschouwd. 

 
In Nederland werden de tienden gerangschikt 
onder de kerkelijke belastingen, die opgebracht 
dienden te worden krachtens bevel of 
machtiging van de koning. De kerkelijke tienden 
waren gebaat en werden vaak afgekocht. 
Op den duur gaat de kerk er zelfs toe over tien-
den te vervreemden (weg te schenken) of ze te 
verhandelen. Zo komen de tienden grotendeels 
in handen van wereldlijke personen en overhe-
den, die ze op hun beurt weer verhandelden. Het 
kon voorkomen dat men bij de verkoop van een 
stuk grond de tiend die er op rustte behield; 
omgekeerd kon dat echter ook het 
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geval zijn. De misverstanden werden zó groot, 
dat men al in de middeleeuwen niet meer wist of 
een bepaalde tiend van oorsprong kerkelijk of 
wereldlijk was. 
Ook de graven gaan op een gegeven moment 
naast de door hen aangekochte of verworven 
tienden, tienden opleggen aan hun vazallen.
Deze novale (nieuwe) tienden hadden vooral
betrekking op het recht tot ontginning en/of
drooglegging van aan hun geschonken woeste 
gronden en op produkten uit hun 'wildernissen', 
die daar vroeger niet aan onderworpen waren. 
Vanaf dat moment stond op stropen dan ook een 
zware straf. 
 
De grafelijke tienden konden niet gezien worden 
als belasting. Vaak behoorden ze tot de pacht 
en waren ze periodiek en voor 'eeuwig'
verschuldigd. Ze behoorden tot de inkomsten 
van de graaf of de grootgrondbezitter. Maar
waarom ze betaald moesten worden, wist men op 
een gegeven moment niet meer. 

nele representanten dichtbij de oorsprong van de 
tienden. 
Een voorstel tot opheffing van de tiendregeling 
werd aan de Nationale Vergadering voorge-
legd. Deze hief in 1797, op voorspraak van het 
lid Horbach, de tienden als feodaal recht, op. Een 
jaar later werd deze beslissing herroepen, toen 
men een beter inzicht had gekregen in de aard van 
de tienden. 
In 1907, Stb. 222, werden ze, verplicht, af-
koopbaar verklaard tegen een 30-jarige tiend-
rente. Die 30 jaar zijn inmiddels al lang ver-
streken. Over de tienden van nu valt niets meer te 
verhalen. 

Terug naar de Potterthiend 

Het bisdom Utrecht was in de 10e eeuw reeds 
een leenstaat van de Duitse keizers. De bis-
schoppen hadden uitgestrekte bezittingen in de 
provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. 
Vanwege hun trouw aan de Duitse keizers 
schonken deze de bisschoppen grafelijke rechten, 
waardoor zij ook wereldlijke vorsten werden. 
Telkens kregen zij er als extra begunstiging 
nieuwe landstreken bij. Rond 1100 bezat het 
bisdom Utrecht ons gehele land ten noorden van 
de Maas, behalve Friesland en Drenthe. Daar is 
het leenstelsel nooit doorgevoerd. 
 
Toen door het Concordaat van Worms in 1122 
bepaald werd, dat de bisschoppen voortaan 
gekozen zouden worden door de kanunniken van
de vijf kapittelkerken in Utrecht, had dit 
vergaande gevolgen voor het bisdom. De Duitse 
keizer verloor door deze bepaling zijn invloed op 
de keuze van de bisschoppen en onttrok hun zijn 
steun. Extra gunsten in de vorm van lenen of 
grafelijke rechten waren niet meer te 
verwachten en de bisschoppen verleenden 
steeds meer land, waarop ook tienden rustten, 
terwille van de inkomsten. 
 
De vijf kapittelkerken in Utrecht bezaten in en 
rondom het gebied Jutphaas vele kapitteltien-
den. Sommige van deze tienden werden met een 
aardrijkskundige naam aangeduid of met de 
naam van de eigenaar. Dit laatste betreft dus ook 
de Potterthiend, die gelegen was in het Nedereind 
van Jutphaas en wel in het Westnedereind. De 
Potterthiend was leenroerig aan de familie Van 
Zuylen, zoals in de charter (oorkonde, waarbij 
zekere rechten worden toegestaan) staat 
beschreven. 

  

 

Tienden tot in onze tijd 

Het recht tienden te heffen heeft tot het begin 
van deze eeuw geduurd. Tijdens de Franse 
revolutie heeft men ze reeds af willen schaffen: het 
misverstand rondom het oorspronkelijke
eigendom was te groot. 
In een publikatie, "Tiendrecht door de Provi-
sionele Représentanten van het Volk van Hol-
land", d.d. 17 juli 1796, werd het tiendrecht als 
volgt omschreven: 
 
"Het Tiendrecht is altijd beschouwd als recht
van eigendom door de bezitters bij Titel van 
koop, erfenis als anderszins bekome, anders-
zijds aan de zijde van de tiendschuldige geenzins 
een belasting, welke de tegenwoordige eigenaars 
der tiendschuldigen landen drukken, omdat zij of 
hun voorgangers goedkoper gekocht hebben, als
zij voor evengoed tiendigland zouden gegeven
hebben. Zij kunnen niet vernietiging van tiend 
eisen, dan tegen een equivalent in geld ineens of 
meerdere termijnen tot afkoop van de wettige 
eigenaar. " 
 

Met deze omschrijving kwamen de Provisio
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In de 18e en 19e eeuw heette deze weg nog 'den 
Tientweg aan de Nedereyndsche dyck'. Zouden 
de opbrengsten van de Potterthiend daarlangs 
zijn vervoerd? 
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Sijmen betaal, belastingen toen en nu" - Belasting museum. 
Geschiedenis van de middeleeuwen, Dr. H.P.H. Jansen 
(1979) 
Middeleeuwse Geschiedenis van de Nederlanden, Dr. H.P.H. 
Jansen (1974) 
Geschiedenis der Nederlanden, deel I, Winkler Prins (1977)
Beknopt Leerboek der Vaderlandsche Geschiedenis, A.W. 
Geerling en D. de Geus (1913) De cultuur van middeleeuws 
Europa, J. Le Golf (1987) De vroege middeleeuwen, Gerald 
Simons, Tinie/Life-uitgaven. 
"Sijmen betaal, etc": Belastingmuseum Prof. dr. Van der 
Poel. 
De vroege middeleeuwen, Gerald Simons en redactie 
Time/Life-uitgaven. 
Pentekeningen gemaakt door Engelse monnik Edwin voor 
een 12e eeuwse psalmbundel. 

De ontvanger van de tiend Johan Pott was 
'cameraer' van de stad Utrecht: dat wil zeggen 
stedelijk ambtenaar belast met het geldelijk 
beheer van de stad Utrecht. Een zeer verant-
woordelijke functie ook in die tijd. Volgens het 
straatnamenregister zou de Potterstraat in 
Utrecht naar hem vernoemd zijn. 
 
Vele steden en dorpen kennen een Tiendkade, 
Tiendpad of Tiendweg. 
Algemeen wordt aangenomen, dat deze straat-
namen de wegen aanduiden, waarlangs vroeger 
de tiendopbrengsten werden vervoerd of 
verscheept. 
De gemeente Nieuwegein is zelfs in het bezit van 
een Tiendkade, die in een polder uitkomt zonder 
dat er vaarwater in de buurt is én van een 
Tiendpad, dat naar een 20ste eeuws kanaal en -
sluizencomplex loopt. 
Ach, had men maar de oude naam van de Ach-
terweg bij de Nedereindse weg behouden als 
herinnering aan vroeger tijden. 
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 Te koop, te huur ... wie weet? 
 

Jan Hoogendoorn zou graag meer te weten komen over het ontstaan, het verloop 
en de ontwikkeling van de vroegere Zandveldse Wetering. Wie kan hem op weg 
helpen met verwijzingen naar literatuur of andere bronnen? 

 
Gaarne een berichtje aan: 

 
Jan Hoogendoorn, 
Alkemaderschans 31 
3432 CH Nieuwegein 
Tel. 03402 - 6 54 62 



 
VAN DE REDACTIE 

Een lezing die wij bijzonder kunnen aanbevelen.
 
BERICHT VAN DE WERKGROEP 
EXPOSITIES 
(coordinator: P. Nieuwenhuizen; telefoon 03402 - 
3 13 92) 
 
Na 12 oktober aanstaande gaan we het interieur 
van ons museum weer gedeeltelijk opnieuw 
inrichten. Alles wat te maken heeft met '100 jaar 
Merwedekanaal' wordt vervangen door onze 
winterexpositie. 
 
Op de begane grond exposeren wij 'GEREED-
SCHAPPEN VAN OUDE AMBACHTEN'. 
 
Op de hilde laten wij een oud ambacht voor u 
herleven: het werken in de grienden. We doen 
dat aan de hand van gereedschap, dat daarbij 
werd gebruikt én met foto's. Nel Pijpker en Wim 
Feirabend zullen een en ander een mooi plekje 
geven. Eveneens op de hilde - we hebben er 
twee! - wordt een kleine tentoonstelling ingericht 
onder de naam 'EEN EEUW HANDWERK'-
Mevrouw Koetsveld heeft hiervoor het museum 
diverse handwerken ter beschikking gesteld. 
 
Op de zolder zal 'KUNST ALS HOBBY' te 
zien zijn. We laten u kennismaken met schil-
derwerken, boetseerwerk, wandkleden, collages 
van kunstbloemen, aquarellen van Nieuwegein 
en van dieren, olieverfwerken (bloemen en 
stillevens), krijttekeningen, enz. 
 
Dit alles is het werk van vier Nieuwegeinse 
dames, te weten Wil van den Berg, Lya van 
Saane, Henny Vermeulen en Gré Weldam. 
Samen zetten we het een en ander op, boven in 
ons museum. 
 
 
ALGEMENE UITNODIGING 
 
Op ZATERDAG 14 NOVEMBER aanstaande zal 
bovengenoemde expositie worden geopend. Om 
14.00 uur. Bij deze bent u dan alvast vriendelijk 
uitgenodigd. 
 
In dit verband geven wij u nog graag het vol-
gende door: 

 
sen. Door zo plat mogelijk in snel tempo heen 

en weer te strijken met fijn zand werden de 
messen gescherpt. 
Ontvangen van A. de Reuver te Houten een 
kwitantie van de fa. Joh. van Zeist te Jutphaas 
t.b.v. de heer van Beek voor de aankoop van 400 
bossen hout ad f 58,25. 
Datering: 20-4-1934. 
Mevrouw Van Maanen-Hazendonk schonk de 
Kring een foto van één van de eerste artsen van 
Jutphaas, dokter Idenburg. Hij was arts in het 
begin van deze eeuw. 

Voor de Kring ont-
vangen van de familie 
Trappel een wetplank; 
ca. 1900. Deze waren 
in voorgaande eeuwen 
in gebruik voor het 
scherpen van mes 

Archivalia 

Namens de Historische Kring Nieuwegein har-
telijk dank voor deze schenkingen. 

Jaarprogramma 

Bijgaand vindt u weer een overzicht van onze 
activiteiten voor het seizoen 1992/1993. Noteert 
u de data alvast in uw agenda! Wij gaan als eerste 
van start met een lezing van mevr. Judith Schuyf 
op maandag 19 oktober 1992 in de Bron, 
Buizerdlaan 1 te Nieuwegein. (20.00 uur). 
De titel: Al duivelswerk, restanten van het 
heidendom in Nederland. 
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a. Als 'Werkgroep Exposities' vinden wij het

zelf altijd bijzonder prettig leden van de 
andere werkgroepen te ontmoeten naast de 
niet-werkers: de belangstellenden. Deze
wisseling van décor lijkt ons voor u een 
gerede aanleiding om op genoemd tijdstip
naar het museum te komen (op een latere 
datum mag ook!). 

b. Door uw komst biedt u ons meteen de 
mogelijkheid u te vragen of u ons zou kunnen 
helpen een volgende expositie in te richten.

 
Waarmee u ons zou kunnen helpen? Met alles 
wat de historie kan aanvullen en verlevendigen. 
We denken hierbij aan gegevens over oude 
ambachten, aan oud gereedschap, aan 

oude gebruiken in deze omgeving. Onze 
gedachten gaan ook uit naar stambomen van 
families uit deze streek, naar oude akten, naar 
reclameborden - al of niet voor de wand 
geschikt - en naar nog veel meer dingen. Maar 
ten overvloede: uw komst verplicht u niet om iets 
voor ons museum aan te leveren! 
 
Met veel plezier gaan wij voor u aan het werk. 
Doet u ons - en u zelf - het genoegen naar onze 
exposities te komen kijken ........... als het effen 
kan! 

De opening is dus op ZATERDAG 14 
NOVEMBER 1992 om 14.00 uur. Tot ziens? 
 
Otto Pijpker 
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WAT LOSSE VERTELSELS OVER VREESWIJK EN DE RIVIER DE LEK 
door H.J. ter Maat en J. van Egdom 

open huys, dat de Bisschop aldaar zal mogen
excentreren (uitoefenen) de hooge jurisdictie de
clockenslagh mitten panders', Enz. Anno 1400
fol. 51,52,53. 
De term 'clockenslagh' brengt ons er toe aller-
eerst het een en ander te schrijven over de
waarschuwingssystemen met betrekking tot de
hoge waterstanden van de Lek. 

De Lek 

De Lek is altijd een `open rivier' geweest, die
rechtstreeks met de Noordzee in verbinding
stond. Dus zonder sluizen of iets dergelijks.
Dat betekende, dat het getij met zijn eb en
vloed ook nog in de omgeving van Vreeswijk
merkbaar was. 
Onder normale weersomstandigheden leverde dit
weinig moeite op, maar wanneer een harde
westerstorm het zeewater de rivier opstuwde en
het waterpeil van de Lek toch al bijzonder hoog
was, dan was het op de Lek en in de naaste
omgeving ervan bepaald niet leuk meer. 

Waarschuwingssystemen 

In onze tijd hebben wij de beschikking over `De
Bilt' met zijn weerberichten en zijn waar-
schuwingen voor uitzonderlijk zware en
gevaarlijke stormen (en dat bekende instituut is er
ondanks zijn moderne apparatuur ook nog wel
eens naast of te laat. Daar weet u zelf wel
voorbeelden van). 
Maar ten tijde van onze vroege voorouders was
het `K.N.M.L' nog niet in de ether. De mensen
van toen moesten het met hun eigen waarne-
mingen doen. Daardoor hadden ze vanzelf een
heel wat betere kijk op het weer dan wij, maar ze
liepen op dat punt vergeleken met onze tijd, toch
wel een paar metertjes achter! Met alle
gevolgen vandien!' 
En wanneer er weer eens werkelijk zwaar weer
op til was met donkere regenluchten en heel
zware stormwinden, wat konden de mensen
daar dan tegenover stellen? Niet veel. Tegen de
ruige elementen van de natuur konden ze zeker
tóén niet op! 
Maar ze deden wél wat tegen het geweld van het
water: hun leven kon op het spel staan en zeker
hun bezittingen. Iest konden ze toen ook wel
ondernemen in de preventie, in de voorzorg.
Daar gaan we u iets over vertellen. 

Akte Anno 1400 

Als Historische Kring hou je je met de historie 
bezig. Begin je dan ook nog met een akte uit het 
jaar 1400, dan kom je waarschijnlijk goed voor 
de dag. Dat is in ieder geval te hopen. Het gaat 
over een stuk van de `Staten-Camer' van 
Utrecht, waarin sprake is van de zogenaamde 
'clockenslagh mitten panders'. We drukken de 
oorspronkelijke tekst voor u af. 

  

  

Transcriptie 

Voor velen van u zal die niet nodig zijn, maar 
we geven die toch maar even. 

Extract uyt de Tafel van de stucken, geregi-
streert in seecker groot Register, berustende ter
secretarye van de Ed.Mog.Heeren Statencamere
t' Utrecht 

Instrument daarbij hem, Heyndrick van Vianen
mit vrouw Heylwigh, zijn wijf (1), in presentie
van den Bisschop (2) de jurisdictie (3) mit
allen zijnen toebehooren van den slothstede en
landen van de Ameyde, te water ende te lande
mitten geheelen Leck't sloth te weesen een 
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Dijkbewaking / Waterschapsbeheer 

De zorg voor de dijkbewaking en de water-
huishouding viel eeuwen geleden onder de 
hoge jurisdictie van de bisschop. Dat deze 
kerkvorst daar zelf niet alleen voor kon zorgen, zal 
duidelijk zijn: hij had er zijn mannetjes voor. 
Tot hen behoorden onder andere de drost of de 
drossaard, (4) die op zijn beurt weer ambtenaren 
had met de niet al te vleiende naam van `panders' 
(zie beneden). 
Wanneer het water de stand bereikte, waarbij de 
noodklok, de banklok moest worden geluid; 
anders gezegd: wanneer het water zo hoog 
kwam te staan, dat de clockenslagh geslagen 
moest worden (op de torenklok), dan riep de drost 
krachtens zijn heerban alle beschikbare mannen 
bijeen. Ze moesten zich verzamelen op het 
marktplein. 
Wie niet gehoorzaamde, werd gestraft. We 
hebben een stukje oude tekst voor u gevonden: 
`Een yegelyck sall schuldich sijn den clockslagh te 
volgen op pene van zes gulden voor het gewone 
manvolk en de verhoef'slaagden op pene van het 
verbeurdverklaren van hun land....', wanneer zij 
de dijk niet goed hadden onderhouden. 
De middeleeuwse uitdrukking `op poene van' hebt 
u ongetwijfeld allang thuisgebracht. Vanuit het 
Latijn is het ons algemeen beschaafd 
Nederlands binnengewandeld en het heeft zich 
daar tot op de dag van heden nog steeds 
gehandhaafd. Wij zeggen het doorgaans iets 
eenvoudiger: op straffe van. 
 
Wat moeilijker ligt het met de termen verhoef-
slaagden en hoefslagplichtigen. Als u wel eens 
oude teksten van drie, vier, vijf eeuwen geleden 
leest, weet u dat men het met de schrijfwijze 
van de woorden niet bepaald nauw nam, maar dat 
men ook de gewoonte had met synoniemen te 
werken. Men gebruikte vaak woorden met 
dezelfde of bijna dezelfde betekenis 
onmiddellijk achterelkaar. Hier gaat het over 
verhoefslaagden en hoefslagplichtigen. Wat 
waren dat voor soort mensen? We gaan die 
woorden een beetje ontrafelen en komen dan 
tweemaal `hoefslag' tegen. Als u nu eens niet 
denkt aan de indruk, de afdruk, die een paarde-
hoef in een wat zachte ondergrond maakte - en 
nog steeds maakt - dan bent u al een heel eind. 
Houdt vervolgens het woord `hoeve' in ge-
dachten en wel in de zin van boerderij (vooral 
een bepaald stuk land, ook vaak nog van een 
bepaalde grootte). En als u tenslotte `slag' en 

`slaag' in verband brengt met de term 'omslaan, 
naar een bepaalde maatstaf verdelen', dan bent u 
er helemaal. Een verhoefslaagde, een 
hoefslagplichtige was iemand, die voor een 
bepaald bedrag was aangeslagen in verband met 
het onderhoud van de dijk en de wegen in zijn 
gebied. De aanslag was afhankelijk van de grootte 
van zijn bedrijf; vaak uitgedrukt door de 
vlaktemaat `morgen' (een maat met een nogal 
wisselende grootte van ruim 100 tot 10.000 m2. 
Oorspronkelijk een term om aan te geven de 
oppervlakte van een stuk land, dat in één morgen 
kon worden geploegd). 
 
Een andere naam voor deze hoefslagplichtige 
was ingeland: een woord, dat bij het water-
schap nog steeds wordt gebruikt. Als u de bete-
kenis ervan weet, is het nog een mooie uit-
drukking ook. Een ingeland was namelijk de 
eigenaar van een stuk land, dat binnen een 
bedijkt gebied lag. Met zijn land was hij door de 
dijk heel letterlijk in-geland. Deze aanslag, die 
dus een echte omslag was, kon behoorlijk hoog 
oplopen. 
Het materiaal, dat voor het herstel van de dijken 
en de wegen werd gebruikt (aarde, hout, stenen 
en dergelijke) was niet zo duur, maar er moest wel 
vaak het een en ander worden gerepareerd. Het 
sterke en makkelijk te verwerken bitumen 
(althans met behulp van geweldige machines) 
behoort tot de zegeningen van onze tijd. 
 
In latere tijden oefenden de dijkgraaf en de 
hoogheemraden het toezicht over dijken en 
wegen uit door middel van de ook nu nog be-
kende schouw. Werden daarbij gebreken ge-
constateerd, dan werden de dijk en de weg her-
steld op kosten van de ingeland, die met zijn 
landerijen aan de rivier grensde. 
De dijkgraaf en de hoogheemraden trokken zich 
tijdens deze reparatiewerkzaamheden regelmatig 
terug in de dichtstbijzijnde ............................ her-
berg! Daar konden ze zich in de winter door de 
kachel lekker uitwendig laten koesteren en 
wellicht was er voor het verwarmen van de in-
wendige mens ook wel het een of andere vocht 
aanwezig. 
Genoemde heren bleven de stamgasten van de 
herberg, totdat de onderhoudsplichtige ingeland 
zijn deel van de dijk en/of de weg tot genoegen 
van het polderbestuur had laten herstellen. 
Daarna pas ging de schouw verder en de 
herbergier was er goed mee! 
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Afbeelding van een gedeelte van de 'gedenksteen', ingemetseld in de kademuur van de Culemborgse haven. 

En als de ingeland de gemaakte kosten niet
contant kon betalen? Wel, dan schoot de dijk-
graaf het bedrag voor. Maar die ging meteen
aan het `panden'. 
 
Volgens het buurschapsrecht (werkelijk zon-
der't'geschreven) legde hij beslag op het roerend
en/of onroerend goed van de onderhouds-
plichtige. De dijkgraaf had zelfs het recht het 
een en ander te verkopen, wanneer de schulde-
naar in gebreke bleef. Kon de ingeland zijn 
verplichtingen met betrekking tot het onderhoud 
van dijk en weg helemaal niet voldoen, dan was 
zijn faillissement een feit. Dat was de harde kant 
van deze middeleeuwse bepaling (en dat nog 
wel in die 'goeie, ouwe tijd'!). Een minder 
stringente bepaling was, dat de bewoners, die ('s 
nachts) voor de dijkwacht werden opgeroepen, 
verplicht waren een lantaarn of een andere 
lichtbron aan hun huis aan te brengen: fakkels, 
flambouwen (eigenhandig gemaakt van 
bijenwas). Ook moesten zij iets dergelijks 
meenemen naar het bedreigde punt in de dijk. 

Controlemiddelen 

We hebben al iets geschreven over de grillige en
soms grimmige rivier de Lek. Onberekenbaar tot
het uiterste. Na een lange regenperiode in
Zwitserland en/of in Duitsland hadden de dijken
het verschrikkelijk zwaar te verduren en 

na een strenge vorstperiode was het nog veel 
gevaarlijker. 
Konden de dijken het niet meer bolwerken, dan 
stroomde het water uit over grote gebieden. 
Met alle gemak bereikte het de stad Utrecht, die 
van dat ongemak bepaald niet gediend was. 
Wanneer het water zich weer teruggetrokken 
had, kon men aan de herstelwerkzaamheden 
beginnen (zie boven). 

Gedenkstenen 

Wat de genoemde controlemiddelen waren? 
Allereerst de zogenaamde gedenkstenen of 
klokkenslagsteneh. Deze massieve natuurstenen 
werden bij laag water in de uiterwaarden 
ingegraven. 
Wanneer de Lek buiten haar oevers trad en deze 
stenen in het water kwamen te staan, kon men 
strepen of pijlen op die stenen aanbrengen. Al of 
niet met een jaartal erbij. Dat deed men alleen bij 
extreem hoge waterstanden. Men was toentertijd 
nog niet zo tuk op statistieken als onze 
generatie, maar dit `virus' had hen toch al wel 
een beetje te pakken. En dat had ook zijn goede 
kanten, want men was gewaarschuwd, wanneer 
het water bijna of helemaal een bepaald peil 
bereikte, waarbij vroeger de dijk het had 
begeven. Men liep gerede kans, dat zich zo'n 
drama dan weer herhaalde. Alles en iedereen 
werd in de hoogste graad van paraatheid 
gebracht. 
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men er tekens, cijfers en jaartallen in aanbren-
gen. Wellicht heeft men ook op een andere 
manier de dag, de maand en het jaar van een 
hoge waterstand aangebracht. In de stadspoort 
van Culemborg zijn een aantal van deze tekens 
alsnog te lezen. (zie afbeelding op bladzijde 
80). 

Peilschalen 

In een volgend stadium van de controlemiddelen 
op de waterstand komen we de peilschalen 
tegen. Die waren vaak (of altijd?) geëmail-
leerd; bijvoorbeeld op een plank, balk of lat 
gemonteerd aan een kademuur of in de rivier-
bodem geslagen. Door de centimeterindeling op 
zo'n peilschaal kon men gemakkelijk en 
nauwkeurig de waterstand aflezen. Men moest 
dan nog wel telkens gaan kijken. 

Peperbus 

Maar ook vroeger gold al de stelregel: gemak 
dient de mens. Dat doet dat ene onderdeeltje 
van uw prachtig zilveren antiek peper- en zout-
stelletje al. Maar dat bedoelen we eerlijk ge- 

Clockenslaghsteen 

Eén soort gedenksteen droeg de mooie naam
'clockenslaghsteen' (5). Wanneer het water in de 
Lek door overvloedige regen abnormaal hoog 
was en de rivierdijk door veel ijsgang extra 
gevaar liep en wanneer het teken op de 
gedenksteen al of niet gepasseerd was, kon de 
drost opdracht geven de banklok, de stormklok te 
luiden. Met de hand sloeg men dan met de 
klepel op de wand van de dorpsklok en de 
bewoners waren gewaarschuwd. De benaming 
zal u duidelijk zijn. 
In laterjaren werden de hoge waterstanden niet 
meer met pijltjes of krassen aangegeven, maar
werden er cijfers gebruikt, die het waterpeil in 
duimen weergaven. In de 18e eeuw werden let-
ters op de gedenkstenen geschreven: de `S' gaf 
het peil aan, waarbij de sluizen moeten worden
gesloten en de `K' stond voor de klokkenslag. 

Nóg een gedenksteen 

Die stond niet in de uiterwaarden, maar die werd 
in de kademuur van een haven ingemetseld. Zo 
lang het cement nog zacht was, kon 
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De Rijkspeilschaal (Peperbus) op de Lekdijk te Vreeswijk. 



 
enkel scheurtje ontwaren, dat een gevolg zou 
kunnen zijn van de operatie door de heren van de 
Waterstaat verricht. 
Mocht u eens zin hebben in een tourtje, met de 
fiets of met de auto; mocht u eens trek hebben in 
een kopje koffie of thee, in een frisdrank of in iets 
van een sterkere samenstelling .....................op 
naar `De Middenhof' voor de controle op het 
volgende. 
U gaat naar de voorgevel van de boerderij (dus 
niet van het zomerhuis). Gemeten vanaf de hoek, 
het dichtst bij genoemd zomerhuis, vindt 
U op 1.10 m. uit die hoek en ruim 40 cm, boven 
het maaiveld (vlak boven het blauwgrijze 
pleisterwerk) een rond, roodachtig stukje me-
taal, dat in een voeg is geslagen. Wat dat 
dingetje wil zeggen? Mevrouw Van Selm 
herinnert het zich nog, dat de beide heren indertijd 
zeiden: bij een eventuele doorbraak van de 
Lekdijk komt het water tot aan dit merkteken te 
staan en heel Amsterdam loopt onder. Gelukkig 
voor de landerijen tussen de Lek en `De 
Middenhof' en gelukkig voor Amsterdam is het 
nooit zo ver gekomen en zal het ook wel nooit zo 
ver komen, gezien de verbeterde toestand van de 
Lekdijk. 

Dijkdoorbraken 

We gaan nu eeuwen in de geschiedenis terug, 
toen het nog niet zo'n veilig wonen was in onze 
omgeving. Even een korte inleiding. 
De dijken waren vroeger veel lager en veel 
slechter dan tegenwoordig. Ze waren veel minder 
breed en veel minder sterk. Men moest toen 
werken met zand, leem, klei en keien, zo hier en 
daar met hout versterkt. In onze eeuw beschikt 
men over allerlei soorten steen en over bitumen 
(zie boven). 
Dat de rivierdijken in het algemeen toch geen 
`waterdichte' beveiliging onder alle omstan-
digheden betekenen, weten we weer sinds de 
verschrikkelijke stormramp in de nacht van 31 
januari op 1 februari 1953. In de provincies 
Zuid-Holland en Zeeland vielen toen niet minder 
dan 1853 slachtoffers. Dat zijn er precies 1853 
te veel. Eén is nog te veel: het moet er maar één 
uit uw naaste familiekring zijn! De dijken bleken 
toen niet opgewassen te zijn tegen het geweld 
van het water van rivier en zee, opgestuwd door 
de onvoorstelbare storm uit het noordwesten in 
combinatie met de springvloed. Ruim vijf jaar 
later, op 8 mei 1958, werd de zogenaamde 
Deltawet aangenomen. (7) 

zegd niet. 
Bij de `Peperbus denken we aan een peilschaal in 
een bepaalde vorm. Deze of gene heeft daar 
waarschijnlijk een vergrote weergave van uw 
pepervaatje ingezien. Laten wij het daar maar op 
houden (zie de foto op bladzijde 81). 
 
U had nog wel iets meer over dat "bouwwerk'
willen weten? Akkoord, wij geven hierbij een
enkel gegeven door. Dit gebouw, dit torentje
werd in 1874 in Vreeswijk als Rijkspeilschaal 
gebouwd, op de noordelijke oever van de Lek. 
Wat er allemaal in deze toren stond, die toch al 
gauw een meter of tien hoog was? Antwoord: 
bijna niets! De toren diende er vooral voor een
lange lat van meer dan vier meter lang te huis-
vesten. Op die lat was een schaalverdeling in 
centimeters aangebracht. De lat rustte met zijn 
benedeneind op de bovenkant van een drijver. 
Die drijver dreef op het water, dat zich in een 
wijde, koperen buis bevond, die met een bocht 
helemaal naar het diepste plekje van de rivier 
liep. Deze buis vormde met de rivier een zoge-
naamd communicerend vat. Het water erin stond 
net zo hoog als het rivierwater en ging daarmee 
op en neer. De koperen drijver bewoog zich dus
ook omhoog en omlaag. Een wijzer maakte het
mogelijk zonder problemen de juiste waterstand
van de Lek af te lezen, ergens onder in de toren.
De Peperbus was dus een soort halfautomatische 
peilschaal, Hij bleef overeind tot 1956 en werd 
toen, na een waardige staat van 82-jarige trouwe 
dienst, heel gewoontjes afgebroken! Het was 
toen maandag 24 april 1956. 

Jongste gedenkteken 

Al wel een half jaartje geleden hoorden we daar 
toevallig iets over. We vertelden mevrouw Van 
Selm van `De Middenhof' iets over onze 
naspeuringen naar gedenktekens in verband met 
het waterpeil in de Lek. Vanuit haar ijzersterk 
geheugen vertelde zij het volgende. Op zekere 
dag, zo'n veertig, vijftig jaar geleden stapten er 
twee mannen het erf van `De Middenhof' op. Ze 
waren van de Waterstaat, van de `natte 
Waterstaat' wel te verstaan (6). Wat ze kwamen 
doen? Aan de heer Van Selm, de eigenaar van de 
boerderij, vragen of ze in de voorgevel van de 
boerderij een stukje metaal mochten slaan als 
een soort gedenkteken'. Geen enkel bezwaar: 
de boerderij kon er wel tegen. `De Middenhof' 
hoort niet tot de categorie `revolutiebouw'. Nog 
steeds kunt u geen 
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gedenktekenen bekent staat. 
Een en dartig duymen hoger als in den jare 1598 
volgens de gedenksteen, staande aan Vreeswijk 
of de Vaert. 
Het water van de Lek, 't welck aan de Vaert door 
drie sluysen die agter den anderen leggen, van 
het binnenwater afgeschud werd, is in desen jaere 
sestien voet hoger geweest dan het gemelde 
binnewater (16 voet is ruim 4.40 m.). En het 
muurwerk van de buytenste sluys, 't welck in de 
jaren 1740 en 1741 geheel vernield is, heeft zeven 
duymen (ongeveer 18 cm.) onder water gestaen, 
zijn de sluysen en erven, die om de buytenste 
kolk staan mede overstroomd en zeer 
beschadigd geworden en is men genoodzaakt 
geweest met kistingen de stenen vleugels en 
planken op de deuren van de middelste sluis en 
tegen de binnensluis te keren. 

Conflict Vianen/Utrecht met Vreeswijk 

Dit artikel draagt de naam 'Losse vertelsels'. 
Daardoor kunnen we u in dit verband nog iets 
heel anders doorgeven. Het is de letterlijke 
weergave van een oude `akte waarbij de Dros-
saard (4) van de Hoge Heerlijkheid Vreeswijk 
gewezen wordt op de inbreuk, gepleegd op de 
jurisdictie (3) van het gerecht van Vianen over de 
Lek, anno 1686'! 

Toelichting 

Tot de 16e eeuw werd Vreeswijk bestuurd door de 
heren van Vianen (dit in naam van de bisschop 
van Utrecht als wereldlijk heer van het Sticht). 
Daarna hadden de Staten van Utrecht het daar 
voor het zeggen: een drost/kastelein was hun 
zaakwaarnemer. Door deze wijziging in het 
bestuur ontstonden er herhaaldelijk 
meningsverschillen tussen Vianen/Utrecht én de 
drost van Vreeswijk. Misschien is het volgende 
relaas wel interessant. Oordeelt u strakjes zelf 
maar! 'Copia Alsoo op den 8e deser lopende maent 
junii seecker persoon, genaempt Baltus van 
Oostwaert, woonachtich alhier binnen Vianen, in 
de revier van de Lek vóór de voorseghde stadt 
Vianen was comen te verdrinken ende dat des 
anderen daeghs, geweest zijnde verleden 
woensdagh, het dode lichaem van die ver-
droncken persoon in de voorseghde riviere 
opgevist zijnde, den heere drossaert van De 
Vaert gelust (beliefd) had't selve te doen ver-
voeren ende brengen nae De Vaert, boven op 

Terug naar het verleden. We kunnen ons maar 
een heel klein beetje indenken, wat de gevolgen 
waren van de dijkdoorbraken in vorige eeuwen. 
Iets geven we aan u door, zoals dat overvloedig 
in de archieven te vinden is. 't Is gelukkig te veel 
gezegd, dat de overstromingen zich aan de 
lopende band voordeden. Ze vonden ook niet 
plaats met de regelmaat van de klok. De 
elementen van de natuur hebben blijkbaar een 
andere klok dan wij, als ze al een klok hebben! 
We beginnen met ons verslag maar een flink 
eindje uit de buurt: ruim 400 jaar geleden. 
 
1571 Men heeft een `gedenksteen' gevonden 
met het volgende gedicht: 
`In't jaer 't seventig één 
stont het water (hier) op dese steen'. 
Waar wij het woordje `hier' hebben ingevoegd,
was oorspronkelijk een of ander merkteken 
aangebracht. Meer gegevens ontbreken. 
 
1624 Lang en streng was de winter geweest. 
Omstreeks de 10e januari 1624 was de Lek door 
het ijs volkomen gestremd. Toen het ijs was 
gaan smelten, kon de rivier de watermassa en het 
ijs onmogelijk verwerken. De dijk moest het wel 
ergens begeven en ja hoor, een `halve mijl boven 
de Vaert' ging het gebeuren, enige honderden 
meters stroomopwaarts. Van deze overstroming 
weten we alleen maar, dat het water toen 
extreem hoog stond. Nog hoger dan een vijftig 
jaar tevoren in 1571 (zie boven). 
 
In het jaar 1674 was het weer behoorlijk raak.
Het waterpeil was bij Vreeswijk of De Vaert 
ruim 24 duim (dat is ruim 60 cm.) hoger dan bij de 
ijsopstopping van 18 jaar daarvoor. (8). 
 
In 1744 stond het water 10 duim (25 cm.) 
boven het merkteken van 1740 en 65 duim 
(1.63 m.!) boven het teken van de klokkeslag! 
Met name werden de burgers van de stad 
Utrecht bij dergelijke hoge waterstanden en 
dijkdoorbraken door de klokkeslag gewaar-
schuwd voor het aanrollende en onstuitbare 
water. 

Nog één citaat 

Het water is op den ]Ie Maart 1744 en eenige 
voorgaande dagen op de rivier de Lek tusschen 
Schoonhoven en Amerongen met een open rivier 
hoger geweest als bij eenige 
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het lant, mitsgaders aldaer te beschouwen en in 
de begraeffenis te consenteren (toe te stemmen), 
dat sulcx, bij mijne absentie, ter ooren gekomen 
wesende aen den substituut (plaatsvervangende) 
schout deser stede, denselven aenstonts daerop 
sigh getransporteert hadde naer De Vaert, bij 
gemelte heere drossaert, versoeckende dat 't 
voorseghde doode lichaem mochte werden 
geremitteert (teruggezonden) ende wederom 
gebracht ter plaetse daer 't selve gevist (is) omme 
geschout ende gevisiteert (onderzocht) te 
worden bij den officier ten overstaen van den 
gerechte van Vianen, onder wiens jurisdictie de 
voorseghde persoon verdroncken ende gevonden 
was. 't Welck bij gemelte heere drossaert van De 
Vaert wierde gerefuseert (geweigerd), met 
bijvoegingh, dat hij daertoe gelast was van sijne 
heeren principalen, die sustineerden (beweerden) 
soo veel recht te hebben, tot de riviere als den 
heere van Vianen. 't Welck is eene notoire 
infractie (duidelijke, openbare, beruchte inbreuk), 
ende usurpatie (overweldiging) van het recht 
ende jurisdictie (rechterlijke bevoegdheid) van 
den heere van Vianen, streckende over de 
geheele riviere, soo hebbe ick, onderschreven 
drossaert, de stadt ende lande van Vianen tot 
maintenu (handhaving) van de gerechticheyt van 
den heere van Vianen, bij desen geauthoriseert 
(bekrachtigd), den voorseghde substituut schout 
van Vianen omme sich andermael te vervoegen 
bij den gemelden heere drossart van De Vaert 
ende nochmaels van denselven te versoecken, dat 
het voorseghde doode lichaem mach werden 
geremitteert (teruggezonden) ende gebracht in de 
reviere van de Leek, beneden de Viaentse pont, 
ontrent tegensover het Viaense groote hooft, 
alwaer het opgevist ende gevonden is, omme hij 
mijn, als officier, ten overstaen van den gerechte 
van Vianen, te werden beschouwt ende 
gevisiteert ende in cas (geval) van weygeringh 
oft dat het voorseghde doode lichaem naer 
Utrecht mochte wesen vervoert (gelijck gesecht 
wort) te protesteren van infractie (inbreuk), 
violatie (geweld) en usurpatie van jurisdictie 
omme't selve te doen repareren soo als behoort. 
Actum den 12e junii 1686 ende was onder-
teyckent, Lasare 

Lager stont, den eersten notaris hiertoe versocht, 
sal sigh gelieven te vervoegen bij den wel 
gemelden heer drossaert van De Vaert en sijn 
Edele, 't geene voorseght te insinueren 
(gerechtelijk aan te zeggen) en is't noot (nodig) 

protesterende uyt den name als vooren, relate-
rende (vermeldende) sijn wedervaeren, et cetera.

Na collatie (vergelijking) soo accordeert 
(stemt overeen) dese met sijn ... bij mij 
Cor van Schuylenburch, 1686, notaris. 

Waar grote mensen al niet klein in kunnen zijn! 

Ongetwijfeld leest u behalve onze 'Cronyck de 
Geyn' ook uw dag- en weekbladen. Regelmatig 
komen daarin artikelen voor over het al of niet 
ophogen en verzwaren van dijken en over het al 
of niet afsnijden van meanders, bochten in de 
rivieren (onder andere ten dienste van de 
duwscheepvaart). De standpunten van de 
Waterstaat en de milieugroepen staan daar tel-
kens lijnrecht tegenover elkaar. Wat we hiermee 
willen beweren? Dat deze'losse vertelsels', 
grotendeels spelend in de vorige eeuwen, zo hier 
en daar nog helemaal 'bij de tijd' zijn! 

AANTEKENINGEN 
 
1  Wi j f  In vroeger eeuwen was dit hét woord voor vrouw, in de 

zin van echtgenote. Het woord vrouw was wel bekend, maar 
veel meer de verlengde vorm ervan: vrouwe. De aanduiding 
van een adellijke dame. Het woord wijf klinkt bij ons 
doorgaans niet zo vleiend. Maar ook dat is slechts 
betrekkelijk. Denkt U maar eens aan een best wijf of mijn lief 
wijfie. De gevoelswaarde van een woord wil zich nog wel eens 
wijzigen. Het Nederlands is zeker een levende taal! 

 
2 Bisschop Voor de afwisseling een woord van Griekse afkomst. 

In de oorspronkelijke taal is het epi-scopos; letterlijk op-
ziener. Iemand die het opzicht over iets heeft. 
Als hoge dienaar in de rooms-katholieke kerk is hij het 
hoofd van een bisdom. Als zodanig heeft hij geestelijke 
macht. Maar in oude tijden was een bisschop ook de 
wereldlijke macht niet vreemd en hij was een grootgrond-
bezitter eerste klas. 
Weet u wellicht nog hoe ver het bisdom Utrecht zich uit-
strekte? Bijna over heel het toenmalige Nederland, met uit-
zondering van Brabant en Limburg. Concreet gezegd: heel de 
provincie Utrecht, het Nedersticht, het Oversticht dat een deel 
van Overijssel omvatte!), de rest van Overijssel en de 
provincie met de stad Groningen als afsluiting. 

 
3 . jurisdict ie Een paar woorden over de twee dure termen onder 

punt 1 genoemd. 
De heerlijkheid was het gebied van de heer, maar ook het 
overheidsgezag van de heer; een gezag, dat ontleend was aan 
de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Men onderscheidde 
toen een hoge en een lage heerlijkheid en daarmee 
correspondeerde een hoge en lage jurisdictie (een duur woord 
voor rechtspraak). Onder de hoge jurisdictie viel onder andere 
de berechting van halsmisdaden; van misdaden die letterlijk je 
hals, je leven konden kosten. Waren de vergrijpen minder erg 
dan 
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en onderhoud van waterwegen. De droge waterstaat bemoeit 
zich met de wegen. Door de grote uitbreiding van de 
waterstaatsdienst kennen we nu een rijks- en een provinciale 
dienst. 

 
7 De De(tnwet van 8 mei 1958 (gewijzigd 8-10-1969: 4-21971 
en 29-6-1977) houdt zich bezig met de zeearmen tussen de 
Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg. 
Maar sinds jaar en dag wordt er ook gewerkt aan de beveiliging 
van veel andere delen van ons land tegen het gevaar van het 
water. 'k Denk dat u maandelijks wel in de dag~ bladen over 
dijkverhogingen en dijkverzwaringen kunt lezen. We hebben 
een `Commissie Rivierdijken', die regelmatig van zich laat 
horen. Maar telkens komen er ook wetenschappelijke 
bezwaren als zouden de genoemde verzwaringen en 
verhogingen gebaseerd zijn op verouderde gegevens. Met 
name zijn de milicubewegingen de mening toegedaan, dat 
men deze werkzaamheden niet al te rigoureus moet uitvoeren: 
het overstromingsgevaar zou veel kleiner zijn dan wel wordt 
beweerd. Zij wensen, dat men de dijken niet zo veel mogelijk 
moet stroomlijnen en dat men oog moet blijven houden voor de 
schoonheid van het landschap. 

 
8 Vreeswijk of De Vnerl. De Vaert is een heel oude benaming 
voor Vreeswijk, die algemeen werd gebruikt, ook in de 
kerkelijke literatuur. Andere naamsaanduidingen zijn: 
Vreeswijk aen De Vaert of De Vaert over Vianen. Onder die 
'Vaert' zullen we de Vaartse Rijn moeten verstaan, een 
eeuwenoud kanaal. Het werd al in 1148 op kosten van de stad 
Utrecht uitgediept. Eeuwenlang was het dé verbinding te 
water van deze stad met de Lek. Tot op de dag van heden is 
het complex van de Oude sluis in Vreeswijk eigendom van de 
stad Utrecht. 

kon een verminkende straf worden toegepast. 
Al dc andere, kleinere, rechtszaken hoorden thuis bij de Lagere 
jurisdictie. 

4 Drossaard of d ros t .  Oorspronkelijk had hij een huishoudelijke 
functie aan het hof van de Frankische koningen. Later vervulde 
hij ook de administratieve werkzaamheden. In de 
middeleeuwen vertegenwoordigde de drost de vorst in de 
hoge jurisdictie in een bepaald gebied. Op de duur werd het 
een erfelijk ambt. 
De drost hield toezicht op de gewestelijke en lokale 
gerechtsdienaars. Hij oefende ook de hogere jurisdictie uit in 
die gevallen, die aan de vorst waren voorbehouden. De drost 
luisterde ook naar de benamingen baljauw, baljuw en ambtman.

 
5 Clockens laghs t e en  Voor hetzelfde geld komt u andere 
spellingen tegen, tot klokkenslagsteen toe. Eeuwen geleden 
stond de spelling niet vast (gelukkig?). Daarna kwamen er 
andere tijden; en nu? 
Weer staat een heleboel niet meer vast! Als u nooit meer de 
letter 'c' gebruikt, maar altijd een 'k' schrijft, kan niemand 
zeggen, dat dit absoluut fout is. Wilt u iemand een 'buro kade' 
doen en wilt u dat niet meer schrijven als 'bureau cadeau', 
dan mag u dat natuurlijk doen. We leven in een vrij land, maar 
u maakt dan van onze spelling wel een puinhoopje. 
Gelukkig is er sinds 1954 wel een woordenlijst. Het is een 
gezamenlijke uitgave van de Nederlandse en de Belgische 
regering. Wie wil, kan consequent Nederlands schrijven: er is 
namelijk ook een voorkeurspelling wat betreft het gebruik van 
een 'c' of 'k'. 

 
6 We onderscheiden een natte  en een droge waterstaat. Het eerst 
genoemde lichaam houdt zich bezig met het beheer 
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NIEUWEGEINSE MUSEUMSCHATTEN 
door P. Daalhuizen 

In deze rubriek hebben we u op de hoogte 
gebracht van museumschatten met betrekking 
tot het Nieuwegeinse, die zich bevinden in 
diverse musea, zelfs in het buitenland. Deze keer 
blijven we dichter bij huis: natuurlijk bevat ook 
ons eigen Historisch Museum Nieuwegein heel 
aardige stukken, die een bezoek aan het museum 
boeiend kunnen maken. 
 
We durven gerust onze prentenverzameling
uniek te noemen. Het grondgebied van onze 
gemeente kent een rijke historie: twee oude 
dorpskernen met hun eigenaardigheden en in de 
onmiddellijke nabijheid een aantal kastelen en 
buitenhuizen. 
Bekende tekenaars die dorpsgezichten en der-
gelijke hebben vastgelegd op kopergravures
zijn bijvoorbeeld Caspar Specht, Jan de Beyer en 
A. Rademaker. Zij hebben veelvuldig in deze 
omgeving vertoefd. 
Van Jutphaas en Vreeswijk en van kastelen en 
buitenhuizen zijn vele kopergravures bekend. In 
de verzameling van de Historische Kring 

Nieuwegein zijn de werken van de  drie 
genoemde kunstenaars over Jutphaas en Vrees-
wijk vrijwel compleet aanwezig. 
Daarnaast bezit onze vereniging meerdere 
stukken van andere onbekende tekenaars. 

In het Historisch Museum Nieuwegein worden 
permanent een aantal kopergravures geëxpo-
seerd, veelal in de vitrines aan de buitengalerij 
van de begane grond. In de vitrines is momenteel 
een relatie gelegd met de historie van het kasteel 
Rijnhuizen. De hier afgebeelde kopergravure 
van Caspar Specht toont het kasteel Rijnhuizen 
met rechts in het midden de Rijnhuizer klapbrug, 
die in 1884 door een draaibrug is vervangen. 
Links in het midden van de prent is het kerkto-
rentje van het Kerkveld zichtbaar. 

Ook uw eigen museum heeft Nieuwegeinse 
museumschatten. Bezoek het museum eens wat 
meer om van de bijzondere gravures kennis te 
nemen. 
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VOOR U GELEZEN IN... 

  

TE HUUR, met 1 ° 
Mei of Augustus 
1822, op eenen vro 
lijken stand, in de 
gemeente Jutphaas, 
TWEE HUIZEN,

voorzien het eene van 4 Kamers, Keuken, Zolder 
enz., en het andere insgelijks van 4 Kamers, 
Zolder, Tuin enz., te bevragen bij A. VAN 
BENTUM, Kastelein in het Brughuis aldaar, bij 
wien vrolijke en aangenaam uitzigt hebbende 
Gemeubileerde KAMERS, met of zonder de kost, 
in HUUR te bekomen zijn. 

1822 april 19 

Publieke Verkooping bij ophooging en om contant 
geld, op Maandag den 22. April 1822, des 
voormiddags ten tien uren, op de Buitenplaats 
Zwanenburg, onder de gemeente van Jut phaas, van 
eene aanzienlijke verzameling van PLANTEN en 
GEWASSEN, bestaande in: Oranje-Boomen, 
Camellia, Azalea, Rhododendrum, Calmiè, Tuce, 
Pelargenium, Geranium; verder eene groote 
collectie van PLANTEN voor de koude grond, 
waaronder zijn 36 diverse kleuren van dubbelde 
Dhalia, enz.; alsmede Bloembakken, Broeiramen 
en Lessenaars, Dekgoed en Tuingereedschappen. 
Behoorende tot de Nalatenschap van de Wel Edel 
gebore Vrouwe Martha Johanna Nepveu, laatst 
Douairiere van den Wel Edel geboren Heer Mr. 
Cornelis Karsseboom. Geschiedende deze 
Verkooping ten verzoeke van de meerderjarige, en 
Voogdesse over de minderjarige Erfgenamen van 
voornoemde Vrouwe Overledene, in 
tegenwoordigheid van den Heer toezienden Voogd, 
ingevolge permissie van Mijn Heer den President 
van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting 
houdende te Utrecht, van dato 24. Januarij 1822 
(behoorlijk geregistreerd) ten overstaan van 
NICOLAAS WILHELMUS BUDDINGH en 
HENDRIK VAN OMMEREN, beide openbare 
Notarissen residerende te Utrecht, bij wien de 
Notitie van voorschrevene Planten en Gewassen, 
alsmede bij den Tuinman op Zwanenburg, acht 
dagen voor de 
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1822 maart 29 

Verkooping te bekomen zal zijn. 
De voorschreven Gewassen zijn Zaturdag voor de 
verkooping voor een ieder te zien. 

1822 juni 3 

Op Zaturdag den 22. Junij 1822, des namiddags 
om vier ure, zal aan het Bureau der Publieke 
Verkoopingen, binnen Utrecht achter St. Pieter, 
Wijk F. No.363, publiek worden geveild de zeer 
aangename BUITENPLAATS genaamd DEN 
BONGENAAR, bestaande in eene Huizinge, 
voorzien van verscheidene Boven- en Beneden-
Kamers, Provisie-Kamer, Keuken, Zolder en 
Speelhuis, welaangelegden Tuin, voorzien van 
diverse Vrucht- en andere Boomen, waar onder 
uitmunten 1200 zware en extra welwassende 
Schietwilligen. Met primo Augustus aanstaande 
te aanvaarden, acht dagen voor de verkooping 
te zien; breeder bij Billetten en nader onderrigt 
ten Kantore van den Notaris HEIJLIDIJ, in de 
Roomerburgerstraat binnen Utrecht. 

1822 augustus 14 

TE HUUR, om met primo November te aan-
vaarden, het BUITENPLAATSJE genaamd 
OVERRIJN, gelegen te Jutphaas aan den Rijn. 
Nader informatie te bekomen op Rijnhuizen te 
Jutphaas voornoemd 

1822 november 22 

TE HUUR, om met primo Februarij 1823 te 
aanvaarden: Eene zeer aangename en welgelegen 
BUITENPLAATS, genaamd ZWANENBURG, 
bestaande in eene Heeren Huizinge, Stallinge, 
Koetshuis, en Schuren; item Trekkasten, 
Broeijerij, Moestuin, Boomgaarden, Engelsche 
Tuinen, Bosschen en Lanen, te zamen groot vijf 
Morgen, alles staande en gelegen in de Provincie 
van Utrecht, onder de gemeente van Jutphaas, 
een uur van de Stad Utrecht, aan den Vaartschen 
Rijn en Steenstraat, waar de Schuiten van Utrecht 
naar de Vaart en andere Dorpschuiten dagelijks 
passeren, en in alles zeer geschikt voor Zomer- en 
Winterverblijf; nader informatie te bekomen bij 
den Notaris DANIEL ROTHER, binnen 
Utrecht; de brieven franco. 



 1822 november 25 1823 februari 7

TE HUUR, de zeer aangename en wel gelegen 
BUITENPLAATS genaamd ZWANENBURG, 
gelegen te Jutphaas éen uur van de Stad 
Utrecht; nader informatie te bekomen bij den 
Notaris DANIEL ROTHER, binnen Utrecht. De 
Brieven franco. 

1823 februari 24 

Te Jutphaas, TE HUUR, een HUIS, waar in vier 
Kamers, Keuken, Kelder, Zolder, Stal, en eenen 
Tuin, den 1. Mei 1823 te aanvaarden, of vroeger. 
Te bevragen bij S. VAN HULSTEIJN, te 
Jutphaas. 

Men zal op Zaturdag den 14. December 1822, 
des namiddags ten vier uren, aan het Kantoor 
der Publieke Verkoopingen, achter St. Pieter te 
Utrecht, publiek opveilen en verkoopen: Eene 
kapitale HOFSTEDE, bestaande in een Huis, 
twee Bergen, Schuur en verder getimmertens, 
benevens 42 Bunders, 38 Roeden, (49 Morgen, 
527 Roeden Oude Maat) Bouw- en Weiland 
gelegen in de gemeente Jutphaas (Neder-Einde) 
en drie Bunders, 34 Roeden-39 Ellen, (Oude 
Maat 3 Morgen 556 Roeden Weiland) gelegen in 
de Gemeente Galecop; breeder bij geaffigeerde 
billetten-omschreven, en nader onderrigting te 
bekomen ten Kantore van den Notaris PIETER 
ADRIAAN VAN SCHERMBEEK, te Utrecht. 
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