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Jaarprogramma
Zaterdag 22 januari 1994 om 14.00 uur bezoek aan het Universiteitsmuseum te
Utrecht aan de Biltstraat nr. 1.
Rondleiding langs de expositie "Cultuur van de Kelten".
Vervoer op eigen gelegenheid. Toegang gratis.
Telefonisch opgeven bij W. Feirabend, 03402-37007.

Maandag 14 februari 1994 om 20.00 uur jaarvergadering van de Kring
Na de pauze een lezing van mr. C. van Schaik over "Recht en slecht in Jutphaas en
Vreeswijk". Zaal Rijnzicht, Herenstraat 43.

Maandag 28 februari 1994 om 20.00 uur in De Bron, Buizerdlaan 1
een lezing door dr. P. 't Hart
over de armoedige leefomstandigheden van vroeger met de titel "Achter de tering-.

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
op woensdag, zaterdag en zondag.
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gere en huidige eigenaren worden vermeld.
Ook heeft de gemeente de opstelling aangekondigd van een nota over cultuurbeleid en
cultuurbehoud, waarbij van onze vereniging
een belangrijke inbreng verwacht wordt. Zo
ziet de Historische Kring zich in 1994 geplaatst voor belangrijke beslissingen: we zullen
ons moeten inzetten om de gewone activiteiten
met enthousiasme voort te zetten en met nieuw
elan deze uit te bouwen en aan te passen aan
wensen/doelstellingen die ertoe zullen leiden,
dat een groeiend aantal mensen belangstelling
gaat tonen voor onze vereniging en ons
museum.
Anderzijds zullen we moeten zoeken naar
wegen, maar vooral naar mensen, die voor onze
vereniging de nieuwe taken gaan vervullen die
ik hiervoor schetste als de wensen van de
S.S.G., de S.O.M. en de gemeente. Ik heb er
het volste vertrouwen in, dat we zullen slagen.
In 1993 is opnieuw gebleken dat de leden van
de werkgroepen en de bestuursleden een
geweldige inzet hebben en met veel
enthousiasme het werk doen. Zij moeten in
staat worden geacht om de nieuwe uitdagingen
aan te kunnen!

WAAR GAAN WE HEEN?
door P. Daalhuizen

Het jaar 1993 is voor de Historische Kring
Nieuwegein en het Historisch Museum Nieuwegein redelijk rustig verlopen. Eigenlijk was
in alle opzichten sprake van evenwicht: een gelijkblijvend ledenaantal, 'gladjes' verlopen
evenementen, een even groot aantal actieve medewerkers/-sters als voorheen en gelijkblijvend
museumbezoek. De financiële positie verbeterde wat.
We kunnen ons afvragen of zo'n rimpelloos
jaartje in feite wel goed voor een vereniging is.
Het bestuur is van mening, dat we best tevreden
kunnen zijn met zo'n gang van zaken in een
omgeving, waar op veel gebieden achteruitgang geconstateerd moet worden. Maar erg
veel langer mag het zo niet voortgaan, omdat
we anders in een positie terecht komen van
gewoontegetrouwe uitvoering van allerlei
activiteiten. Dat kan sleur met zich meebrengen, terwijl onze doelstellingen vereisen,
dat continu sprake is van enthousiasme. Als dat
er niet meer zou zijn, hoe moeten we dan de
belangwekkende historie van ons grondgebied
overbrengen op de ons omringende
woongemeenschap?

Dat betekent dat ik als voorzitter opnieuw met
voldoening een woord van grote dank kan
neerschrijven voor de getoonde betrokkenheid
en inzet. En dat gaat van harte! Tegelijkertijd
wil ik een beroep doen op leden en donateurs
om mee te denken over de toekomst. Werf
nieuwe leden en nieuwe donateurs voor ons
om de uitvoering van de taken te verlichten
door het inbrengen van financiële zekerheid en
meld u aan voor de nieuwe taken die ik
schetste. We hebben meer mensen nodig voor
de werkzaamheden die de gemeente, de S.S.G.
en de S.O.M. van ons vragen.

Met de aanzetten die ik aan het begin van 1993
heb genoemd, zijn we doorgegaan: er zijn
nauwkeurige analyses gemaakt van de activiteiten van de Historische Kring en de sterke en
zwakke punten staan nu wel op papier. Die
vormen de handvatten voor het vormgeven aan
aanpassingen en aanzetten voor nieuwe
dingen, waarvoor we ons open zullen moeten
stellen. Wat dat betreft komt er de laatste maanden erg veel op ons af.
Om maar enkele voorwerpen te noemen: de
Stichting Stichtse Geschiedenis en de Stichting
Ondersteuning Musea ontwikkelen vele initiatieven en rekenen daarbij op de medewerking
van historische verenigingen.
Hun activiteiten vergen veel voorbereiding en
in de uitvoering zal nogal wat menskracht gestoken moeten worden.
Op een andere manier worden we benaderd
door de gemeente Nieuwegein: onze medewerking is gevraagd bij de opzet van een kadastrale "atlas", waarin van alle -vooral van
oudere- panden/percelen de namen van vroe

Ik heb het gevoel dat we in 1994 actiever moeten worden op het gebied van cultuurbehoud.
Het best kan ik met een voorbeeld aangeven
wat ik bedoel: herinnert u zich onze acties om
de Rijnhuizerbrug te behouden en het Schippersinternaat en onze onophoudelijke zorgen
om de toekomst van de wipwatermolen? In dat
soort zaken zullen we actiever moeten worden.
Doe mee; help ons!
Ik wens u een voortreffelijk 1994 toe.
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DE VOORHAVEN VAN DE KONINGINNENSLUIS "'
Door M.J. Ververs
Lag de Oude Sluis aan de Dorpsstraat buiten de waterkering, de Koninginnensluis is een heel stuk
binnen de hoofdwaterkering, de rivierdijk, gebouwd.
Bij het ontwerpen van de Koninginnensluis had men het voorfront ruim 100 meter van de teen
van de Lekdijk geprojecteerd. Zo kon men de sluis in alle rust achter de hoofdwaterkering
bouwen. De voorhavendijken konden dan gewoon bij de Lekdijk aansluiten. Dat dit toch niet zo
eenvoudig was, moge uit het volgende blijken.

zou worden en dat de dijk helemaal volgens
hun eisen zou worden aangelegd. De afgekeurde grond zou gebruikt worden om de
muren van de sluiskolk aan de buitenzijde aan
te vullen. Uit de polder ten westen van het
sluiscomplex zou men dan grond graven, die
wél geschikt was voor de nieuwe dijk. Het
uitgraven van de buitenhaven gebeurde uiterst
voorzichtig: men beperkte zich eerst tot een
lengte van 20 meter. Toen het stortebed was
gelegd, groef men de volgende 30 meter uit,
zodat men de lengte van 50 meter haalde, die
in het bestek van de buitenhaven was voorgeschreven. Daarna werden de voorhavendijk
aan de waterzijde met basalt bekleed. De
controle van het hoogheemraadschap ging niet
over het bouwen van de schutsluis. Daar
vielen ook buiten alle werkzaamheden binnen
de 30-meterlijn, gerekend vanaf de teen van de
dijk. Dat zou voor de heren ongetwijfeld te
technisch zijn geweest.
Binnen deze lijn stelde het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams zijn eisen voor het
maken van het dijklichaam. Ingenieur Wellan
schreef in een nota, dat de haven een breedte
van 40 meter moest krijgen. De kameraar van
dit college voorzag in 1882 de problemen al.
Hij was niet bang voor het voorfront van de
sluishoofden, maar hij vond de plaats, waar de
havendijken moesten komen heel ongunstig.
Aan de hand van een grondboring
vermoedde hij, dat zich onder de westelijke
voorhavendijk een derrielaag bevond van 3 à 4
meter, die nog nooit belast was geweest. Deze
ondergrond zou de dijk onmogelijk kunnen
dragen.
Hij legde gelijk het kostenplaatje vast en stelde, dat alle kosten die uit deze situatie zouden

Problemen
Het bouwen van de sluis zelf verliep redelijk
vlot. De aannemer J. Monster Jz. uit Puttershoek had heel de sluiswerken aangenomen
voor f 764.300,-. Hij moest ook de verbinding
van de Vaartse Rijn met de sluis tot stand
brengen. Zijn aandeel in de bouw van de voorhavendijken liep tot 50 meter uit het voorfront
van de schutsluis.
Maar de aannemer Monster heeft het karwei
niet kunnen afmaken. Op 24 oktober 1885
verliet hij zijn werk, na veel -tegenspoed en na
het brengen van grote financiële offers. Daar
vertellen wij u het een en ander over.
De Waterstaat paste het systeem toe van 'werk
met werk maken'. Zij redeneerde aldus: als de
voorhavendijken tegen de Lekdijk aangesloten
zijn, kunnen wij met de grond van de daartussen liggende Lekdijk de voorhavendijken in de
uiterwaard aanleggen. Zouden wij daarna het
toeleidingskanaal -vanaf de Vaartse Rijn naar
de sluis- laten graven, dan kunnen wij met de
daarbij vrijkomende grond de dijk maken, die
vanaf het voorfront van de sluis naar de Lek
moet gaan lopen.
Het hoogreemraadschap Bovendams, dat uiteindelijk verantwoordelijk was voor de hoofdwaterkering, de rivierdijk, hield de vinger goed
aan de pols. Op 18 mei 1883 lieten zij al weten
nooit toestemming te zullen geven de Lekdijk
te doorgraven, wanneer men door bleef gaan
met het storten van de vrijkomende grond.
Daar zat volgens hen te veel veen in.
De heren van het hoogreemraadschap werden
gerustgesteld. De Waterstaat beloofde hun, dat
de grond die al aangebracht was, verwijderd
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voortvloeien voor rekening van de Waterstaat
kwamen.
Het realiseren van de voorhaven zou helemaal
onder toezicht van het hoogheemraadschap
moeten gebeuren. De voorhavendijken moesten
op gelijke hoogte als de Lekdijk worden
gemaakt. De kameraar had graag, dat het gat
tussen de kade van Vreeswijk en de aan te leggen oostelijke voorhavendam tot op de volle
hoogte van de dijk zou worden opgevuld. Dit
om te voorkomen, dat de Vreeswijkers er een
vuilnisbak van zouden maken.

het nieuwe bazalten glooiingswerk mee.
Toen men de oostelijke havendam bijna twee
meter hoger had gemaakt dan nodig was, verzakte ook deze dijk: niet de hele dijk, maar wel
over de halve breedte. Voldoende om de grond
in de haven drie meter naar boven te laten komen. Aan de dorpszijde steeg het grondoppervlak -zelfs op een afstand van 16 meter van de
dijk- nog één meter.
Aannemer failliet, borgen gaan door
Door al deze tegenslagen verliet aannemer
Monster het werk. Toen werden zijn borgen,
de heren J. Hillen uit Grave en F.M.H. Stoltzenberg uit Roermond, aangesproken. Onmiddellijk maakten zij bezwaar tegen de
werkwijze voor het aanleggen van de dijken.
Zij eisten dat verder verzakken van de dijken
van de voorhaven op kosten van de Waterstaat
moest worden voorkomen. Volgens de borgen
had de aannemer het hazepad moeten kiezen

Eerste verzakking
Toen de voorhavendijken hun voltooiing naderden (tot 50 meter uit het voorfront) sloeg het
noodlot toe in de nacht van 9 op 10 juni 1885.
Over een lengte van 30 meter verzakte het
buitentalud van de westelijke havendijk ruim
drie meter. Daardoor kwam de grond in de
voorhaven meer dan een meter omhoog en
nam

Het voorfront van de Koninginnensluis (foto van 19-11-1884). Het stortebed -het grijze gedeelte in het midden- is al gemaakt.
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door de verkeerde manier van werken: door het
steeds maar aanvoeren van nieuwe grond was
het veen naar boven geperst.
Genoemde borgen begonnen met het bouwen
van een goed onderkomen voor de locomobielen, die bij de sluiswerkzaamheden werden ge
bruikt. (2)
Juridisch werd er ook een hartig woordje gewisseld: de Waterstaat beweerde, dat de Lekdijk Bovendame had geëist, dat de verschillende soorten grond overal op eenzelfde wijze
en afwisselend moesten worden verwerkt. De
dijkgraaf en de hoogheemraden verklaarden,
dat zij niet aan veen hadden gedacht, maar ze
bleven bij hun eis, dat er een versteviging aan
de voet van de dijk moest worden aangebracht.
Voorlopig liet men de sluisput onaangeroerd.
De Waterstaat bedacht intussen een plan voor de
versteviging van de dijk: bij gedeelten zou
alle slappe grond uit de voorhaven worden
weggegraven en zou de haven op de vereiste
diepte worden gebracht door hem met zand op
te vullen.
Pas in juli 1886 kwamen beide partijen tot
overeenstemming: de borgen zouden een bijbetaling van 51.000 gulden ontvangen. Om niet
te veel hooi op de vork te nemen, werd besloten eerst de westelijke havendijk onder handen te nemen. De grond die nodig was voor de
ophoging zou van de oostelijke havendam komen, die immers een paar meter hoger was gemaakt dan nodig.

maken met daarop een zware ballastlaag van
zware stortsteen. Dit had grote consequenties:
de voorhaven werd daardoor een stuk smaller.
Met deze grote hoeveelheden zware stortsteen
langs de voorhavendijken wilde men voorkomen dat deze dijken -die toch een behoorlijk
gewicht vertegenwoordigden- steeds weer
grond in de haven zouden persen. De oostelijke
voorhavendijk kon door de stortsteen met
betrekkelijk weinig moeite op de gewenste
hoogte worden gebracht. Toen ook dit in
augustus 1887 een feit was, werd aan de
Lekdijk Bovendame gevraagd onmiddellijk te
mogen beginnen met het beproeven van de
dijken.
Derde verzakking
Maar in diezelfde maand kwam er in de westelijke havendijk een scheur van 10 cm breedte.
Die werd toegeschreven aan de bijzonder warme augustusmaand: de zonnestraling had de
klei van de dijk waarschijnlijk sterk doen uitdrogen.
Het bestuur van de Lekdijk Bovendame stelde
zijn eisen ten aanzien van het testen van de dijken. De kom, die gevormd werd door de voorhavendijken, de Lekdijk en het sluisfront met
de deuren, zou met water vol gepompt moeten
worden tot een hoogte van 6.28 m boven Amsterdams Peil. Deze hoogte correspondeerde
met de laatst bekende hoogste waterstand van
maart 1876.
Het water zou tweemaal 24 uur op peil moeten
worden gehouden. Daarna zou er drie weken
lang niets gebeuren. Met vier centrifugaalpompen, die door elektrische stroom werden
aangedreven, werd het water in de kom gebracht. Toen het water tot drie meter boven
A.P. was gestegen, bleken er aan de teen van de
dijk grote gedeelten van het dijklichaam tot 80
cm. vooruit te zijn geschoven. Op 12 november
1887 liet men het water door de sluis naar de
Vaartse Rijn weglopen. Bij de inspectie gaf de
westelijke dijk een niet onbelangrijke
verzakking te zien.Toen dit was vereffend,
was het bestuur van de Lekdijk
Bovendame niet tevreden over de werkzaamheden die nog moesten gebeuren. De

Tweede verzakking
Maar weer ging het fout: toen in begin november de dijk bijna gereed was, zakte de dijk
-over de helft van de kruin- over een lengte van
60 meter ongeveer vier meter naar beneden. De
grond kwam te liggen op het pas gemaakte
stortebed en de zandbekisting.
Dat deze verzakking plaats vond, was eigenlijk
niet zo verwonderlijk, want het dijklichaam dat
ruim 10 meter boven de bodem van de haven
uitstak, bestond helemaal uit verse grond en
was bovendien met een te steile helling
opgemaakt.
Om verder uitpersen te voorkomen, werd besloten aan de teen van de dijk een zandkist te
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bij Renkum gevonden. De schipper liet Alletta
Kooijman als jonge weduwe achter mét een
dochter van zeven maanden oud (de latere
moeder van de schrijver van dit artikel).
Het werk van de aannemer Van den Bosch gaf
verder weinig moeilijkheden: op 29 oktober
1891 kon de schutsluis in gebruik worden genomen. Alleen nog maar van zonsopgang tot
zonsondergang. Aan het eind van het jaar werd
toestemming gegeven om ook 's nachts te
schutten.
Enkele dagen later bracht de minister van Waterstaat een bezoek aan Vreeswijk en liet zich op
een stoomboot door de sluis schutten. Alleen
van het huis van de sluiswachter woei de
nationale driekleur. Vooral de Vreeswijkse
middenstand zag de toekomst somber in, doordat het scheepvaartverkeer helemaal buiten het
dorp om ging.

verbinding tussen de voorhaven en de rivier de
Lek moest nog worden gegraven.
Het bestuur eiste een tweede test van de dijken
onder zwaardere voorwaarden. Het water moest
van 6.28 m. naar 6.50 m. worden opgepompt.
Dit peil moest niet twee maar vier dagen
worden aangehouden met daarna weer drie
weken rust. Wanneer er zich binnen drie
maanden geen zetting of inklinking vertoonde,
zou de vergunning tot het doorgraven van de
Lekdijk worden gegeven.
Toen alles geregeld was, begon de aannemer
Tichelaar uit Utrecht met de onderhands gegunde pompwerkzaamheden. Op 30 december
1889 werd het peil van 6.50 m. boven A.P. bereikt; dat bleef tot 3 januari gehandhaafd. Nadat
de kom drie weken met rust was gelaten, bleek
het water 1.30 meter te zijn gezakt. Dit vond
men niet verontrustend.
Toen de waterkom helemaal leeg gelopen was
en er geen grote zettingen of verzakkingen
werden geconstateerd, verzocht de hoofdingenieur van de Waterstaat de Lekdijk door te mogen graven. De kameraar van de Lekdijk Bovendams gaf op 10 mei 1890 zijn toestemming.
Maar eerst moest er nog een strook grond worden weggehaald, die men midden in de haven
had laten zitten als steun voor de dijken (zie
foto). Toen dit was gebeurd en er zand voor in
de plaats was gestort, kon de aannemer J. van
Harpen uit Amersfoort zijn rekening van f
6.180,- indienen.

Aanleggen remmingwerk Oostzijde (3)

De schepen hadden door de gestorte steendammen langs de dijken van de voorhaven veel
minder ruimte dan was gepland. Het gevaar van
lekstoten of vastlopen was dan ook levensgroot aanwezig. Om dit te voorkomen werd er
in de haven een geleiding aangebracht. Hiertoe
werden in 1895 veertien extra ducdalven aangebracht en de remstoelen uit 1886 versterkt.
De openingen tussen de ducdalven en de remstoelen waren daardoor wel kleiner geworden,
maar zij brachten niet de oplossing. De schippers bleven met hun schepen in het midden van
Doorgraven Lekdijk
de haven vanwege het nog steeds dreigende
gevaar van lekstoten. Deze gevaarlijke situatie
Het doorgraven van de Lekdijk en het verlenbleef bestaan tot 23 augustus 1915. Op die dag
gen van de voorhavendijken buitendijks werd
werd een heel nieuw ontwerp aanbesteed. De
door P.A. van den Bosch uit Gorinchem aanoude remstoelen en ducdalven werden eerst
genomen voor een bedrag van f 94.750,-. Het
aan de oostkant weggenomen. Hiervoor in de
doorgraven liep voor drie werknemers van de
plaats kwam een aaneengesloten
aannemer slecht af. Zij vielen bij het ophalen van
remmingwerk, zodat men geen last meer
de ankerketting overboord en konden met de
ondervond van de stenen die zich achter het
grootste moeite van de verdrinkingsdood
remmingwerk bevonden. Dit remmingwerk was
worden gered.
Slechter verging het zandschipper Jan Kamu uit een soort timmerwerk, dat in zijn soort
Vreeswijk: hij sloeg bij zandbaggerwerk- gelijkgesteld zou kunnen worden met de sluis
zaamheden bij Arnhem overboord en verdronk. zelf. Een gigantische hoeveelheid eikehout was
daarvoor nodig: palen van 16 meter lang, die
Vier dagen later werd zijn lijk in de Rijn
aan de kop 40x40 cm dik
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f 45.900,- ruimschoots onder. De borgen
waren Gerhard Wolfgang Sanekes uit
Amsterdam en Pieter Cornelis de Rooij uit
Sloten.
De aannemer mocht pas met het heiwerk beginnen, wanneer tweevijfdedeel van het
benodigde paalwerk en ook tweevijfde van het
bezaagde hout op het werk aanwezig was. Van
de benodigde 121 palen voor de oostzijde waren er op 3 januari 1916 wel 77 stuks aanwezig,
maar er werden er heel wat afgekeurd. Overleg
Van de westelijke havendijk wordt gememo- van de dagelijkse opzichter, A. de Jong, met
reerd, dat die veel te lijden had van het regel- zijn superieuren leidde er toe, dat een
matig heen en weer rijden van de zware puntzwaarte van 15x15 cm. ook werd aanvaard.
omnibussen Utrecht-Vianen vice versa.
Timmerman Arie van den Berg uit Vianen
vertelde daarvan, als de mannen na de arbeid op
de hoek van de Buitenstad-Schippersplaats 's
avonds bijeen kwamen. Hij was er geweldig
trots op, dat het opkomende water de aangebrachte gording van het remmingwerk in één
keer raakte.
Ook al kon het hout van de oostzijde van de
voorhavendijk met moeite bijeen vergaard
worden, toch werden de stukken voor de aanbesteding van de westzijde in orde gemaakt.
Vanwege de ingewikkelde constructie werd het
aantal tekeningen met drie uitgebreid. Was
voor de puntmaat van de palen aan de oostzijde
behoorlijk overleg, voor de westzijde werden
Gezicht op het voorfront van de Koninginnensluis met de
de maten aangepast en duidelijk in het bestek
ophaalbrug en een deel van het remmingwerk. Het roeibootje
werd gebruikt voor het peilwerk. De man rechts staat op het
vermeld. Voor het middengedeelte van de
zogenaamde tegenwicht, aangelegd om het inzakken van de
palen zou een minimummaat gelden. Niet
voorhavendijken te voorkomen. In het midden: de strook
alleen het leveren van het hout bleef veel
grond die het laatst moest worden verwijderd, voordat de
Lekdijk mocht worden weggegraven. Links nog net iets
moeilijkheden opleveren, ook het ijzer gaf
zichtbaar van het zogenaamde schotbalkenhok. De balken die
kopzorgen. Het was in ons land nog steeds
hier waren opgeslagen - met een doorsnee van een 30 à 40
mobilisatie en in de landen rondom volop
cm- moesten de sluizen beschermen tegen abnormaal hoog
water en ijsgang. Foto van 20-06-1888.
oorlog.
Voor de aanneming van de remming aan de
Deze niet geringe timmerklus zou 350 dagen na westzijde van de haven kwamen er 20 aannede aanvang opgeleverd moeten worden, maar mers op de aanwijsdag. Uiteindelijk waren er
door de oorlogsomstandigheden rondom ons maar acht die het werk aandurfden. Bij de
land ging het ruim anderhalf jaar duren. Ook de aanbesteding op 9 oktober 1916 kwam Eduard
leverantie van de grote hoeveelheid hout bracht Wienhoven uit Utrecht met een bedrag van f
veel moeilijkheden met zich mee. Voor het 54.400,- als laagste uit de bus. Zijn borgen
werk waren maar liefst 20 gegadigden. De waren Hendrik Wienhoven uit Rijsenburg en
raming was f 50.000,-, maar de laagste Dirk Smoor uit Utrecht. Het aanbrengen van de
inschrijver, de N.V. Uitslagers Aannemersbe- remming aan de westdrijf uit Amsterdam, bleef er met zijn
waren en aan de voet 20x20 cm. Voor de oostkant moest meer dan 300 m' hout worden aangevoerd.
Het verbreden en uitdiepen van de voorhaven
kon gebeuren, omdat de Rijkswaterstaat geen
verzakkingen in de dijk meer constateerde.
Men vermoedde dat de stenen van de
glooiingen door de zich telkens herhalende
verzakkingen een soort vloer in de voorhaven
hadden gevormd.

7

zijde zou een nog langere lijdensweg worden
dan die aan de oostkant.
Niet alleen het grote materiaal, maar ook de
kleinste onderdelen waren met veel moeite op
het werk te krijgen. Het bestek vermeldde 350
werkdagen vanaf de aanbesteding. Op 12 juli
werd de opleveringstermijn met 250 dagen
verlengd.
Toen de opzichter van het remmingwerk, de
heer De Jong, als vrijwillige landstormer, 's
lands wapenrok aantrok, had dit gelukkig maar
weinig invloed op het werk. Het was namelijk
maar van korte duur: op 11 november 1918
werd de wapenstilstand gesloten en dat was het
einde van Wereldoorlog I.
In februari 1919 deelde De Jong zijn superieuren mee, dat het werk moest worden gestaakt
door het gebrek aan onderdelen. Na een jaar
was het dan eindelijk zo ver, dat de vlag kon
worden gehesen: het remmingwerk was gereed
en werd opgeleverd. Alleen de ijzeren toegangstrap liet nog even op zich wachten. Toch
kreeg de oplevering van het werk nog een
staartje: de aannemer toonde met goede
bewijzen aan, dat hij aan steenkolen voor de
heimachine f 2.869,50 had uitgegeven in plaats
van de door hem begrote f 1.300,-. Ook de
geleverde 30.838 kg. ijzer hadden hem 6 ct. per
kilogram meer gekost dan oorspronkelijk
becijferd was. De aannemer kreeg uiteindelijk
tweederde deel van de meerdere kosten uitbetaald.
Maar daarmee was hij nog niet van het werk af:
de Rekenkamer eiste van hem een goede
specificatie van deze meerdere kosten. Al met al
hadden de aannemers in beide remmingen een
uitstekend stukje werk geleverd, dat het tot ver
in de jaren '60 zou uithouden. In deze jaren
werden de remmingen vervangen door een rij
grote stalen buizen van behoorlijke afmetingen
met daartussen drijframen. Die werden tegelijk
met de nieuwe stormdeuren in de sluis
aangebracht. Aannemer was Piet Noordennen
uit Vreeswijk.

Voorhaven Koninginnensluis. Op de achtergrond het
remmingwerk de R.K -Kerk en de romp van de molen. De
schepen wachten op het schutten.

gen die in het ontwerp was gepland. In 1930
deed de Waterstaat hiervoor een voorstel aan de
Lekdijk Bovendams: zij zou de steenstortingen
aan de voet van de dijk willen laten
verwijderen. Men durfde dit voor te stellen,
omdat er zich lange tijd geen verzakkingen van
de dijken hadden voorgedaan. De kameraar van
de Lekdijk Bovendams, de heer Seidel,
waarschuwde de dijkgraaf Diemont en de
secretaris Pit voor de gevolgen van dit plan:
volgens hem zouden er wel nieuwe
verzakkingen plaatsvinden. Daarom stelde hij
voor, dat alle gevolgen voor rekening van de
Waterstaat zouden komen. De Lekdijk Bovendams was niet ongenegen en gaf na langdurige
overwegingen de vergunning voor deze werkzaamheden af.
Daarbij werden wel de volgende eisen gesteld:
1. Alvorens met de uitvoering van dit werk
mocht worden begonnen, moest de dienst van
de Rijkswaterstaat in samenwerking met de
kameraar van het waterschap -door waterpassing- de hoogte van de betreffende havendijken
nauwkeurig vaststellen.
2. Tijdens de uitvoering van dit werk moesten
de hoogten van de dijken regelmatig worden
gecontroleerd. Wanneer er werking in de dijklichamen zou worden geconstateerd, moesten de
werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt
om met het college nader overleg te plegen. 3.
Alles zou moeten geschieden op kosten van de
Rijkswaterstaat. Ook de eventuele verzakkingen zouden voor hun rekening zijn. De
strengere voorwaarden schrokken de Waterstaat af van het verbreden van de voorhaven.

Plannen verbreding Voorhaven
Nog één keer werden er serieuze plannen gemaakt om de voorhaven op de breedte te bren
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2 stukken impermeabel gummidoek groot 1 x 1
meter en een stuk van 2x2 meter om te bezigen
in de ziekenkamer of voor het inwikkelen van
een lijk.
Deze barak is niet direct spontaan door de
gemeente geplaatst maar op bevel van hogerhand. Na het vertrek van de artsen en als de
choleragolf voorbij is, wordt de gemeente zo
enthousiast, dat men het tijdelijke karakter van
de barak in een definitief verblijf voor tijdelijk
zieken wil omzetten. Zij zetten de- barak in
1895 on een stenen voet. Dit had wel een reden,
want de Waterstaat en ook de Lekdijk
Bovendams hadden de barak liever aan de
oostzijde van de voorhaven. Tegen dit plan
kwam van het sluispersoneel veel protest en de
gemeente dacht door de ondermetseling van de
barak, deze te houden op de plaats waar hij nu
stond. Snel werd opdracht gegeven aan de aannemer Willemse. Doch men had te veel haast,
want toen hij wilde beginnen hadden de Rijkswaterstaat en de Lekdijk Bovendams nog
steeds geen toestemming gegeven. Zij hadden
liever geen bouwwerken die een deel van het
dijklichaam uit zouden kunnen gaan maken.
Jarenlang wordt de barak schoon gehouden
door vrouw Beukers en vrouw Van Beest. Elk
jaar moest er gewit worden! Doordat de
verbinding met de stad Utrecht verbeterde en er
een overeenkomst met de ziekenhuizen werd
gesloten tot het opnemen van patiënten, werd de
barak per 1 augustus 1933 verhuurd aan de heer
Hendrik Lenten. Hij mocht er goederen
opslaan, die hij met zijn parlevinkerschuit aan
de schippers verkocht. In de mobilisatie van
1939-1940 werd de barak gebruikt om eten te
bereiden voor de torpedisten van de tweede
compagnie, groep Lek, veldpost 6. De
militairen zelf waren gelegerd op schepen in de
voorhaven. De deelname van de torpedisten aan
de oorlog 1940-45 bestond uit het op 11 mei
1940 gevangen nemen van vijf Duitse
parachutisten, die zich bij het zenderpark in
Jaarsveld zouden ophouden. De informatie was
misleidend, want ze werden uiteindelijk in
IJsselstein gevangen genomen. Wat de
bewoners op de Oostelijke havendam in geen
jaren gelukte, lukte de commandant van deze
torpedisten, de

De ziekenbarak
In deze tussenliggende tijd is er echter wel wat
met de scheepvaart gebeurd. Deze was steeds
drukker geworden. We spreken dan nog wel
van rond 1900 en besmettelijke ziekten waren
in die tijd nog moeilijk onder controle te krijgen. Vooral schepen worden gezien als de
overbrengers van ziekten e.d. Om dit zoveel
mogelijk in de hand te houden was er in Vreeswijk een officier van gezondheid gestationeerd.
Hij onderzoekt alle opvarenden van schepen
om zodoende de eerste tekenen van de toen nog
steeds voorkomende cholera maatregelen te
kunnen nemen. Als hij in de voorhaven van
Vianen een verdacht ziektegeval constateert,
dan wordt het schip met de schipper voor de
Zuidoever van de Lek in quarantaine gelegd.
Men had in Vreeswijk al wel een gelegenheid
om zieken die aan de cholera leden onder te
brengen. Dit was bij Geertje Sprenger en wordt
met de weidse naam hospitaal genoemd. Omdat
vanwege de drukke scheepváártbewegingen dit
niet voldoende was, werd achter de westelijke
voorhavendijk door de gemeente Vreeswijk een
quarantainebarak gebouwd van 15x6 meter.
Inmiddels is er voor de officier van gezondheid
hulp gekomen in de vorm van een viertal
militaire artsen. Als de cholerabarak gereed is,
wordt tegelijkertijd de inventaris aangeschaft.
Hiervoor is nodig:
24 kruiken om patiënten warm te houden
1 Keulse pot met hengsel voor het opnemen en
desinfecteren der uitwerpselen van de lijders. 1
Keulse pot voor het opnemen van lijf- en
beddegoed
6 bossen stroo
2 buikflessen
1 ketel voor het koken van water
1 bos talhout
20 lange Friese turven
2 lakens
4 wollen dekens, om te worden versneden tot
bekleding der kruiken
2 flessen kalkmelk, voorzien van een duidelijk
etiket
2 flessen creolinemengsel, voorzien van een
duidelijk etiket
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reservekapitein C. W. Zalm in één keer. Hij
mocht in het dijklichaam een gebouwtje oprichten met daarin twee privaten en een vuilnisbak. De beide laatste zaken moesten de bewoners van de oostelijke havendam ontberen.
Een nog vreemdere zaak was het toen er in
1914 met in het verschiet al de 8-urige
werkdag er voor de uitbreiding van het schipbrugpersoneel drie woningen moesten worden
gebouwd. Waren de Waterstaat en de Lekdijk
Bovendams sterk gekant tegen de bouw van de
ziekenbarak, voor de bouw van deze drie
woningen direct naast de ziekenbarak werd
direct toestemming gegeven. Door de aannemers J.J. Bongenaar JJz, en H.J.C. Kragten
werden deze voor f 5.790,- gebouwd. Wel
werden strenge regels gehanteerd. Zo mocht de
aannemer geen pomp slaan doch moest het water aanvoeren. De toekomstige bewoners
mochten de berm van de dijk niet als tuin inrichten.

Oostzijde Voorhaven
Wat gebeurde er in al die tijd aan de oostzijde
van de voorhaven? Door de aanleg van de
oosthavendam ontstond aan het eind daarvan
een mooi vlak terrein en het gemeentebestuur
van Vreeswijk verzocht de Rijkswaterstaat om
dat terrein te mogen gebruik om kermis te
vieren. Dat dit terrein gebruikt zou worden om
kermis te vieren had niet de instemming van
Dokter Buurman. Deze constateerde in
Vreeswijk vele onhygiënische toestanden.
Gooiden de Vreeswijkse schippers bij het
varen de zaken, die ze niet meer nodig
hadden overboord, in het dorp was het de
gewoonte om zaken die men kwijt wilde, te
deponeren op de plaats waar men zich het
kermisterrein gedacht had. Op advies van
Dokter Buurman werd de zaak opgeruimd en
afgedekt met een laag grind.

Luchtfoto van de Koninginnensluis met de tweede en de eerste schipbrugnoodvluchthaven en de toegang tot de haven.
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De loods in het "zand"

soldaten? Per man een halve liter jenever per
dag! Niet te geloven!

Tijdens de mobilisatie 1914-1918 werd er in
1915 door de Luitenant-kolonel Brijan, commandant van de Groep Vreeswijk van de Hollandse Waterlinie achter de oostelijke voorhavendijk een loods gebouwd, in het z.g.
"Zand". De loods werd hier gebouwd, omdat
Vreeswijk geen toestemming gaf op het stuk
grond -dat net zo goed als mogelijk door de
gemeente was opgeknapt- aan defensie barakken te mogen bouwen. De loods in het "Zand"
zou een defintief karakter krijgen, maar eerst
zouden de in Vreeswijk gemobiliseerde
militairen er geherbergd worden. De loods die
de kolossale afmetingen kreeg van 90x13
meter zou na de mobilisatie gebruikt worden
voor het opbergen van artilleriemateriaal. De
kleine aanbouwen zoals de privaten,
waslokalen en arrestantenlokaal zouden na de
mobilisatie worden afgebroken. De loods
hield het uit tot het jaar 1943, en is toen
gesloopt. De waterstaat dacht ver genoeg van
de havendijk een tiental bomen te plaatsen,
doch dat vond niet plaats vanwege de
oorlogstoestand. Kort na deze wereldoorlog in 1950- werden er op de plaats van de loods,
als
eerste
in
Nederland,
zg.
"Duplexwoningen" gebouwd. Dit waren
woningen die in het begin door twee gezinnen
konden worden bewoond, maar later als dat
nodig was met geringe breekwerkzaamheden
ingericht konden worden als eengezinswoningen.
In mei 1916 brak er een lichte paniek uit in de
loods in het "Zand". Door het verblijf van vele
personen in kleine ruimten werd bij een soldaat
meningitis -nekkramp- geconstateerd. Niet naar
de ziekenbarak aan de westhavendijk maar
direct naar een Utrechts ziekenhuis. Kamergenoten weigerden 's avonds te overnachten waar hij had gelegen. Door de legerleiding
werd dit zeer hoog opgevat en gezien als
"insubordinatie". Het betekende voor de kamergenoten "politiekamer". Eén kreeg 21 dagen, twee militairen kwamen er af met twaalf
dagen en vier met tien dagen politiekamer.
Voor de overige soldaten werden geen halve
maatregelen genomen. Niet meer naar huis en
in de legerplaats blijven. Het medicijn voor de

Het woonwagenpark
Waren de toiletten voor de militairen aan de
Westhavendijk snel gerealiseerd, voor degenen
die het zg. kermisterrein inmiddels bewoonden,
had dat heel wat meer voeten in de aarde. Wie
waren die bewoners? Jarenlang zijn in de
gemeenteraad van Vreeswijk deze bewoners
die hun huisvesting hadden in woonwagens het
onderwerp van bespreking geweest. Reeds in
1909 waren in het hele dorp Vreeswijk al borden geplaatst met het opschrift "verboden voor
woonwagens", maar door de bewoners ervan
-ook niet van gisteren- werden de plaatsen om
te gaan staan zorgvuldig uitgekozen. Als de
veldwachter Verschoof bij zijn dagelijkse
rapportage aan de burgemeester meldde, dat er
weer verschillende wagens bij de Utrechtseweg
stonden, zei deze dat hij er weinig aan kan
doen, omdat zij op Rijksgrond stonden.
Hetzelfde gebeurt op het einde van de
Oostelijke havendam.
Van de in 1911 op bevel van hogerhand aangelegde tapgelegenheid van water wordt ook gebruik gemaakt door inmiddels op deze plek gesettelde bewoners. Voor hun vuilnis wordt pas
in 1922 een betonnen bak geplaatst. Als er in
de raadsvergadering van 16 oktober 1923 een
verzoek wordt behandeld van de op het woonwagenkamp wonende zeer bekwame scharenslijper M. Rutgers om het terrein moddervrij
te maken en een privaat te plaatsen dan worden
deze wensen maar gedeeltelijk ingewilligd.
Drie werklieden gaan aan de slag en maken het
terrein zoveel als mogelijk vlak. Doch het
verzoek om een privaat te plaatsen wordt niet
ingewilligd. Hierdoor was er voor de bewoners
van het woonwagenkamp nog steeds geen
andere gelegenheid om hun behoefte te doen
dan langs de weg op een beschut plekje. Een
volgend verzoek werd weer ingediend. Nu
ondertekend door 17 handtekeningen. Er werd
nu meer gevraagd dan de eerste keer. Men zou
graag een W.C. voor mannen zien en een voor
vrouwen. De gemeente had toestemming van
de Waterstaat om te doen wat goed was in deze
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Barak, tijdens de mobilisatie van 1914-1918 in het Zand gebouwd. Op deze plaats zijn later de duplexwoningen gebouwd.

zaak, maar was niet vlot met de uitvoering
hiervan. Men was bang, dat als het te mooi zou
worden gemaakt, dit nog meer bewoners aan
zou trekken.
In 1934 wordt dit wel hete hangijzer weer in de
raad gebracht, maar men weet er toch niet goed
raad mee. Men wilde een plaats creëren, in het
nieuwe uitbreidingsplan van Vreeswijk. Men
sprak niet meer van het woonwagenkamp maar
van het woonwagenpark. Als plaatsen werden
genoemd de gronden bij de Beatrixsluizen of
bij de Schipbrughaven. Dat deze toestand de
hygiëne niet in de hand werkte, laat zich raden.
In de raad wordt zelfs voorgesteld om een
hond die acht ratten per dag zou vangen vrij te
stellen van hondenbelasting. Ook wordt er
gedebatteerd over het grote verschil dat er zou
zijn tussen een woonwagenkamp en een
standplaats voor woonwagens. In 1941 werd
het kamp verplaatst. Er was nog geen W.C.!
Toen in 1962 de plannen voor een regionaal
woonwagenpark vastere vormen aannamen,
werd er in de Vreeswijkse raad een zucht van
verlichting geslaakt.
Een ander soort verlichting is/was het rode
licht, dat bij avond op het einde van de voorhavendijken brandt. Wanneer dit brandt, mogen er geen schepen in de voorhaven liggen.

Iets wat de winkeliers van Vreeswijk wel
graag wilden.

Aantekeningen
1. Het woord "Koninginnensluis" is goed
gespeld. Deze sluis werd nl. op 4 augustus
1892 officieel geopend door koningin
Wilhelmina, maar in aanwezigheid van haar
moeder, koningin-regentes Emma. Vandaar
de meervoudsvorm.
2. De locomobielen waren gebruikt bij het
graven van de verbinding tussen de nieuwe
sluis en de oude Vaartse Rijn. Dit gedeelte
van het werk was de aannemer van de sluis
Monster onderhands opgedragen om het
werk aan de sluis financieel goed te maken.
De locomobielen werden voor die tijd voor
het opwekken van elektriciteit
gebruikt:
revolutionair. Deze was nodig wanneer er
bij het 's nachts werken aan de
voorhavendijken licht nodig was.
3. Onder remmingwerk moet worden verstaan
een geleidewerk voor schepen.
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VAN DE REDACTIE
Bibliotheek
In het afgelopen jaar is
door de Historische
Kring Nieuwegein de
bibliotheek uitgebreid
met een honderdtal historische werken, die
voor het grootste deel
betrekking hebben op
de historie van de omgeving van Nieuwegein.
Het betreft een gedeelte van de verzameling
van J. Schut, die door hem aan de Kring te koop
werd aangeboden.
Dankzij een bijdrage van de V.S.B.-bank konden deze boeken worden aangeschaft. In de
loop van januari zullen de boeken officiëel
door een medewerker van de V.S.B.-bank in
het museum aan de Kring worden overhandigd.

Exposities
De tentoonstelling die momenteel in het museum wordt gehouden van werken van Toos
van Hengstum, zal worden verlengd tot 1 april
1994.
Vanaf 1 januari zal de tentoonstelling met nieuwe werken van deze schilderes worden aangevuld.
Met een betere routing en presentatie voor de
archeologische collectie op de begane grond
heeft stagiaire Machteld Gerritsen een bijdrage
geleverd aan een beter overzicht in ons museum. De wijzigingen zullen in januari 1994 ingaan.
Ook met ingang van januari 1994 is, na een restauratie, weer tentoongesteld een maquette,
vervaardigd door de heer W. van Rooyen uit
IJsselstein, van de inheemse boerderij, die een
aantal jaren geleden is gelocaliseerd aan de
rand van de polder Galecop. Al deze
wijzigingen maken een (hernieuwd) bezoek
aan ons museum zeker de moeite waard.
Otto Pijpker.

In Memoriam

RIEN VALKENBURG
Maandag 22 november j.l. is op 78-jarige leeftijd overleden Rien Valkenburg.
Onder grote belangstelling vond donderdag 25 november een avondwake in de Barbarakerk
plaats en vrijdag 26 november de crematie op het Noorderveld.
Hij en z'n vrouw Lien waren actief binnen talloze organisaties en verenigingen. Zo ook bij de
werkgroep Archief en Documentatie van de Historische Kring. Ook aan diverse exposities
hebben ze een aandeel gehad.
Vele jaren hebben ze samen in Amsterdam gewoond en gewerkt binnen de scheepvaart. Later
weer verhuisd naar Vreeswijk, waar ze beiden oorspronkelijk vandaan kwamen. Door hun
gezellige positieve uitstraling waren ze geliefd bij jong en oud.
Rien was een rustige, actieve werker die zich niet graag op de voorgrond plaatste. Smakelijk
kon hij vertellen over allerlei gebeurtenissen en historische wetenswaardigheden.
`Rien, wij danken je voor al je tijd, energie en inzet voor onze vereniging en de mensen om je
heen!'
Wij wensen familie, kinderen en kleinkinderen, maar vooral Lien, veel sterkte bij het verwerken
van dit alles. Op onze hulp kun je rekenen.
Bestuur en leden
Historische Kring Nieuwegein
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HET KLOOSTER "NAZARETH" IN GEYNE
150 jaren historie in een verwoeste stad
door Piet Daalhuizen

vele overstromingen en bij slecht weer vaak de
kerk in Eiteren (IJsselstein) niet bereiken.
Het kerspel Geyne kreeg in 1225 graaf Floris
IV `op bezoek' en dat betekende andermaal
verwoesting. In 1295 kreeg het herbouwde
Geyne stadsrechten. Daarna kwam er een
periode van betrekkelijke rust, maar in 1333
waren het de legers van Willem van Duivenvoorde die Geyne volledig verwoestten.
Eigenlijk is het stadje die verwoesting nooit
meer te boven gekomen. Toch vond hertog
Willem van Beyeren het in 1348 nog eens nodig om Geyne te verwoesten. En in 1402 deed
Jan van Arkel dat opnieuw. Geyne was in 1476
dusdanig ontvolkt, dat bisschop David van
Bourgondië toestemming gaf aan de stadsbestuurders om van buiten de stad schepenen te
benoemen: "De stadt thants alsoe verandert
dat sij aldair soe voele gueder bescheidene
manne ende borgere niet en hebben, nutte ende
bequaem omme secepenen te wesen ende recht
te wisen, dat sij hoere stoele becleden ende
hoeren recht getall voll stellen moegen. "(De
stad is thans zo veranderd, dat men daar zoveel
goede en bescheiden mannen en burgers niet
heeft, die bekwaam zijn om schepen te zijn en
om recht te spreken, dat zij het toegestane
aantal zetels vol mogen maken door verkiezing
van schepenen uit dorpen in de omgeving.) In
de deels ontvolkte en verwoeste stad stond
sinds de laatste oorlog van 1348 de parochiekerk overigens nog overeind en was er ook nog
een pastoor aanwezig.

Inleiding
Onder het oppervlak van de boomgaard zuidelijk van de Parkhout, langs de Hollandse
IJssel, liggen de overblijfselen van de stad
Geyne. Op de puinhopen van de stad werd in
1423 het klooster "Nazareth" gesticht, dat 150
jaren heeft bestaan.
Tezamen met de restanten van Geyne is het
vroegere kloostercomplex nu een archeologisch monument. Over de opkomst en de ondergang van het klooster en de levenswijze van
de kloostergemeenschap zijn in 1565 nauwkeurige aantekeningen gemaakt door Jan Aertsen
Buysling, een pater die aan het zusterklooster
was verbonden. Zijn geschriften zijn gepubliceerd in het `Tijdschrift voor Geschiedenis,
Oudheden en Statistieken van Utrecht' in 1843.
Een stukje voorgeschiedenis
Omstreeks 1200 werd in 't Gein onder bescherming van de machtige 'Snoyen Toren' (de
vroegere naam voor het kasteel Oudegein) door
de bisschop van Utrecht tol geheven bij het
overladen van goederen van schepen van de
oude Rijn naar de IJssel (zie afb. l) Bij de
overlaadplaats ontstond de nederzetting
Geyne. Men leefde daar in een redelijke
welvaart, maar in de onophoudelijke twisten
tussen de bisschoppen van Utrecht en de
graven van Holland was Geyne vaak het
strijdtoneel. In 1202 werd de nederzetting al
verwoest door Diederik VII, graaf van
Holland.
In 1217 was Geyne zodanig van omvang, dat
het toestemming kreeg om een eigen kerk te
bouwen. De bewoners konden namelijk door de

De Elisabethvloed van 1421
In een novembernacht in 1421 werd Holland
getroffen door een geweldige stormvloed.
Volgens de kronieken werden 72 dorpen door
het opgezweepte water overspoeld. Eén van de
dorpen was Almkerk nabij Woudrichem. (dat
overigens in 1461 door bedijking weer droog
kwam).
In Almkerk was in die tijd een zusterklooster
gevestigd van "De derde leefregel van St.

Vermoedelijk was in de 15e eeuw deze boerderij de huisvesting
van de rector van het klooster in het Geyne. Overigens zag het
bouwsel er toen zeker anders uit!
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Fransiscus". Het klooster werd bij de stormvloed vernield en de nonnen vluchtten naar
verschillende plaatsen. Een drietal kwam terecht in de stad Utrecht, waar zij onderdak
kregen bij de weduwe Aertgen Buys. Bij het
viertal voegde zich later Beatrix Jacobs van
Dordrecht, die ook voor de stormvloed gevlucht was.
In Utrecht wilde het vijftal wachten op het herstel van het klooster in Almkerk. De hoop
daarop werd in 1423 opgegeven.

klooster in Geyne in een stenen huis. Vanaf die
tijd trad hij op als huismeester voor het
klooster. De goeie ziel gaf alles wat hij bezat
aan het klooster en bewerkte de landerijen.
Bovendien zorgde hij ervoor, dat de producten
van de landbouw en de veeteelt in Utrecht op
de markt kwamen. Regelmatig reisde hij belast
en beladen heen en weer tussen Geyne en
Utrecht. De zwoeger kreeg van de schippers al
gauw de bijnaam "Ezel van Geyne". Toen
Gerrit Claesen in 1436 voor de rector (priester
voor de geestelijke zorg) van het klooster een
nieuw stenen huis liet bouwen van 75 voeten
lang (circa 25 meter) en twee verdiepingen
hoog, kwamen zijn erfgenamen in het geweer.
Zij wilden toch nog wel iets erven als hun
oom zou komen te overlijden! Zij verzochten
de bisschop om door klokgelui kenbaar te
maken, dat het verboden was om aan
kloosters erfelijke rechten te vermaken op straffe
van verbanning.
Voordat de bisschop had kunnen antwoorden
op het verzoekschrift had Gerrit Claesen in overleg met rector Herman Voscuyl zijn maatregelen genomen. Alle erfelijke renten werden
verkocht en van de opbrengst werden huizen en
landerijen gekocht voor het klooster. Zo
beschikte het klooster Nazareth in 1438 over
meer dan 250 morgen land (een morgen land is
de oppervlakte die op een morgen geploegd
kon worden: 0,8516 ha. Het klooster bezit dus
ruim 210 hectare grond). Gerrit Claesen was in
1440 nog schepen van de stad Geyn en in 1458
waarnemend schout! Hij moet omstreeks 1490
overleden zijn.

De bouw van een nieuw klooster
Namens de vijf `vriendinnen' in Utrecht werd
Beatrix Jacobs van Dordrecht in 1423 in de
richting van IJsselstein gezonden om in die
omgeving uit te zien naar een geschikte plaats
voor een nieuw klooster.
In de stad Geyne vond zij temidden van de verwoestingen nog de kerk en de pastorie aanwezig. Dat leek een geschikte plaats om het
nieuwe klooster te stichten. Zij kocht een nog
overeind staand huis aan de "ouden dijk" (vermoedelijk de huidige Geindijk), liet dit afbreken en nabij de kerk weer opbouwen. Tegen
het einde van 1423 -werd het nieuwe
klooster gesticht en het kreeg de naam "Convent Onze Lieve Vrouwe van Nazareth".
Aertgen Buys bleef in Utrecht wonen; de vier
anderen namen hun intrek in Geyne. De vroegere priores van het klooster te Almkerk,
Hadwich, die in Amsterdam terecht gekomen
was, kwam de situatie in ogenschouw nemen
en toen die in orde bevonden werd, traden
nog zeven vroegere zusters uit Almkerk tot de
gemeenschap toe.
Beatrix Jacobs van Dordrecht werd door zuster
Hadwich tot `mater' (kloosteroverste) benoemd, maar zij weigerde. Zuster Geertruid van
St.-Nicolaas werd vervolgens tot moederoverste gekozen en dat had tot gevolg, dat een
andere zuster teleurgesteld de kloostergemeenschap verliet. Na enkele moeilijke jaren
braken betere tijden aan.

De paters voor de geestelijke zorg
Toen het klooster gesticht werd, nam de parochiepastoor van Geyne de zorg voor het
zieleheil van de zusters op zich. Deze Peter van
de Ven woonde in de pastorie naast de kerk. Al
na enkele jaren wilden de nonnen een eigen
rector en richtten daartoe een verzoek aan de
bisschop. Dat werd ingewilligd en de Amsterdammer Gerrit van Zael werd in 1433
aangesteld. De kloostergemeenschap heeft van
de diensten van deze rector maar korte tijd gebruik kunnen maken, want al na enkele maanden vertrok hij met de noorderzon.

De ezel van Geyne
In 1427 verkocht Gerrit Claesen al zijn land en
vee in De Koppel (bij Houten) en met zijn
vrouw Aaltgen vestigde hij zich nabij het
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Broeder Herman Voscuyl, stammend uit een
Utrechtse `burger-familie' kwam vanuit een
Augustijner-klooster in Zwolle naar Geyne om
de zielzorg op zich te nemen.
Voscuyl had gestudeerd aan de Sorbonne in
Parijs en had het daar tot doctor in de godgeleerdheid gebracht. Hij trok bij Gerrit Claesen in, die overigens -zoals hiervoor al gememoreerd- na drie jaren een prachtig huis voor
hem liet bouwen. Zestien jaar bleef Herman
Voscuyl op het klooster in Geyne actief en
maakte daar in veel opzichten roerige tijden
mee.
In een tijd van zedelijk verval kreeg Voscuyl
zijn congé en in 1448 werd hij opgevolgd door
Jan van der Lip. Die trachtte de tucht in het
klooster te herstellen, maar slaagde daarin niet,
doordat de moeder-overste Elisabeth Aelders
nauwelijks medewerking verleende. Omstreeks
1450 werd Van der Lip opgevolgd door pater
Hendrik van Drij. Die bleef áán tot zijn dood in
1477.
Pater Jacob van Goch nam het roer over. Hij
overleed in 1479 en toen bleef het klooster zes
jaar lang zonder rector. Van 1485 tot 1499 was
er pater Alewijn Simonsz, die werd opgevolgd
door Willem Weijerssen.
Vervolgens kwamen nog de paters Adriaan van
Leuwen, Dirk van Zaey, Pelgrim Jacobsz en
Jan Aertsen Buysling. Deze bleef tot de sluiting
van het klooster in 1572 en schreef de kroniek
ervan.
Prioressen
Eerder in dit artikel is gemeld, dat Geertruid
van St.-Nicolaas de eerste priores van het
klooster is geweest. Toen de kloostergemeenschap uitgegroeid was tot meer dan 30 nonnen,
bleek in 1436 dat Geertruid dat niet aan kon; zij
werd `te slap' genoemd. Ze werd eenvoudigweg afgezet en teruggestuurd naar haar vorig
klooster in Utrecht.
De 24 jarige Claertgen van Almkerk werd haar
opvolgster en die voerde een uitstekend beleid.
De kroniek vermeldt dat onder haar beleid de
kloostergemeenschap zich de bijnaam verwierf
"gouden susteren". Tijdens haar bewind
openbaarde zich binnen het klooster de neiging
tot een strengere leefwijze en in 1441

verwisselden de nonnen het habijt van de
Fransiscanessen voor dat van de Reguliere Kanonikessen van St.-Augustijn. De nieuwe leefregel schijnt maar korte tijd gevolgd te zijn; in
1448 wordt opnieuw vastgesteld dat orde en
tucht ontbreken.
De dan aangestelde nieuwe priores Elisabeth
Aelberts, "zeer weekelijk zijnde", wordt al na
een jaar gedwongen om te vertrekken. Een
oudere zuster, nog afkomstig uit Almkerk, Elisabeth van Giffen, moet dan proberen de nonnen weer op het goede spoor te brengen. Als zij
in 1454 sterft, zijn de orde en de rust nog steeds
niet hersteld. Ook Mechteld van Cleve, die dan
tot 1459 priorin is, krijgt het niet voor elkaar.
Margriet Holle uit Utrecht weet daarna de gewenste hervormingen in het zusterhuis door te
voeren; de nonnen kregen vanaf die tijd leeszang- en naailes. Zij liet diverse verbouwingen
verrichtten en zette de nonnen aan het spinnen,
weven, breien en schrijven. In 1499 deed
Mechteld van Cleve afstand en werd
opgevolgd door Sophia van Hove. In 1533
werd zij opgevolgd door Geertruid van Nes.
Deze priores werd door een zekere Anna
Reiers met vergif om het leven gebracht in
1551. De volgende priores, Elisabeth van Eck,
liet de huishouding in het klooster geheel buiten koers lopen; toverij en sexuele uitspattingen

Schets van het klooster Nazareth en haar omgeving zoals het er
ongeveer moet hebben uitgezien.
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waren aan de orde van de dag.
In 1568 werd Elisabeth van Eck afgezet en opgevolgd door Sweertgen van Bughel en vervolgens in 1570 door Maria Ruysch. Deze priores vond het beter om voor het gevaar van de
Spaanse legers (80-jarige oorlog) te vluchten en
sloot het klooster in 1572. De nonnen betrokken toen een klooster aan de Nieuwegracht
in Utrecht.

voor zou intensief archeologisch onderzoek nodig zijn. Verondersteld wordt dat de thans nog
bestaande woning op de hoek Hollandse
IJssel/Enge IJssel delen bevat van het pand dat
in 1433 gebouwd is voor rector Herman
Voscuyl.
Rijkdom
Vooral in de latere middeleeuwen was het gebruikelijk dat bij de intrede in een klooster door
de `nieuweling' of haar familie een zogenoemde `bruidsschat' werd ingebracht ten behoeve van het klooster. Daarbij kwam na overlijden dan nog het erfdeel. Ook het klooster in
Geyne heeft vooral hierdoor een enorme
rijkdom kunnen opbouwen. Maar daarnaast
waren er andere schenkingen en ook werd
geld verdiend met de landbouw, veeteelt en
naai- en breiwerk. Een opsomming: 1427:
Gerrit Claesen verkoopt al zijn bezittingen.
Het klooster koopt er ruim 210 hectare
landerijen en huizen voor. 1441: Catharina
Hugen van Walcheren; erfenis; 200 nobelen.
Elisabeth Schellings; erfenis; 1.000 gulden en
een kistje met juwelen.
1444: Janneken van Loenersloot; bruidsschat;
200 loden fijn zilver.
1445: Petronella Schade; erfenis; 300 kilogram
zilver.
Deze opsomming is zeker niet volledig!

De gebouwen van het kloostercomplex
Met vier zusters was de kloostergemeenschap
in 1423 in het nieuw gebouwde huis in Geyne
getrokken. Bij dat huis werd in 1433, toen de
kloostergemeenschap was gegroeid tot een
tiental, een vorstelijk onderkomen gebouwd
voor de rector. Toen was dat Herman Voscuyl.
In 1438 werden de kerk en de oude pastorie van
Geyne bij het klooster getrokken om het aantal
van ruim 30 zusters te kunnen huisvesten. Een
eerder gemaakt plan om ook een nieuwe
kloosterkerk te bouwen verviel hierdoor. Wel
werden de bestaande kloostergebouwen aanzienlijk verfraaid.
De omgeving ging klagen over de luxe, die de
nonnekens zich permitteerden: "dat nu de oude
cloosters rijck waren, de nieuwe oock dagelicx
lant aencoften ende husen timmerden, waerover zij int eynde alle de werelt souden besitten
ende na haer-trecken. "
Ook de klachten van de familieleden/erfgenamen van de nonnen namen toe: bij het rijkworden van de kloosters zouden zij verarmen!
Omstreeks 1445 huisvestte het klooster meer
dan 80 zusters. Door de rijkdom van het klooster is men in staat om de `cellen' van de nonnen
met wat meer luxe te bekleden en de parochiekerk flink te restaureren.
Bovendien komt er dan rond het kloostercomplex een muur en er wordt een forse kloosterpoort gebouwd. In 1477 wordt het klooster
nog uitgebreid met een pand en een gaanderij
en wordt opnieuw de kerk verfraaid. Voor de
landarbeid werden bij het klooster gebouwd
een bouwhuis, een koestal, een turfschuur, een
bakhuis, een brouwhuis, een washuis en een
waterhuisje.
De plaats waar het kloostercomplex gestaan
heeft, is niet nauwkeurig aan te geven; daar

Het kloosterleven
Het klooster Nazareth heeft vermoedelijk behoord tot één van de deftigste gestichten in z'n
soort. Toch was de eerste opzet tamelijk eenvoudig: een langwerpig huis van 70 voet lang,
dat nabij de oude kerk en de pastorie gebouwd
was. Deze beide gebouwen werden later bij het
klooster getrokken.
De cellen van de nonnen, aanvankelijk slechts
met horren van elkaar gescheiden, werden omgebouwd tot echte kamertjes. Het meubilair
was aanvankelijk heel sober: een kistje voor het
opbergen van kleding en om op te zitten, een
kruisbeeld en een wijwatervaatje. Daaraan werden later toegevoegd een eiken kast voor
linnengoed, een bidstoeltje en schilderijen met
geestelijke voorstellingen.
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In de slaapzaal waren bedsteden en vastgehechte koetsen (slaapcabines). De pronkkamer
was voorzien van stoelen met zitkussens van
rood tapijt, met en zonder geborduurde wapens,
diverse heiligenbeelden onder stolpen en
vitrinekasten. De kerk was versierd met vergulde heiligenbeelden en veel kostbare tapijten.
Volgens de kroniek van Buysling was de kerk
rijk aan gouden kelken, in goud gevatte relikwieën en kostbaar geborduurde liturgische gewaden.
Het beheer van de verschillende delen van de
dagelijkse gang van zaken in het klooster was
verdeeld over verschillende zusters. De oudste
zusters vormden met de priorin en de pater/rector een soort raadsvergadering, waarin gewichtige zaken betreffende het klooster besproken werden.
De zuster-procuraatster had het toezicht over de
keuken, de kelder en de voorraden. Een andere
bewaarster was aangesteld voor de zorg voor de
studieboeken. Nog andere zusters waren belast
met het schoonhouden van de gebouwen, met
de wacht bij de kloosterpoort, met ziekenzorg
of het onderwijs in handwerken. De verdere
bezigheden in het klooster bestonden uit
naaien, breien, weven, schrijven/tekenen van
boeken, kleuren van missaals, stikken en
borduren van kussens voor de kerk. Omstreeks
het middaguur nodigde de kloosterklok voor
de maaltijd. De nonnen schaarden zich dan op
banken aan de zware eikenhouten tafels. Zij
aten van tinnen borden en het menu bestond
uit linzen, bonen of hutspot, diverse soorten
vis, (waaronder zoute haring, kabeljauw),
schelvis en zalm.
Er werd bij de maaltijd bier gedronken.
Aanvankelijk was dat 'scherbier', maar toen het
klooster rijker werd, werd er een betere biersoort geschonken. Op hoogtijdagen of bij het
plechtig herdenken van weldoeners werd gebraden rundvlees en weitebrood gegeten. Dan
kwam er ook wijn op tafel.
Het avondmaal bestond uit bierpap.
Bidden was een strak gereglementeerde bezigheid in het klooster. Er waren zeven vaste getijden. Aanvankelijk werden daar uitsluitend
Pater Nosters en Ave Maria's uitgesproken,
maar toen de nonnen lezen en zingen hadden

geleerd werden gemeenschappelijke oefeningen gehouden, koorgezangen en processies.
's Morgens voor 7 uur en 's avonds na 8 uur
mocht er niet gesproken worden.
Misstanden
Tot de misstanden mogen zeker de gebruiken
worden gerekend, die door het klooster gehanteerd werden om geld binnen te halen.
Daarover is hiervóór voldoende geschreven.
Ten tijde van rector Herman Voscuyl ontstonden ook op ander gebied misstanden. Deze
pater had gestudeerd in Parijs en in de kroniek
van Buysling wordt gemeld, dat daar toen al
geen al te beste zeden heersten onder de studenten. Herman zou van deze `smetten' niet
vrij zijn!
Rector Voscuyl haalde na een pestepidemie in
Utrecht in 1439 enkele vluchtelingen uit
Utrecht binnen de kloostermuren. `Wereldse'
(gehuwden) mochten niet binnen het klooster
komen, maar de rector wist wel een oplossing.
De rijke weduwe Petronella Schade was klein
van stuk en kwam gewoon op.... de kinderafdeling. Haar beide kinderen kregen onderwijs van
de pater.
De pater maakte `grootelijk kennis' met de weduwe. Toen zij weer wilde gaan trouwen, haalde hij haar in Utrecht met geweld bij haar
nieuwe echtgenoot uit de slaapkamer, waar hij
haar "curieus gecleet" aantrof. De kersverse
echtgenoot Jan van Buren kwam later bij de
kloosterpoort de terugkomst van zijn vrouw
eisen. Hij werd `afgekocht' met 60 kilo zilver.
Het klooster incasseerde van de weduwe zelf
600 pond zilver! Ook de opvolger van rector
Voscuyl, Jan van der Lip, moest tot orde
worden geroepen, omdat hij regelmatig de
nachten doorbracht bij zusters in een klooster
in Utrecht. Met geweld ontvoerde hij daaruit
een zustertje dat hij in zijn nabijheid in Geyne
wilde hebben. Nog bonter maakte pater
Hendrik van Drij het, die met medeweten van
de priores uit een ander Utrechts klooster met
fors geweld een zuster liet ontvoeren. De
drie daders werden voor eeuwig uit de stad
Utrecht verbannen en moesten met ontbloot
zwaard en in hemd en broek in het openbaar
om vergiffenis vragen.
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Daarna werden ze een halfjaar op water en
brood in de 'Rooden Tooren' van de stad gezet.
Rond 1550, toen Elisabeth van Eek priores
was, liep het geheel uit de hand. Jonkheer
Hendrik van Brederode uit Vianen kwam toen
wekelijks naar het klooster Nazareth en met
hem vele andere edellieden. "Sij verbleven
daer somtijds den geheelen nacht en de priores
had groote familiairiteit met hem. Wat hij begeerde, willigde zij in; en, als hij somtijds
sulcks verlangde, dat eenige zustertjes hem
zouden gezelschap houden, ja, heel laat in den
avond, dan consenteerde de mater het niet
alleen, maar dwong daartoe zelfs de onwillige
nonnekens. "
Deze misstanden, alsook tovenarij waarbij
grote hoeveelheden goud en zilver spoorloos
verdwenen, hebben jarenlang voortgeduurd.
Ook de paters Dirk van Zaey en Adriaan van
Leuwen vonden dit leven wel mooi. In de kroniek van Buysling wordt gezegd, dat zij weliswaar goed van nature waren, maar pompeus en
gek op gasterijen met grote heren!
Door hard ingrijpen van hogere kerkelijke
overheden kwam in 1568- een einde aan de
misstanden.

In de 17de eeuw was deze boerderij één van de zes toen nog
overgebleven gebouwen, die behoorden tot de stad Geyne.

tijden gekend. Enkele strenge winters achter elkaar betekende in 1438 forse prijsstijgingen en
gebrek aan levensmiddelen. Daarnaast was er
toen een oorlog tussen de Nederlanden en de
Noordduitse Hanzesteden, waardoor de invoer
van graan uit de Oostzee-staten werd belemmerd. En tenslotte ontstond in die tijd een
zware pestepidemie.
Al deze ellende wist het klooster te overleven.
De 80-jarige oorlog en het gevaar dat de Spanjaarden deze streken zouden aanvallen,
maakten een einde aan de grote kloostergemeenschap. Zij trokken in 1572, vrijwel anderhalve eeuw nadat het klooster was gesticht,
weg uit Geyne. Binnen de veilige muren van
Utrecht vonden de zusters een nieuw onderkomen.
Het kloostercomplex in Geyne is tenslotte in
verval geraakt en ingestort; er is niets zichtbaars meer van over. Opmerkelijk is dat noch
van Geyne, noch van het kloostercomplex afbeeldingen bekend zijn. We hebben het moeten
stellen met de kroniek van Buysling.

Bronvermelding:
- Jhr. J.J. de Geer, 1861, Bijdragen tot de
Geschiedenis en Oudheden der Provincie
Utrecht.
- Cronyck van Buysling (archief Historische
Kring Nieuwegein).

Tenslotte
Het klooster van Geyne heeft naast de hiervoor
beschreven gebeurtenissen ook kommervolle
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Dit duurde ongeveer tot 1951, waarna zodanige
veranderingen werden aangebracht, dat de molen uitsluitend electrisch werd gedreven en de,
nu overbodig geworden wieken, aan een ketting werden gelegd. Sindsdien werden aan de
molen nog verschillende hoognodige reparaties verricht.
Het schijnt, dat de noodzakelijke reparaties aan de
molen thans zoveel onkosten met zich
meebrengen, dat men het voordeliger acht de
molen maar te vervangen. Mochten de slopingsplannen werkelijk doorgang vinden, hetgeen zeer te betreuren zou zijn, dan verliest
JUTPHAAS hiermee een schilderachtig monument, dat reeds zo vaak als model en object
heeft gediend voor tekenaars, schilders en fotografen.
Aangezien met de slopingswerkzaamheden nog
geen begin is gemaakt, bestaat er hopelijk nog
een kans, dat de plannen nog niet defintief zijn
en de molen misschien nog behouden zal
blijven.
Behalve in JUTPHAAS bezit de provincie
Utrecht nog soortgelijke molens in Lopik,
Loenersloot, Zuilen en Tienhoven.

VOOR U GELEZEN IN...
De Utrechtse
Courant van
1954: 28 september:

JUTPHAAS. KIPPENDIEFSTAL
OPGEHELDERD.Door
de RIJKSPOLITIE van
Vleuten en De Meern
is de ca. 18
jarige T. den O. uit IJsselstein gearresteerd, die
bij zijn verhoor bekende ook de hand te
hebben gehad in de kippendiefstallen bij
landbouwers op JUTPHAAS. Tot nog toe
waren de naspeuringen zonder resultaat
gebleven. -JUTPHAAS-"DE ZWERVENDE
PION".Op Maandag 27 September werden in
hotêl "DE ZWAAN" de eerste onderlinge
wedstrijden van "DE ZWERVENDE PION"
gespeeld. De uitslagen waren als volgt: J. VAN
MOURIK - J. VAN DER HAAR 0-1; W. DEN
BOER - H. ZWIERS 1-0; J.J.HOEDEMAN Sr.
- K.J.D. Tummers'/z-'/2; Ph. STREEFKERK H.D. HORST 1-0; G.J. VAN MOURIK - J.
VAN KRIEKEN 1-0.
1954: 29 september:
WORDT JUTPASE MOLEN TOCH GESLOOPT?.- JUTPHAAS. Naar wij vernemen, verkeert de watermolen, aan de overkant
van de IJSSEL, langs de IJSSELSTEINSEWEG in een zodanige staat van verval, dat er
reeds plannen zijn gemaakt om deze molen te
slopen.
Deze molen, een zogenaamde Hollandse wipmolen, dateert reeds uit het jaar 1640. Zij is
grotendeels van hout opgetrokken en de, van
ijzeren roeden voorziene wieken hebben een
vlucht van 25 meter. De molen dient voor het
bemalen van het WATERSCHAP "OUDEGEIN".
Oorspronkelijk werd de molen alleen door de
wind gedreven. In 1934 werd een electrische
motor ingebouwd en werd de drijfkracht door
wind en electriciteit gecombineerd geleverd.

1954: 30 september:
JUTHPAAS. -KAB-REISVERENIGING.Gisteravond hield de KAB-reisvereniging haar
ledenvergadering. De nog betrekkelijk jonge
vereniging stelt zich ten doel haar leden jaarlijks een prettig uitstapje te bezorgen. Zij telt
momenteel ca. 35 à 40 leden. Teneinde de uitstapjes zo goed mogelijk te kunnen organiseren werd op de vergadering besloten de contributie van f 0,10 op f 0,15 per week te brengen met dien verstande dat tegen de tijd dat het
volgende uitstapje zal worden georganiseerd,
hetgeen waarschijnlijk eind Juli of begin
Augustus 1955 zal zijn, per lid f 7,50 gespaard
moet zijn.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de
heren C.J. KERKHOF, UTRECHTSESTRAATWEG, S. VAN DE AKKER, PLETTENBURG en A. DE BRIJN, OVEREINDSEWEG, allen te JUTPHAAS.
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D E GESCHIEDENIS VAN HET HUIS OF DE
RIDDERHOFSTAD 'RIJNENBURG'
door G.H.P. de Waard
Woningbouw in de polder "Rijnenburg"?
Een vraag die de gemoederen van vele Nieuwegeiners en Nieuwegeinse politici al jaren bezighoudt.
Volgens de voorlopige plannen zal pas na het jaar 2000 met de bouw van woningen in deze
polder worden begonnen. Daarmee zal helaas weer een stukje uniek poldergebied uit de gemeente
Nieuwegein verdwijnen.
Waar komt de naam van deze polder vandaan?
Onderstaand artikel probeert hier een antwoord op te vinden.
tijd van jaren met huis en bewoners/eigenaren is
gebeurd. De plaats waar het huis heeft gestaan, is
aan de Nedereindseweg (zuidzijde) naast het
pand nr. 509. Dit pand, een vierkant gebouw,
maakte vroeger als poortgebouw deel uit van de
ridderhofstad. Iets over het wapen van
'Rijnenburg' Wapenbeschrijving. Een gouden
schild, waarin

Voorwoord
Als men een naam leest die gekoppeld is aan een
gebouw, komen er al gauw vragen op als: waar
heeft het gestaan, hoe zag het eruit, is het oud en
bestaat het nog?
In het hierna volgende artikel over 'Rijnenburg'
kunt u op de afbeeldingen zien hoe het eruit heeft
gezien en lezen, wat er in een lange

Kopergravure vervaardigd door Hendrick Spilman in het jaar 1744. Men omschreef het huis in 1744 als zijnde een zwaar
gebouw, staande in een gracht, met op de zuidoost-hoek een torenije en midden op het gebouw een klokketoren met uurwerk en
klok.
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drie rode dwarsbalken en een hartschild van
goud, beladen met een rood hartschild, omgeven door acht leliën. Het schild is gedekt door
een kroon met drie bladeren en twee parels. De
wapenspreuk is: 'Deus fortis fortisque voluntas'. In vertaling: 'God is machtig, zo ook Zijn
wil'. Het wapen is samengesteld uit de wapens
van de families 'Van Jutphaas' en 'Van Rijn'.
Er zijn in de vaderlandse geschiedenis twee
adellijke huizen, die de naam 'Rijnenburg' dragen. Het ene stond in Rijnland, in de provincie
Zuid-Holland en het andere, waar dit artikel
over gaat, was in 'het Nedereind van Jutphaas
gelegen'.
Dit 'Huis te Jutphaas' werd soms 'Rijnenborg'
genoemd (vandaar de Rijnenborgstraat in
Nieuwegein-Noord), maar ook wel eens 'Huis
Te Ghent'.

reghte van Bosichem ende Heynrichs ghereghte
van die Rine eene waterganck, gheleghen in
mijne ghereghte aen der IJsele'.
In 1320 komen we Gerrit van Rijn Hendriks
zoon tegen als eigenaar. En in 1349 een zoon
van Gerrit, net als zijn opa, Hendrik geheten. In
datzelfde jaar 1349 werden de al heel lang
durende twisten tussen Utrecht en Holland
maar weer eens opgerakeld. Aanleiding daartoe
gaf de bisschop van Utrecht, die onrechtmatige
handelingen jegens het Cisterciënserklooster te
Eiteren bij IJsselstein werd verweten. De strijd
die daarop volgde, betekende onder andere een
belegering van de stad IJsselstein door troepen,
die in dienst waren van de Utrechtse bisschop;
vijf weken lang. De belegering werd pas beëindigd, nadat de stad IJsselstein de belofte had
gedaan 'dat sy quede ende getroue Stigtse lude
soude blijve'.
Ook Hendrik van Rijn moest in dit jaar deze
belofte afleggen. Tevens moest hij beloven, dat
er vanuit zijn huis (dat immers leenroerig aan
Holland was) geen schade berokkend zou worden aan de bisschop of aan de stad Utrecht. Dit
alles op straffe van het verlies van de Stichtse
lenen, die Hendrik van Rijn in bezit had. In
1355 was Zoude van Rijn de bezitter van
Rijnenburg. In tegenstelling tot Hendrik
steunde hij de graven van Holland wél in hun
strijd tegen de bisschop van Utrecht, Jan van
Arkel. Een zoon van Zoude, Frederik, schaarde
zich in 1374 weer achter de bisschop. Hieruit
blijkt wel, dat niet alleen de zienswijze van de
familie nogal verschilde, maar ook dat de van
belang zijnde persoonlijke omstandigheden uiteenliepen.
In 1383 was het weer een Hendrik van Rijn, die
eigenaar en bewoner van Rijnenburg werd. Hij
maakte het mogelijk om in 1407 de bouw te
realiseren van een tweede pastorie ten behoeve
van de kerk van Jutphaas. Deze tweede pastorie
werd recht tegenover het Kerkveld gebouwd en
staat er nu nog (zie de foto op blz. 24).
De parochie van Jutphaas had tot dat jaar maar
één pastoor. Voortdurend beklaagde hij er zich
over, dat het geen doen meer was de parochianen in zijn uitgestrekte parochie naar behoren te
bedienen. Hij stelde daarom dat een tweede
pastoor meer dan gewenst was.

Het wapen van de ridderhofstad Rijnenburg. Dit
wapen is samengesteld uit de wapens van
families "Van Jutfaes" en "van Rijn'

'Rijnenburg' was leenroerig aan de graven van
Holland. In een oorkonde van 1245 wordt
melding gemaakt van ene Hendrik van Rijn,
'ridder ende parochiaan van Jutfaes'. Deze
Hendrik van Rijn is de oudst bekende bewoner.
Er wordt wel eens aangenomen, dat hij de stichter van dit bouwwerk is geweest. Maar dit is
moeilijk te bewijzen, omdat er in de 13e eeuw
verschillende families Van Rijn bekend waren.
En hun onderlinge verwantschap in onzeker. In
1287 kreeg Hendrik van Rijn van Arnoud van
Amstel, ridder van IJsselstein, het recht een
watergang te graven naar de IJssel: 'Dat ick
(Arnoud) hebben ghegeuven den landtghenote
van Judifaese in de Alardis ghe
23

Met toestemming van de bisschop van Utrecht
besloot Hendrik van Rijn tot de bouw van de
tweede pastorie. Maar hij verbond er de voorwaarde aan, dat zijn zoon, Arent van Rijn, als
tweede pastoor zou worden aangesteld. Tegelijkertijd eiste hij over deze tweede beneficie
(leengoed) het patronaatsrecht op, voor zichzelf
én voor zijn erfgenamen (het recht om geestelijken ter benoeming voor te dragen). Toen
Hendrik van Rijn op 10 februari 1440
overleed, werd hij opgevolgd door zijn broer
Gijsbert. Deze was getrouwd met Fije van
Compostelle, zijn tweede vrouw, bij wie hij
twee kinderen had. Eén daarvan, Zoude genaamd, volgde zijn vader in 1451 op. Toen in
1481 de driejarige oorlog tussen keizer
Maximiliaan van Oostenrijk en de stad Utrecht
(die tegen bisschop David van Bourgondië in
opstand was gekomen) bijna heel Jutphaas ge

plunderd en in brand gestoken werd, bleven de
hofsteden Vronestein, Rijnenstein en Rijnenburg voor deze ellende gespaard (deze huizen
waren tijdig door de Utrechtenaren versterkt,
zodat ze niet gemakkelijk overmeesterd konden
worden).
Toch gelukte het de bisschop het huis Rijnenburg in handen te krijgen, via een list. Het werd
leeggeroofd en geplunderd om daarna een
prooi van de vlammen te worden. Wat was die
list? De heren van IJsselstein hadden een
gevangene, Brendt Paradin, die zich aanbood
het huis Rijnenburg in handen van de Utrechtse
bisschop te spelen om zo zichzelf vrij te kopen.
Leest u zelf maar hieronder. 'Thoen dit die
ritmeyster heurde, thoen vraeghde hij Brendt,
hoe hij dat bestaen woude. Brendt seyde, dat
hij een gat wiste in den kelre, dat mit losse
steenen toegheleyt was ende was

De tweede pastorie te Jutphaas staande aan de Nedereindseweg (thans no. 112).
Deze pastorie werd in 1407 in opdracht van Hendrik van Rijn gebouwd. Er is uiteraard in de loop der jaren nogal eens wat aan
verbouwd, maar het gebouw draagt duidelijk het karakter en de sporen van een lang vervlogen tijd. Eén van die sporen is onder
andere de dichtgemetselde ramen uit de tyd dat er belasting betaald moest worden op vensters en deuren. Daarom werden er in
die tijd veel ramen dicht gemetseld. Het pand is veeljaren bewoond geweest door vier gezinnen. Nu wonen er nog twee gezinnen
in. Eén van de hoofdbewoonsters woont hier al 76 jaar. Deze foto is afgestaan door mevrouw Delpeut.
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mit slijk besmeert.
Ende seyde voorts, dat hij mit een scuytgen
over die graft varen woude, want die wacker sat
op die andre sijde, daer dat gat was, etc., etc.
Mittem kortsten die ritmeijster loofden Brendt
dat te doen, dat hi begeert hadde als voors(eght)
is.
Ende die ritmeyster nam vijftich knegten mede
ende trat mit Brendt uit na Souwenhuys, des
woensdaghes nae Sunte-Katharinendagh ende
vonden alle dinck, also Brendt geseyd hadde.
Ende dat was ene bijstere naght van reghen
ende wynde. Ende omtrent één ure nae middernaghte queamen sij doer dat gat ende ginghe
voert in die plaets. Ende die saeldeur sting
open.
Thoen ghingen sij die sael in ende sagen die
knegt ende heer Jan Jacobssen, die pastoor van
Jutfaas, noch bij den vier.
Ende Brendt mit sijn geselscap seyden: Goede
avont, hept dy niet te eten? Ende vinghen se
aldus op alle die op hoer bedde laghen.
Ende sij bonden hoer handen (daer waren er
twaelf) ende ginghen thoen sitten drincken
ende eten. Ende doe dat ghedaen waren, spoliëerde (plunderden) sij dat huys ende staken'et
aen in de brent'.
Zoude van Rijn was de laatste Van Rijn die op

Ghent' werd genoemd.
Van de zes kinderen die genoemd echtpaar
kreeg, zijn er enkelen kloosterlinge geworden.
Dochter Agnes was ingetreden in het klooster
van Oudwijk bij Utrecht. Van haar is de memorietafel bewaard gebleven (een schilderstuk op
een paneel), gemaakt naar aanleiding van haar
overlijden (dit stuk is aanwezig in het aartsbisschoppelijk museum in Utrecht). In 1516 werd
Frederik van Ghent eigenaar van het huis in het
Nedereind van Jutphaas. Donrdat hij in 1526
ongehuwd overleed, werd hij door zijn broer
Willem opgevolgd. Lang heeft deze niet op
Rijnenburg gewoond, want hij sneuvelde al in
1531 bij het innemen van de stad Utrecht. Zijn
zoon Hendrik kreeg het huis en toebehoren
onder zijn beheer.

Hendrik was ook één van de oprichters van de
broederschap van 'Onze Lieve Vrouw ter Nood
God te Jutphaas'. Op 27 oktober 1536 werd
Rijnenburg tot ridderhofstad verheven. In 1573
was Willem van Ghent, de erfgenaam van
Hendrik, eigenaar van de ridderhofstad geworden. Willem heeft veel moeilijkheden gekend met betrekking tot het geloof en de kerk.
In de tijd van de Hervorming en de beeldenstorm mocht het rooms-katholieke geloof niet
meer worden beleden. Zo werd de Roomskatholieken hun kerk op het Kerkveld afgenomen.
Aangezien Willem van Ghent erfgenaam was
van Hendrik van Rijn (die in 1407 de tweede
pastorie had laten bouwen) was hij ook in het
bezit van het patronaatsrecht van deze pastorie.
Willem wenste de pastorie echter niet over te
geven aan de door hem gehate Protestanten.
Zijn haat laaide zó hoog op, dat hij een heel
groot deel van de landerijen, die bij de tweede
pastorie behoorden, aan dit beneficium
(leengoed) onttrok. Wellicht meende hij hiertoe
het recht te hebben, omdat ook het patronaatsrecht hem toekwam. Na veel strijd maakte hij
geen gebruik meer van dit patronaatsrecht.
Wanneer Willem van Ghent overleed, is (nog)
niet bekend. Wél weten we, dat Hendrik van
Ghent op 21 april 1620 'nae doot sijnen vader'

Advertentie in de Utrechtse Courant van 7 december 1918,
waarmee Jan Willem Spithoven de titel "Ridderhofstad
Rijnenburg" te koop aanbiedt. Als men z'n titel koopt via een
notariële akte mag men zich in dit geval "Heer van Rijnenburg
— noemen.

Rijnenburg heeft gewoond. Toen hij in 1483
kwam te overlijden, werd zijn dochter (die in
1484 met Hendrik van Ghent was gehuwd) met
Rijnenburg beleend. Hiermee is verklaard, dat
Rijnenburg in die periode ook wel het 'Huis Te
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met de ridderhofstad Rijnenburg werd beleend.
Hendrik overleed kinderloos en werd opgevolgd door zijn zuster Mechteld, die gehuwd
was met Lodewijk Renesse van Baer. Het huis
Rijnenburg, dat veel te lijden had gehad van
geweld en diverse keren vanaf de grondvesten
was herbouwd, werd tijdens het beheer van
Lodewijk grondig gerestaureerd en aangepast
aan de eisen van die tijd. Toen Lodewijk van
Renesse van Baer kwam te overlijden, raakte
de ridderhofstad binnen 40 jaar in verschillende
handen. Deels kwam dit, doordat de eigenaars,
die nog altijd katholiek waren, blijkbaar geen
geschikte huwelijkscandidaten konden vinden.
Een tweede oorzaak was, dat de Roomskatholieken nog altijd uit openbare, bestuurlijke functies werden geweerd. Daardoor viel
een deel van het inkomen weg en was men genoodzaakt van zijn bezittingen afstand te doen.
In 1682 werd Rijnenburg door Mechteld Adriana van Renesse van Baer verkocht aan Bernard Horion. De akte van transport passeerde
op 18 mei van dat jaar bij de notaris.

Nog geen maand later deed Bernard Horion de
ridderhofstad over aan Aernout Bartholottie
van den Heuvel, gezegd Beichlingen.
Eén van zijn afstammelingen verkocht het slot
met alle landerijen aan Anne Willem Carel, baron van Nagel. Deze was burgemeester van
Zutphen, secretaris van Staat en gezant in
Londen. Op zijn 65-jarige leeftijd nam hij de
portefeuille van het ministerie van buitenlandse
zaken aan, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat hij niet langer dan tien jaar minister
zou blijven. Nadat hij deze functie aan zijn opvolger had overgedragen, leefde hij nog twintig
jaar.
In 1780 verkocht hij Rijnenburg aan zijn broer.
Het vermoeden bestaat, dat het baron Van Nagel bij deze verkoop meer te doen is geweest
om de titel `Ridderhofstad Rijnenburg' dan om
het gebouw en het land. Want in het jaar van
aankoop deed hij aan de vroedschap van
Utrecht al het verzoek het oude slot te mogen
slopen. Of zou het hem te veel geld zijn gaan
kosten om het oude gebouw in stand te houden?
Op bovengenoemd verzoek werd positief ge26

Een situatieschets die deel uitmaakte van het aanplakbiljet. Koop 1. werd gekocht door Franciscus Carolis Peek. Van koop 3
werd J.MM de Groot ongewild eigenaar, omdat hij, belust op strijdgeld, te hoog bood en aan de koop bleef "hangen ". Later
heeft Franciscus Peek ook dat aangekocht. Het kadaster no. 390 geeft het rondeel aan, waar het kasteel op heeft gestaan. No.
676 is de slotgracht. De gracht is gedempt en de sporen van het verleden zijn glad geschoven.

reageerd. Toen baron Van Nagel het goed aan
zijn broer verkocht, werd er in de akte melding
gemaakt van de 'ruïne' van Rijnenburg! De bijgebouwen zoals het koetshuis en de poortgebouwen werden tot hofstede omgebouwd. Nadat de laatste vesten van Rijnenburg waren
weggebroken, werd het in 1805 verkocht aan
Catharina Benschop, de weduwe van Adriaan
Kippersluis.
Thomas Wilhelmus Josephus Robert werd in
1842 de nieuwe eigenaar en in 1860 kreeg zijn
zoon het landgoed in eigendom.

Daarna kwam het geheel in handen van landbouwer en veehouder Jan Willem Spithoven,
die op 7 december 1918 de titel `Ridderhofstad
Rijnenburg' wilde verkopen (zie advertentie op
blz. 25). Blijkbaar is deze transactie niet doorgegaan, want in 1932 deed de heer Spithoven
heel zijn bezit in de openbare verkoop onder de
naam van 'De hofstede 'Rijnenburgh' te Jutphaas in het Nedereind, aan den Nedereindschenweg..'. Het geheel werd geveild in 'kopen' (kavels, percelen), maar eventueel kon
ook alles in massa worden gekocht (zie een deel
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De hofstede "Rijnenburg" zoals die nu nog aan de Nedereindseweg staat (no. 509). Oorspronkelijk maakte die deel uit van de
poortgebouwen en deed dienst als koetsstalling en koetshuis. Het is in de 2e helft van de 18e eeuw tot een boerenhofstee
verbouwd.
De Ridderhofstad stond rechts van dit gebouw (zie schema).

van het betreffende aanplakbiljet op blz.
26). Nog een paar cijfers:
De grondbelasting van 'Rijnenburg' was in
1931: f 85,3 8. De lasten, verschuldigd aan het
waterschap 'Lekdijk/Bovendams', waren over
dat jaar f 2,10 per hectare. Aan het waterschap
'Het Nedereind' moest per hectare f 3,50 worden betaald en aan het waterschap 'Heicop'
(anders gezegd 'De Lange Vliet) per hectare
f7.50.

Bronvermelding
Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren deel 12, 1772.
Vaderlands Woordenboek van Jacobus Kok, deel 9, 17851799.
Het kerspel Jutphaas door A.E. Rientjes, 1947.
Kastelenboek van de provincie Utrecht door Ir.
J.D.M. Bardet, Se druk 1975. Utrechtse Courant
van 1918.
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in
en uit de Kerken der provincie Utrecht. Archief Hartman
van Rijnenburg.
Archief R.K.-Jutphaas, St.-Nicolaas Parochie. Met
dank aan de hiervolgende personen: Pastor B.
Tiedink,
dames Delpeut,
de heer F. Peek.
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WAAROM BEGINT HET JAAR STEEDS OP 1 JANUARI? door W. Heins

zou volgen. Maar om te voorkomen, dat op de
duur de vroegere ongewenste toestand zou terugkeren, bepaalde hij tevens, dat de eeuwjaren
die niet door 400 deelbaar zijn, voortaan geen
schrikkeljaren meer zouden zijn. Het pauselijk
bevel werd in de meeste Katholieke gebieden
nog in hetzelfde jaar ingevoerd. Maar in de
Protestantse landen ontbrak uiteraard het
gezag van de paus volkomen, waarbij nog
kwam, dat men toen midden in een tijd van
godsdienstoorlogen leefde. Het gevolg was, dat
men daar nog lang aan de oude Juliaanse kalender heeft vastgehouden. In de Nederlanden
werd in het zuiden, voor zover die onder het
gezag van de koning van Spanje stonden, in
1582 aan de bul van de paus op de
voorgeschreven wijze uitvoering gegeven.
Ook voor de andere gewesten, waar de
Protestanten de leiding hadden, maar waar de
Katholieke hertog van Anjou aan het hoofd der
regering stond, werd door deze bepaald dat de
nieuwe kalender zou worden ingevoerd en dat
op 14 december 1582 de 25e december zou
volgen.
Aan dit bevel van de landsheer werd evenwel
door lang niet alle provinciale staten gehoor gegeven. Het gevolg van een en ander was, dat in
die tijd en nog gedurende de gehele 17e eeuw
de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Friesland en Groningen de oude stijl
(o.s.) en de overige Nederlandse gewesten de
nieuwe stijl (n.s.) gebruikten, waardoor er een
verschil van 10 dagen tussen beide gebieden
bleef bestaan.
Toen eindelijk in 1700 de Duitse Protestantse
staten tot de Gregoriaanse tijdrekening overgingen, volgden op hun voetspoor ook de Nederlandse gewesten: eerst Gelderland en tenslotte
in 1701 Drenthe.
Wil men een gebeurtenis van na oktober 1582
in beide stijlen dateren, dan doet men dat het
beste in breukvorm, zodat men in de teller de
datum volgens de oude en in de noemer die volgens de Nieuwe stijl plaatst. Voorbeeld: Deventer 9/20 mei 1700

Hoe komt het dat we uitgerekend op 1 januari
het nieuwe jaar beginnen? Dat is eigenlijk op
een toeval terug te voeren.
In het jaar 154 vóór Christus streden de Romeinse legioenen zonder veel succes in Spanje.
De kosten van de veldtocht veroorzaakten in
Rome een enorme prijsstijging en het volk
morde. Om de oorlog snel te kunnen beëindigen moest de oorlogszuchtige regering vervangen worden door een vredelievende. Om dat te
bereiken moesten de verkiezingen, die eerst in
maart zouden plaatsvinden vervroegd worden
naar 1 januari. Tot dan begon het Romeinse jaar
in maart, vanaf toen op 1 januari.
De Juliaanse kalender
In het jaar 46 vóór Christus werd door Julius
Caesar een ingrijpende kalenderhervorming
doorgevoerd. Hieraan ontlenen we heden ten
dage nog de verdeling van het jaar in twaalf
maanden, de namen van de maanden en het
aantal dagen van elke maand.
Volgens de Juliaanse tijdrekening bestaat een
jaar uit 365 dagen; maar omdat de omloop van
de aarde om de zon bijna een kwart dag langer
duurt, werd er om de vier jaar in februari een
schrikkeldag ingevoegd.
Deze kalender werd overgenomen door de Katholieke kerk, waardoor hij door de gehele
Christenheid werd gebruikt gedurende de middeleeuwen en nog geruime tijd daarna.
De Gregoriaanse kalender
Volgens de Juliaanse tijdrekening was de gemiddelde duur van een jaar vastgesteld op 365
dagen en 6 uur; het zonnejaar is echter 11 minuten en 14 seconden korter. Dit betrekkelijk
kleine verschil veroorzaakt in de loop van vele
eeuwen een aanmerkelijke achterstand van de
kalender, zodat in de 16e eeuw het lentepunt op
11 in plaats van op 21 maart viel. Het was paus
Gregorius XIII, die een nieuwe
kalenderhervorming tot stand bracht. Op 24 februari 1582 verordende hij bij de bul Inter gravissima, dat op 4 oktober 1582 de 15e oktober
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dagen. Op enkele uitzonderingen na was er
geen van overheidswege opgelegde regeling.
Meer dan losse traditie heeft men op dit gebied
niet gekend.
Een enkel voorbeeld uit de Nederlanden moge
volstaan om aan te tonen hoe ingewikkeld de
toestanden soms waren. Te Utrecht volgden het
Domkapittel, het kapittel van Oudmunster en
dat van S.-Pieter omstreeks 1525 de Kerststijl;
`dat van S.-Jan en de abdij van S.-Paulus daarentegen de Nieuwjaarstijl.

Jaarstijlen
Bij het gebruik van 16e eeuwse en oudere bronnen moet men rekening houden met het feit, dat
men destijds lang niet altijd en overal het jaar
met 1 januari begon te tellen.
In de oudheid en de vroege middeleeuwen begon het Christelijk jaar met 1 januari overeenkomstig de Juliaanse kalender. Maar toen men
gewoon was geworden de jaren vanaf Christus'
geboorte te tellen, ontstond als logisch gevolg
hiervan langzamerhand het gebruik om het jaar
met Kerstmis te beginnen.
Sommigen gingen nog een stap verder en namen als jaarbegin de Ontvangenis, negen maanden vóór Kerstmis, dus 25 maart. Maar omdat
op die dag tevens vaak Jezus' herrijzenis werd
gevierd, ontstond daarnaast ook de gewoonte
om het jaar met Pasen te beginnen, zodat men
dus in hoofdzaak als begin van het jaar kreeg:
Kerststijl, Boodschapstijl en Paasstijl, terwijl de
antieke Jaarstijl (1 januari) nimmer in onbruik
raakte.
De kerstdag als jaarbegin werd in de Nederlanden tot het einde van de 12e eeuw gebruikt,
waarna hij door de Paasstijl wordt verdrongen.
Maar vanaf het begin van de 14e eeuw komt
hij opnieuw in gebruik onder andere te Utrecht
en te Luik. Te Utrecht wordt hij in 1310
krachtens het besluit van het provinciaal
concilie van Keulen ingevoerd; de „stilus
traiectensis" wijst dan ook in de middeleeuwen
op de Kerststijl. De Paasstijl laat het jaarcijfer
wisselen op Paaszaterdag na het nachtelijk
officie, dat aanvankelijk in de nacht van
zaterdag op Paaszondag gevierd werd en in de
vroege morgen van Pasen eindigde. In het
officie was één van de plechtigheden de wijding
van de paaskaars. Aan die kaars werd een
tabella (paascharter) vastgehecht met
vermelding van de wijding en opgave van een
soms zeer uitvoerige datering. De vraag waar en
wanneer deze stijlen zijn toegepast is niet
eenvoudig. Men kan wel zeggen, dat over het
algemeen de bevolking aan de Jaardagstijl
vasthield, terwijl de plaatselijke en in nog
sterkere mate de regionale en landelijke
wereldlijke en geestelijke overheden in vele gevallen een der andere jaarstijlen gebruikten. In
de middeleeuwen heersten op het gebied van de
datering heel andere toestanden dan in onze

De dagaanduiding
De gebruikelijke datering van de dagen van de
maand van 1 tot 28, 29, 30 of 21 komt reeds in
de 5e eeuw voor. In de latere middeleeuwen
komt de datering naar kerkelijke feesten op. In
dit geval dateerde men gewoonlijk met de
werkdag vóór of na de meest nabije feestdag
b.v. donderdag na Allerheiligen in een bepaald
jaar. De dag voor een bepaalde feestdag werd in
het Latijn aangegeven door vigilia of profestum, in het Nederlands: -avond b.v. S.-Nicolaasavond.
De kerkelijke feestdagen zijn te verdelen in
vaste en veranderlijke. De vaste feestdagen vallen steeds op dezelfde kalenderdag, de veranderlijke daartegen niet. De feesten van de heiligen, die gewoonlijk op hun sterfdag gevierd
worden, behoren tot de vaste feestdagen. De
veranderlijke feestdagen zijn afhankelijk van
de paasdatum of van de weekdag van Kerstmis.
In de middeleeuwen worden deze veranderlijke
dagen dikwijls in de datum aangegeven door de
eerste woorden van de introïtus of van het
evangelie van de dagmis, ingeleid door woorden als: domini qua cantatur of: den sondach
dat men singt.
In het begin van de 14e eeuw verliest deze
wijze van datering veld ten koste van de moderne dagtelling die zich langzaam opdringt.
Het omzetten van een datering
Voor het omzetten van een datering bestaat er
een handig boekje: "Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der
Neuzeit door H. Grotefend". Naast een uitge-
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Afbeelding uit het Taschenbuch der Zeitrechnung van dr. H. Grotefend.

breide inleiding bevat het een aantal kalendertabellen en een uitvoerige lijst van de meest
voorkomende kerkelijke feestdagen. In het kort
geef ik u in sneltreinvaart een aardig voorbeeld
van het oplossen van een datering. In het
oorkondenboek van Utrecht deel V, 1 e stuk
vinden we onder nr. 2668 de oorkonde van de
verlening van stadsrechten aan Het Gein door
bisschop Jan II. Aan het einde van de akte vinden we de datum: anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, Dominica ante

Purificationem beate Virginis. In het Nederlands vertaald, levert dit op 1294 op de zondag
vóór de zuivering van Maria. De feestdag is
snel gevonden n.l. 2 februari volgens de lijst in
Grotefend.
De volgende vraag is veel moeilijker: welke
jaarstijl is gebruikt? De makers van het oorkondenboek houden het er op, dat bisschop Jan de
Boodschap- of Paasstijl gebruikte. Een kanselarij of kantoor van een grote wereldlijke of geestelijke instelling hanteerde vaak eenzelfde stijl.
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Door vergelijking van een aantal oorkonden uit
dezelfde periode en bepaalde historische feiten,
kan men bepaalde conclusies trekken over de
gebruikte stijl.
Omdat het jaar 1295 volgens de Paasstijl eerst
op 3 april begint, betekent dit dat de periode
van 1 januari tot Pasen nog 1294 is. Volgens
onze gewoonte om het jaar met 1 januari te beginnen, moeten we als jaar dus 1295 aanhou
den. Via een van de tabellen van Grotefend
kunnen we tenslotte zien, dat de zondag voor
de zuivering van Maria viel op 30 januari.

Een droevig slot, omdat we nog een jaartje
moeten wachten om het 600-jarig bestaan van
Het Gein te vieren.

Noot. Dit verhaal is grotendeels gebaseerd op een artikel
van W. Downer in het orgaan van de Historische Vereni
ging Zuid-Holland, 6e jrg., nr. 2 (april 1960) blz. 29-43.
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AFSCHEID VAN
JOS SCHOLMAN B.V.
De uitgave van de "Cronyck de Geyn" in haar
huidige, fraaie vorm, is de afgelopen vier-eneen-half jaar mogelijk gemaakt door sponsoring door Jos Scholman B.V. Aan het begin van
dit jaar heeft de sponsor te kennen gegeven om
hiermee te willen stoppen, zoals vijf jaren geleden al afgesproken was.
Tussen Jos Scholman B.V. en de redactie van
de "Cronyck" is de achterliggende jaren een
bijzondere band gegroeid. Afgezien van de financiële gevolgen betreuren we ook daarom het
besluit van de sponsor. Het is echter overeen

komstig de afspraken en onze waardering voor
de langdurige financiële ondersteuning blijft als
een paal boven water.
Jos Scholman B.V., onze welgemeende dank
voor uw daadwerkelijke steun aan het werk
van onze vereniging.
Binnen het bestuur wordt momenteel nog overlegd over het in de toekomst financieren van de
uitgave van de "Cronyck". Verder zullen nog
afspraken worden gemaakt om op een passende
manier afscheid van Jos Scholman B.V. te nemen.
Piet Daalhuizen,
voorzitter.

De werkgroep HISTORISCH ONDERZOEK zoekt een aantal
medewerkers, die zich onder meer willen bezighouden met:
a. ARCHIEFONDERZOEK in particuliere-, gemeentelijke- en
rijksarchieven met betrekking tot onderwerpen over de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk.
b. het publiceren van de resultaten van deze onderzoeken in
"Cronyck de Gein".
Tevens is de werkgroep EXPOSITIES op zoek naar een aantal
mensen, die in het museum behulpzaam kunnen zijn met het
organiseren van tentoonstellingen en andere evenementen.
Wilt u nadere informatie over genoemde werkgroepen, neemt u dan
contact op met Otto Pijpker (03402-31637) voor wat betreft het
Historisch onderzoek
en voor exposities met Piet Nieuwenhuizen (03402-31392).
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`Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden' bijeengebracht door A.J. van der Aa onder
medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden.'
'Schuitje varen, theetje drinken,'
Dit woordenboek, bestaande uit 14 delen, is uit'Varen we naar de Overtoom,'
gegeven in 1846 bij Jacobus Noorduyn te Go'Drinken we zoete melk met room,'
rinchem en behoort tot de ruim 200 recente
'Zoete melk met brokken,'
aanwinsten van de Historische Kring Nieuwe'Kindertjes mogen niet jokken!'
gein.
De aanschaf werd mogelijk gemaakt door een
Wie is niet groot geworden met dit liedje? Toch schenking van de VSB-bank te Nieuwegein. De
weet niet iedereen wat de Overtoom is of was feestelijke overhandiging - door VSB-bank dien waar je die kunt vinden. Het antwoord
recteur de heer R.F. Stoker - vond plaats op 29
daarop staat in het achtste deel (N-0) van het
januari 1994 in het Historisch Museum.
BLADEREN IN....
door J. Dommerholt

Overhandiging van de boeken door de heer R.F. Stoker aan de voorzitter, de heer P. Daalhuizen.
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Tijdens het snuffelen in dit kostbare bezit werd
een nieuwe rubriek geboren: 'Bladeren in'.
Vanaf heden treft u dan ook in "Cronyck de
Geyn" deze rubriek aan om u kennis te laten
maken met vele leuke, bijzondere en/of interessante wetenswaardigheden uit onze nieuwe
aanwinst.
Naast de aardrijkskundige beschrijvingen en
verklaringen heeft Van der Aa in dit Woordenboek ook aandacht besteed aan (sociale) geschiedenis. Waar mogelijk gekruid met een redelijke dosis standenmaatschappijkritiek, zoals
dat gebruikelijk was in die dagen.
'Nedersticht, naam welken men in vroegere
tijden wel eens aan de provincie Utrecht gaf.
Sommigen meenen dat de naam van het Nedersticht, aan Utrecht gegeven is in tegenstelling
van het Oppersticht Keulen, aangezien het bisdom Utrecht vroeger onder Keulen gestaan
heeft. Anderen beweren dat het dien naam
draagt in tegenstelling van het Oppersticht,
Maastricht aan de Maas, maar beide is een misslag: want van oude tijden af, hebben de bisschoppen van Utrecht, zoowel over de provincie Overijssel hun regt beweerd en gehandhaafd, als over het Nedersticht (Utrecht); en
hun gebied daarover geoefend. Ten dien opzigte werd Overijssel Oversticht en Utrecht Nedersticht genaamd.'
'De Negendrup, bron in den St. Pietersberg, bij
Maastricht, prov. Limburg.
Onder zeer lage gewelven en in eene soort van
kruisweg treft men eenen zeer zeldzaam gevormden steen aan, die zich ongeveer 6 palmen
boven de grond verheft. Deze is in het midden
in de gedaante eens ketels uitgehold en met
frisch, niet onaangenaam smakend water opgevuld. In dit kleine bronbed verloopt dit water
nooit. Door geweldig groote, deels van de zoldering afvallende, deels door eenen kanarischen filtreersteen zijpelende droppels, neemt
het gestadig weder toe. Het was in de nabijheid
van dit waterbekken dat de landslieden uit de
omstreken van Maastricht een wijkplaats voor
de gruwelen des krijgs zochten.... Zij is voorts
ook hierdoor merkwaardig, dat eenige hooge
personaadjes, zoo als Napoleon, Koning Wil

lem I en andere beroemde mannen uit deze lekbron dronken.'
'Nijevelt, Nievelt of Nijveld, voormalig kasteel
in het Nederkwartier der prov. Utrecht, arr. en 1
1/2 u W. van Utrecht, kant. en 2 u N. ten W.
van IJsselstein, gem. Veldhuizen. Dit kasteel
was leenroerig aan het Sticht van Utrecht en
werd den 27 October 1536, door de Staten des
voornoemden landschaps. plegtig voor eene
ridderhofstad erkend. Het is in vorige tijden zeer
beroemd geweest door eene zware belegering,
die het in het jaar 1536 uitgestaan heeft, op
welken tijd Johan van Egmond, het huis te
Nijevelt, dat hij op bevel van Hertog Albrecht
van Beijeren, met groot geweld aantastte, niet
dan na een beleg van zeven weken, tot de
overgave heeft kunnen dwingen, waarna het
door de Hollanders verbrand, doch naderhand
door de eigenaars weer opgetimmerd is... Dit
huis heeft reeds van het jaar 1311, zoo niet
vroeger, behoord aan het aloude geslacht der
Zuylens, die zich daarnaar, in vervolg van tijden, Zuylen van Nijevelt hebben doen noemen,
welker nakomingen nog in Gelderland, het
Sticht van Utrecht en elders in wezen zijn....
Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men
nog thans zeer geringe overblijfselen van het
gebouw.'
'Ouden-Rijn, voorm. afzonderl. heerl. in het
Nederkwartier der prov. Utrecht, arr. Utrecht,
kant. IJsselstein, gem. Oudenrijn; palende N.
aan den Ouden-Rijn, die haar van de heerl.
Vleuten scheidt, O. aan Papendorp en Galekop,
Z. aan Heikop, W. aan Rosweide. De grond
dezer voorm. heerl. beslaat, volgens het
kadaster, eene oppervlakte van 424 bunder, 28
v. r. 53 ell., waaronder 420 bund. 58 v. r. 3 v.
ell. belastbaar land. Men telt er 40 h., bewoond
door evenzovele huisgez., uitmakende eene
bevolking van 260 inw., onder welke 60 Herv.
en 200 R.K.'
'Overtoom (de), voorm. overslag, overhaal, of,
volgens eenen brief van Hertog Albrecht van
Beijeren van het jaar 1363, Overthoom, in Amstelland, prov. Noord-Holland, arr., kant. en 20
min. ZW. van Amsterdam.
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KLASSENSTRIJD IN JUTPHAAS
door Jan Tersteeg

waren de 'partijen' verder verdeeld naar religieuze afkomst. Het was de tijd van de stichting van meerdere bijzondere scholen: in korte
tijd verrezen in Jutphaas rooms-katholieke
scholen voor meisjes en jongens (apart) en een
gereformeerde en een hervormde school, waar
jongens en meisjes wèl in één lokaal konden.
De openbare lagere school zag in een paar jaar
het leerlingenaantal teruglopen tot zes! Vanuit
de bijzondere scholen werd neergekeken op
de leerlingen van de openbare lagere school:
daar ging je alleen heen als je 'nergens
bijhoorde'.

Inleiding
In zijn boekje "Een jongetje in Jutphaas"
schrijft Gerard Vermeulen op pagina 17 over
zijn schooltijd: "De schooljongens waren in
twee onverzoenlijke kampen verdeeld: de boeren en de burgers". Vervolgens verhaalt hij
over de vrijwel dagelijkse 'knokpartijen' op de
speelplaats van de Nicolaasschool. In dit artikel
wil ik wat nader ingaan op de achtergronden:
de gevoelens die de jongens aanzetten om met
elkaar op de vuist te gaan. Het was duidelijk
een botsen van rangen en standen, een
klassenstrijd. In alle geledingen waren de
standsverschillen duidelijk, maar nergens
kwamen die zo hard tot uiting als juist op de
scholen.

Ook in de politiek
Wat zich in de school manifesteerde, was in de
dorpspolitiek regel. De S.D.A.P. -en later de
P.v.d.A.- kreeg traditiegetrouw bijna geen poot
aan de grond: één zetel in de zeven leden tellende gemeenteraad en na 1956 een tweede
(rest-)zetel. De gezamenlijk optredende christelijke partijen A.R.P. en C.H.U. hadden drie
zetels en de K.V.P. vier. Bij de protestantse partijen en bij de K.V.P. werd bij de kandidaatstellingen al rekening gehouden met een zetelverdeling naar de heersende standsverschillen.
Bij de K.V.P. moest de lijsttrekker een arbeider zijn, nummer twee op de lijst een boer en
nummer drie een middenstander. Deze afspraak werd geargumenteerd met de evenredige vertegenwoordiging van de verschillende
bevolkingsgroepen in de samenleving. Het
gemeentebestuur telde twee wethouders: de
socialisten mochten daarover niet meepraten.
De christelijke partijen verdeelden de zetels:
A.R.P./C.H.U.-combinatie leverde een wethouder uit de boerenstand en de K.V.P. één uit de
middenstand. Bij de K.V.P. was altijd een
arbeider de fractievoorzitter. Pas in de zestiger
jaren veranderde er wat!

Rond de eeuwwisseling
Het dorp Jutphaas telde toen nog geen 2.000
inwoners. Er was één school in het dorp: de in
1884 gebouwde zesklassige openbare lagere
school in de Schoolstraat. In haar beste jaren
telde de school 228 leerlingen.
Ook daar waren de verhoudingen tussen de
boerenkinderen en de overigen niet geweldig.
Met jaloezie werden de boerenkinderen bekeken, vooral omdat ze veel meer vrijaf kregen
dan de andere schoolgaanden.
Hoewel kinderarbeid eigenlijk verboden was,
moesten de boerenjongens al heel vroeg helpen
in het bedrijf van vader. De school gaf er vrij
voor: in het voorjaar voor het 'bieten-enen' (_
het uitdunnen van de gezaaide bieten, totdat
alle planten keurig op rij stonden en ver genoeg
van elkaar om tot voldoende omvang te kunnen
worden) en in het najaar voor het oprapen en
het op -wagens- gooien van de gerooide aardappelen en bieten.
Naar het schijnt uitte het standsverschil zich in
hoofdzaak in kwalificaties als 'stom' en 'niet
stom'. Het is ontegenzeggelijk zo, dat in die tijd
de boerenkinderen leerachterstanden opliepen
door de 'landbouwvakanties'.
In de openbare school van omstreeks 1900

Mijn schooltijd
De klassenstrijd van de dertiger jaren heb ik eigenlijk alleen op school beleefd. Hieronder beschrijf ik hoe ik dat als kind heb ervaren. Nu
moet ik er wel eens om lachen, maar tóén
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voelde ik vaak diepe vernedering.
De bevolking van het dorp Jutphaas bestond
uit boeren, middenstanders en arbeiders. Het enige
wat ons op de Nicolaasschool bond, was dat
we allemaal katholiek waren. Ik ben een arbeiderskind; m'n vader was metselaar. Hij
moest zich elke dag van licht tot donker uit de
naad werken om zijn negen kinderen aan het
eten te kunnen houden.
Op school waren de standsverschillen precies
als in de 'grote' maatschappij. Boeren en middenstanders hadden bepaalde voorrechten; arbeiders alleen maar plichten.
Het heette, dat de beste leerlingen bepaalde
'gunsten' kregen, maar dat pakte meestal
anders uit. Het schoonmaken van de
schoolborden, het uitdelen van boekjes en
schriften
en
het
ophalen
van
proefwerkblaadjes, waren de 'gunsten', waar
elke leerling naar streefde. Het snijdt je dan
door de ziel dat je één van de besten van de
klas bent, maar een boerenjongen of een
middenstander die nooit meer dan een zesje
had gehaald, glunderend het bord ziet
schoonvegen.
Reacties bleven niet uit: per slot van rekening
waren we als arbeiderskinderen toch altijd in de
meerderheid. Tijdens het speelkwartier, van
half elf tot kwart voor elf, gingen alle kinderen
naar de speelplaats. Daar zocht elke groep een
'eigen' stuk terrein en van daaruit werd toch
wel samen gespeeld.
Kwam het op kracht aan, dan wonnen de boerenjongens vaak de partij. Maar als het op
snelheid en behendigheid aankwam, dan waren
de 'arbeiders' altijd de eersten. Het was een logisch gevolg van de toen heersende omstandigheden. De boerenjongens moesten thuis helpen
en bouwden daardoor wél kracht op, maar
zeker geen snelheid en behendigheid. Een appel of een peer uit vaders boomgaard was
altijd wel voorhanden. Arbeidersjongens
hadden snelheid en behendigheid geleerd, als ze
bij een 'bezoek' aan een boomgaard moesten
vluchten voor de boer die zijn eigendommen
niet wilde laten opeten door anderen.
Het 'samen spelen' ontaardde heel vaak in
conflicten tussen de verschillende standen.
Oorzaak van een meningsverschil was meestal

de plek op de speelplaats die een groep voor
zich claimde. Wij zullen ook wel geen lieverdjes zijn geweest, maar met de ogen van
toen ervoer je de aangeboren arrogantie van de
boer die juist jouw stuk speelplaats wilde inpikken. Na de woordenstrijd kwam het geweld.
Er werd flink op elkaar ingeslagen; de boerenjongens hadden hun stukkenzakken (= zakje
met brood en een kruikje melk) gevuld met
grind en de tegenpartij maakte slagwapens door
hun dassen met grind op te vullen. Het moet
gezegd: de middenstanders vochten bijna
nooit mee. Er werd gezegd, dat ze dat niet
durfden, maar van thuis ook niet mochten, omdat anders klanten van vaders' winkel wel eens
boos zouden kunnen worden en elders inkopen
gingen doen.
Hoe het gevecht ook eindigde (meestal overigens door de schoolbel!), de boerenjongens beklaagden zich altijd bij de meester. En ze kregen telkens gelijk! Da's ook niet zo verwonderlijk, want het was in die dagen gewoonte,
dat de boerenjongens steeds wat producten van
de boerderij meenamen voor de meester: vooral
appels, peren en pruimen. En dat was voor de
schoolmeester van toen reden genoeg om partij
te kiezen.
Geen enkele leerkracht heeft ooit geprobeerd
om zo'n zaakje eens echt uit te zoeken. Altijd
werd de 'arbeidersgroep' gestraft met strafregels of die moest kolen scheppen voor de
kachels in de klas.
Je voelde nog andere vernederingen: het was
een eer om misdienaar in de kerk te mogen
worden of een bijzondere plek te krijgen in de
jaarlijkse kindsheidoptocht (= soldaten van de
paus, die in de vorige eeuw Vaticaanstad
verdedigden tegen Garibaldi, die van Italië een
eenheidsstaat wilde maken). Mijn broers en ik
zijn nooit uitgenodigd om misdienaar te
worden of voor een 'ereplaats' in de optocht.
Wij waren arbeiderskinderen én bovendien
stond m'n vader als een 'rooie' (socialist)
bekend!
Het was de tijdgeest van de dertiger jaren.
Gelukkig zijn de tijden veranderd!
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In 1931 begon men aan de brug bij Bommel, op
zaterdag 18 november 1933 werd ze feestelijk
geopend. Een paar dagen eerder had dr. A.F.
Philips van de Gloeilampenfabriek NV te Eindhoven, maar afkomstig uit Zaltbommel, de burgemeester laten weten zijn vaderstad te willen
eren. "De gotieke pracht van de Grote Toren"
zou ook 's avonds, door schijnwerperlicht, te
bewonderen zijn. De duizend branduren per
jaar en de kosten van de stroom nam hij voor
eigen rekening. Nieuwsgierigen uit het gehele
land kwamen naar Bommel om de Grote Toren
en de nieuwe brug te zien. Was ook Martinus
Nijhoff stante pede afgereisd om de nationale
trots te aanschouwen en inspireerde het hem tot
een schoon vers, zoals dat van een ordentelijk
dichter verwacht werd? Men zou het denken!
Dat het allemaal een beetje anders lag, onthulde
de Neerlandicus prof. G. Sóteman in 1985. Bij
zijn afscheid als hoogleraar van de Utrechtse
universiteit verscheen er een bundel essays,
waarin hij ook bovenstaand gedicht toelicht.
Martinus Nijhoff en dr. Anton Philips, goede
vrienden van elkaar, maakten begin april 1934
een fietstocht naar Jutphaas. Rijdend door het
prachtige polderlandschap met zijn rivieren, uiterwaarden en verstilde dorpjes, spraken ze erover dat de binnenvaart, zo'n oude en typisch
Nederlandse wijze van vervoer, in de literatuur
nauwelijks de aandacht kreeg, die de strijd tegen het water wel kreeg. Tijdens dit gesprek
vertelde Philips over twee recente
gebeurtenissen, die hem hadden geraakt. Op
Tweede Kerstdag had hij, lopende over de
Waalbrug bij Bommel, een schip voorbij zien
varen met op het dek een vrouw, die psalmen
zong. Nog niet zo lang daarna wandelde hij
bij de Vreeswijkse sluizen en had daar een
vrouw gezien die sprekend op zijn moeder leek.
Nijhoff had na deze ontboezeming alleen
geglimlacht en niets gezegd. Twee weken later
gaf hij Philips het gedicht `De moeder de
vrouw'.

DE BRUG VAN BOMMEL
door J. Dommerholt
De moeder de vrouw (Martinus Nijhoff)
"Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die
elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid een
stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was
een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam
langzaam stroomaf door de brug
gevaren.
Zij was alleen aan dek. Zij stond bij 't roer, en
wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 0,
dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs
God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.
U zult zich wellicht afvragen wat een gedicht
over de brug bij Zaltbommel - Bommel in de
volksmond - doet in "Cronyck de Geyn". U
hebt gelijk, ware het niet dat aan dit gedicht een
'historie' verbonden is, die met Jutphaas en
Vreeswijk te maken heeft.
Vóór de oorlog was Zaltbommel al een knelpunt in het verkeer tussen Noord- en ZuidNederland.
Tot in het begin van de dertiger jaren stak alle
verkeer bij Bommel nog de Waal over met een
pontveer. Was het druk, dan waren de wachttijden lang. Ondernemers uit het hele land klaagden dan ook steen en been, vooral die uit het
zuiden. De industrie begon daar op te komen en
de vervoerskosten naar het noorden moesten
aanzienlijk verhoogd worden door het lange
wachten bij het Bommelse veer. Het toenemende autoverkeer vroeg, nee schreeuwde, om
aanpassing van het wegennet.
Grote ondernemers uit het gehele land, waaronder Philips, Shell en Bovag, richtten een speciale vereniging op: de Algemene Nederlandse
Verkeersfederatie. Via die federatie smeekten
ze Den Haag om het -snel- bouwen van bruggen
tussen noord en zuid. Den Haag luisterde en er
kwam een Groot Nederlands Wegenplan.
Daarin werd erkend dat de situatie bij Bommel
met voorrang veranderd diende te worden. Een
moderne verkeersbrug zou worden gebouwd.

Einde historie; passend de titel van de dichtbundel waaruit het gedicht is overgenomen!
Bron:
* Ooievaar nr. 47; 1959, `Lees maar, er staat niet wat er
staat.'
* de Volkskrant, 29 februari 1992.
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rijders, voetgangers, de onderscheidene tenten
en vlaggen, en een paar Arresleden met hitten
bespannen een geheel eigenaardig en treffend
gezigt op, en heeft men geen ongeluk te betreuren gehad. Aan den avond van dezen dag werden de prijzen ten huize van den kastelein JAN
KARS, die verscheidene werkzaamheden tot de
goede Inrigting der baan volvoerd had, onder
toepasselijke aanspraken uitgedeeld, en met
toasten, gebragt aan het welzijn van den edelen
man, die dit gewest bestuurt en dit feest met
zijne tegenwoordigheid had willen vereeren;
aan den Burgemeester dezer gemeente, welke
zoo gaarne het genoegen en het belang der ingezetenen bevordert en aan de Commissarissen,
die tot regeling van dit feest hunne beste pogingen aangewend hadden, en met het zingen van
Volksliederen een dag besloten, die misschien
voor VREESWIJK in geen eeuw weder verjaren
zal.

De Utrechtse courant
van 1848: 19 januari:
Uit VREESWIJK
meldt men ons als
eene groote bijzon
derheid, dat het an
ders steeds door den stroom op malkander geschovene ijs in de rivier de LEK, thans van oever tot oever uit eene SPIEGELGLADDE
VLAKTE bestaat, wier beschouwing honderden uitlokt en hoopt men, dat het weder gunstig
zal zijn, om de alhier zoo zeldzame en thans op
den breeden stroom zoo geschikte HARDRIJDERIJ OP SCHAATSEN, op Donderdag den
20. dezer te kunnen doen plaats hebben.
1848: 24 Januari:
VREESWIJK, 20. Jan. De vroeger in dit blad
aangekondigde
HARDRIJDERIJ
OP
SCHAATSEN heeft heden alhier op de rivier
de LEK plaats gehad. ELF rijders dongen naar
de prijzen, door eenige leden van de Sociëteit:
'ONS GENOEGEN', uitgeloofd, zijnde de inleg der mededingers aan de armen der gemeente van beide gezindten uitgereikt. De prijs
is behaald door JASPER DERIE, de premie
door CHRISTIAAN SPINHOVEN, beide van
VREESWIJK. De wedstrijd begon om één ure,
en heeft 1 1/4 uur, op eene baan van 200 Ned.
Ellen lengte, geduurd; de laatste rit, tegen eenen
vrije sterken wind op, is afgelegd in 22 seconden. Dit ijsvermaak liep in eenen geregelde
orde, en tot groot genoegen der talrijke aanschouders uit UTRECHT, van hier en de omliggende dorpen te zamen gevloeid af, terwijl
de feestvreugde verhoogd werd door de tegenwoordigheid van Z. Exc. den Staatsraad Gouverneur dezer provincie en familie, en vele aanzienlijke inwoners van dit gewest. Na den afloop van dit feest begaven zich de DUIZENDEN SCHAATSENRIJDERS in allerlei rigtingen over de onderscheidene banen, en lokten
sommige rijders door hunne vlugge en schoone
wendingen de bewondering van velen uit. Van
de dijk gezien leverden de menigte schaatsen

1848: 9 Februari:
Uit VREESWIJK schrijft men van 8. Febr.: "Gisteren voormiddag, tusschen 11 en 12 ure, is
het ijs in de rivier de LEK in beweging gekomen, ten gevolge waarvan het bestaande slop is
toegeschoten, zoodat de overtogt met rijtuigen
gestremd is. Het overbrengen van passagiers
geschiedt door middel van ijsschouwen. De
hoogte van de rivier is heden 3 el 55 duim;
zijnde sedert de laatste 24 uren gewassen 41
duim."
1819: 12 November:
JUTPHAAS den 10. November.Op den 10.
September des vorigen jaars, een dochtertje van
COENRAAD VAN DIJK scheepstimmerman
te VREESWIJK aan DE VAART, oud ruim 7
jaren, het ongeluk gehad hebbende bij het overgaan van den DRAAI, die aldaar over de groote
SLUIS ligt, in het water te vallen, had den jongeling ARIE VAN DER KAAI oud 18 jaren, de
edelmoedigheid met alle zijne kleederen ter
diepe van ruim 18 voeten rijnlandsch in de
KOLK van 6'/z voet water te springen, en het
reeds zinkende KIND, na vele gevaren te redden.
Het alhier gevestigd DEPARTEMENT der
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN HET AL-
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GEMEEN, van deze edelmoedige daad aan het
hoofdbestuur hebbende kennis gegeven, en
deze gemelde A. VAN DER KAAI, de Eereblijken eener ZILVEREN MEDAILLE en vereerend getuigschift toekennende, zoo is de uitdeeling daarvan op eene plegtige wijze geschied door den Heer P. VAN GRIETHUIZEN,
Voorzitter van ons DEPARTEMENT, met eene
redevoering over de GROOTMOEDIGHEID
VAN ZIEL IN EENE ZELFSOPOFFERING,
HET ZIJ VOOR BIJZONDERE PERSONEN,
VOLK OF VADERLAND. De aandoenlijkheid
deze plegtigheid werd aanmerkelijk verhoogd,
alzoo het in het water gevallen Meisje, nu ruim
8 jaren oud, uit naam van den Voorzitter, de
EER-MEDAILLE der MAATSCHAPPIJ zelve
aan haren redder overhandigde, onder het uitspreken van de volgende dichtregels:
TERWIJL HET VADERLAND NOG LANG
UW DEUGD ZAL ROEMEN;
ZAL IK U LEVENSLANG MIJN LIEVEN
REDDER NOEMEN,
ONTVANG DIT EERMETAAL DAN VAN
DE MAATSCHAPPIJ,
EN VAN MIJN KINDERHART, DIT
KUSCHJE NOG DAAR BIJ.
Waarop zij haren redder teederlijk omhelsde,
terwijl de aandoeningen van de beide ouders
van het meisje, en de verdere toehoorders, zich
duidelijk lieten blijken.
Dank zij der weldadige MAATSCHAPPIJ
TOT NU VAN HET ALGEMEEN, die ons tot
eene zoo aangename feestviering en eervolle
beloning voor de edelmoedige daad dezes jongelings, heeft in staat gesteld.
W.J. Palings, Jz. secretaris.

1820: 28 Januari:
VREESWIJK AAN DE VAART. Den 27. Januarij. De onheilen welke aan de overzijde van
de rivier de LEK plaats hebben door de dijkbreuken, zoo boven als beneden WILLIGE
LANGERAK, en de DORDSCHE WAARD,
zijn verschrikkelijk.
Thans hoort men te VIANEN en elders de
ALARMKLOK luiden, hetwelk eene dijkbreuk
in de VIJFHEEREN LANDEN, aanduidt; men
kan dus rekenen, dat alles van PAN-DEREN tot
KRIMPEN overstroomd is. Te GORINCHEM
was de grootste confusie in de stad, alwaar alles
reeds met vlugtend VEE en MENSCHEN is
opgepropt. Men meent dat de nieuwe ARKELSCHE SLUIS is gesprongen en de LENGEN'DIJK doorgebroken.
Te KUILENBURG staat het water zo hoog in
de stad, dat er niet gebakken kan worden.
1820: 8 Maart:
Op Donderdag den 16. Maart 1820, des namiddags ten 4 uren, zal ten overstaan van den \ otaris W.F.L. LAPIDOTH, residerende te IJSSELSTEIN, als daartoe bij VONNIS van de REGTBANK van EERSTEN AANLEG, zitting houdende te UTRECHT, benoemd, in de Herberg
DEN DOMSTOREN aan DE VAART, publiek
worden verkocht: Elf MORGEN LAND, waar
van 7 Morgen GRIEND en 4 Morgen « -EILAND is, gelegen onder de Gemeente van
VREESWIJK in de WIERSSE POLDER.
Breeder bij geaffigeerde Billetten.
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CORNELIS CORNELISZ. OTTERSPOOR
(agressor en tiran te Jutphaas)
door Kees van Schaik & Marja Witteveen
Op 11 februari 1699 veroordeelde het Hof van Utrecht de 30-jarige Jutphase boer Cornelis
Cornelisz. Offerspoor om door onthoofding ter dood te worden gebracht.(1). Een lange reeks van
geweldplegingen was hieraan voorafgegaan. Aan de hand van het vonnis van het Hof en
overige archiefbescheiden is het mogelijk ons een beeld te vormen van de dader en zijn daden.

Cornelis Cornelisz. Offerspoor was geboortig
van Jutphaas.
Hij trouwde als negentien jarige in 1688 met
Neeltje van Werkhoven, de weduwe van Jan
van Schaik.(2)
Deze weduwe had uit haar eerste huwelijk zeven kinderen en moet minstens dertig jaar ouder geweest zijn dan haar nieuwe echtgenoot.(3). Het huwelijk kan niet anders dan om
financiële redenen gesloten zijn. Cornelis trok.k
in 1688 bij haar in op haar boerderij, die zij in
1686 in het Nedereind van Jutphaas met vier
morgen grond had gekocht.(4). Bij de boerderij
hoorde ook tien morgen pachtland van de Heer
van Rijnenburg. Door te huwen in gemeenschap van goederen, deelde Cornelis Otterspoor in het vermogen van zijn vrouw. Hij
hoefde daardoor niet op eigen kracht iets op te
bouwen. Later zal blijken dat hij daartoe, gelet
op zijn karakter, ook nooit in staat zou zijn geweest. Hij werd van werkkracht, mede-eigenaar
van een boerderij.
Ook wordt Cornelis Offerspoor stiefvader van
zeven kinderen. Er rust opeens een grote zorg
op zijn schouders. Al spoedig blijkt hij deze
verantwoordelijkheden niet aan te kunnen.
Reeds in de eerste jaren van het huwelijk wordt
hem wegens wanbetaling de pacht ontzegd en
wordt dit land vervolgens verpacht aan Jan en
Matthijs van Royen en Jan Jansen van
Oostrom. Dat moet, hoe jong hij ook was, een
enorme blamage voor hem geweest zijn.

rakter gaat zich echter nu duidelijker aftekenen.
In onvolwassen woede, die hij niet op de eigenaren kan afreageren, richt hij zijn agressie op
de nieuwe pachters van het land, die in zijn
ogen hem zijn land hebben afgenomen.
Deze nieuwe pachters hadden op het land 15
koeien ingeschaard. Op een nacht in 1692, omstreeks Sint-Jacobsdag, zet Cornelis Offerspoor
het hek van dit land open en jaagt de koeien uit
het land en drijft ze in het aangrenzende gelegen koren van Dirck Kraaijkamp. De gebroeders Van Royen hangen de volgende dag een
slot aan het hek, doch de nacht daarop licht
Cornelis Offerspoor het hek van de -post en
jaagt het vee opnieuw in de tarwe van de buurman. Daarbij mishandelt hij een van de koeien
zodanig dat het dier door de achterbenen zakt,
waarop het ontheupt raakt en voor half geld
moet worden verkocht. De gebroeders Van
Royen moeten uiteraard de schade aan het
graan aan de buurman vergoeden.

Op dat moment worden de ogen van Neeltje,
zijn vrouw, geopend. Zij realiseert zich dat haar
jonge echtgenoot niet alleen incapabel is om de
boerderij te runnen, ook zijn kwalijk karakter
komt aan het licht. Nog in datzelfde jaar 1692
draagt zij de boerderij en het bijbehorende land
over aan haar kinderen.(5). Cornelis Offerspoor
wordt buiten spel gezet.
Een resoluut en krachtig optreden van een
vrouw, die daarmee in feite het vertrouwen in
haar echtgenoot opzegt. Cornelis Offerspoor
Was hij een man geweest met inhoud en door- verliest daarmee alle aanzien in het gezin,
zettingsvermogen dan had hij hier lering uit ge- waarin hij toch al een ongewone positie moet
trokken en alles op alles gezet om herhaling te hebben ingenomen. Hij reageert daarop als iemand die zich aan de kant gezet voelt: hij laat
voorkomen. Zijn zwak maar ook laaghartig ka
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Foltering met het koord tijdens het verhoor. Litho

J. Goubaud.

het erbij zitten, zijn rol is uitgespeeld.
In mei 1693 loopt Cornelis met een polsstok
over de Rijnensteinse steeg en ontmoet daar de
nieuwe pachters Jan en Matthijs van Royen.
Cornelis spreekt hen aan met de woorden:
"Jouw landvreters, ick zal jouw land leren vreten" en slaat vervolgens met zijn polsstok met
kracht op de arm van een van de gebroeders.
Als hij opnieuw slaat, breekt de polsstok op de
grond.
Voor de buitenwereld houdt Cornelis nadien
nog wel de schijn op: hij pacht opnieuw land,
hij onderhoudt ook dit land echter niet. Hij verwaarloost het en komt wederom zijn betalingsverplichtingen niet na.(6). In 1695 wordt hem
daarom de pacht van 10 à 12 morgen ander
land ontnomen en vervolgens in pacht uitgege

ven aan Marten Galeslooth.
Cornelis Otterspoor was inmiddels overgegaan
tot het pachten van tienden, waarvoor zijn
schoonzoon de pacht moest voorschieten. (7).
In maatschappelijke zin betekende dat een degradatie. Tienden werden gewoonlijk niet door
de grotere boeren gepacht, doch met name door
de daghuurders die een bedrijfje hadden ter
grootte van slechts enkele morgen land. De
frustraties van Cornelis worden vervolgens alleen maar groter.
Dat uit zich vooral in meer misdadig geweld,
dat hij nadien ten aanzien van de nieuwe pachters gebruikt. Bleef het eerder bij scheldpartijen
en stokslagen, nu gaat hij ook zijn mes trekken
en blijkt hij behalve agressief ook onberekenbaar te zijn.
In het voorjaar van 1695 ontmoeten Marten
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Galeslooth en Cornelis elkaar in de herberg 'de
verdere escalatie voorkomen wordt.
Pop' in Jutphaas. Cornelis zegt dan tegen MarIn de gemeenschap, waar hij door zijn gedrag
ten: "Ghij hebt gedaan als een schelm dat ghij
alle respect inmiddels ook verloren had, is dus
het voorschreve land gehuurd hebt".
angst ontstaan. Dan ontstaat een levensgevaarVervolgens veinst Cornelis het geschil met
lijke situatie. Respect geeft aanzien, maar angst
Marten Galeslooth 'af te drincken', doch als na
geeft macht. Waar mensen bang worden, wint
afloop Marten Galeslooth zijn gelag betaalt om
de agressor terrein.
naar huis te gaan, geeft Cornelis hem onverHet sociaal isolement waarin hij komt te
hoeds een vuistslag tegen zijn hoed en trekt
verkeren, deert Cornelis Otterspoor niet. Op
vervolgens zijn mes en brengt Galeslooth daardat gebied heeft hij toch niets meer te
mee een diepe snede toe in het gezicht.
verliezen.
Daarmee schendt hij op grove wijze het toen
De vrees van de bevolking bevestigt en verbekende gebruik om conflicten bij te leggen
sterkt hem in zijn machtspositie die hij niet
door het verzoek samen iets te drinken. Ook meer zal prijsgeven.
komt hier in beeld het nog in de 17e eeuw onder de Jutphase dorpelingen voorkomende
In dat licht moet ook de verkrachting van zijn
"bekkensnijden", waarmee men elkaars aangestiefdochter Maria van Schayck gezien worden.
zicht trachtte te schenden.
Zijn minderjarige stiefdochter Maria van
Zijn onmacht en het gevoel mislukt te zijn, Schayk, dochter uit het eerste huwelijk van zijn
compenseert hij op die manier met brute kracht vrouw, had zich in 1693 als dienstmaagd veren gewelddadigheid. Hij heeft niets anders huurd bij twee ongehuwde schippers te IJsselmeer dan zijn lichamelijke kracht en zijn mes, stein. Daarmee ontvluchtte zij de gespannen siwaarmee hij kan imponeren.
tuatie thuis en haar stiefvader. Zij werd vervolgens door een van de schippers, een zekere
Willem Joosten, ten huwelijk gevraagd, Door
Wanneer Cornelis Otterspoor tenslotte ook de een huwelijk zou zij daadwerkelijk bevrijd
pacht ontzegd wordt van enig land van het Ka- worden van haar stiefvader. Cornelis Otterspoor
pittel van Sint-Marie is het Kapittel vervolgens accepteert niet, dat hem opnieuw dreigt iets
niet in staat om een nieuwe pachter te vinden. ontnomen te worden. In het vonnis van het Hof
De boeren in Jutphaas durven, uit vrees voor de lezen we, dat Cornelis Otterspoor zijn
voorspelbare gevolgen, geen land te pachten stiefdochter heeft beslapen en met haar
dat voordien door Cornelis is gebruikt. Het Ka- vleselijk heeft geconverseerd, waarop zij
pittel moet het land zelf exploiteren. Men kan zwanger is geraakt. Het is niet ondenkbaar, dat
zelfs niemand vinden die naar het land wil om- Otterspoor sexuele gevoelens voor zijn stiefzien. Uiteindelijk laat Gerrit Jansz Peeck zich dochter koesterde, nadat zijn echtgenote zich in
overhalen een oogje in het zeil te houden, hoe- feite van hem had afgekeerd. Meer voor de
wel ook hij bang was voor Cornelis Otterspoor. hand ligt echter, dat hij niet accepteerde zijn
zeggenschap over Maria kwijt te raken. Zijn
Die angst blijkt terecht te zijn.
Wanneer Gerrit Peeck en zijn vrouw enige tijd macht werd aangetast. Het huwelijk moest dus
daarna over de Heycopperdijk lopen, komt voorkomen worden. Hij doet dat op de voor
Cornelis Otterspoor met zijn wagen aangere- hem kenmerkende brute wijze door haar te verden. Hij springt van zijn wagen en grijpt Peeck, krachten. Door de zwangerschap heeft Maria
die al bejaard was, om hem vervolgens heftig haar dienst moeten opgeven evenals haar voordoor elkaar te schudden. Als Cornelis boven- genomen huwelijk.
dien nog zijn mes wil trekken om Gerrit Peeck In het doopboek van de Rooms-katholieke paverder te mishandelen, springt de vrouw van rochie Jutphaas valt te lezen, dat Maria haar
kind op 8 november 1694 laat dopen. De vader
Peeck tussenbeide en roept om hulp, waardoor
van het kind wordt in het doopboek niet ge-
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noemd.
Maria van Schayk verhuurt zich kort na de geboorte als dienstmeid bij Cornelis van Schaik te
Houten.
Na een jaar krijgt zij daar opnieuw een huwelijksaanzoek, nu van Dirck Janszoon, een arbeider uit Houten. Door daar op in te gaan, trotseert Maria op confronterende wijze haar stiefvader.
Cornelis Otterspoor heeft geen vat op haar, zijn
reactie is sluw en laaghartig.

Stiefvader Otterspoor had hier lucht van gekregen en wacht het verloofde paar op, als zij op
weg gaan naar Utrecht.
Hij dwingt hen mee te gaan naar Ghijsbert,
waard in een herberg in Houten achter de
doornheg.
Cornelis zegt daar tegen de aanstaande bruidegom: "kael, wat begint ghij, weet ghij wel dat
zij een kind heeft en ick hebbet soo lief als mijn
eijgen". De huwelijkskandidaat houdt hij daarmee voor, dat er een smet op zijn stiefdochter
rust: zij heeft immers al een kind en voegt er
dramatisch aan toe, dat hij het kind zo lief heeft
alsof het van hem zelf is. Daarmee verzwijgt hij
niet alleen zijn verantwoordelijkheid voor die
smet, hij wentelt die af op zijn stiefdochter. Niet
hij heeft misbruikt, zij heeft zich laten
misbruiken. De aanstaande bruidegom slaat de
opmerking echter in de wind en zegt dat hij
dat niet wist, maar desondanks naar Utrecht
wil om in ondertrouw te gaan.
Cornelis Otterspoor verhindert hun vertrek echter de hele dag, totdat het avond is. Inmiddels
zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat Cornelis probeert een glas bier in het gezicht van
Dirck, zijn aanstaande schoonzoon, te stoten.
Dirck grijpt Cornelis bij de krop, doch Cornelis
weet zich los te rukken en trekt zijn mes Dirck
kan zich niet verweren, omdat een Houtense
kleermaker stiekem het mes bij Dirck uit diens
zak heeft gehaald. De kleermaker neemt het
vervolgens voor Dirck op, zodat dan een steekpartij ontstaat tussen de kleermaker en Cornelis
Otterspoor waarbij beiden gewond raken. Het
aanstaande bruidspaar moet die nacht
noodgedwongen in de herberg blijven overnachten, omdat zij uit angst voor Cornelis de
herberg niet durven te verlaten. De volgende
dag, een zaterdag, is aantekening niet meer
mogelijk, zodat men de eerstvolgende vrijdag
naar Utrecht gaat voor de ondertrouw. Na
afloop bezoekt het aanstaande
bruidspaar Cuijntje, de zuster van de bruid, die
in Veldhuizen, tussen Utrecht en De Meern
woont.
Cornelis Otterspoor gaat die avond ook naar

Op een dag gaat het verloofde stel van Houten
naar Utrecht om aldaar in ondertrouw te gaan.

Katrol afkomstig van een geselpaal uit de 17e eeuw. De
katrol werd gebruikt om de mensen op te trekken (zie ook
foto 1)
(foto N 37 Centraal Museum, Utrecht)
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het huis van zijn stiefdochter Cuijntje in Veldhuizen. Hij gooit eerst zijn hoed naar binnen en
roept dan:

"daar mijn hoed wellecom is ben ick oock wellecom". Na die aankondiging schrikt men zo, dat
de man van Cuijntje en ook het aanstaande

Detail van een kaart van de stad Utrecht van het jaar 1664. Rechts van de Vaartse Rijn de ambachtsheerlijkheid OostRaven.
Tussen de beide molens staat de galg van de stad Utrecht afgebeeld.
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bruidspaar Maria en Dirck, het huis uit vluchten.
Cornelis Otterspoor doorzoekt dan met een
brandende kaars het voor- en achterhuis. Hij
doorzoekt zelfs het huis van de buren, doch
weet zijn stiefdochter niet te vinden.
Door dit agressieve optreden springt ook het
tweede huwelijk van Maria af.
Cornelis Otterspoor dwingt zijn stiefdochter
Maria vervolgens opnieuw bij hem in huis te
komen wonen. Hij misbruikt haar dan opnieuw, waarop zij weer een kind baart. Dit hernieuwde misbruik kan geen enkel ander doel
gediend hebben dan het onderstrepen van zijn
macht.
In 1697 verschijnt Neeltje voor notaris Gerard
Bredie te Jutphaas, die haar aanduidt als de verlaten huisvrouw van Cornelis Otterspoor. Zij
verkoopt dan haar paarden, wagens en huisraad
aan haar tweede zoon Theunis Jans van
Schayck.(8).
Kennelijk is Cornelis Otterspoor dan reeds op
de vlucht voor justitie. Op 11 februari 1699
wordt hij berecht door het Hof van Utrecht. Het
Hof veroordeelt Cornelis Otterspoor om te
worden onthoofd met het zwaard. Vervolgens
zal het dode lichaam op een rad worden gelegd
en het hoofd op een pin worden gesteld, anderen ten voorbeeld.
Het is niet geheel duidelijk of het lichaam alleen op een rad werd gelegd of ook de ledematen nog werden geradbraakt.
De beul had in ieder geval op 11 februari 1699
een lucratieve dag.

volwassene.
In die verhouding stond Cornelis Otterspoor in
feite opnieuw ten opzichte van zijn veel oudere
vrouw.
Mede door zijn zwakke karakter kon hij niet
voldoen aan het gestelde ideaal van boer, echtgenoot en vader-zijn. Het minderwaardigheids
gevoel dat toen ontstond,wekte een streven
naar vereffening, compensatie en manifesteerde zich tenslotte in een geldingsdrang. Hoe
sterker het gevoel van minderwaardigheid, hoe
sterker het streven naar superioriteit. Cornelis
Otterspoor had geen middelen tot werkelijke
compensatie. Hij vluchtte in een
schijnwerkelijkheid. Door zijn omgeving te
imponeren of te tiranniseren, beleefde hij een
irreëel gevoel van meerwaardigheid. Daarmee
werd de basis gelegd voor een geestesziekte,
op grond waarvan in onze tegenwoordige tijd
geadviseerd zou zijn hem een TBS met
dwangverpleging op te leggen. Voor zijn
stiefdochter en slachtoffer Maria Jans van
Schayck betekent zijn dood een kennelijke
bevrijding, want zij treedt op 28 oktober 1700
eindelijk in het huwelijk en wel met haar
dorpsgenoot Jan Thomasse van Oostrom.
Noten
1. RAU RA inv.39-1 nr.99-9 fol.138. Crim. Sententies Hof
van Utrecht.
2. RAU RA inv.49 nr.930. Het huwelijk vindt plaats voor het
gerecht van het Nedereind van Jutphaas (27 nov. 1688)
hetgeen impliceert, dat beiden katholiek waren.
3. Haar oudste Zoon uit haar eerste huwelijk heet Herbert van
Schayck, hetgeen er op zou kunnen duiden, dat Neeltje
Comelis van Werkhoven weduwe was van de Jan Herberts
van Schayck, welke ca. 1680 te Schonouwen overleed.
Deze Jan Herberts van Schayck was in 1654 gehuwd met
Sijgje Huyberts van der Aa. Van hem zijn twee kinderen
bekend, te weten: Arie en Ellis Jansen van Schayck.
4. Vgl. noot 4 d.d. l maart 1686.
5. Vgl. noot 4 d.d. 22 december 1700, waarin verwezen
wordt naar een boedelscheiding, welke op 24 sept.
1692 voor notaris Johan Van Aelst zou zijn verleden,
welke akte overigens niet in de protocollen van deze
notaris werd aangetroffen.
6. Vgl. noot 1 alsmede RAU Nots.
Gerard Bredie d.d. 18 maart en 13 oct. 1695.
7. RAU Nots Gerard Bredie d.d. 4 febr. 1694.
8. Idem d.d. 26 febr. 1697.

Gelet op het voorgaande kunnen we stellen, dat
Cornelis Otterspoor zich in een relatief korte
periode ontwikkelde tot een agressor en onberekenbaar tiran.
De grenzen van zijn geldingsdrang en het daarmee gepaard gaande geweld, bleef hij tot het
einde toe verleggen.
Vaak liggen diepe minderwaardigheidsgevoelens aan een dergelijke ontwikkeling ten
grondslag. Die gevoelens worden veelal in de
prilste jeugd reeds gevormd, wanneer een kind
zich klein en zwak voelt ten opzichte van de
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Van de redactie...

hadden Amsterdam van deze kant te bevaren,
werden verbodemd ........ In het midden van Februarij 1573 werd de Overtoom weggebroken
en geopend, waardoor de schepen op het Haarlemmermeer vrij in- en uitvoeren om des te gemakkelijker van hier het Spaansche leger voor
Haarlem te verzorgen;..........Overtoom (Aanden-) was vroeger eene uitspanning voor de
Amsterdammers, alwaar zij zich somtijds gingen verlustigen, om heerlijke baars en andere
visch te eten, die men hier gemeenlijk altijd levendig vindt. Ook wordt hier gedurende den
zomer, des Zondags in den vroegen morgen,
eene palingmarkt gehouden, welke nog bezocht
wordt door zekere volksklasse uit Amsterdam,
die er dikwijls een goed deel van haar daggeld
laat steken, om, zoogenaamd, het vrouwtje te
believen met een zootje, dat bij de thuiskomst
in den achtermiddag, reeds half door de zon gestoofd is.'

Cronyck de Geyn
apri1 1994

In
het
artikel
"Waarom begint het
jaar steeds op 1 januari?" is helaas een
storende fout geslopen.
Op pagina 32 wordt gesproken over het 600jarig bestaan van Het Gein. De rekenaars onder
u zullen inmiddels hebben begrepen, dat er
sprake is van het 700-jarig bestaan. Op pagina
35 van dezelfde uitgave is in het artikel
"Bladeren in..." een aantal zinnen weggevallen.
De omschrijving bij het kopje Overtoom
moet als volgt luiden:
'Overtoom (de), voorm. overslag, overhaal, of,
volgens eenen brief van Hertog Albrecht van
Beijeren van het jaar 1363, Overthoom, in Amstelland, prov. Noord-Holland, arr., kant. en 20
min. Z.W. van Amsterdam.
Deze Overtoom was een dam in de Schinkel,
die de doorvaart der groote vaartuigen naar en
uit het Haarlemmermeer geheel en al verhinderde. Mindere schuiten en pramen konden er
overgehaald worden, doch de meeste goederen
van eenige groote vaartuigen, die de vrijheid

Nieuwe leden
Mevr. L.J. van Kesteren, Sneekerveste 11,
Nieuwegein.
M. van Rooijen, Prinses Christinaplein 16,
IJsselstein.
Otto Pijpker.
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NIEUWE TENTOONSTELLINGEN IN HET MUSEUM
In ons museum, sinds februari getooid met de nieuwe naam "Historisch Museum Warsenhoeck", zijn enkele bijzonder interessante exposities in opbouw. Daarnaast exposeert Jaap
Vink, één van de leden van de Historische Kring, met zijn kunstwerken.
Binnenkort zullen de exposities met een officieel tintje worden geopend, maar u kunt nu al
gaan kijken: er is al veel te zien!
foto op ware grootte aanwezig zijn van de officiële stadsbrief uit 1295, waarin vermeld wordt,
dat aan Geyne door bisschop Jan van Zierik de
stadsrechten zijn verleend. De originele
stadsbrief wordt door het rijksarchief niet
uitgeleend. De documenten over Oudegein
komen allemaal uit het rijksarchief; het is
uniek materiaal uit de archieven van Oudegein,
dat nooit eerder tentoongesteld is.

Expositie "Charters"
Charters zijn met de hand geschreven, ondertekende en gezegelde documenten. Enkele jaren
geleden kon de Historische Kring Nieuwegein
met de hulp van het Nieuwegeinse bedrijfsleven een unieke serie verwerven. De inhoud van
deze charters handelt in veel gevallen over koop
en verkoop van gronden en panden, maar ook
betreft het overeenkomsten tussen adellijke
heren over bescherming van hun gebieden.
De charters zijn met steun van de gemeente
Nieuwegein fraai gerestaureerd en worden in
verband met klimatologische eisen bewaard in
het gemeentearchief van Nieuwegein. Voor
deze tentoonstelling zijn een aantal fraaie
exemplaren naar het museum getransporteerd
en daar met een beknopte uitleg tentoongesteld.

Jaap Vink
Jaap Vink is een gewaardeerd lid van onze archeologische werkgroep én van de groep die
het museum onderhoudt en bij de opbouw van
exposities helpt. Hij is nu 57 jaar. In 1980 ging
hij aan het schilderen en tekenen. Hij volgde
enkele opleidingen en maakte zich twee technieken eigen: houtskool tekenen en monotypeschilderen. Dit laatste is een techniek, waarbij
verf met de vingers op een glasplaat aangebracht wordt. Daarvan worden vervolgens drie
afdrukken gemaakt op papier. Doordat de intensiteit van de verf afneemt, zijn alle drie
schilderingen verschillend. In totaal exposeert
Jaap Vink 16 van zijn werken.

Expositie Oudegein
Andere charters en documenten hebben betrekking op de historie van het huis Oudegein.
Deze expositie moet gezien worden als een aanzet voor een grotere expositie in de loop van
volgend jaar, wanneer 'gevierd' kan worden, dat
Geyne (of Nieuwegein) 700 jaar geleden stadsrechten kreeg.
U krijgt een aardig beeld van de historie vanaf
ongeveer 1200. Bij deze expositie zal ook een

Piet Daalhuizen
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Uit het leven van Jan Jacob Ram,
van 1743-1746 drost van de Hooge Heerlijkheyt Vreeswijk
door Sandra Pierik, Jan van Egdom, Jonna Dommerholt
“De Lente.
De heerlijke lentetijd breekt weer aan.
Overal prijkt de aarde met veelkleurige bloemen.
Bomen krijgen hun gebladerte terug door de adem van de westenwind.
De velden pronken met vruchtbare lammeren.
Zelfs het bibberend musje, dat lang doodstil zat,
geniet nu h ij zijn gewone gesjilp kan laten horen.
De koeien, zwaar van uier, verlaten hun stallen
en de vette kudden smullen van het groene gras.
Ook het wollig schaap graast zijn favoriete kruid.
Wie zou niet graag in Lindes koele schaduw zitten
en zijn dagen slijten in weldadig buitenleven?
Dat is de rust, waar wij naar smachten en al diegenen
die zich geheel aan hun studies willen wijden.
Ginds dicteren de muzen haar schitterende verzen
en schenken de bekers vol
met water uit de bron van de dichtkunst. "

Deze lyrische 'pennevrucht' over de lente is afkomstig uit de - Latijnse - koker van mr. Jan
Jacob Ram, van 1743-1746 drost-casteleinthesaurier van de Hoge Heerlijkheid Vreeswijk.
Als telg van een oude en hoog in aanzien
staande Utrechtse regentenfamilie, volgde hij
het voetspoor van zijn vaderen en bekleedde hij
in zijn korte leven (1716-1758) tal van
bestuurs- en adviesfuncties.
Naast drost van Vreeswijk is hij ook burgemeester van Utrecht geweest, advocaat voor het
Hof, raad in de vroedschap en lid van de Staten
van Utrecht. 1)
In zijn bestuurlijke nevenfuncties was hij onder
andere administrateur van de 'Beyerscameren',
kapitein van de Compagnie `De Pekstokken',
regent van het Elisabethsgasthuis, bevelhebber
van het Heilige Geesthuis en curator van de
Utrechtse academie (nu universiteit).
Zijn drukke bezigheden beletten hem echter
niet zich met overgave te wijden aan de dichtkunst, die hij zowel in het Nederlands als in het
Latijn beoefende. 2)
Het behoorde in die dagen tot de opvoeding

van de zoons en dochters van welgestelden hen
te bekwamen in een of meer `schone consten'.
Men `deed' aan poëzie, de schilder- of tekenkunst. Men musiceerde en zong. Meisjes leerden de fijne handwerken, ontwierpen en borduurden patronen van bijbelse en allegorische
voorstellingen, en niet te vergeten, het familiewapen voor kussens, meubelbekleding en hun
uitzet.
Het was een aangenaam tijdverdrijf in een
eeuw, waarin de gezapigheid bezit nam van de
eens zo energieke Hollandse geest uit de eeuw
daarvoor. Men teerde voort op roem en rijkdom
van het voorgeslacht. De wetenschap handhaafde zich en breidde zich zelfs uit. Indien het
zelf beoefenen van de 'consten' niet lokte, dan
kon men nog altijd kunst verzamelen, boeken
of wetenschappelijk materiaal. Beschikte men
over een zeer ruime beurs dan was er nog meer
mogelijk.
Het Teylersmuseum te Haarlem, het oudste van
Nederland, geeft een goed beeld van de interesses en verzamelwoede van een vermogend en
ontwikkeld man, de zijde- en lakenhandelaar,
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Pieter Teyler van der Hulst.
De resultaten van de beoefening der kunsten
waren vaak niet onverdienstelijk, want er was
geld en vrije tijd genoeg om bij goede meesters in
de leer te gaan.
De leden van het geslacht Ram hielden zich

vooral bezig met de schilder- en dichtkunst. Een
gewassen pentekening van Tull en 't Waal,
vermoedelijk getekend in 1765 door Philips
Ram, een zoon van Jan Jacob Ram, is in de archieven terug te vinden.

(Rijksarchief Utrecht. Top. Atlas no. 2130).
_ 1 Gouverneurs huys
d'Utrechtsche watermolen
2 Cortegarde en brakken
23 Sluysdeur van onder den dijck
3 Het fort genaamt Geldenborg
24 Volmolen
4 Ge-palisadeerde dijck
25 Stadshuys of Drostz zijn woning en hof
6 De loopgraave van buiten deur naa de molen
26 Pastorij of
7 Gefortificeerde of doorgeslage molen en persmolen
27 Het school
8 Ge-palisadeerde wal langs de kolk
28 Verlaat of Gerechtshuys
9 Binnen brugh en wal in 't fort
29 Dreef naar het huys in de Wiers
10 Buiten wal daar aan
30 Dijck naar de Wiers
11 Uitgegrave borstwering langs de kolk
31 Dijck naar Schoonhoven
12 Buiten of eerste kolk
32 Heere plaats
13 Tweede kolk
33 Buiten gemaakte haven
14 De Rijn naa Utrecht
34 Het ................
15 Afgebrande kerk
35 Cortegaart
16 Omgeschoten en veranderde brugh
36 Klein schuitenveer
17 Draay boom .......37 Een gedeelte van de oude fortificatie en 18 Oost
kerk doorschoten en verbrand
20 ..................schuur en huys
Het overige was niet leesbaar en door den tijd 22 Volmolens
Gat waar door men gaat naa vergaan.
Plattegrond van Vreeswijk omstreeks 1600. Het huis van de drost is met een pijl aangegeven. (foto
uit Vreeswijk voorheen door J. G. M Boon).
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Een familie van bestuurders
De Amersfoortse burgemeester Philips Ram
Evertsz., geboren in 1475, kan men beschouwen als stamvader van het geslacht. Zijn zoon
Aert, de eerste telg van wie archivalia bewaard
zijn gebleven, treedt op als advocaat bij het Hof
van Utrecht.
Eén van zijn kinderen, Johan, had een aantal
functies in de stad Utrecht en is rentmeester van
de abdij van Oostbroek.
Zijn zoon Philips, een representant van de
derde generatie, had ook vele openbare ambten.
Deze zoon, gehuwd geweest met Anna Vosch
van Roelingswaart en later met Anna Strick,
zorgde voor een omvangrijke en gecompliceerde vierde generatie.
Uit zijn eerste huwelijk met Anna Vosch werd
een zoon, Johan, geboren. Deze, later aangeduid als `de oudere', vervulde zijn ambtelijke
loopbaan in Rotterdam.
De oudste zoon uit zijn tweede huwelijk met
Anna Strick, ook Johan genoemd, werd Johan
de jongere. Hij diende de stad Utrecht in de
hoedanigheid van lid van de vroedschap, lid
van de schepenbank en tussen 1659 en 1674
was hij thesaurier en drost van de Hoge Heerlijkheid Vreeswijk.
Zijn nakomelingen zetten de lijn van de
Utrechtse bestuurderen voort. Zijn kleinzonen
Arnoud en Jan Jacob gingen rechten studeren.
De eerste werd advocaat en Jan Jacob bekleedde in de loop van zijn leven een aantal belangrijke posten in het Utrechtse, waaronder
zijn drostschap te Vreeswijk.
Mr. Jan Jacob Ram studeerde rechten en promoveerde in Utrecht op 22-jarige leeftijd tot
meester in de rechten, zoals wij nu zouden zeggen. Hij was getrouwd met Catharina Maria
Ruever, die 11 jaar jonger was en hem 43 jaar
overleefde.
Eén van zijn kinderen was weer een Philips, die
in 1774 in de rechten afstudeerde; het Ancien
Régime, de Franse tijd en de `nieuwe orde'
overleefde en mede daardoor één van de belangrijkste en invloedrijkste telgen van het geslacht Ram werd. De Utrechtse Ramstraat is
naar hem vernoemd.

De Vreeswijkse tijd
De vele functies die Jan Jacob heeft bekleed
zijn hierboven al genoemd. De voor ons belangrijkste, zijn drostschap over de Hoge Heerlijkheid Vreeswijk, anders genaamd De Vaart,
lichten wij er uit.
Mr. Jan Jacob Ram werd, ingaande 12 oktober
1743, door de Utrechtse vroedschap aangesteld
tot drost-castelein-thesaurier van de Hoge
Heerlijkheid Vreeswijk. Een ambt dat gepacht
werd van de stad Utrecht. In 1677 kreeg de stad
Utrecht de Hoge Heerlijkheid Vreeswijk in volle
eigendom. Dit wilde niet zeggen dat het dorp
bij Utrecht werd `ingelijfd', wél dat de
Utrechtse stedelijke overheid de feitelijke
regeermacht bezat en er de rechtspraak
uitoefende. De drost of baljuw vertegenwoordigde de overheid, die zich op haar
beurt te houden had aan allerhande, door
`hogerhand' voorgeschreven, wettelijke regelingen en bepalingen.
Tot aan de vorige eeuw gingen bestuurlijke en
justitiële zaken hand in hand. Pas in de Napoleontische tijd werden ze gescheiden. De drost
moest lid zijn van het Utrechtse stadsbestuur,
maar te Vreeswijk wonen. Ter ondersteuning
van zijn justitiële taken diende de drost op
eigen kosten een justitiedienaar aan te stellen.
Dat roept in deze tijd verbazing op, maar het
ambt van drost, hoewel een erebaan, kende vele
vergoedingen. Een aandeel in de opgelegde
boeten en andere heffingen kwam hem
rechtmatig toe. Daaruit kon het loon voor een
justitiedienaar makkelijk betaald worden.
De bestuursfunctie die Jan Jacob in 1743 aanvaardde, betrof het toezicht houden op en het
beheer voeren over de Oude Sluis, inclusief het
financieel beheer en de justitiële zaken.
Slaan we de archieven van Vreeswijk er eens
op na dan bleken zijn taken velerlei te zijn. Zij
liepen uiteen van het beslechten van ruzies, het
laten beproeven van de brandspuit tot het
schouwen van lijken.
Uit het Resolutieboek van Vreeswijk (deel II),
dat het tijdperk 1674-1806 beslaat, krijgen we
een indruk van zijn justitiële werkzaamheden.
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28 oktober 1743
Eén van de eerste daden van de nieuwe drost.
Nadat hij ervan op de hoogte was gesteld, dat er
in Vreeswijk een brandspuit aanwezig was,
merkte hij op dat het nodig was deze te beproeven. Besloten werd dit te doen op dinsdag 31
oktober om twee uur voormiddags.
25 februari 1744
Besloten werd een extract (uittreksel) uit de
voorgaande resolutie aan de drost -die niet aanwezig is- te overhandigen. Verder zou hem
worden gevraagd het recht van het land jegens
Lourens de Fremerij (bakker) te handhaven, die
ondanks aflegging van de eed, betrapt was op
het smokkelen van anderhalve ton bier. 3)
In de zijlijn staat aangetekend, dat op last van
de drost deze regels uit het boek worden geschrapt.

26 februari 1744
Voor het gerecht was Lourens de Fremerij ontboden. Hem werd gevraagd of hij de boete
wilde betalen voor het door hem gesmokkelde
bier op 11 februari. Hij vroeg uitstel tot zes uur
in de avond en beloofde toen 100 gulden aan de
schout te zullen betalen. Het gerecht ging hiermee akkoord. Dit alles laat onverlet de actie
van de drost.
26 mei 1744
Handhaving van de openbare orde bij baldadigheid. De secretaris werd gelast een publikatie
op te stellen, waarbij het verboden werd het hek
en het slot aan het kerkhof te forceren, op een
boete van 25 gulden.
"Den Heere Drossaert en Gerechte van de
Hooge Heerlijkheijt Vreeswijk, anders genaemt

Vreeswijk omstreeks 1740.
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de Vaert, bevindende dat op versceijnde malen
het slot en hekken aen het kerkhof daer de
doode begraven worden, door moetwilligheijt
wort geforceert en gebrooken, hebben goetgevonden alle en ijgelijk wel scherpelijk te verbieden yet voors. slot of hekken te forceren,
breecken of beschadigen, op poene van 25 gulden ijder reijse als sulx geschiet te verbeuren
ten behoeve van de Heere drossaert, sullende de
aenbrengers naem gesecreteert worden schoon
hij medeplichtig was aan 't feijt." Actum in den
Gerechtshuijse aen de Vaert de 26 maij 1744.
11 februari 1745
Besloten werd om op donderdag 4 maart de gezamenlijke maaltijd van de leden van het gerecht te houden. De drost was zo goed geweest
voor zeevis te zorgen en de schout voor de
wijn, te weten een half anker Franse wijn,
twaalf flessen rode en acht flessen witte Moezelwijn, de laatste van de wijnkoper Egeling.
De onkosten van de maaltijd zouden gedekt
worden door de boeten uit de gerechtsbus.
12 augustus 1745
Het besluit viel, dat de weduwe Hoegé de helft
van de kosten zou betalen van de genezing van
de kwestuur aan het oog van het kind van Maaijke, begaan door het zoontje van de weduwe
Hoegé.
12 mei 1746
Op 12 mei was tegen de avond door Steven
Plink en de jongen van Ewijk in de Vaartse
Rijn, halverwege De Wiers, het dode lichaam
van een voldragen, pasgeboren kind ontdekt.
Dezelfde avond nog had het gerecht het lichaam aan de Rijn geschouwd. Steven Plink
had het lichaam daarheen gebracht.
De volgende dag had de drost het lichaam
nauwkeurig laten onderzoeken door de chirurgijn Jan Ewijk, die verklaarde dat het kind
geen uiterlijke kwetsuren had, maar dat het hem
duidelijk was, dat het kind was vermoord door
het indrukken van de hersenpan.
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13 mei 1746
's Avonds om negen uur werden Willem van
Hattum, oud 36 jaar en Hermke Cramer, oud
ongeveer 34 jaar, beiden wonend alhier en werkend als baggeraars van de stad in de Rijn, voor
het gerecht ontboden. Zij verklaarden, dat zij
op 13 mei 1746 tussen elf en twaalf uur 's morgens naast de boomgaard van Cornelis Sterk in
de sloot, die uitwatert langs het huis en de
boomgaard van de scheepstimmerwerf een
vlies of vel hadden gevonden, dat aan het vergaan was. In aanwezigheid van Jacobus Breij,
ook stadsarbeider, hadden zij dit vlies er uit gehaald en aan het gerecht laten zien. De drost
had Sweertje Stekelenburg, huisvrouw van
Cors Uijtman ontboden. Na bestudering verklaarde zij, dat het de nageboorte was van een
vrouw, waar een kind in was geweest. Ter staving van haar kennis in deze verklaarde zij, dat
zij niet alleen meerdere malen bij bevallingen
was geweest, maar dat zij ook meerdere keren
bij gebrek aan een vroedvrouw, die functie had
waargenomen.
7 oktober 1746
De schout van Kesteren werd gemachtigd om
voor Claes van Arkel, ten laste van het dorp,
een kruiwagen en een schop te laten maken.
In het Groot Utrechtse Placaatboek III staan de
instructies van de Kasteleyn tot Vreeswijk. 4)
Een willekeurige greep daaruit:
II Voorts zal den Kasteleyn gehouden zyn, tot
synen kosten, te versorgen ende te onderhouden alle de touwen en reepen, die tot het regeren en versekeren van alle de sluysdeuren en
verlaten nodig en dienstig zyn.
VII Den Kasteleyn zal gedogen, dat een yder
koopman zijn hout, planken, ende andere koopmanschappen, op het hoofd van de Gildenborch opsla, ende late beleggen, den tyd van
veertien dagen, sonder nochtans die krane te
beletten, soo die 't eeniger tyd mochte worden
herstelt ende ingevalle zy zulks langer laten
leggen, soo sullen zy gehouden zyn, hem daar-

voor te contenteren (betalen).

waarna ze herbenoemd konden worden. Voor
hun werk kregen ze geen salaris, maar vergoedingen voor verleende diensten. Het bestuur
werd bijgestaan door een secretaris. Diens taak
lag vooral op het administratieve vlak. Ook hij
ontving geen loon, maar verkreeg zijn
inkomsten uit vaste vergoedingen en ongeregelde baten, verkregen door wettige handelingen verbonden met zijn ambt.

XXV Ende zal ook van alle schepen, die een
uur voor Sonnen opgang, ende een uur na Sonnen ondergang, willen doorschutten, betaald
worden dubbel schutgeld, uytgesondert dat alle
d'ordinaris veerschepen, varende van deze Stad
op andere Steden en plaatsen, en vice versa, dewelke des morgens ende 's avonds een uur
meer tot schutten gegund wordt, niet meer als
enkelt schutgeld zullen verschuldigen.

De opvolger van mr. Jan Jacob Ram is mr. Philips Jacobus van Soestdijk van Cloon, aangesteld per 12 oktober 1946.

XXVI Den Kasteleyn zal gehouden zyn den
voorsz. sluyswachter wekelyks met twee gulden vier stuyvers te gageren, als na ouder gewoonte, sonder onderscheyt van vorst ofte ander weer, ende daarboven hem jaarlyks toevoegen voor turf en huyshuur, na discretie van hem
Kasteleyn, sonder dat de sluyswachter yet-wes
meer van de schippers, onder de naam van fooy
ofte anders, zal mogen eysschen ofte afvorderen.

Noten
1) In de 18e eeuw bestond het dagelijks bestuur van de stad
Utrecht uit drie leden, ook wel Gedeputeerde Staten
genoemd.
le lid: De geestelijkheid (de vijf kapittels van Utrecht met
aan het hoofd de bisschop). 2e lid: De leden van de
ridderschap (vereist waren een riddermatige afkomst en
bewoning van een ridderhofstad of kasteel).
3e lid: een vertegenwoordiging van aanzienlijke Utrechtse
burgers, de regenten:
a) de Oudermannen (Gildenlieden).
b) De raeden (de vroedschap, waaronder
een gekozen burgemeester).
c) Schepenen (onder wie ook een
gekozen burgemeester).

Bestuur van Vreeswijk ten tijde van Jan
Jacob Ram
Mr. J.J. Ram was, als drost-casteleijn-thesaurier
de belangrijkste bestuursfunctionaris van
Vreeswijk. Het bestuur bestond verder uit de
schout, de schepenen en de buurmeesters. De
eindverantwoordelijkheid voor hun doen en laten droeg echter de drost.
De schout zag toe op een goede uitvoering van
de lagere rechtspraak. Verder hield hij toezicht
op de naleving van verordeningen en bepalingen en op de inning van belastingen en bijzondere heffingen.
Ook hij pachtte zijn ambt door recognitie
(heffing voor het gebruik van rechten) aan de
stad Utrecht te betalen. De schepenen waren
`manusjes van alles'. Zij hadden geen vast omschreven taak, maar konden voor allerlei ondersteunende werkzaamheden op het wettelijke en
bestuurlijke vlak ingezet worden. De
buurmeesters droegen zorg voor de dagelijkse
boekhouding van het dorp en beheerden de
geldmiddelen. De schepenen en de buurmeesters kregen een aanstelling voor een jaar,

2) Sandra Pierik vertaalde het openingsgedicht uit het Latijn.
3) Om het beroep van bakker te mogen uitoefenen, moest
men jaarlijks aan het dorpsbestuur een vastgestelde
pachtsom betalen en het brood diende te voldoen aan
bepaalde kwaliteitseisen. In 1692 was al verordonneerd,
dat de bakkers voortaan gemerkt brood moesten verkopen.
Die merken dienden gedeponeerd te worden bij het
gerecht. In 1716 werd besloten dat "weyten ende
roggenbrood" alleen op het gewicht van 3 of 6 pond
gebakken mochten worden. Twee schepenen zouden hierop
toezien. Bakker Lourens de Fremerij voldeed niet aan de
gestelde eisen; veel klachten over zijn brood kwamen
binnen. Het dorpsbestuur verlengde met tegenzin zijn
jaarcontract. Toen Lourens als tapper ook nog eens zijn
boekje te buiten ging, was de maat vol en kreeg hij een
fikse boete opgelegd.
4) In de archivalia worden de spellingen castelein en kasteleyn
naast elkaar gebruikt.
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Bronnen:
- De Resolutieboeken van Vreeswijk 1674-1806, deel 1.
(speurwerk: Sandra Pierik en Jan van Egdom).
- Vreeswijk voorheen; J.G.M. Boon. Gemeente Nieuwegein 1974.

- Schets van de Nederlandse Letterkunde, De Vooys en
Stuiveling, Wolters, 1966.
- Groot Museumboek, Meulenhoff/Landshoff, 1980.
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Bladeren in...
door J. Dommerholt
Het Aardrijkskundig Woordenboek deel 9, P en
R, van A.J. van der Aa. (1846).
y
`Pampus (het), ondiep vaarwater in de Zuiderzee, prov. Noord-Holland, loopende uit het IJ,
in eene noordoostelijke strekking naar de Zuiderzee, tusschen de zandgronden tegen den
Waterlandsche-zeedijk en het Muiderzand
door, met eene diepte van tenminste 9 1/2 voeten of vier ellen, waarover de groote schepen,
van of naar Amsterdam willende, vroeger, door
zekere scheepsligters, kameelen genaamd, geligt werden, tenzij zij verkozen een gedeelte
hunner lading in kleine vaartuigen over te schepen of een hoog getijde af te wachten. Nadat
echter het Groot-Noordhollandschekanaal, van
tegenover Amsterdam naar het Nieuwe-diep
gegraven is, wordt de weg over het IJ door
geene groote zeeschepen meer genomen.'
'Philosofenpad, bekende aangename wandelweg in het Rijk-van-Nijmegen, prov. Gelderland, 3/4 u. Z.O. van Nijmegen, nabij het geh.
Bergendaal, van waar hij van de hoogte des
Hunnenbergs naar beneden slingert. Deze weg
is beschaduwd door dennen- en berkenboschjes
en andere plantsoenen, afgewisseld met korenvelden en weiden en ingesloten door hoogten,
terwijl men van verre de Waal en den Rijn door
de vlakte ziet kronkelen.'
'Rijnestein, voortijds Jutphaas geheeten,
voorm. adell.h. in het Nederkwartier der prov.
Utrecht, arr. en 1 u. Z. ten W. van Utrecht, kant.
en 1 u. O.Z.O. van IJsselstein, gem. en 1/2 u.
W. van Jutphaas.
Dit h., hetwelk leenroerig was aan het huis van
Vianen, werd door de Staten van Utrecht, in het
jaar 1536, voor eene riddermatige hofstad erkend, toen Jan van Renesse van Baar er bezitter
van was...
Het huis, hetwelk nu gesloopt is, vertoonde
zich als een zwaar en oud gebouw, liggende in

eenen ruimen vijver. Thans bestaat het uit een
klein vierkant gebouw, overblijfsel van het
vroegere kasteel, en dient tot daghuurderswoning Het beslaat, met de daartoe behoorende
gronden, eene oppervlakte van 2 bund. 29 r. 80
v. ell. en wordt thans in eigendom bezeten door
den Graaf van Heide.'
'Rijnzicht of Rhijnzicht, voorm. buiten in het
Nederkwartier der prov. Utrecht, arr. en 1 u. Z.
en W. van Utrecht, kant. en 1 u. O.N.O. van
IJsselstein, gem. en 40 min. N.O. van Jutphaas.
Dit voorm. buit. beslaande met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 12
bund. 16 v. r. 60 v. ell., wordt thans in eigendom bezeten en bewoond door H, de Wit, en is
ingerigt tot een koffij-, thee-, wijn- en roomhuis.'
`Rotterdam, arr., prov. Zuid-Holland.
Dit arr. bevat het voorin. balj. van Schieland, de
Crimpenrewaard, eenige kleinere heerlijkheden
omstreeks Gouda enz. Men telt er zeven kantons, zijnde Rotterdam no. 1, Rotterdam no. 2,
Vlaardingen, Schiedam, Hillegersberg, Gouda
en Schoonhoven, beslaande eene oppervlakte
van 57,557 bund. 75 v. r. 67. v. ell., waaronder
54.907 bund. 19 v. r. ell. belastbaar land. Men
telt er 24.109 h., bewoond door 37,203 huisgez.
uitmakende eene bevolking van 166,400 inw.,
die meest in de landbouw en koophandel hun
bestaan hebben.'
`Rotterdam (het eerste kanton der stad)...
telt 4061 h. bewoond door 9000 huisgez. uitmakende eene bevolking van ruim 40.800 inw.
die meest in de koophandel hun bestaan hebben.'
`Rotterdam (het tweede kanton der stad)....
telt 4450 h. bewoond door 10.193 huisgez. uitmakende eene bevolking van ongeveer 44.700
inw., die zich meest op de koophandel toeleggen.'
(Het eerste kanton betrof het westelijk deel van
de stad, richting Schiedam; het tweede kanton
het oostelijk deel, richting Schoonhoven.
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De verklaring bij Rotterdam beslaat bijna 61
bladzijden. Aan de orde komen onder andere de
kerkelijke ringen en -genootschappen, handel
en nijverheid, de havens als zee- en doorvoerhavens, planologie, belangrijke gebouwen en
personen, maatschappelijke groeperingen,
rechtspraak door schout en schepenen en belegeringen.

volkt geweest zijn, zo leest men althans in de
resolutie van de Staten van Stad en Lande van
den 27 Juny 1617, dat de Schoolmeester op
Rottumeroog f 100,- 's jaars aan tractement genoot.... Het bestaan van dit eiland is van belang
voor bescherming van de vasten wal. Voor de
schepen, welke hier stranden, dient het niet onbewoond te zijn. Daarom wordt de dus genoemde Voogd bezoldigd om er te wonen. Hij
ontvangt 400 gulden 's jaars en heeft een goed
huis (met een plat dak als uitkijkpost), twee
paarden, de eijeren enz... Als het slecht weder
is, moeten zij aanhoudend uitzien of er schepen
stranden, en wanneer dit plaats heeft, rijden zij
er dadelijk met de wagen of zeilen er met het
schip of ene boot naar toe, om te redden wat
mogelijk is. De Voogd bekomt voor bergloon
een zeker bedrag van de waarde, berekend naar
de werkzaamheden die bij de berging plaats
hebben....
In den zomer komen eene enkele reis wel eens
studenten uit Groningen of andere reizigers uit
vermaak dit eiland bezoeken. Men geeft den
bezoeker meestal zeer goede aardappelen,
welke men op het eiland teelt, zakkoek, wel
voorzien van eijeren, en warm spek. Als men
goede eetlust heeft, na eenen zeetogt, verlangt
men niet veel meer.

'Rottumeroog, eil., in de Wadden tot de prov.
Groningen behorende, arr. en 8 u. N.W. van
Appingedam, kant. en 5 u. N. van Onderdendam, gem. en 3 1/2 u. N. van Warffum, en 2 1/4
u. N. van de Noord-polder-zijl, of, meer juist,
zestien duizend ellen van de toren van Warffum.
Dit eiland zal ander half uur in den omtrek hebben, en wordt nog door eenige duinen beschermd. Aan de oostzijde wint het wel iets,
doch daarentegen verliest het sterker aan de
westzijde, en moet tegen den slag des waters
door het aanpooten van helm of zogenaamd
rietgewas tot behoud en vermeerdering der duinen beschermd worden.
In vorige tijden behoorde het voor tweederde
aan het klooster te Rottum, en voor een derde
aan Oldeklooster in de Marne. In het begin der
zeventiende eeuw moet dit eiland zeer goed be
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VOOR U
GELEZEN IN...
De Utrechtsche cou
rant van 1806: juli 2:
Op den Huize PLET
TENBURG, te JUT
PHAAS, een uur van
de Stad Utrecht, zal op
Woensdag den 27.
Augustus 1806, en volgende dagen, verkogt
worden: HET FRAAYE KABINET VAN NATURALIEN, nagelaten door wylen den Hoog
Wel Gebooren Heere Mr. PIETER DE MALAPERT, Heere van Jutphaas, Ec. Ec., bestaande
in eene aanzienlyke menigte OPGEZETTE
VOGELEN, In- en Uitlandsche Kapellen, Torren, Ec., Slangen en andere Gediertens in Liquor; Hoorens en Schulpen, eenige Mineralen
en Rariteiten, ALLES ZEER WEL GECONDITIONEERD.____ Waar van de Catalogus te
bekomen is, te UTRECHT by B. WILD en J.
ALTHEER; te Amsterdam by P. den Hengst;
Rotterdam D. Vis; Dordrecht P. van Braam; 's
Hage de Erven J. van Cleef; Leyden J. van
Thoir; Delft de Wed. J. de Groot en Zoon;
Haarlem Loosjes; Hoorn L. Vermande en
Zoon; Gouda Verblauw; Nymegen J. Haspels;
Arnhem J.H. Moeleman Junior; Zutphen
Thieme; Harderwyk J. van Kasteel; Schiedam
Poolman; Middelburg S. van Benthem; Deventer Karssenbergh; Zwolle F. Clement;
Leeuwarden G.M. Cahais; Franeker D. Romar;
Groningen J. Oomkens; Breda W. van Bergen;
Bommel J. Noman en 's Bosch J.H. Palier en
Zoon.
1806: augustus 11:
PUBLIEQUE VERKOPINGE, op Dingsdag
den Tweeden September 1806, op de Buitenplaats Plettenburgh, in het Overeinde van Jutphaas, van een zeer schoone jonge ORANJERY, bestaande in Oranje- Citroen- en
Pompelmoes-Boomen, mitsgaders Lauriere,
Merte Granaat en Hulstboomen; een zeer
schoone groote bonten Amerikaansche Aloe,
en een meenigte Potgewassen.
1806: augustus 13:

Daar het den Almagtigen God behaagd heeft,
heden avond omstreeks 10 uuren, onzen waarden Vriend; den Eerwaarden Heer ALEXANDER NOEY, Roomsch Priester en Pastoor alhier, op het onverwagtst, tot zich te roepen,
geeven wy daar van by deeze kennis aan Naastbestaanden en Vrienden, met verzoek van Brieven van Condoleantie verschoond te blyven.
JUTPHAAS W. SMIETS, R.C pr. den 9
augustus 1806 JAN HENDk. MOSCH
als Executeuren.
1806: september 5:
UIT DE HAND TE KOOP, een binnen weinig
Jaaren voor het meest nieuw getimmerd HUIS,
voorzien van twee Beneden Voor- en twee dito
Bovenkamers en Kleerzolder, hebbende een
aangenaam Uitzicht, als meede een Agter Keuken en twee Slaapkamertjes daar boven,
staande in den Dorpe Jutphaas, over de Koepel
en Buitenplaats Rynhuysen, aan den Vaartschen Rhyn. Te bevragen by den Metselaar J.
DE LEUR, te Jutphaas.
1806: september 22:
Men zal op Maandag den 29. September 1806,
op den Huize PLETTENBURG te Jutphaas,
publicq aan den meestbiedende Verkoopen:
Een nette en zindelyke INBOEDEL, bestaande
in Cabinetten, Bureaux, Spiegels, Mahonyhoute en andere Tafels, Stoelen, Ledikanten,
Pavilioenen, extra goede Bedden met derzelver
Toebehooren, Chitse, Catoene en andere Dekens, Glas en andere Gordynen, Porcelein,
Glas, Aardewerk, Kooper en Tin, Goud.
1814: april 15:
VERKOOPING OP REGTERLYK GEZAG.
Provisioneele Veiling bij opslag van de nabeschreve HUIZINGE en WONINGEN, staande
in de Gemeente van Jutphaas. Op Maandag den
25. April 1814 des namiddags ten 4 uren, zal
men ten Huize van Samuel Hulsteyn, Kastelein
in den Dorpe Jutphaas, publiek, bij ophooging,
Veilen, en 14 dagen daar na, den 9. Mei 1814
finaal Verkoopen:
No. 1. Een HUIZINGE, of wel twee HUIZEN
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onder een Dak, No. 18 en 19, met een fraaije
Tuin daar agter staande en gelegen in het midden van het Dorp Jutphaas, aan den nieuwen
Straatweg, hebbende een vrolijk uitzigt op denzelven en den Vaartschen Rhijn, belend Zuidwaards Samuel Hakkert, en Noordwaarts en
Molensteeg; kunnende dit Perceel dadelijk na
de Definitive Toewijzing worden aanvaard. Dit
Perceel is door zaakkundige geschat op eene
Somma van f 1400,-.
No. 2. Drie WONINGEN onder een Dak, alle
gemerkt No. 20, staande naast het voorgaande
Perceel, in de Molensteeg voornoemd, belend
aan de eene zijde de Metselaar Jan de Leur, en
aan de andere zijde het stukje Land hier na omschreven; ___ wordende deze Woningen
respectievelijk in hure gebruikt om f 22,- in het
Jaar. Deze Percelen zijn te samen geschat op
eene Somma van f 300,-.
No. 3. Een stukje GROND met een SCHUUR
daar op staande, mitsgaders den eigendom aan
een stukje Grond, waar op een Schuur staat, aan
Jan de Leur behoorende, belend aan de eene
zijde de Woninge onder No. 2, vermeld en aan
de andere zijde een Scheisloot, behoorende tot
de Goederen van de voormalige Duitsche Orde:
aan den grond waarop de Schuur staat, heeft
Jan de Leur hure tot Mei 1834, om eenen Gulden in het Jaar. Dit Perceel zal met No. 2. te
zamen in eene Koop worden geveild en verkogt
en is getaxeerd op de Somma van f 30,Deze
Huizinge en Woningen behooren tot de
Nalatenschap van Wijlen Jufvrouw Trijntje
Vos in leven Weduwe Hendrik van Hulsteijn,

en zal deze veiling en verkoop geschieden ingevolge Vonnis van de Regtbank van Eersten
Aanleg, zittende te Utrecht, van den een en
twintigsten Maart 1814, geregistreerd te
Utrecht den 25. Maart daaraanvolgende door
den Ontvanger RAM, tegen het regt van vijf
Guldens elf Stuivers, de verhooging daaronder
begrepen, en ten verzoeke van de meerderjarige
Erfgenamen van voornoemde Trijntje Vos,
Weduwe Hendrik van Hulsteyn, mitsgaders
van den Heer Willem Jan Paling, als Vader en
legale Voogd over deszelfs minderjarige Zoon
Petrus Johannes Paling, in tegenwoordigheid
van den Heer Hendrik van Hulsteyn, toeziende
Voogd over denzelven minderjarige, en eindelijk ten verzoeke van den heer DANIEL ROTHER, openbaar Notaris te Utrecht als bij welgemelde Regtbank gecommitteerd, om de absente Mede-Erfgenamen te vertegenwoordigen,
ten overstaan van CORNELIS JOHANNES
NAGTGLAS, openbaar Notaris te Utrecht en
aldaar wonende op de Nieuwe Gragt, bij de
Zuilestraat, Wijk A. No. 835, als bij welgemeld
Vonnis tot dezen Verkoop gecommitteerd. Liggende Bewijzen van Eigendom en de Memorie
van Lasten ten Kantore van gemelden Notaris
ter Visie en Examinatie;_____ mitgaders een
Kopie dier Memorie ten Kantore van den Notaris DANIEL ROTHER, in de Hamburgerstraat
te Utrecht. De voorschreve Perceelen kunnen
Vrijdag en Zaturdag, den 22. en 23. April, des
morgens van 9 tot 12, en des namiddags van 2
tot 5 uuren, door een ieglijk worden bezichtigd.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE RIDDERHOFSTAD "RIJNESTEIN"
door G. de Waard
Voorwoord
De wetenswaardigheden betreffende het huis Rijnestein zoals in het hiervolgende artikel beschreven, zijn in vele opzichten gelijk aan dat van veel adellijke huizen. Het onderscheidt zich
echter van andere, omdat het bekend heeft gestaan onder verschillende namen.
Voor zover te achterhalen, is het ook het oudste huis dat op grond van de voormalige gemeente Jutphaas heeft gestaan.

van het huis is geweest.
Deze Dirk van Jutfaes komen we tegen in diverse oorkondes en aktes uit de 12e eeuw.
Dirk van Jutfaes is óók de oudst bekende ambachtsheer van Jutphaas.. Als ondertekenaar
van een oorkonde uit 1165 van keizer Frederik
en in zijn functie als ambachtsheer, mag men
aannemen dat het een persoon van aanzien was.
Het geslacht "Van Jutfaes" bezat het huis tot
in de 13e eeuw als een "Stichts leen" van de
bisschop van Utrecht.
Toen echter onder gezag van bisschop Jan van
Nassau (1267-1291) diverse Stichtse lenen

Huis van Jutfaes
In het jaar 1355 wordt voor het eerst melding
gemaakt van het huis Rijnestein, gelegen in het
Nedereind van Jutphaas.
Het huis zelf moet van veel oudere datum zijn
en stond bekend onder de naam "Huis van Jutfaes".
Zelfs onder de naam "De Nes" is het vermeld.
Men vermoedt dat het huis de naam "Jutfaes"
heeft gekregen door de eigenaar/bewoners van
het geslacht "Van Jutfaes".
In de 12e eeuw is er ene Dirk van Jutfaes, die
naar alle waarschijnlijkheid de oudste bewoner

we-

a

Het huis Rijnestein in het Nedereind van Jutphaas, anno 1730. Tekening
van Anth. Grolnian naar een voorbeeld van Jan de Beyer,
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gens geldgebrek van de hand werden gedaan,
behoorde daar ook het huis van Jutfaes onder.
Door verandering van eigenaar vertrok het geslacht "Van Jutfaes" naar een door hen nieuw
gebouwd huis aan de Rijn (lees Vaartserijn) en
noemde het "Huis ten Rijn of Rijnhuysen".
Nieuwe eigenaar van het huis Jutfaes werd de
"Heer van Vianen", Zweder van Bosichem. Zo
komen we in 1287 Alardus van Bosichem tegen
als eigenaar van het huis Jutfaes, het latere
Rijnestein. Het is een zoon van de eerder
genoemde Zweder van Bosichem. Tot ver in de
17e eeuw is het huis leenroerig geweest aan
Vianen en gedurende deze periode noemden
deze heren van Vianen zich ook de
ambachtsheer van het Nedereind van Jutphaas.
In de 14e eeuw komen we ene Evert van Rijn
tegen als bewoner en eigenaar van het huis Jutphaas.

Rijnestein
Een zoon van Evert van Rijn, Gerrit, erft het
huis van zijn vader en hij is degene die het huis
een andere naam geeft.
Hij koppelt de familienaam "Rijn" aan zijn
huis en noemt het "Rijnestein". Zo is het huis
Rijnestein in de loop der eeuwen, door diverse
kunstenaars door middel van kopergravures,
schilderijen en tekeningen vereeuwigd.
Veel afbeeldingen vertonen ook grote verschillen, terwijl het toch om hetzelfde huis gaat.
Deze verschillen in afbeelding hebben te maken met het feit, dat het huis vele malen doelwit
is geweest van strijdende partijen, oorlogsgeweld of gewoon naijver. Zo werd het huis in
1396 door een geschil tussen bisschop Frederik
van Blankenheim en

Kaart der landen van IJsselstein en het Gein. Steendruk uit 1867 door P. W. v.d. Wever boekverkoper te Utrecht. Op de
kaart is de Rijnesteinseweg goed te volgen.
De Rijnestijnsesteeg sluit te IJsselstein aan op de Poortdijk en aan de andere zijde op de Taetschedijk naar de voormalige
gemeente Oudenrijn.
Ook de plaats waar "de Poort " stond, is op deze kaart aangegeven.
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Gerrit van Rijn door toedoen van de eerste belegerd en tot de grond toe gesloopt. Gerrit van
Rijn laat daarna op de oude fundamenten een
nieuw huis bouwen. In 1400 neemt Gerrit van
Rijn die "Hollandsgezind" is, deel aan de strijd
tegen de Friezen. Deze Gerrit overlijdt in
1420 na een leven vol strijd en geweld.
Het huis Rijnestein wordt vermaakt aan zijn
zoon Evert. Deze Evert van Rijn is tweemaal
gehuwd geweest.
Uit zijn eerste huwelijk met Catharina van
Coebel heeft hij één zoon, Dirk genaamd.
Doch moeder en zoon komen door onbekende
oorzaak om het leven, waardoor Erik voor de
tweede maal in de echt verbonden wordt met
jonkvrouwe N. van der Pol. Uit deze
echtverbintenis worden twee dochters
geboren: Agnes en Dorff.
Als Evert in 1439 komt te overlijden, ontstaat
er tussen zijn beide dochters strijd over de
vraag wie aanspraak mag maken op het huis
Rijnestein en het daarbij behorende landgoed.
De twist tussen de zusters blijkt nogal hoog op
te lopen, want beiden laten zich met hun huis
belenen.
Maar deze toestand heeft niet lang geduurd,
want voordat het jaar 1440 om was, bleek dat
zus Agnes haar aanspraken op Rijnestein heeft
laten varen en zus Dorff eigenaresse is geworden van Rijnestein. Deze Dorff van Rijn was
gehuwd met Wouter van Mathenesse. Een
zoon van dit echtpaar, Adriaan, wordt in 1450
eigenaar van het huis.
Adriaan doet het al in 1469 van de hand en
verkoopt het aan zijn oom Johan van Renesse
van Baer, die is gehuwd met de zuster van zijn
moeder, Agnes van Rijn.
Tante Agnes geeft daarop als tegenprestatie
Adriaan een "bekwaam stuk grond",
gelegen ten "suyde van de nedereindse
santwegh", waarop Adriaan van Mathenesse
zijn huis genaamd "De Battau" laat bouwen.
Johan van Renesse van Baer, is Hoeksgezind
en wordt in 1479 door toedoen van bisschop
David van Bourgondië in de kerkelijke ban gedaan.
In 1481 ziet Johan zijn huis Rijnestein in vlam

men opgaan door toedoen van Joost Lalaing
(stadhouder van Holland) die de Utrechtse
kerkvorst te hulp is geschoten tegen de "Hoekse" stad.
Johan laat het huis weer opbouwen en woont
op Rijnestein, totdat hij in 1518 op hoge
leeftijd komt te overlijden en naast de kerk
op het Kerkveld wordt begraven. Op 24 juni
1522 wordt een zoon van de overleden Johan
van Renesse van Baer, óók Johan genaamd,
met het huis beleend. Deze ziet zijn huis in
1528 door Gelderse troepen belegerd en na
enige strijd gesloopt worden; wat rest wordt in
brand gestoken.
Ook deze Johan van Renesse van Baer laat het
huis weer opbouwen en als het klaar is, voldoet
het aan de eisen die men stelt aan een zogenaamde Ridderhofstad.
Johan van Renesse van Baer wordt in 1531 in
de ridderschap van Utrecht beschreven. Een
jaar later komt hij te overlijden en wordt net als
zijn vader op het Kerkveld begraven. Weer
wordt het huis Rijnestein beleend aan een zoon
uit dit geslacht, ook weer Johan genaamd. Ook
hij staat beschreven in de ridderschap van
Utrecht en hij ziet in 1536 zijn nog nieuwe huis
Rijnestein verheven worden tot ridderhofstad.
Hij noemt zich vanaf dat moment heer van Rijnestein en Jutphaas. In 1562 nog vóór zijn
dood, gaat de ridderhofstad over van vader op
zoon.
Het wordt misschien verwarrend, maar óók dat
is weer een Johan van Renesse van Baer, met
als bijnaam "de jonge". Blijkbaar had men er
vroeger ook al moeite mee deze mannen uit elkaar te houden.
In het jaar "onses Here" (1598) is Jacob van
Renesse, een zoon van Johan de Jonge, eigenaar geworden van de ridderhofstad Rijnestein.
Als hij in 1605 te Middelburg overlijdt, besluit
zijn weduwe, die achter blijft met zeven kinderen, zich in Utrecht te gaan vestigen. Deze Jacob van Renesse van Baer woont dus niet zelf
meer op de hofstad, maar verhuurt die. In 1606
verkoopt de weduwe van Jacob de ridderhofstad aan haar schoonzuster, ofwel de
zuster van Jacob, Agnes genaamd. Deze Agnes
is in de echt verbonden met heer
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Anthony van Utenhove.
Anthony van Utenhove is kolonel, gouverneur
van Ostende, Emmerik, Doesburg en Zutphen,
in de periode, dat deze steden in handen zijn
van prins Maurits. Anthony van Utenhove
overlijdt op 2 december 1625 te Utrecht.
In 1626 wordt een broer van Anthony, Carel
van Utenhove, met het huis Rijnestein beleend.
Hij is extra-ordinaris raad in de hove van
Utrecht en extra-ordinaris ambassadeur bij de
koning van Engeland. Ook is hij ridder van de
Duitse Orde, balije Utrecht.
Als hij in 1641 sterft, dragen de voogden zijn
onmondige kinderen het huis op aan Ansem
Bol van Hamersveld, kanunnik ten Dom en
hoofdschout van Utrecht.
Na zijn dood in 1661 wordt de ridderhofstad
verkocht aan Jan de Casembrood, heer van
Willigen-Langerak en ter Moer. Deze Jan is een
Zeeuws edelman, die door zijn huwelijk met
Charlotte van Ledenburgh heer van WilligenLangerak is geworden.
Door zijn aankoop van Rijnestein denkt Jan de
Casembrood beschreven te worden in de

Utrechtse ridderschap. Dit lukt hem niet en
daardoor "gedegouteert wesende", tracht hij
baljuw van het stadje Veere te worden. De
sterk oranjegezinde burgemeester van Veere,
Maertens, ijvert zeer voor zijn kandidatuur.
Hij noemt hem "een van 5 à 6 tonnen gouts"
en deelt tot zijn aanbeveling mee, dat hij
"om hem in onse stadt aenghenaem te
maecken in redenen genegen (is) te aventuyren
drie duysent ponden vlaems (een grote
geldsom) en meer".Ook vertelt hij "dat Sijn
vrou seer caritative (weldadig) is, gewoon
synde tot Utregt duysent ryexsdaelders en meer
alle jaeren de armen te geven, daartoe deselve,
in dese stadt de armoe siende, niet minder sal
worden geanimeerd".
Al deze omkopingen mogen echter niet baten.
Amalia van Solms, voogdes van haar kleinzoon, de toenmalige stadhouder Willem III, die
markies van Veere is, benoemt een ander als
baljuw.
Na dit staaltje van 17e- eeuwse intriges gaan we
terug naar Jutphaas en Rijnestein.
In het kerkarchief vond ik een rekening, gericht

De kerk op het Kerkveld van Jutphaas, anno 1744; gesloopt in 1820. Naar een tekening van J. de Beyer.
In de 15e eeuw kreeg deze kerk na diverse verbouwingen de uiterlijke vorm, zoals op de tekening weergegeven. Naast deze kerk
zijn diverse telgen uit het geslacht "Van Baer" begraven.
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aan de heer van Rijnestein, waarin tot uitdrukking komt, dat na mondeling overleg, Balthasar
Blankebijl meester-metselaar, in opdracht van
de heer Van Rijnestein het hiervolgende zal
verrichten: "het afbreecken en weder nieuw
maecken van den voetbrug die legt over den
singel, en de hofstadt mit het voorplein verbindt".
Blankebijl en zijn knechten Cornelis en Peter
hebben negen mandagen werk om de oude brug
te slopen; salariskosten 10 gulden en 12
stuyvers.
Bij de nieuwbouw van de brug worden gebruikt
2500 backsteenklinckers, welke kosten 10 gulden en 10 stuyvers per 1000 stucks incl. vragtkosten.
Nodig zijn "ses tonnen sement en 12 sacken
kalick, nog 300 IJsselsteenklinckers en 4
schuyten sant.
Er worden verder nog geleverd 2070 grauwe
steenen en nog eens 2000 backsteenklinckers.
Het hele werk, slopen, materiaal en salaris kosten de heer Van Rijnestein 335 gulden en 14
stuyvers".

Of Jan van Casembrood zelf op Rijnestein heeft
gewoond of diens familie, is niet te achterhalen.
Het vermoeden bestaat, dat hij het huis en de
daarbij behorende landerijen verpacht. Zo laat
in 1665 de kerkeraad van Jutphaas de Staten
van Utrecht berichten, dat "op den huyse
Reynesteyn een roommispriester syn verblyf
en woonplaats nemen sal".
Op Willibrordusdag 1677 worden de katholieken op het huis Rijnestein op heterdaad betrapt,
terwijl zij in het geheim een mis bijwonen.
Deze inval vindt plaats onder leiding van de
schout van Jutphaas, Joost van den Enden.
Ondanks deze geslaagde inval blijft men er geheim kerkdiensten houden voor de katholieken,
die de moederkerk trouw zijn gebleven.
Deze diensten worden gehouden op huize Vronestein, Heemstede en Rijnestein. Rijnestein
blijft nog lange tijd in het bezit van het geslacht
Casembrood.
Leonard, de tweede zoon van Jan, wordt in
1681 eigenaar van Reinesteyn en zijn oudste
zoon, Jan Louis de Casembrood, wordt in 1720

Het huis "De Battau " ook wel "Ter baan " genoemd, getekend door Jhr.. J. de Geer naar een ouder voorbeeld. Adriaan van
Mathenesse heeft het huis laten bouwen. Op 9 april 1644 wordt dit huis door de ridderschap van Utrecht als ridderhofstad
erkend.
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delscheiding van zijn vader de ridderhofstad
Rijnestein. Hij is gehuwd met Anna Sophia
Dorothea, rijksgravin van Heiden Hompesch.
Het huis zal inmiddels zijn sporen van ouderdom en verval wel vertonen, want Sigismund
Jaques heeft geen geld over voor een omvangrijke restauratie of opknapbeurt. Hij laat het
oude huis Rijnestein slopen. Zoals
gebruikelijk wordt van de sloop datgene
meegenomen wat bruikbaar is en met de
overblijfselen wordt de gracht gedempt en
daarna met grond afgedekt.
Wannéér en in welk jaar het huis gesloopt is,
blijkt
moeilijk
te
achterhalen:
het
vermoeden bestaat dat het is geweest in de
jaren 60 van de vorige eeuw.
Het enige dat blijft staan, is de
toegangspoort, opgetrokken uit zwaar
metselwerk.
Deze poort heeft nog tot 1890 als een soort
symbool van een vervallen grootheid staan
prijken over de vanouds bekende "Rijnesteinsesteeg" maar wordt dan in verband met
instortingsgevaar gesloopt.
De bij de ridderhofstad behorende landerijen
en hofstede worden in kavels verkocht.
Een deel van het land plus boerenhofstee gaat
naar de landbouwer Arie van Wijk. Het
overige land wordt eigendom van Willem
Versteeg, van beroep veehouder,
landbouwer en paardenfokker.
Willem Versteeg is een "heerboer": hij bezit
veel land, heeft "5 knechten en een meid" in
dienst en de paarden die hij fokt, staan in de
wijde omtrek bekend om hun goede
eigenschappen.
Naast zijn taak als heerboer is hij ook actief
in de Jutphase politiek.
Als lid van het gemeentebestuur van Jutphaas
bekleedt hij van 17 november 1890 tot 26
maart 1923 de functies van wethouder en
locoburgemeester.
Zonder dat Willem Versteeg zich dat goed
bewust is, mag hij zich door de aankopen van
de grond van Rijnestein ook heer Van
Reinesteyn noemen, omdat de rechten
berusten op de grond, waar eens de
ridderhofstad heeft gestaan.
Begin 1900 komen er voor Willem Versteeg
twee onbekende makelaars bij hem op de werf
en maken hem attent op zijn rechten als heer

Wethouder en loco-burgemeester Willem Versteeg,
geboren 12-3-1860 te Jutphaas en overleden 22-91936 te
Jutphaas.
Hij verkocht de rechten en titels van Rijnestein voor
ƒ1400,- aan twee onbekende makelaars. Deze rechten en
titels zijn thans in eigendom van het aartsbisdom Utrecht.

de nieuwe eigenaar van het huis.
Jan Louis is van beroep generaal en chef van de
infanterie. Hij verkoopt op 14 juni 1756 het
huis en de bijbehorende grond aan Rhijnhard
Carel Adriaan Willem, baron van Heiden. Deze
man is onder andere kanunnik van St.-Jan en
kamerheer van de prins van Oranje. Het gaat
laatstgenoemde Rhijnhard meer om de titels
verbonden aan het goed, want in 1762
verkoopt hij het huis en de grond aan zijn neef,
Sigismund Pieter Alexander van Heiden. De
man, ook gek op titels, wordt vanwege zijn
bezit van "de ridderhofstad Rijnestein" in 1769
in de ridderschap van Utrecht beschreven.
Naast groot-kamerheer van de prins van Oranje
is Sigismund óók bekend als drost van Coevorden.
Zoon Sigismund Jaques krijgt in 1809 bij boe
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De hofstede van de familie Versteeg gelegen naast "De Poort" van Rijnestein.
Naast de schuur is nog een "tentwagen " zichtbaar. Met één van zijn gefokte paarden voor de tentwagen gespannen, liet
Willem Versteeg zich naar het dorp rijden om ter kerke te gaan of om de raadsvergaderingen bij te wonen.

de wijken Batau-Noord en -Zuid.
Zijn laatste strook grond plus de boerderij,
waarop hij geboren en getogen is, vallen ten offer aan de aanleg van de geluidswal. Die moet
de bewoners van de wijken Batau-Noord en Zuid beschermen tegen teveel geluidsoverlast
van het voortrazende verkeer op de A-2. Niet
alleen zijn land en boerderij vallen ten offer
aan de genoemde plannen maar Jan zelf ook.
Hij kan het niet verwerken, dat door oorzaken
waar hij zelf geen grip op heeft, zijn bedrijf
steeds verder inkrimpt. De genadeslag voor
hem komt, wanneer vertegenwoordigers van de
rijkswaterstaat hem meedelen, dat zijn laatste
strook land en zijn boerderij moeten wijken
voor de genoemde geluidswal en voor de verbreding van de A-2. Jan Versteeg maakt in dit
verband de historische opmerking: "Je kan alles kopen, maar mijn huis ga ik niet uit, daar zal
je me uit moeten dragen".
Helaas wordt dit waarheid: de wetenschap dat
hij van zijn boerderij moet, knaagt zo aan hem,

Van Rijnestein. Maar als dat aan Willem verteld is, vragen zij hem deze titel en de daaraan
verbonden rechten aan hen te verkopen.
Daar is Versteeg wel toe genegen, want als
heerboer wordt er toch al tegen hem opgekeken. Aan die titel beurt hij niet zo zwaar. Het
levert goed geld op en dat is "de kat in het bakkie".
Na enig heen-en-weerbieden worden beide partijen het eens en Willem Versteeg verkoopt de
titel en de rechten van Rijnestein aan beide makelaars voor f 1.400,-.
Eind jaren '20 begin jaren '30 verkoopt Jan
Versteeg (de enige zoon van Willem die het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen) veel
grond aan het rijk in verband met de aan te leggen rijksweg Utrecht-Den Bosch; nu de A-2.
Ruim 20 jaar later verkoopt Jan Versteeg grond
ten westen van de rijksweg aan Philip Weber
voor het winnen van zand. Dit leidt dan tot het
ontstaan van de Put van Weber.
Hierna moet hij grond afstaan aan de gemeente
Nieuwegein in verband met de huizenbouw in
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dat dit hem fataal wordt.

Als u bidt voor uw dierbare overledenen,
gedenk dan ook

Johannes Antonius Versteeg
weduwnaar van
Johanna Theodora van der Pouw Kraan.

Hij werd geboren op 6 december 1906 in
hetzelfde huis, waarin hij op 11 december
1981 getroffen werd door een hartaanval.
We brachten hem nog naar het ziekenhuis,
maar hulp voor hem mocht niet meer baten.
We legden zijn lichaam te rusten op
16 december d.o.v.

Vader was een rustig mens, die toch wel wat te
verwerken heeft gekregen en dat op zijn manier
heeft gedaan. Hij was ook zeer gelovig en dat zal
bij allee een steun voor hem zijn geweest.
Hij is lang weduwnaar geweest en in die jaren
leefde hij rustig in zijn huiaje, de laatste tijd met
zijn won Wim. Deze zal hem misschien het meest
missen, want vader was altijd vol belangstelling.
We weten het niet, maar het feit dat hij binnenkort
uit zijn huisje weg zou moeten, heeft hem zeker
geen goed gedaan. Hij was er geboren en
getogen, heeft er altijd geleefd. Daarom zijn we
geneigd om te denken: zo is het goed, dat is hem
in ieder geval bespaard gebleven.
Wij bidden voor hem in het geloof dat God hem een
nieuw bestaan heeft gegeven en dat hij eeuwig
leven zal.

Op 11 december 1981 wordt Jan Versteeg getroffen door een hartaanval. Hij wordt zijn
huis uitgedragen en per ziekenauto naar het
ziekenhuis gebracht, maar de hulp komt te laat.
Mét zijn dood is ook de historie van Reinesteyn
afgesloten. Het enige wat van een rijke historie
overblijft, is een naam, gegeven aan een stuk
weg.
Als men nu vóór het straatnaambord "Rijnesteinseweg staat (in de polder Galecop) en dit
artikel heeft gelezen, zal men tot de conclusie
moeten komen, dat men geen stuk weg had
moeten vernoemen met de naam Rijnestein,
maar een wóónwijk!

Bronvermelding
-- Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volken
deel 12, uitgegeven te Amsterdam door de Wed. Isaak Tirion
1772.
-- Het Kerspel Jutfaas door A.E. Rientjes 1947. -Archief R.K.-Kerk Nieuwegein.
-- Notulen van de Gereformeerde gemeente Jutfaas 16231776.
-- Kastelenboek van de Provincie Utrecht door Ir. J.D.M.
Bardet 1975.
-- Van Ridderhofstad tot Buitenplaats. Uitgave van de Historische Kring Nieuwegein 1979.
-- Vaderlands Woordenboek 38 dln. door Jacobus Kok 17851799.
-- Repertorium op de Stichtse Leenprotocollen deel I, door A.
Joh. Maris.
-- Afdeling Burgerbevolking van de gemeente Nieuwegein.

Voor uw medeleven en belangstelling bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
zorgzame pa en opa, zijn wij u allen oprecht
dankbaar.
Kinderen Versteeg
en kleinkinderen.
Nieuwegein, december 1981.

Met dank aan de volgende personen: mevrouw H.C. van BeekVersteeg; de heer W. Versteeg en mevrouw A. Jansen-Van der
Pouw-Kraan.

Bidpren je ter nagedachtenis van Jan Versteeg.
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ZORGEN OM HISTORISCHE OMGEVINGEN EN MONUMENTEN
Historische Kring schrijft brief aan burgemeester en wethouders
door P. Daalhuizen

De Historische Kring maakt zich flinke zorgen
over enkele monumenten in Nieuwegein en
over bouwplannen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de oude kernen van Jutphaas
en Vreeswijk.
Onder de titel "Het behoud van historisch
waardevolle elementen in een nieuwbouwstad"
is een brief geschreven aan burgemeester en
wethouders over de bouwplannen Sluisje/Van
Heukelumstraat;
Nedereindseweg/Zwanenburgstraat; Raadhuisplein Vreeswijk en over de
monumenten wipwatermolen Oudegein en
boerderij "Vee- en Bouwlust."
De brief bevat verder een aantal aanbevelingen
voor een strakker beleid.
De brief
De tekst van de brief wordt hierna verkort
weergegeven:
De verstedelijking van Nieuwegein lijkt na de
desatreuze vernielingen in de oude kernen van
de jaren zeventig opnieuw gestalte te krijgen
ten koste van historisch waardevolle elementen.
In deze brief noemen we u een aantal
`onderwerpen'.
Wij verzoeken uw college om een beleid te
ontwikkelen, dat een maximale bescherming
biedt van historisch waardevolle elementen.
Het karakter van Het Sluisje en de
Nedereindseweg
Het gemeentelijke beleid met betrekking tot het
bouwkundige cultuurhistorische erfgoed is
deels afwezig, deels niet duidelijk en over het
algemeen halfslachtig.
Enerzijds heeft de kern van het oude Vreeswijk
de status van Beschermd Dorpsgezicht gekregen - wat overigens niet betekent dat het daarmee helemaal veilig is voor sloop en nieuwbouw.
Er bestaat verder een gemeentelijke Monumenten verordening en er is een gemeentelijke Monumentencommissie ingesteld om uw college
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te adviseren.
Anderzijds worden er plannen gemaakt - onder
andere voor het voormalige Jutphaas - die getuigen van een volstrekt gebrek aan visie op
een verantwoord monumentenbeleid.
Bedreigingen
In dit verband vragen wij uw aandacht voor
Het Sluisje en de Nedereindseweg, de oorspronkelijk karakteristieke landweg van Jutphaas naar Montfoort.
Na de samenvoeging van Vreeswijk en Jutphaas tot Nieuwegein is het rustieke karakter
van deze weg wezenlijk aangetast. Dat gebeurde niet na zorgvuldige afweging van belangen, maar min of meer verblind door de opdracht en de bestaansreden van Nieuwegein:
bouwen; liefst grootschalig! Enkele prachtige
honderden jaren oude boerderijen werden
ervoor gesloopt. Zo werden van de ene dag op
de andere aan het Kerkveld de zeventiende
eeuwse Anna van Rijnhuisjes gesloopt.
Niemand begreep hoe dat zo maar kon, maar
het kwaad was geschied! Bij het ontwerpen van
de wijken Zuilenstein en Batau is marginaal
rekening gehouden met het bestaande; enkele
karakteristieke boerderijen konden zo gespaard
worden. Het wordt de hoogste tijd, dat er een
visie op de toekomst wordt ontwikkeld. Voor
het eerste deel van de Nedereindseweg is het
goeddeels al te laat, maar er valt nog iets te
redden.
Momenteel zijn er twee concrete bedreigingen:
1. een plan om op de hoek van Het Sluisje en
de Van Heukelumstraat een complex met
500 m2 winkel en zes appartementen neer te
zetten;
2. een plan voor de bouw van een complex be
drijfsruimten en appartementen op de hoek
van de Nedereindseweg en de Zwanen
burgstraat van 30 meter breed en 12 meter
hoog.
Beide bovengenoemde bouwplannen zijn in

strijd met het vigerende bestemmingsplan.
Deze gebouwen zullen de genadeslag toebrengen aan het karakter van de Nedereindseweg.
De laagbouw in afzonderlijke woningen en
winkels die nu nog overheerst - hoeveel kritiek
daarop ook mogelijk is -, zal het afleggen tegen
de typisch stedelijke elementen. Het mooie, uit
1820 daterende gebouw van de Hervormde
Dorpskerk, gaat in het niet vallen bij de
voorgenomen nieuwbouw er schuin tegenover. Het gezicht vanaf de Herenstraat op
Het Sluisje en vanaf de Zwanenburgstraat Diepenbrocklaan op de Nedereindseweg laat
dan niets meer zien van het voormalige landelijke karakter van deze weg.

vens zou moeten worden onderzocht of interventie door middel van woningbouw in de omgeving van Het Sluisje mogelijk is.
Hoewel de beantwoording van deze vraag
rechtstreeks voortvloeit uit de structuurvisie is
in de analyse aan dit aspect geen aandacht besteed. Beantwoording van deze vraag behoeft
een aparte en gedetailleerde studie. Deze studie
zal in een later stadium moeten worden opgepakt."
Aanbevelingen
1. Het ware te wensen, dat het gemeentebestuur
op de kortst mogelijke termijn alle ontwikkelingen opschort, die een onomkeerbaar effect
hebben op het karakter van de Nedereindseweg en Het Sluisje.
2. Vervolgens zou het zich dienen te beraden op
het bewust gewenste beleid voor deze omgeving en daaraan consequenties verbinden.
Dat zou die "aparte en gedetailleerde studie"
kunnen zijn.
3. In dat verband zou het tevens besluiten moeten nemen over het advies dat de Gemeentelijke Monumenten Commissie heeft gefor

Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit de
bedoeling van het gemeentebestuur is.
In dit verband is relevant een passage in de nota
Structuurvisie Nieuwegein, Strategiebepaling
en Analyse (raadsbesluit 4 juli 1992) waarin
staat over Het Sluisje en omgeving: "Het
Sluisje in de oude kern Jutphaas is mede
bepalend voor het karakter van de wateras. Te

Het Sluisje/Nedereindseweg in de twintiger jaren.
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muleerd in het rapport "Jutphaas, historisch verkend" (maart 1993). In dat kader
kunnen gemeentelijke monumenten worden
aangewezen en kan eventueel tot een beschermd dorpsgezicht worden besloten.
4. Daarnaast verdient het aanbeveling, dat er
meer duidelijkheid komt ten aanzien van procedures die kunnen leiden tot aantasting van
karakteristieke omgevingen en monumenten.
Dat heeft te maken met de manier, waarop de
Monumentenverordening in praktijk gebracht wordt.

de plannen nog niet te noemen.
Het is naar onze mening onverantwoord om de
romp van de molen in de huidige deplorabele
staat nog enkele jaren te laten verpauperen.
Aanbeveling
I. Intensiveer het overleg met de Stichting de
Utrechtse Molens en streef naar overeenstemming op de kortst mogelijke termijn over restauratie van de molen en over de plaats waar
die staat/komt te staan.
2. Ons bestuur herhaalt zijn idee van enkele jaren geleden om de molen te plaatsen nabij de
`ijsbaan' in het zuidelijke deel van park Oudegein. De molen heeft daar voldoende windHet beschermde dorpsgezicht van Vreeswijk
Ook in onze mooiste historische kern is sprake
vang en kan een functie vervullen bij de wavan een bouwplan, dat door grootschaligheid
terbeheersing van ijsbaan en kanovijver.
strijdig is met het met veel zorg opgestelde bestemmingsplan voor dit gebied.
De boerderij "Vee- en Bouwlust" in
Het restaurant Poelzicht wil het gebouwencom- Galecop
plex fors uitbreiden, maar meer ook niet; reali- Wij verwijzen u naar de rapportage over dit hissatie van het project zal betekenen, dat oud- torische pand in de desbetreffende inventarisaVreeswijk wordt opgezadeld met een nog groter tienota van de Gemeentelijke Monumentenverkeers- en parkeerprobleem dan er nu reeds commissie.
is. De groot-steedse allure van de voorziening
misstaat in de oude kern! De sluiswanden zullen Met betrekking tot "Vee- en Bouwlust" hebben
onder toenemende druk komen te staan van de wij de project-ontwikkelaars geadviseerd om
steeds dichter op elkaar `gepakte' geparkeerde een bouwhistorisch onderzoek te laten verauto's en het gevaar van mogelijke instortingen richten, voordat plannen voor verbouw etc.
stijgt.
worden ontwikkeld. Onze brief is onbeantDaarnaast zal de pittoreske kern voor veel voetwoord gebleven, maar wel gaan de werkzaamgangers de aantrekkelijkheid verliezen.
heden door en lijkt thans een fase te zijn aangebroken die desastreuze gevolgen voor het moAanbeveling
numentale pand kan hebben. Wij vinden het
Een beleid ontwikkelen, waarbij bouwplannen onvoorstelbaar, wat hier gebeurd is en nog
in deze kern ook getoetst worden aan de gevol- gebeurt.
gen van het gebruik van de nieuwbouw, c.q. dat
de bouwer/exploitant zelf voorzieningen schept Aanbeveling
om de auto's van zijn gasten te `herbergen'.
l.Een bouwtechnisch onderzoek te doen verrichten naar de fundamenten van de boerderij,
De wipwatermolen Oudegein
alvorens het grondwaterpeil te verlagen.
Het is droevig, zoals één van de oudste mo- 2.Een bouw-historisch onderzoek te laten verlentjes van de provincie Utrecht in Nieuwegein richten, voordat sloop-/bouwplannen worden
erbij staat! Daarover is al veel gesproken en ge- gemaakt en verstrekte vergunningen voor
schreven en een verdere toelichting is hier niet sloopwerk in te trekken. 3.Wij zouden graag
nodig. Wij hebben begrepen, dat rekeninghou- met u overleggen over de communicatie
dend met de structuurvisie en de daarin ge- tussen de gemeente en de Archeologische
noemde `wateras' naar een andere plek gezocht Werkgroep om te bereiken, dat archeologisch
wordt.
onderzoek -waar nodig- onbelemmerd, snel
Weliswaar wordt op de verdere uitwerking van
en in goed overleg kan plaatsvinden.
de structuurvisie gestudeerd, maar concreet zijn
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houd van het monument.
De commissie wijst de huidige bouwplannen
volstrekt af:
- het historisch karakter van boerderij en omge
ving worden ernstig aangetast;
- alvorens bouwplannen te kunnen beoordelen
is een gedegen bouw-historisch en bouw
technisch onderzoek nodig, ook over de ge
volgen van de verlaging van het grondwater
peil.

Tenslotte
In 1995 is het 700 jaar geleden, dat Geyn stadsrechten kreeg. Het is onze wens, dat vóór dat
jaar het beleid op de hiervoor genoemde punten
is aangescherpt.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Bestuur Historische Kring Nieuwegein.
Ook de Monumentencommissie!
De gemeentelijke Monumentencommissie
heeft de bouwplannen voor "Vee- en Bouwlust" inmiddels besproken. Ook déze commissie maakt zich zeer grote zorgen over het be

P.S. Bij het ter perse gaan van deze Cronyck is
nog geen reactie op dit schrijven ontvangen.

Van de redactie...

Nieuwe leden
A.M. van Ingen, Zwaluw 8, Nieuwegein.
D. Carton, Moeflonweide 9, Nieuwegein.

Historische Films van
Jutphaas en Vreeswijk
op video
In de vijftiger jaren zijn in
Jutphaas en Vreeswijk

Lezingen
De Universiteit van Utrecht en de Vereniging
Oud-Utrecht verzorgen in het najaar van 1994
een serie van zes lezingen over (de geschiedenis
van) het Utrechtse landschap. Aan bod komen
de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen,
het cultuurlandschap, huizen, tuinen, vestingwerken en geschiedenis van de waterhuishouding.
Programma:
12 oktober. Ontstaan en ontwikkeling van het
cultuurlandschap door drs. J.D.H. Harten. 19
oktober. Utrechtse kastelen en buitenhuizen
door drs. H.M.J. Tromp. 26 oktober.
Historische tuin- en parkaanleg in Utrecht door
drs. H.M.J. Tromp.
2 november. Vestingwerken in de provincie
Utrecht, 16e-20e eeuw door drs. J.P.C.H. van
Hoof.
9 november. Utrechts waterstaat 800-1890
door dr. G. van de Ven.

films gemaakt van het dorpsleven, waaraan is
meegewerkt door bestuurders van de gemeente
en vrijwel alle verenigingen en instellingen. Op
grote schaal heeft ook de bevolking meegewerkt aan de films door tijdens de opnamen als
publiek rijkelijk aanwezig te zijn. Er wordt wel
gezegd dat vrijwel de gehele bevolking uit die
tijd op de films te zien is.
Tot nu toe zijn de films niet verkrijgbaar geweest. De Historische Kring Nieuwegein is in
contact gekomen met de eigenaar van de films,
die ook alle rechten bezit voor de verspreiding
en vertoning.
De films zijn gemaakt zonder geluid. Thans
zijn ze mèt achtergrondmuziek op een videoband gezet. Elke film duurt ongeveer 50 minuten.
Belangstellenden kunnen een videoband van de
door hen gewenste film bestellen. De kosten
zijn f 37,50 per band. Men moet contact opnemen met de Historische Kring Nieuwegein,
telefoon-nummers 03402-31637 of 0340238633.

Woensdagen in oktober en november om 20.00
uur Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht.
De lezingen zijn gratis.
Otto Pijpker.
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PIJPENVONDSTEN BIJ BOERDERIJ "VEE- EN BOUWLUST"
(GALECOP)
doór C. van der Kooij
Sinds enige maanden verricht een viertal leden
van de archeologische werkgroep (René van
der Mark, Kees Hoogeveen, Elbert Wallet en
ondergetekende) graafwerkzaamheden bij bo
vengenoemde boerderij, die aan het begin van
de Galecopperdijk, ca. 400 m. ten westen daarvan, in het weiland ligt. Het doel van deze opgraving is uitvoerig beschreven in de `Cronyck
de Geyn'nr. 4 van 1993 in het artikel `De polder Galecop' van René van der Mark.

eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht,
1600-1800) gepubliceerd in de Stichtse Historische Reeks. Smiesing is in het dagelijks leven
conservator van het Utrechts Universiteitsmuseum.
Hij was zo vriendelijk mij een aantal gegevens
over de pijpenmaker Peter Dorni toe te zenden,
die zijn ontleend aan het boek 'Tonpfeifen' van
Martin Kugler. U begrijpt het al: Dorni was
geen Nederlandse, maar een Duitse pijpenmaker, die ergens in het Westerwald in de tweede
helft van de 18e eeuw zijn ambacht uitoefende.
In de mij toegezonden afdrukken van de verschillende `Dorni-pijpen' vond ik zonder probleem het exemplaar terug, dat uit onze werkput bij "Vee- en Bouwlust" te voorschijn was
gekomen, namelijk nr. 87 (zie onderstaande afbeelding).

De eerste resultaten van het graafwerk hiervoor zijn met een graafmachine twee sleuven van elk zes bij twee meter getrokken - zijn
gevonden resten van gebruiksvoorwerpen uit
de 17e en 18e eeuw. Behalve potscherven, glaswerk, een compleet tegeltje en zelfs een oude
schaats, kwamen een aantal pijpekoppen te
voorschijn,. die het onderwerp voor dit artikel
vormen.

De datering van deze pijp was gemakkelijk te
achterhalen, want vrijwel alle Dorni-pijpen zijn
in de tweede helft van de 18e eeuw vervaardigd. In een verdere toelichting van de schrijver
van het boek 'Tonpheifen' wordt nog vermeld,
dat Dorni er geen punt van maakte om naast
zijn eigen naam ook nog het stadswapen van
Gouda op zijn pijpen af te beelden. De reden
hiervoor is duidelijk.
Goudse pijpen waren in de 18e eeuw in geheel
West-Europa een gewild artikel vanwege hun
uitstekende kwaliteit. Er heerste een moordende concurrentie, niet alleen tussen Goudse
en andere Nederlandse pijpenmakers, maar

Een van de meest interessante pijpekoppen met
daaraan nog een deel van de versierde steel
droeg de volledige naam van de pijpenmaker:
PETER DORNI. Aangezien ik zelf over wat literatuur over dit onderwerp beschik, ging ik ervan uit, dat de naam `Dorni' gemakkelijk terug
te vinden zou zijn in de naamregisters van Nederlandse pijpenmakers. Dat was echter niet het
geval.
Om er toch achter te komen, besloot ik contact
op te nemen met Piet Smiesing, mede-auteur
van het boek `Onder de rook van Utrecht' (twee
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I

zelfs op internationaal niveau. In die tijd bestonden uiteraard nog geen internationale afspraken, die het onwettig gebruik van pijpenmerken strafbaar stelden; laat staan dat sancties
mogelijk waren.
In zijn boek `Onder de rook van Utrecht' wijst
Smiesing er echter op, dat in de provincies Holland en Utrecht rond 1750 voor het eerst belasting werd geheven op pijpen, die niet uit de eigen provincie kwamen. Hiermee hadden dus
ook de pijpenmakers te maken, die in de vroegere wijk Lauwerecht (dichtbij de Bemuurde
Weerd) in Utrecht hun ambacht uitoefenden.

lust" in de 18e eeuw pijpen van Dirk Versluijs
hebben gebruikt. Het blijkt verder, dat met
name de pijpenmakers die langs de Vecht hun
bedrijf hadden, veelvuldig het symbool van de
zwaan op hun pijpekoppen afbeeldden: in de
volksmond de 'Vechtse zwaan' genoemd.
Hier zijn slechts enkele pijpenvondsten genoemd. Inmiddels zijn in de werkput bij "Veeen Bouwlust" aanzienlijk meer pijpfragmenten
gevonden. Deze moeten nog nader gedetermineerd en (vooral) gedateerd worden. Het nut
van datering van pijpenvondsten wordt vaak
onderschat. Zij kunnen namelijk -in combinatie
met andere bodemvondsten- vaak als
`gidsfossiel' dienen. Wanneer bijvoorbeeld niet
duidelijk is of gebruiksvoorwerpen in een oude
afvalput uit de eerste of tweede helft van de 17e
eeuw afkomstig zijn, kan de nabijheid van goed
dateerbare pijpekoppen hierover uitsluitsel geven.

Dit brengt mij op een andere pijpenvondst uit
de werkput bij "Vee- en Bouwlust", waar op de
kop aan de ene zijde de initialen DVS staan
afgedrukt en aan de andere zijde een zwemmende zwaan. Het gaat hier om een produkt
van de Utrechtse pijpenmaker Dirk Versluijs,
die deel uitmaakte van een in de 18e eeuw zeer
bekend geslacht van Utrechtse pijpenmakers,
die hun bedrijf aan de Lauwerecht uitoefenden.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat de bewoners van "Vee- en Bouw

Over de resultaten van het archeologisch onderzoek rond de boerderij "Vee- en Bouwlust"
zullen zeker nog meer publikaties volgen.
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HET SCHOOLGEBOUW AAN DE JUTPHASE SCHOOLSTRAAT
door C. de Jong
Tot oktober 1920 worden de bijzondere scholen
nog volledig bekostigd uit particuliere
fondsen en gelden, die de kerken beschikbaar
stellen. Daarna komt de wettelijke regeling van
de financiële gelijkstelling. Achtereenvolgens
komen dan in Jutphaas de Christelijke School
op Gereformeerde Grondslag, de St.Nicolaasschool voorjongens en de Nederlands
Hervormde Gemeenteschool. We lezen het
jaartal 1921 als door de overloop naar het bijzonder onderwijs het leerlingenaantal van de
openbare school is gedaald tot .......6! De
overgang naar andere scholen (van het bijzonder onderwijs) gaat zeker niet vrijwillig:
pastoors en dominees lezen van de kansel af
naar welke school de kinderen moeten en in de
preken komt de openbare school niet voor.
Schoolmeester Van der Wolde wordt met vervroegd pensioen gestuurd en neemt huilend afscheid van zijn school, die eigenlijk lange tijd
een voorbeeld is geweest voor de dorpen uit de
omgeving.

Op zaterdag 7 mei 1994 verzorgde de Historische Kring Nieuwegein bij Galerie Keramix de
47ste opening van een expositie. Dit in het kader van het aanbrengen van een nieuwe pui. De
grote dubbele deur is namelijk vervangen door
een gewone deur met glas en vensters ernaast,
zodat er een lichtere entree ontstaat. Deze vernieuwing is niet geheel op dezelfde plaats aangebracht, maar komt toch dichtbij de min of
meer oorspronkelijke staat van voor de veertiger jaren.
Een beknopte historie
In 1807 wordt in het dorp Jutphaas het uit 1680
daterende gemeenteschooltje vervangen door
een nieuwe school: een opgeknapt oud herenhuis aan de Herenstraat. Het stond links van het
vroegere gemeentehuis van Jutphaas (en is nu
verdwenen). In dat schooltje werden omstreeks
1880 circa 200 kinderen gehuisvest; zelfs voor
die tijd een onacceptabele toestand!
Het gemeentbestuur laat dan eindelijk in 1883
aan de Schoolstraat een nieuwe zesklassige
school bouwen. Dat gebouw huisvest thans het
kunstenaarscentrum en Galerie Keramix. Het is
gebouwd op een stuk grond dat eigenlijk bedoeld was om er een nieuwe rooms-katholieke
kerk op te bouwen. Die plannen gingen niet
door, omdat de Nicolaaskerk door schenkingen
en legaten het landgoed Zwanenburg kreeg
voor de kerkbouw.
Vanaf 1884 zijn in de openbare school aan de
Schoolstraat drie leerkrachten aanwezig om in
zes klassen het onderwijs te verzorgen aan ruim
200 kinderen. In de winter wat meer; in de zomer erg veel minder, omdat de kinderen van
boeren dan op het land moesten werken. Tegen
het einde van de 19e eeuw komt in Jutphaas het
bijzonder onderwijs van de grond. Als in 1895
de St.-Franciscusschool voor meisjes wordt opgericht, daalt van de een op de andere dag het
aantal leerlingen van de openbare school van
218 naar 143.

Meester Van der Wolde wordt opgevolgd door
meester Van Dommelen en die bindt de strijd
aan met het bijzonder onderwijs. Het door de
openbare school uitgegeven bedrag per leerling
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is maatgevend voor de subsidie van de ge- dan de Jutphase brandweerkazerne. Dit duurt
meente aan het bijzonder onderwijs (wettelijk tot omstreeks de zeventiger jaren;
nog steeds zo). Van Dommelen houdt dus de
kosten van het openbaar onderwijs zo laag mo- - omstreeks 1947 wordt opnieuw gerommeld in
het gebouw; de ingang voor de leerlingen
gelijk:
komt aan de achterzijde van het gebouw. Ach- hij maakt zelf de scholen schoon;
ter de dubbele deuren van de hoofdingang
- hij zeeft de as van de schoolkachels en haalt
wordt de brede gang "omgetoverd" tot
er voor hergebruik de half verbrande kooltjes
spreekkamer van de allereerste tandarts die
uit;
het dorp ooit heeft gehad. Een glazen deur
- pleegt zelf het onderhoud aan het gebouw.
scheidt spreek- en wachtkamer. Iedereen kon
Het lukt hem om het bijzonder onderwijs in "meegenieten" van het werk van zeker niet
Jutphaas danig in de financiële problemen te de beste tandartsen; die wilden niet in zo'n
brengen. Maar toch stijgt het aantal leerlingen boerendorp aan de slag! Wel leuk om te
van de openbare school nauwelijks; het school- memoreren: tandarts Koren, bepaald geen
populair figuur in het dorp, had een bekende
gebouw staat grotendeels leeg!
"kenau" uit het dorp onder behandeling. Op
In gemeenten als Jutphaas, waar de oude con- een bepaald moment gaat de glazen deur van
fessionele partijen het voor het zeggen hebben, de behandelkamer open en verschijnt de
staat men niet te trappelen om het openbaar on- tandarts. Hij wijst de mensen in de
derwijs te stimuleren. Eigenlijk zien de be- wachtkamer op Bets de Kip in de behandelstuurders veel liever de schooltjes van hun ei- stoel met een tandklem op en roept tot de
gen kerk uitgroeien. Het gemeentebestuur durft "kijkers" in de wachtkamer: "Heel Jutphaas
het zelfs aan om in de wijk Hoograven (nu kon d'r mond niet stoppen, maar ik wel".
Utrecht, sinds 1954) geen openbare school te
bouwen en de leerlingen te verwijzen naar de - in het gebouw krijgt het Rode Kruis huisvesopenbare school in het oude dorp, 8 kilometer ting in de ruimtes na het vertrek van de brandverderop. Met een schoolbusje worden de kin- weer;
deren elke dag heen en weer gereden! Opnieuw
- de schoolfunctie is beëindigd in 1963, toen de
groeit de school niet.
nieuwe Dag Hammerskjoldschool aan de VreDe gemeente Jutphaas rommelt dan veelvuldig debestlaan is gebouwd.
met de leegstaande ruimten in het schoolgebouw:
- aan het begin van de eeuw huurt de Christe- De Historische Kring Nieuwegein is dan ook
lijke School op Gereformeerde Grondslag bijzonder verheugd met deze nieuwe pui, die
enige tijd een aantal lokalen voor een zacht het aanzien van het gebouw enorm verbetert.
prijsje;
Om het geheel af te maken, zou er nog een beukeboom bij de ingang moeten komen, zoals er
- in het midden van de veertiger jaren wordt het één in 1898 geplant is ter gelegenheid van de
westelijke klaslokaal ontdaan van de voorpui kroning van koningin Wilhelmina. Deze boom is
en komt er een grote dubbele deur in; het is
later door de brandweer weggehaald.
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BLADEREN IN:
Vaderlandsch Woordenboek, XVII deel, door Jacobus Kok. Uitgegeven te
Amsteldam bij Johannes Allart, MDCCLXXVII.
door J. Dommerholt
stoet werd gesloten door zijn familie en vrienden; vervolgens hoogwaardigheidsbekleders
van de stad Amsterdam, predikanten, directeuren van `s lands oorlogschepen, heren bewindhebbers van de Verenigde Oost- en West Indische Compagnie, etc. etc.

We kennen allemaal de beelden van hedendaagse staatsbegrafenissen, die via de televisie
tot ons komen. Tijdens het bladeren in bovengenoemd boek, kwam ik de beschrijving tegen
van een 17e eeuwse staatsbegrafenis: die van
admiraal Jan van Galen, tijdgenoot onder andere van de beroemde admiraal Maarten Harpertsz. Tromp. Met militaire eer ter aarde besteld worden, was ook toen al niet meer voorbehouden aan koningen en keizers. Leest uzelf.

De kist, bedekt met een rouwkleed, werd gedragen door zestien man onder het kleed. Naast de
kist liepen evenzoveel Kapiteijnen. Slippendragers waren rechts Schout bij nacht Komelis
Tromp en links Kapiteijn Querijn Verveen.
Vóór de kist uit droegen een aantal
Luitenanten
Commandeur
persoonlijke
bezittingen en eretekenen van de overledene,
zoals het wapenschild, de handschoenen, de
adellijke helm, de sporen, de ponjaart, het
rappier, de wapenzak en de commandeursvlag.
Zijn paard leidde men ook mee in de stoet. Het
kuras en de commandostaf werden gedragen
door een "sterk en kloek man".
Alvorens de kist werd bijgezet in de Nieuwe
Kerk, werd een ereronde gemaakt over Dam, de
Kalverstraat en verder door de binnenstad van
Amsterdam.
Op zijn marmeren graftombe staat gebeiteld:
"Hier feit in 't graf van eer de dappere Van Ga
len,
Die eerst ging buit op buit, Castilien afhaalen."
"En met Leeuwenmoedt, nabij 't Toscanerstrandt,"
"De Britten heeft verjaagt, verovert en verbrandt."

"In eenen tijd, toen men mannen van verdienste tot Bevelhebbers verhief, kweekte
Nederland waare Helden; maar zints men de
Officieren met goud op de klederen begon te
versieren, en onkundige jongelingen dit tooizel deed draagen is de waare dapperheid, de
zugt naar glorie, als verbannen geworden, en
zijn de Helden ontaart in laffe jonkers, beter
voegende in gezelschappen van vrouwen en
aan de speeltafel, dan binnen Scheepsboord
............................... "
Deze woorden golden niet voor Jan van Galen
(1604-1653), Heer van Papekop, Admiraal ter
Zee, ten dienste van de Staaten dezer landen
ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog en de
Engelse Oorlogen. Hij vocht tesamen met
Tromp en Evertsen tegen de Duinkerkse
Kapers,
"die
waarlijk
mannen
van
overdreeven moed waren", tegen de
Biskaaijsche Zeerovers en de Spaanschen.
Tijdens een achtervolging van de Engelsen (de
Koningsmoorders) werd hij zeer ernstig
verwond. Een been moest worden geamputeerd, maar hij bleef zijn manschappen
aanvoeren. Ernstig verzwakt door bloedverlies
stierf hij aan zijn verwondingen de 23ste maart
1653 te Livorno. Zijn lichaam werd naar Amsterdam gevoerd en in december met grote
staatsie ter aarde besteld.
De stoet opende met "een compagnie te paard,
dragende het geweer slepende en versiert met
zwarte linten." Daarna twee trompetters met
het wapen van de overledene en de vlag. De

Gedeputeerden uitmaakende de Vergadering
der Staaten van Holland, bestaan uit de Edelen
en de Afgevaardigden der stemmende Steden,
met derzelver Pensionarissen, den RaadPensionaris, en twee Secretarissen.
Die voor de eerstemaal ter Vergadering verschijnt, moet zweeren 's Lands voorregten en
loffelijke gewoonten te zullen helpen handhaven, voor zover die niet strijdig zijn met de
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voorregten der bijzondere Steden; en voorts, te
zullen stemmen overeenkomstig de last van
zijn Principaalen, de Staatsbesluiten te zullen
helpen uitvoeren, ten ware hij, in eenig geval,
de goedkeuring zijner Principaalen, eerst moet
afwagten.
Ook moet hij onder Eede beloven, aan niemand
dan aan zijne Principaalen, het verhandelde en
beslootene te zullen openbaaren, vooral wanneer zulke Staatsgewijze gelast is. Deeze Eed
word de nieuw inkoomende Gedeputeerden,
door de Raad-Pensionaris, van wegen de Edelen, afgenomen.

was... Uit hoofde van deze, en veel meer andere
zeer konstrijke uitvindingen, liet hem Keizer
Rudolf van Habsburg, als een tovenaar, te
Praag gevangen neemen, met bevel, om hen,
als zodanig, te regt te stellen ....."
Drecht, de naam is afgeleid van Derrij of derrie
(moeras), dat is veen vermengd met jonge zeeklei.
Onze huidige Drechtsteden, zoals Dordrecht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, zijn
dus allemaal op moerasgrond gebouwd.
"Drimmelen of Driemijlen, een Dorp, lastende onder Dordrecht, is een van die, welke,
na de geweldigen Watersvloed, in `t Jaar 1421,
het hoofd weder boven gestoken heeft.".

"Geus (watergeus), eene verbastering van het
Fransch woord Gueux, dat een deugniet of bedelaar betekent. Toen in den eersten aanvang
der beroerten en de strenge of wreede vervolginge om de Religie onder Filips den II, de
Heer van Brederode, nevens een groot aantal
Edellieden, dat vermaarde smeekschrift overgaven aan Margaretha van Parma (april 1566),
werd zij zeer verbaast, ziende de Adel en voor
aan den Heer van Brederode, in zulk groot aantal te verschijnen. De Graaf van Barlaimond,
haare ontroering merkende, en haar wat gerust
willen stellende, zeide: Het zijn maar bedelaars.
Deze woorden, tot smaad der verbondene Edelen uitgebraakt, werden in andere zin door hen
opgevat." De smadelijk uitgesproken naam
werd de eerenaam van het Bondgenootschap,
waarvan de leden een gouden ketting droegen
met daaraan een ovale, gouden penning als
symbool van de bedelzak, met links en rechts
een bedelnapje.

"Duinen, aldus worden genaamd, die verbaazende, doch alleszins nuttige Zandheuvelen, meestal aan en langs onze Zeestranden geleegen. ... Zij worden verdeeld in twee zoorten:
buiten en binnen Duinen; beide zoorten vindt
men in Holland. Te recht worden zij als natuurlijke Dijken aangemerkt.... De omtrek van deze
Hollandsche Duinen, tot vlak Land gerekend,
wordt begroot op vijftigduizend Morgens
(zoveel land als in een morgen geploegd kan
worden).
In vroegere tijden, plagt men, meer dan tegenwoordig, aftezanden, met het hoogmerk om
deze schraale Zandbergen in aangenaame Lusthoven, en vrugtbaare Zaaij- en Weilanden te
veranderen. De konst van afzanding, wil men,
zou eerst in het Jaar 1461, door een oud' hoveling van Filips, bijgenaamd De Goede, XXIX
Graaf van Holland, uitgevonden zijn." De
hoveling bracht zijn geheim onder de aandacht
van de Gasthuismeesters te Haarlem voor een
jaarlijkse bate van 1000 gulden, mits zij hem
het jaarlijks onderhoud gaven voor de rest van
zijn leven. Op 5 april 1461 werd het verdrag
gesloten en kreeg de hoveling de duinen tussen
het Haarlemmerhout en het gerecht in
onderhoud. De Gasthuismeesters kregen de
aanwijzing hoe zij de afzanding konden aanvangen en verkopen als ballast aan de kooplieden van Amsterdam.
In verband met hun ligging, lijnrecht op het
water, zodat ze niet konden aanwassen en bij
springtij werden uitgehold, mochten ze alleen

Vaderlandsch Woordenboek, XIIIe deel
"Drebber, (Cornelis Jacobszoon) gebooren
in 1572 te Alkmaar. Hij was een zeer geleerd
man, die zig op het onderzoek der natuur en
haare werkingen, met onvennoeiden vlijt toeleide; dit gaf aanleiding tot het uitvinden van
zeer konstige werktuigen, die bij onkundigen
voor toverwerken werden gehouden. Onder
deeze was een werktuig, Perpetuum mobile of
altoosduurende beweging genaamd, `t welk
hij aan Koning Jacobus van Engeland vereerde;
door naauw agt te geeven op de Elementen, gelukte het hem, dit kunstwerk tot grooter volkomenheid te brengen, dan tot nog toe geschied
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vanaf de landzijde afgegraven (aftekarren)
worden. Men noemde dit de duinen ontnestelen.
Om het verstuiven van het zand tegen te gaan,
moesten de duinen bepland worden met goede
helm en andere ruig groeiende plantensoorten
en werden, op sommige plaatsen, muren van 9
tot 10 voet hoog en vier karelen dik gemetseld
(kareel is gebakken steen). Ondanks deze
voorzorgen kon men niet verhinderen, dat de
duinenrij langzaamaan door verstuiving verminderde.

van deze Orde was, een vrij Edelman, Hendrik
van Walpot genaamd, zijne opvolgers droegen
naderhand de naamen van Hoog-Meesters en
Groot-Meesters.
Een Land-kommandeur voerde het bewind
over de goederen, die in het Sticht gelegen waren; de goederen zelf droegen al van ouds de
naam Balije of Kommandeurije. De afkomst
van de Utrechtse Balijelaan is hiermee ook verklaard.
Uit een Handschrift, opgesteld "den laatste dag
der maand Augustus" 1346 door de toenmalige
bisschop van Utrecht Jan van Arkel, valt verder
nog te lezen, dat het Duitsche Huis eerst buiten
de stad "Uitrecht" stond, nabij de St.
Geertruijdekerk. Bij de belegering van de stad,
door Graaf Willem IV van Holland, werd in
1345 het Huis grotendeels verwoest. In 1346
werd voor de herbouw van het Huis een stuk
grond aangekocht gelegen op de Springwijk
(nu Springweg).

"Duitsche Huis, (Het) is een oud en deftig gebouw, staande binnen Utrecht, aan de Westzijde der Stad, digt bij de St. Marien plaats.,
strekkende met zijnen tuinen tot aan den wal.
Van den Straatweg is het afgescheiden door een
hoogen Muur, waarin een Poort is, versierd met
de wapenschilden van de Duitsche Ridderorde,
waar voor dit gebouw gesticht is. Van binnen is
het voorzien met zeer ruime vertrekken. Ieder
Ridder of Kommandeur van de Orde heeft
daarin een Kamer, waarin hij, als het Kapittel
vergaderd is, zijnen intrek neemt. Behalve deze
vertrekken, vindt men in het zelve een Gehoorzaal, eene Eetzaal, versierd met de afbeeldzels
der Ridderen, en eene ongemeene groote Voorzaal. Het gebouw dient insgelijks ter ontvangst
van Vorsten en aanzienlijke Heeren ...... De
oorsprong der Duitsche Ridderen kan met geene
zekerheid bepaald worden; de geleerde
Mattheus wil dat dezelve ontstaan zijn in het
Jaar 1190. Zoveel is zeker dat de Orde is ingesteld, ter eere van Maria; dat bij de oprichting
bepaald werd, dat het Hoofdhuis zou zijn te Jeruzalem, en dat de Ridders zouden verpligt zijn,
het Land te beschermen tegen de Ongelovigen.
Paus Celestinus de II bevestigde deze Orde, in
het Jaar 1492: van toen af werd zij de Duitsche
Orde genaamd, en zedert, door verscheidene
Koningen en Vorsten, met aanzienlijke goederen en voorregten begiftigd. De eerste Meester

"Elzevier. Vier beroemde Boekdrukkers heeft
Holland voortgebragt, die deze naam gevoerd
hebben: Bonaventura, Abraham, Daniel en Lodewijk, allen niet minder beroemd om hunne
Geleerdheid en Konst, dan de Stephanie en de
Plantyns. Ook behoeven zij, voor deze mannen
niet te wijken, in de keuze van goede boeken,
welke zij gedrukt hebben, zo min als bekwaamheid ten opzigte van al dat geen, `t welk den
Boekhandel betreft. Met betrekking tot de sierlijkheid en netheid van Letteren, hebben zij hen
verre overtroffen. De eenigste die hen daarin is
nagevolgd, is de Heer Enschede te Haarlem,
wiens Lettergieterij en Drukkerij thans door
gantsch Europa vermaard is, en, zelfs door aanzienlijke Vorsten, met goedkeuring en toejuiching, bezigtigd wordt ...........
De laatste van het Geslacht was de Heer Daniel
Elzevier, overleeden te Amsteldam, in de
maand October van het Jaar 1680.
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