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WAT ZAL 1995 ONS BRENGEN?
Wie terugblikt in 1994 zal zich tegelijkertijd afvragen, wat het komende jaar zal brengen. Zo
wil ik het terugblikken en vooruitzien ook doen
met betrekking tot de Historische Kring Nieuwegein.
Het jaar 1994 onderscheidde zich voor de Historische Kring Nieuwegein naar mijn mening
niet in positieve zin ten opzichte van andere jaren: er waren eigenlijk geen hoogtepunten en
de activiteiten van de vereniging verliepen
"volgens plan'.
Echt negatieve gebeurtenissen hebben zich ook
niet voorgedaan en daardoor is 1994 te bestempelen als een heel rustig jaar. Een jaar, waarover we tevreden kunnen zijn, omdat de werkgroepen met enthousiasme hun activiteiten
voortzetten, het museumbezoek nauwelijks te
rugliep en de gemeentelijke zorg voor monumenten met meer dan gewone belangstelling is
gevolgd. Een jaar van consolidatie, of toch
niet?
Er zijn immers ook enkele minder positieve
kanttekeningen te plaatsen. We slaagden er niet
in om het project "De nieuwe uitdaging" echt
gestalte te geven, omdat het bestuur eigenlijk
niet verder gekomen is dan een analyse van de
activiteiten en de organisatie en niet is toegekomen aan vernieuwingen of aanvullingen. In relatie daarmee staat het feit, dat vacatures in
werkgroepen niet zijn opgevuld. Door een
scherpe budgetbewaking zijn de financiën in
1994 op orde gebleven, maar er is nog niet
voldoende sponsoring voor het "Cronyck de
Geyn", terwijl mogelijkheden voor subsidies
verder afnamen.
Het ledental groeit niet voldoende om de teruglopende sponsorgelden en subsidies op te
vangen.
Opnieuw kan echter ook worden geconcludeerd,
dat een groot aantal mensen met veel enthousiasme bijzonder veel werk voor onze Historische Kring heeft verzet. Het is dus toch een
springlevende vereniging met nog steeds een
stevige basis, die bestaat uit enthousiaste mensen, een goede accommodatie en een gezonde
financiële positie.
Allen die aan de goede gang van zaken hebben
meegewerkt -de leden, de donateurs en sponsors, de werkgroepen en de mensen van het
museum- wil ik voor hun bijzondere inzet in
1994 heel hartelijk danken.
Op gebieden van ledenwerving, donateurswerving en het zoeken van sponsors zullen we nadrukkelijk aan de slag moeten. De mogelijkheden om subsidies te krijgen, zullen met een
niet-aflatende aandacht onderzocht moeten

worden. Eigenlijk zou je daarvoor iemand moeten hebben, die de plannen van bestuur en
werkgroepen toetst aan alle mogelijkheden uit het
handboek 'Fondsenwerving', dat de namen van
250 instellingen bevat die subsidies verstrekken.
In toenemende mate wordt kritiek hoorbaar op
het doen en laten van ons gemeentebestuur met
betrekking tot het behoud van veelsoortige monumenten (onder meer archeologische monumenten, gebouwen in nieuwbouwwijken, leefen
sfeersituaties in de oude kernen en landschappelijke elementen).
Wij geven er ook aandacht aan, onder meer
door brieven aan burgemeester en wethouders
over beleidspunten, door het beoordelen van
bouwplannen en zonodig actie daartegen ondernemen en door het archeologisch onderzoek.
Maar méér is nodig om alert te kunnen zijn en
tijdig te reageren op ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het trieste leven van onze wipwatermolen, het gerommel met het cultureel erfgoed in
de polder Galecop, het 'volstampen' van oude
kernen met niet-passende bouwsels en het bestuderen van de gemeentelijke meerjarenplan
ningen voor monumentenzorg.
Al het vorengenoemde moet met zorg bekeken
worden, maar een depressieve gelaten houding
mag niet ontstaan. Veel meer zullen de depressieve gevoelens onderdrukt moeten worden door
een agressieve aanpak van de problemen.
Daarvoor zullen we als vereniging de menskracht èn de daadkracht moeten kunnen opbrengen.
De historie van onze vereniging heeft laten zien
dát we het kunnen! Ik roep u op om met z'n
allen het jaar 1995 tot een succes te maken; van
veel meer leden willen we actievelingen maken
om de doelstellingen te bereiken: meer leden;
deskundige mensen op de vele plaatsen; een
kritisch volgen van het gemeentelijk beleid; het
behoud van ons cultureel erfgoed.
1995 is een bijzonder jaar: "Het Gein" kreeg
700 jaar geleden stadsrechten. Dat moet gevierd
worden en laten « e daarbij benadrukken, dat
onze historische stad een springlevende is, die in
een moderne tijd zuinig omspringt met zijn
historische erfgoederen. Om dat te bereiken
wens ik onze vereniging een succesvol 1995
toe en u allen in de persoonlijke sfeer een
gelukkig nieuwjaar!

Piet Daalhuizen,
voorzitter
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DE ONTWIKKELING VAN HET OPENBAAR VERVOER
door Jonna Dommerholt

geleden is gebleken, dat de familie vanuit Turkije
en Griekenland zich verspreidde over grote delen
van Europa.

Dagelijks maken miljoenen mensen over de
hele wereld gebruik van het openbaar vervoer.
Men reist per tram, bus, trein, metro, pont, zelfs
het vliegtuig kan tegenwoordig tot het openbaar
vervoer gerekend worden.
Onze verre voorouders zouden zich verbazen
over die verschillende vormen van openbaar
vervoer. Sommigen zouden het 'satanswerk'
vinden en waarschuwen voor de gevaren. Anderen zouden staan te popelen om ook eens een
ritje te maken of te vliegen als een vogel. Wat
een luxe, wat een genot!
Aan de hand van de reislustige en onsterfelijke
figuur Victor Zondervrees reizen we met zevenmijls laarzen - vanaf de oorsprong - door de
geschiedenis van het openbaar vervoer in Europa.
Nog steeds met onze laarzen aan belanden we
tenslotte in Nederland, in Jutphaas en Vreeswijk,
in Nieuwegein nu.
De eerste vorm van openbaar vervoer was lopen,
over korte of lange afstanden, alleen of in
groepsverband. Het weerhield de mensen niet
om tochten te maken, deels uit noodzaak, deels
uit nieuwsgierigheid. Beide drijfveren hadden
grote gevolgen.

Leven en overleven
Hoe groter de familie -de stam- werd, hoe
moeilijker het was om met z'n allen de zware
tochten door de nog vaak ruige gebieden te ondernemen. Voor de ouderen, de zieken en de
kleine kinderen betekenden de trektochten een
ware uitputtingsslag. Dat had niet alleen te maken met het ontbreken van wegen, maar ook met
het klimaat.
Kort na de ijstijd was Noord-Europa nog bedekt
met toendra's. Het vlakke land, begroeid met
mossen en grassen, en hier en daar een boom of
struik, bood nauwelijks enige beschutting tegen
de koude winden, de sneeuw en de regen. Ook in
de zomer bleven de temperaturen laag en daalden
's nachts vaak tot onder het vriespunt. Om zich
tegen de nachtelijke kou en de wilde dieren te
beschermen, zette Victor en zijn familie
eenvoudige tenten op. Een paar palen, aan de
toppen bij elkaar gebonden, werden bespannen
met dierenhuiden. De tenten konden snel opgezet
en weer afgebroken worden, maar ze moeten wel
meegesjouwd worden naar het volgende bivak,
evenals het meest noodzakelijke huisraad,
voedsel en water. De zwakke stamgenoten en het
meevoeren van alle bagage vertraagden een snelle
voortgang. Een permanente verblijfplaats bleek
wenselijk. Zo ontstonden er uit de tijdelijke
bivakken vaste nederzettingen, waarin ieder lid
zijn eigen taak had. Zorgen voor voldoende
voedsel voor de gehele stam bijvoorbeeld.
Landbouw en veeteelt waren bij de primitieve
mens nog onbekend. Victor Zondervrees moest
zijn menu dan ook afstemmen op wat de natuur
bood in de verschillende jaargetijden. Hij kon
kiezen uit wortels en vruchten, vlees van groot en
klein wild en vis. Om zich tegen de kou en de
regen te beschermen, maakte hij voor zichzelf en
zijn familie kledingstukken en schoeisel van bont
en huiden. Van de botten en beenderen werden
wapens, werktuigen en sieraden ge-

Een stukje geschiedenis
Het beginpunt van de reis vangt aan in tropisch
Oost-Afrika. Daar werd Victor circa twee miljoen
jaar geleden geboren als een van de eerste,
primitieve mens, de homo erectus of wel: de
rechtoplopende mens. De familie leek nog een
beetje op de aapachtigen, maar beschikte al over
menselijke intelligentie. Van hun leefwijze is
weinig meer bekend dan dat ze vuur konden
maken en wapens en werktuigen vervaardigden
met een groot gevoel voor schoonheid en
perfectie.
Ongeveer een miljoen jaar geleden verliet de
familie Zondervrees hun warme woongebied en
zette al lopend koers naar de koudere streken van
Europa. De kennis van vuur maken, kwam hun
daarbij goed van pas. De reden van deze trek
naar het noorden is onbekend; de geleerden staan
hier nog steeds voor een raadsel. Uit
archeologische vondsten van ca. 500.000 jaar
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maakt.
Leverde de woonomgeving niet voldoende meer
op om alle bewoners van een nederzetting (ca.
150-500 mensen) te voeden en te kleden, dan
gingen Victor en de meest ervaren stamgenoten
op zoek naar nieuwe jacht- en visgronden, bossen
en velden.
Zij moesten niet alleen voor het dagelijks benodigde voedsel zorgen, maar dienden ook in
voorjaar en zomer een flinke wintervoorraad
aan te leggen om de lange en koude winters te
kunnen overleven. En al die boodschappen
moesten, vaak van ver, met mankracht aangedragen worden in een vrij korte tijd. Voorjaar en
zomer duurden samen niet langer dan een
maand of vier. In mei pas was alle ijs gesmolten
en begin oktober viel alweer de eerste sneeuw.
Het is dus begrijpelijk dat Victor, zijn zonen en
neven zich een korte en veilige weg zochten
tussen het woon- en jachtgebied. Zo ontstonden op
den duur de gebaande paden, waarover onze
voorouders zich eeuwenlang hebben verplaatst.
Enkele van die paden maken nu nog steeds deel uit
van het Europese wegennet.

Omstreeks 8.000 jaar vóór onze jaartelling
kwam in Noord-Europa de boomstamkano in
gebruik. De kano's waren gemaakt van dikke
dennebomen, die tussen de twee en drie meter
lang waren en met behulp van vuur werden uitgehold. In het veen bij Pesse in Drenthe is een
dergelijke kano gevonden, die gedateerd wordt
rond 6500 vóór Christus. Grote afstanden konden
nu in kortere tijd worden afgelegd. Voor het
vissen of het vervoeren van personen, have en
goed was zo'n kano natuurlijk ook een uitkomst.
Noodzaak met grote gevolgen
De geschiedenis van het openbaar vervoer begint
dus bij onze voorouders, die uit noodzaak
reisden. Maar die noodzaak bracht ook vele
voordelen mee, want men ontmoette vreemde
volkeren met een geheel andere cultuur. De reiziger kwam in aanraking met andere zeden en
gewoonten, ander voedsel, onbekende materialen
en grondstoffen, werktuigen, wapens, kunst.
Kortom met nieuwe rijkdommen, waarover hij
thuis nog niet beschikte. Een geheel nieuwe
wereld ging voor hem open. Omgekeerd bracht
hij ook uit zijn cultuur goe

Niet alleen meer lopen

De kar van Oseberg. Een reiswagen van een vorstin uit Zuid-Noorwegen Wide 8e eeuw.
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varingen gaven een andere kijk op de wereld en
doorbraken de dagelijkse sleur van het bekende.
Moeders pappot was te vertrouwd geworden!
Men reisde dus niet meer alleen uit noodzaak en
uit behoefte aan aanzien en rijkdom, maar ook uit
zucht naar avontuur en vrijheid. Motieven als het
vergaren van kennis en het doorgeven daarvan
gingen ook een rol spelen. Al een paar duizend
jaar vóór onze jaartelling maakte in de landen
rond de Middellandse zee het reizen deel uit van
de opvoeding en scholing van jonge mannen en
niet alleen in de gegoede milieus. Ook zonen van
arme handwerkslieden werden de wijde wereld
ingestuurd om een vak te leren of te
vervolmaken. Terugkomen met een volle beurs,
was daarbij een
prettige bijkomstigheid.
In de sprookjes van de gebroeders Grimm, die
gebaseerd zijn op heel oude volksverhalen onder
andere uit Voor-Azië en het oude Indië, valt dat
terug te lezen. Denkt u maar eens aan het
sprookje: Tafeltje dek je, ezeltje strek je, knuppeltje uit de zak.

deren, kennis en kunde over aan zijn gastheren.
Uitwisseling van kennis en materiaal was het
gevolg. De eerste stap naar de (ruil)handel was
gezet.
Eenmaal weer veilig thuis, vertelden de reizigers
over hun tochten vol gevaren en ontberingen en
over hun ontmoetingen met andere volgen en
culturen. Als bewijs toonden zij trots de souvenirs,
die ze uit den vreemde hadden meegebracht. De
boeiende verhalen voerden de stamgenoten een
onbekende wereld binnen. Telkens werden de
avonturen besproken en het nieuwe bezit
bewonderd. Groot respect voor hun moed,
ervaring, wijsheid, kennis en bijzonder bezit viel
de reizigers ten deel en zij genoten groot aanzien
in hun stam. Wie is daar niet gevoelig voor?
Menig moedige, jonge kerel besloot de lokroep
van het avontuur te volgen en de wijde wereld in
te trekken om zich ook bezit, kennis en aanzien te
verwerven. Beladen met goederen, die geruild
konden worden voor nieuwe, ongekende
artikelen, trokken de pioniers de onbekende
verten in. Zonder wegenkaart of kompas gingen ze
op weg; de zon en de sterren waren hun gids.
Door hun moed, doorzettingsvermogen en intuïtie
beschikten de farao's in Egypte al duizenden jaren
vóór onze jaartelling over reukflesjes en sieraden
van barnsteen, afkomstig uit groeven in ZuidScandinavië.
In Nederland werd in 1881 bij Exloo (Drenthe)
een heel bijzondere vondst gedaan. Bij afgravingen in het veen vond men een ketting uit de
14e - 13e eeuw vóór Chr., bestaande uit vier
kralen van Egyptisch aardewerk, 25 kralen van tin
afkomstig uit de mijnen van Cornwall of Wales
in Engeland en 14 van barnsteen uit het
Oostzeegebied.

Nieuwe mogelijkheden
Al 5000 jaar vóór Chr. voeren er over de Middellandse zee handelsschepen met passagiersaccommodatie. De eerste schepen werden nog
voortgeroeid door (galei-)slaven. Al snel echter
gingen ze ook zeil voeren, dat bij gunstige wind
werd gehesen. Bij ongunstige wind of windstilte
mochten de slaven weer aan de riemen trekken.
Een uitvinding van enorme betekenis, die tot op de
dag van vandaag zijn grote waarde heeft behouden, is de ontdekking van het wiel. Ongeveer
3500 jaar vóór Chr. was in Mesopotamië, het land
tussen de Euphraat en de Tigris, het wiel
toevalliger wijs ontdekt. Volgens archeologen was
de platte schijf allereerst in gebruik als draaischijf
voor pottenbakkers, totdat een creatief man in
die draaiende schijf ook andere
toepassingsmogelijkheden zag. Misschien wel,
toen de schijf omviel en op zijn kant wegrolde.
,Hoe zou ons leven er nu uitzien als het wiel niet
'ontdekt' was?
De toepassing van het wiel maakte het gebruik
van wagens met twee of vier wielen mogelijk;
hierdoor konden meer goederen tegelijkertijd

Nieuwe motieven
Een regel van een oud liedje luidt: "Wie verre
reizen doet, kan veel verhalen." En verhalen
zullen er verteld zijn! Maar zelfs de meest
angstaanjagende vertellingen over ontmoetingen
met monsters, menseneters, reuzen, dwergen en
onbekende dieren, noch de primitieve manier van
reizen vol ontberingen, schrikten de avonturiers
af. Integendeel! De wijde wereld met haar
onbekende gevaren trok. Nieuwe er
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vervoerd worden. Bovendien werden langere
afstanden in kortere tijd afgelegd. De handel won
daardoor niet alleen aan betekenis, maar ook
wetenschappelijke
expedities
en ontdekkingsreizen namen toe.
Ontdekkingsreizen
De ijverigste ontdekkings- en handelsreizigers
waren de Grieken, Egyptenaren en Phoeniciërs.
Deze laatsten voeren al 100 jaar vóór Chr. rond de
zuidpunt van Zuid-Afrika. De Grieken waren de
eersten die alle aardrijkskundige gegevens, door
handelsreizigers en zeelui aangereikt, ordenden
en in kaart brachten. Op grote vellen perkament
tekenden zij, aan de hand van de verstrekte
informatie, de loop van rivieren en bergketens, de
bossen, woestijnen, vlakten, wegen, steden en
dorpen. Ook tekende men de namen in van de
stammen, die in een bepaald gebied woonden.
Het oude Indië met zijn rijke cultuur en vele
kostbare bodemschatten, stond daarbij centraal,
zowel in handel, als in geografisch en wetenschappelijk opzicht. De nieuw ontdekte gebieden
werden gerangschikt rond de reeds bekende van
Indië, op een manier waarop wij een legpuzzle
samenstellen.
De bekende keizer Alexander de Grote, die ca.
300 jaar vóór Chr. leefde, ondernam ook een
tocht naar Indië. Onder zijn gevolg bevonden
zich wegmeters, geografen en natuurkundigen,
kunstkenners, geschiedschrijvers en vaklieden die
nieuwe technieken moesten aanleren. Tot in
details werd al het nieuw ontdekte beschreven,
getekend, geproefd en beproefd.
De zee in kaart gebracht
Op dezelfde wijze waarop de landkaarten waren
samengesteld, vervaardigden de Grieken ook de
eerste zeekaarten. De oudste reisbeschrijving die
gevonden is, dateert van 500 vóór Chr. Hij was
geschreven door Hekataios van Miléte, een man
die vanwege zijn grote wetenschappeloijke
interesse verre reizen ondernam. Op zijn
reisbeschrijving is het klassieke "Handboek der
zeilvaart" gebaseerd, dat in gebruik bleef, totdat
het zeilschip het veld moest ruimen voor de
stoomboot, aan het einde van de vorige eeuw.
Kooplieden, die naar het noorden waren geva-

ren over de Atlantische Oceaan, vertelden bij
thuiskomst over een onmetelijke watervlakte,
waarover men dagen kon varen zonder ook
maar een stukje land te zien. Ze vertelden over
koude en mist, over zeeën bedekt met glas, over
huizenhoge vloedgolven door woeste stormen
opgewekt, over de poolnacht en de nimmer ondergaande zon. Ze spraken over barbaarse volkeren, met blond haar en blauwe ogen, die gekleed
gingen in dierenhuiden en ruw geweven stoffen.
Samen met hun vee woonden ze in hutten, gemaakt
van stro en leem. Elke beschaving ontbrak in die
woeste en koude streken. In de warme, hoog
beschaafde landen rond de Middellandse zee
geloofde niemand deze verhalen, zeker niet over
dat ruige, onbeschaafde volk in het koude
Noorden. Lange tijd heeft men gedacht, dat er
alleen rond de Middellandse zee mensen
woonden. Pas toen -ver vóór de christelijke
jaartehing- op de expedities naar het Noorden
befaamde wetenschappers meegingen om de
gegevens vast te leggen, begon men in te zien, dat
de wereld groot was en rijk aan verscheidenheid.
Romeins openbaar vervoer
Waren de Grieken vooral geinteresseerd in het
ontdekken van nieuwe gebieden voor handel en
wetenschap, bij de oude Romeinen was de interesse meer gericht op handel en toerisme. Om die
letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden,
zetten de Romeinen een uitgebreid wegenplan op
in hun rijk, dat liep van de Sahara, via
Mesopotamië tot aan de Noordzee. Langs de
kusten en tot diep in het binnenland werden
heerbanen met verharde bestrating aangelegd met
een totale lengte van 90.000 km. Bergen, die bij
het aanleggen van de wegen in de weg stonden,
kregen passen, viaducten of tunnels. Om steden
en dorpen vanaf de heerbanen of waterwegen met
elkaar te verbinden werd nog eens 200.000 km
straatweg aangelegd: Bwegen zouden wij nu
zeggen. Dat goede wegennet, ooit bedoeld voor het
snel en doelmatig vervoeren van het leger, werd
ook al gauw gebruikt voor zakelijk en toeristisch
verkeer.
In de bloeiperiode van het Romeinse rijk, ongeveer
tussen de 3e eeuw vóór Chr. tot de Se eeuw erna,
viel het weg- en waternet te vergelij-
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den.
Keizer Nero reisde met 1000 karossen, waarin
behalve huisraad en goederen ook dienaren,
slaven en een huiskapel werden meegevoerd.
Zijn tweede vrouw Poppea placht ook nog eens
500 ezelinnen mee te nemen voor haar dagelijks bad in hun melk.
Het toerisme beperkte zich niet alleen tot de inwoners van Italië. Al ver vóór onze jaartelling
reisde men van elders naar Griekenland, Egypte of
Italië. De Romeinse kuuroorden waren zeer in
trek en tot ver over de landsgrenzen bekend. Dat
bewijst onder andere een set van vier zilveren
bekers, die dankbare Spaanse gasten achterlieten
in een kuuroord nabij Rome. De bekers hebben de
vorm van een mijlsteen en zijn afkomstig uit
Cadiz, in Zuid-Spanje. In de vier bekers staan de
106 halteplaatsen gegraveerd tussen Cadiz en
Rome. In die tijd reisde men over land via
Cordoba (Spanje), Arragon (Frankrijk), Genève
(Zwitserland), Rimini in Noord-Italië en vandaar
naar Rome. Een lange en omslachtige tocht, als
men bedenkt dat er ook toen al over zee gereisd
kon worden.
Langs de weg.
Lucas van Leyden 1520.

Het verkeer geregeld
Het toeristisch en het zakelijk verkeer in Rome
nam zó toe, dat in het 8e jaar na Chr. de stadbestuurders zich genoodzaakt zagen om verkeersregels in te stellen.
Overdag mochten er geen koetsen door de stad
rijden, alleen het vervoer van bouwmateriaal en
handelswaar was toegestaan. De reiskoetsen
dienden geparkeerd te worden bij de stadspoorten
en te voet of per (gehuurde) draagkoets vervolgde
men dan zijn weg. Het reizigersvervoer mocht
alleen 's avonds en 's nachts plaatsvinden. Wilde
Victor's morgens vroeg met zijn karos de stad uit,
dan diende hij te wachten tot bij zonsopgang de
poorten opengingen. Om 's nachts de stad te
kunnen verlaten, had hij een speciaal pasje nodig,
dat aan de poortwachter getoond moest worden.
Particulieren die zich geen koets konden veroorloven, huurden bij speciale verhuurbedrijven
een twee- of vierspankaros, al dan niet met
koetsier. Gingen veel reizigers dezelfde kant uit,
dan deelde men de koets. Op den duur leidde dit
tot het instellen van regelmatige diensten, die
eveneens hun vertrekpunt hadden bij

ken met dat van het 19e eeuwse Europa. Het
vervoer van mensen en goederen was toen al op
vele manieren mogelijk en het gebruik van
dienstregelingen was heel gewoon. Victor
Zondervrees was in die tijd een belangrijk en
geacht koopman in Rome. Zijn zaken liepen goed
en hij kon zich een eigen reiskoets met koetsier
veroorloven. Net zoals elke verstandige
automobilist nu, nam hij op zijn tochten
wegenkaarten mee. Eén van de oudst bewaarde
kaarten is de "Tabula Peuteringeriana", een rolwegenkaart van 6.82 m lang, 34 cm breed en
vervaardigd van perkament. Deze werd
opgehangen in de reiswagen en afgerold op het
traject waarover men reed. Torens of emblemen
gaven de steden aan; badhuizen of kuuroorden
waren vierkante gebouwen met een bassin in het
midden.
Toerisme en openbaar vervoer
Victor gebruikte de kaart ook als hij in de hete
zomers naar zijn tweede huis in koelere streken
reisde. Een rijke, zichzelf respecterende Romein nam zijn halve huishouding mee, inclusief
zijn bedienden en alles wat die nodig had
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de stadspoorten.
Voor de verzending van de post en het vervoer
van ambtenaren, die buiten Rome hun werk
moesten verrichten, waren er staatskarossen beschikbaar. Deze waren in de winter bespannen
met tien muilezels en in de zomer met zes. Gemiddeld legden ze 7,5 km per uur af. Ook deze
reden via een geregelde dienst.
Kooplieden en toeristen die per boot naar elders
wilden, regelden hun reizen bij reisagentschappen,
zoals dat ook nu nog het geval is. Ze waren in alle
grote havenplaatsen gevestigd.

Bij de opkomst van het stedendom -ruim bemeten
tussen de l le en 13e eeuw- raakten de middeleeuwse wegen weer bevolkt, hoewel het reizen
nog steeds geen genoegen was. De wegen bleven
slecht, veel landstreken onbekend en onveilig,
want de duistere wouden en de eenzame velden
herbergden wilde dieren en boos boeventuig.
Reisde Victor Zondervrees te voet, dan was een
daggemiddelde van 25 km haalbaar. Beschikte hij
over een paard, of over paard en wagen, dan kon
er een grotere afstand afgelegd worden; tot in de
18e eeuw gold daarvoor een maximum van 60
km per dag.
Ter vergelijking: Julius Caesar legde 50 jaar
vóór Chr. over de goed onderhouden heerbanen al
160 km af in zijn reiskoets.

Einde van de Romeinse beschaving
Het vertrek van de Romeinen uit Noord-Europa in
de Se eeuw na Chr. betekende het einde van het
goed onderhouden wegennet.
De onrust die de grote volksverhuizing te weeg
bracht en de voortdurende machtstrijd tussen de
verschillende barbaarse stammen, deden de Romeinse beschaving vergeten.
Pas in de 8e eeuw, tijdens de regering van Karel de
Grote, werden de bestaande heerbanen en de
belangrijkste straatwegen hersteld en nieuwe
aangelegd. Hierdoor kon de handel weer toenemen.
Toerisme was in Noord-Europa in die tijd een
vrijwel onbekend verschijnsel. De enigen die
veel reisden, waren handelaren en vorsten met
hun ambtenaren. In die eerste eeuwen regeerden
de vorsten en koningen nog niet vanuit een vaste
verblijfplaats, maar trokken met hofhouding en
leger door hun rijk naar hun diverse behuizingen.
De verplaatsing daarvan was een
heel karwei en diende snel en 'gerieflijk' te geschieden.

Reizen, wat een beproeving!
De koetsen en karossen waarmee Victor, inmiddels een geacht koopman, in de middeleeuwen
moest reizen, waren log en onhandelbaar;
bovendien hadden ze geen vering. De passagiers
leden wat af op de slechte wegen. Kussens, door
de reizigers zelf meegebracht, verzachtten de
pijn enigszins, maar nooit voor lang. De kans
dat een koets op de hobbelige en vaak modderige
weg omsloeg of bleef steken met gebroken assen
of afgelopen wielen was groot. Blessures en uren
oponthoud waren vaak het gevolg. Reizen, wat
een beproeving! De wagens waren dan ook alleen
bedoeld voor het vervoer van ouden van dagen,
vrouwen en kinderen, het huishoudelijk personeel
van de
gegoede stand en kooplieden met hun handelswaar. Een beetje "man" ging te paard, desnoods op
een ezel en anders te voet.
Hertog Julius van Brunswijk verbood zelfs in
1588 het gebruik van voertuigen voor mannen.
Het was verwijfd en onmannelijk en stond gelijk
met klaplopen en lanterfanten. De "weerbare"
man verkoos zonder bedenken een goed paard
boven een hobbelende reiskar.

Openbaar vervoer in middeleeuws Europa Het
reizen per koets of te paard was alleen aan de
rijken voorbehouden. De middeleeuwse mens
verplaatste zich nog steeds lopend langs slechte
en onveilige wegen en paden. Het reizen was geen
pretje meer en het gevolg was, dat er steeds minder
wetenschappelijke expedities op touw werden
gezet.
Alleen de kooplieden ondernamen nog tochten om
hun handelsgebied uit te breiden. De oude
techniek van het reizen zoals de Romeinen die
kenden, was verwaarloosd en in het vergeetboek
geraakt.

Dan liever het schip in
Maar zelfs de weerbare man verkoos geriefelijk te
reizen en zocht naar andere manieren om zich
te verplaatsen. In het waterrijke NoordEuropa was
die oplossing natuurlijk snel gevonden: het schip.
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De halteplaatsen van 12 verschillende trajecten
en reisaanbevelingen over die trajecten staan er op
vermeld, bijvoorbeeld 'vanaf Mainz kan men op
het water blijven tot aan Keulen'. Verder waren er
een kalender, de stofmaten en een wegwijzer op
aangebracht.

De uitgeholde boomstam, waarmee de prehistorische mens ooit de rivier was opgegaan, was
inmiddels uitgegroeid tot een volwassen zeilschip. Naast het vervoer van goederen werd het
aangepast voor het vervoer van passagiers. Net
zoals dat in de verre eeuwen vóór onze jaartelling
al gebruikelijk was in het Middellandse zeegebied.
Kajuitschepen, speciaal bedoeld voor het reizen
over korte afstanden, werden ontwikkeld en
waren de voorlopers van de trekschuit. Voor de
langere afstanden bracht men op de vrachtschepen
passagiersaccommodaties aan. Vaak was dat niet
meer dan een tent van stukken zeildoek, gespannen
tussen de masten. Het beschutte tegen de regen,
maar niet tegen kou en harde wind. De passagiers
wapenden zich tegen de
reis en de 'ongezonde waterdampen' door doeken,
warme jassen, voedsel en drank mee te slepen om
warm te blijven tijdens de langdurige overtocht.
Nee, het reizen was eeuwenlang geen pretje. Dat
blijkt ook uit het volgende rijmpje vol zelfbeklag:
"Oh reizerij
Wat rauwe brij
Verstopt me pijnlijk alle darmen
De luizen steken in het stro
Het dek is ruig en kriebelt zo
Jij dwaze man
Wat vang je an!"

Rangen en standen
Naarmate de rijkdom van de kooplieden toenam,
werd hun macht en op den duur hun bijdrage
aan het stadsbestuur groter. Het is dan ook
vanzelfsprekend, dat zij een belangrijke
zeggenschap kregen in het verbeteren en veilig
stellen van wegen en vervoer. Een ideale toestand was het nog steeds niet. De wegen mochten
dan langzaamaan verbeterd worden, de gebruikers van die wegen vergaten soms hun manieren.
De straatwegen waren vaak zo smel, dat tegenliggers elkaar nauwelijks konden passeren of
voor elkaar uitwijken. De doorgang stokte helemaal, als ook het standsverschil nog eens een
woordje meesprak. De boer en de knecht moesten
voorrang geven aan de koopman, de koopman
aan de adel. Wat te doen als de koopman rijk en
machtig was en de adel arm? Handgemeen en
vandalisme op de openbare weg waren toentertijd
al aan de orde van de dag. Aanklachten en
processen besloten menigmaal de strijd om de
voorrang en het standsverschil.

Toename van de handel, verbetering van het
reizen
Door de verbeterde landbouwmethoden en
nieuwe technieken werd er meer geproduceerd
dan voor eigen gebruik nodig was. Het teveel
aan produkten en goederen kon daardoor in de
steden worden aangeboden. Uitbreiding van de
handel binnen heel Europa was het gevolg en
steeds meer kooplieden gingen zelf op pad of
stuurden vertegenwoordigers om hun handelswaar elders af te zetten. In hun beperkte bagage
bevond zich meestal een reisrol of wegenkaart,
die voor vele doeleinden tegelijk te gebruiken was.

Reizen per postkoets
In de 17e eeuw begon men pas goed met het
verbeteren van het Europese wegennet. De belangrijkste wegen werden geheel of gedeeltelijk
verhard. De postkoetsen, die in het midden van de
16e eeuw waren ingesteld, konden daardoor vaker
en meer op tijd rijden. Toch was het daggemiddelde niet meer dan 6 tot 7 km per uur.
Over de afstand Jutphaas - Utrecht werd dus ruim
een uur gedaan, mits er geen ongelukken
gebeurden; anders duurde de tocht wat langer.
Wat voor extra oponthoud zorgde, was het wisselen van de paarden op de lange trajecten. Waren
er bij de vastgestelde haltes geen verse paarden
voorhanden; dan mocht de koets niet verder. De
paarden moesten eerst een paar uur rusten,
daarop werd scherp toegezien. De koetsier mocht
van vermoeidheid half dood van de bok vallen, de
paarden moesten regelmatig ver-

Deze 'wegenkaart' valt te vergelijken met de
eerdergenoemde Romeinse. Het is een kaart
van perkament lang 2.38 m en ca 6 cm breed.
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Engelse reiswagen met stoomaandrijving. Deze voorloper van de stoomtrein reed in 1814 op het traject Londen - Birmingham
over de openbare weg zonder gebruik te maken van rails. Binnen was plaats voor 28 passagiers, bovenop voor 22.

reiziger af op het hoofd van de postambtenaar. Het
reizen per postkoets werd dan ook beschouwd
als een noodzakelijk kwaad. De koets was een
martelwerktuig
en
kreeg
de
bijnaam
"Ribbekraker". De koetsiers werden wel 'vlegels in livrei' genoemd.
Volgens ervaren postkoetsgebruikers zou de
meest hardnekkig zwijgende misdadiger, na
vijf minuten rijden in een postkoets, zijn bekentenis met genoegen afleggen. Het was de
gewoonte, dat de postiljon bij vertrek van de
koets vrolijk schallend op zijn hoorn blies. Dat
geluid geldt nu nog steeds als het symbool van
een goede reis. "De opgewekt en zuiver geblazen
melodie" was volgens reizigers uit de vorige
eeuw echter het 'enig aangename' aan de tocht.
Het was zelfs zó erg, dat de mevrouw
Zondervrees 150 jaar geleden in haar dagboek
schreef: "De hemel zij gedankt, dit jaar behoeven
we niet op reis te gaan." Ondanks dergelijke
verzuchtingen nam het reizigersverkeer toe. De
onhandelbare postkoets kon het grote aanbod van
reizigers niet meer verwerken. Naarstig werd er
gezocht naar an-

verst worden om te voorkomen, dat ze zich
dood liepen. Een goed paard was meer waard
dan een koetsier.
Drie eeuwen lang werd de postkoets gebruikt
voor het reizen over de korte en de lange afstand. De meeste koetsen boden plaats aan 6 tot 8
passagiers en aan hun vaak omvangrijke bagage,
nog afgezien van de vele pakketten die onderweg
afgeleverd moesten worden. Het reizen was een
hachelijke onderneming. Te veel of verkeerd
gestouwde bagage was vaak oorzaak van een
ongeluk. De koets kapseisde, passagiers raakten
bekneld en menigeen liep blauwe blutsen op tot
aan arm- of beenbreuken toe.
Uit brieven en dagboeken valt dan ook op te
maken, dat het reizen per postkoets een aanslag
was op lijf, zenuwen en geldbuidel van de passagiers. "Wie met de post reist, moet de rug van
een lastdrager hebben en de geldbuidel van een
vorst" , luidde een gezegde uit die dagen. Alle
ergernissen over de hoge tolgelden, de vele
overnachtingen in slechte herbergen waar karige
maaltijden werden opgediend, wentelde de
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gesteld. Vrouwen konden spontaan zwanger raken,
moedermelk zuur. De onmenselijke snelheid kon
volgens doktoren ijlkoortsen en ziekten van de
geest veroorzaken en de spijsvertering geheel in
de war brengen. Dat laatste kan kloppen. Menig
passagier stapte doodmisselijk uit de trein. Niet
vanwege de hoge snelheid, maar meer omdat hij
aan één stuk door at. Doktoren adviseerden
passagiers om met een gevulde maag te reizen om
te voorkomen, dat die door de hoge snelheid van
de trein in het lichaam ging 'wandelen', met alle
gevolgen van dien.
De ander zag de vele mogelijkheden, die het
reizen per trein bood. Hans Christiaan Andersen,
de sprookjesschrijver, liet zich in lyrische
bewoordingen uit over de voordelen van het
reizen per trein: "Wij spannen een magisch
paard voor de wagen en de ruimte verdwijnt....
Wij zijn nu even machtig als in de middeleeuwen
alleen de duivel kon zijn. Ons vernuft heeft de
duivel achterhaald."
En ook toen al waren er milieuactivisten, die
bezwaren maakten tegen de 'ontwijding der natuur' door rook, hitte, lawaai en "het aanleggen
van de spoorrails, die gaten in het landschap
sloeg."
De koning van Hannover had een geheel ander
bezwaar tegen het reizen per trein. Hij vond het
ongepast en een aantasting van zijn rechten en
waardigheid als vorst, dat elke "schoenlapper of
kleermaker nu even snel kon reizen als hij zelf."
Onderscheid moet er zijn, nietwaar!

dere vervoersmiddelen, die veiliger waren en
meer passagiers tegelijk konden meenemen. In
Frankrijk hadden ze daar wat op gevonden.
Tussen Parijs en Lyon reden grote reiswagens
met zes paarden ervoor. Ze boden plaats aan 60
passagiers en 2500 kg bagage. Ter veraangenaming van de tocht speelde -bij mooi weer- een
muziekkapel op het dak van de trein.
INDUSTRIËLE REVOLUTIE
De uitvinding van onder andere de stoommachine
aan het begin van de 19e eeuw bracht een
industriële revolutie te weeg. Knappe koppen
zagen in die "helse machines" nieuwe mogelijkheden. Zonder grote krachtinspanning van mens
of dier konden nu voertuigen en allerhande
machines in beweging gebracht worden. Voor het
vervoer van goederen en passagiers over water
en land had dit grote gevolgen. Het zeil op de
schepen werd vervangen door stoom en voor de
ongeriefelijke en langzame postkoets kwam op
den duur de stoomstram en - trein in de plaats.
Toch bleef de postkoets en diligence tot aan het
einde van de 19e eeuw bestaan.
De eerste stoomtreinen
De eerste stoomtrein reed op 27 september 1825
in Noordoost-Engeland tussen Stockton en
Darlington.
Frankrijk kreeg zijn eerste spoorlijn in 1831,
België in 1835, Nederland (Amsterdam-Haarlem)
en Italië in 1839. De eerste internationale
spoorlijn kwam in 1843 tot stand tussen Duitsland en België.
De komst van de stoomtrein sloeg in als een
bom. Passagiers en goederen konden nu "razendsnel" (ca 40 km per uur) over grote afstanden
worden vervoerd. Het reizen werd daardoor
steeds aantrekkelijker, het vervoer van
handelsgoederen makkelijker. De economie
breidde zich uit; volledig nieuwe beroepen
dienden zich aan. Bestaande beroepen moesten
aangepast worden, sommige raakten vrijwel in de
vergetelheid.
De Nederlandse bevolking oordeelde wisselend
over de train. De een noemde het 'duivels werk'
en waarschuwde voor alle medische en biologische gevaren, waaraan de passagier werd bloot

Openbaar vervoer in Nederland
Evenals elders in middeleeuws Europa waren ook
in Nederland de wegen slecht en onveilig.
Desondanks begon in de 11 e eeuw het reizen in
ons land weer toe te nemen en niet alleen vanwege het beroep. Dezelfde motieven als in de
oudheid golden ook hier: avontuur, handelsdoeleinden, nieuwsgierigheid, wetenschappelijke
behoefte, verbreding van de horizon, ervaring
opdoen.
Handelsdoeleinden doet Victor Zondervrees zijn
schreden richten naar Noord-Europa. We vinden
hem terug in de stad Utrecht, die in de 12e eeuw
het centrum was van een internationale
handelsroute. Over de Zuiderzee, Vecht, Rijn en
Vaartse Rijn voeren vrachtschepen van-
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uit de Scandinavische landen en Friesland naar het
zuiden en het oosten v.v.
Aan het einde van de 13e eeuw waren de Rijnschepen te groot geworden voor een aantal ondiepe rivieren en kanalen op de vaarroute naar
Utrecht. Veel schippers maakten dan ook gebruik van de nieuwe vaarweg over Amsterdam en
Dordrecht op hun weg naar het zuiden. De
Utrechters derfden hierdoor inkomsten en
zochten naar nieuwe handelsverbindingen, die
weer geld in het laatje brachten. Daartoe legden ze
onder andere een steenweg aan richting Zeist en
Gelderland, de huidige Biltstraat. Diverse nieuwe
wegen volgden, maar toch bleef in waterrijk
Nederland het schip, tot in het midden van de 19e
eeuw, het belangrijkste vervoersmiddel voor
vracht en passagiers.

en de overzettingen ook steeds frequenter werden,
greep het stadsbestuur van Utrecht in
(Vreeswijk lag op het grondgebied van de stad
Utrecht). Op 11 juli 1588 werden de schippers
van het schuiteveer Vreeswijk-Vianen ondergebracht in het Schippersgilde. Door hen te organiseren konden de vroede vaderen van Utrecht
strenge eisen stellen aan de (veiligheids-)normen van het veer. Dit veer is tot 1840 in bedrijf
geweest en stond bekend als het 'Pinnemakersveer'.
Voor het overzetten van personen, have en vee
waren strenge regels opgesteld. De schippers
moesten tenminste 20 jaar oud zijn en een jaar
schipperservaring hebben. Ze dienden te beschikken over een eigen, deugdelijke schuit, die
tweemaal per jaar werd gekeurd door de regeerders van Vreeswijk. De schippers waren
verplicht zelf het veer te bedienen; hielden ze
zich daar niet aan, dan kregen ze 10 stuivers
boete. Bij herhaling van de boete kon hun schip
verbeurd verklaard worden. Ondanks de strenge
eisen gebeurde er menig ongeluk, vaak met
dodelijke afloop. Niet zelden sloeg een boot,
afgeladen met personen en goederen, om op de
snelstromende rivier. Toch moest het nog meer
dan 200 jaar duren, voordat men zich ging beraden
over een veiliger verbinding tussen Vreeswijk en
Vianen. In 1825 begonnen de eerste gesprekken
tussen B&W van Utrecht en Domeinen om het
veer te vervangen door een schipbrug. De stad
Utrecht verklaarde zich bereid afstand te doen
van het Pinnemakersveer ten behoeve van
Domeinen. Met de schippers kon er echter geen
overeenkomst worden bereikt over het inkorten
van de pachttermijn en de schadeloosstellingen.
Pas na afloop van de pachttermijn, in 1832,
werden de besprekingen hervat. Door de toename
van het personen- en goederenvervoer kon het
veer steeds minder aan de gestelde eisen voldoen.
Na veel papieren strijd werd op 5 april 1839
een koninklijke goedkeuring afgegeven voor het
aanleggen van een schipbrug, als belangrijke
schakel tussen de Straatweg Eerste Klasse no. 3
Amsterdam, Utrecht, Jutphaas, Vreeswijk,
Vianen en de Brabantse grenzen. De openbare
aanbesteding van brug en bijbehorende werken
vond plaats op 18 juni 1839 en werd gegund aan
Jan Cornelis Limbeek uit

Veren
Naarmate het scheepvaartverkeer in de 14e en 15e
eeuw toenam, gingen stadsbesturen zich steeds
meer bemoeien met het regelen van het vervoer
van passagiers en vracht. Steden sloten onderling
verdragen af en verleenden aan bonafide schippers
het vervoersrecht tussen de deelnemende steden.
Andere schippers was het dan verboden om op
diezelfde routes hun diensten aan te bieden.
Meestal benoemden de steden een gelijk aantal
schippers, deze voeren om de beurt en uit deze
werkwijze is zeer waarschijnlijk de naam
'beurtveer' ontstaan. In de 15e eeuw bestond er al
een dergelijk veer tussen Utrecht en Amsterdam.
Niet alleen de
steden hadden een beurtveer op Utrecht, ook de
dorpen in de omgeving voeren in een geregelde
dienst op de stad, soms 60 tot 70 x per week.
Vooral op marktdagen maakten kooplieden en
boeren met hun handelswaar daar druk gebruik
van.
Rond 1540 is er al sprake van een beurtveer
tussen Vreeswijk-De Vaart- en Utrecht v.v.
Het Pinnemakersveer
Wilde Victor Zondervrees vanuit Utrecht naar het
zuiden, dan stak hij bij Vreeswijk per schuiteveer
de Lek over naar Vianen. Deze overtochten waren
niet zonder risico. Niet alle schippers beschikten
over voldoende ervaring of een betrouwbare
schuit.
Toen het scheepvaartverkeer op de Lek toenam
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Een trekschuit uit de 18e eeuw.

Vreeswijk voor een bedrag van f 60.400,-. Met
een aantal onderaannemers lukte het hem om op
1 april 1840 de schipbrug op te leveren. De
officiële opening en ingebruikneming vond op die
zelfde dag plaats. Een veilige overtocht was
eindelijk gegarandeerd.
De brug rustte op 25 drijvers, die tezamen een
afstand van 270 meter overspanden. Het middendeel van de brug kon uitgevaren worden om
het scheepvaartverkeer over de Lek doorgang te
verlenen.

ten uitvaren, als er 's zomers in de ochtend negen
passagiers zich gemeld hadden en 's winters
twaalf. 's Middags gold dat voor zes passagiers in
de zomer en acht in de winter. De aanlegplaats
van het veer was in Utrecht even buiten de
Tolsteegpoort. Waar die in Vreeswijk was, is niet
duidelijk; men vermoedt ter hoogte van de
Waagstraat.
Het tarief tot Utrecht bedroeg een halve stuiver
voor een volwassene, voor kinderen van 4-12
jaar halfgeld en voor extra meegevoerde bagage
2-3 stuivers. Halfgeld betaalde Victor ook, als hij
van Vreeswijk naar Jutphaas of de Doorslag wilde
varen. Voor militairen was er een aparte regeling*.

Rijnschuitenveer
In 1588 wordt het "Rijnschuitenveergilde" opgericht, dat de beurtvaart tussen Vreeswijk en
Utrecht v.v. regelde.
Het Gilde hield officieel op te bestaan in 1798,
maar de beurtvaart hield aan tot 1864, toen de
dienst door stoomboten werd overgenomen. Een
vaste dienstregeling bestond in de beginperiode
van de beurtvaart Utrecht-Vreeswijk nog niet,
wél was er een zomer- en een winterdienstregeling. Deze liep respectievelijk van 15
maart tot 15 september en vervolgens weer tot 15
maart.
In 1639 werd bepaald dat de schepen pas moch

Tarieven en voorschriften van het beurtveer De
stadsbesturen stelden nauwgezette voorschriften
op voor de schippers van de beurtveren.
Schriftelijk werden dag, uur en plaats van vertrek
en de dag van aankomst vastgelegd, evenals de
prijs van overtocht voor passagiers en vracht. Het
reizen per beurtschip kostte in 1660 in geheel
Nederland twee penningen per kilometer; vele
jaren bleef deze prijs min of meer gelijk.
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tezelfder tijd in tweeën gedeeld in een eerste
klasse (de roef) voor acht en een tweede klasse,
voor 24-30 personen. In het midden van de
ruimte stond een smalle tafel, de banken stonden
langszij. Midden op het schip stond een korte
mast; daaraan was de lijn bevestigd die de schuit
met het trekpaard op de wal verbond. Een 'jager'
mende het paard en zorgde ervoor, dat de jaaglijn
tussen paard en schip steeds strak stond, zodat
het schip zonder schokken door het water gleed.
Op de schuit zelf waren verder tenminste de
schipper en een knecht aanwezig. Voor hen
golden dezelfde gedragsregels als voor de
schippers van de beurtveren eertijds.
De trekschuit bleek het ideale middel te zijn
voor het vervoer van passagiers. In 1661 legde
men een jaagpad aan langs de Oude Rijn tussen
Utrecht en Leiden. Al na een half jaar bleek
deze verbinding een groot succes te zijn. Meer
dan 11.300 personen waren in die tijd vervoerd
met een gemiddelde snelheid van wel zeven km
per uur. De reistijd was met ongeveer de helft
bekort.
Behalve rijke luiden en hoge ambtenaren, die
met hun eigen koets reisden, maakten Jan en
alleman gebruik van de trekschuit. De kooplieden
en de lagere ambtenaren nog het meest. Was er
een kermis of jaarmarkt te bezoeken, dan waren
de schuiten ook afgeladen met 'toeristen' , die in
groten getale kermis gingen hou
den.
Het begin- en eindpunt van de trekschuiten lag bij
de veerhuizen in de nabijheid van de
stadspoorten. Ook de postkoetsen hadden daar hun
stopplaats. Voor overstappers betekende dit vaak
een wandeling dwars door de stad om een
aansluitende verbinding te kunnen pakken.
Moest Victor Zondervrees een nacht overblijven,
dan logeerde hij in één van de logementen of
herbergen, die net als in het oude Rome bij de
stadspoorten stonden. Hij kon daar ook
wachten en een verversing gebruiken. Halverwege
de 18e eeuw, toen kooplieden en ambtenaren
bemerkten dat tijd ook geld kost, deed de
'vliegende schuit' zijn intrede. Het was een
gewone trekschuit, maar voortgetrokken door
twee paarden. Hierdoor kon een snelheid van 11
km per uur gehaald worden en was het in principe
mogelijk om in één dag van Utrecht

De schippers kregen van de overheid gedragsregels voorgeschreven. Ze dienden zich fatsoenlijk te gedragen, vloeken of drinken tijdens
diensttijd was verboden. Wie de regels overtrad,
werd met een geldboete of, bij ernstig vergrijp,
met intrekking van de vergunning gestraft.
De beurtvaart bleef een particuliere onderneming
en de schippers waren verantwoordelijk voor het
vervoer en aansprakelijk voor alle kommer en
kwel tijdens de reis. Dat de veerdiensten als zeer
betrouwbaar golden, mag blijken uit het feit, dat
beurtschippers ook brieven en postpakketten
meenamen.
De trekschuit komt er aan
Wilde Victor voor zaken van Utrecht naar Leiden,
een afstand van ca 60 kilometer, dan diende hij
daarvoor maar liefst 14 tot 18 uur uit te trekken.
Een gemiddelde dus van vier kilometer per uur.
Dit kwam, omdat de schepen nog zeil voerden en
dus afhankelijk waren van de wind. Moest er
gelaveerd worden -in smalle vaarten kon dat zelfs
niet- dan werden de benaderde aankomsttijden niet
gehaald en miste menig passagier zijn aansluiting.
Klachten hierover waren dan ook aan de orde
van de dag en stadsbesturen zochten naarstig
naar nieuwe mogelijkheden voor het vervoeren
van passagiers, die minder weersgevoelig waren.
De oplossing werd uiteindelijk gevonden in de
trekschuit, die voortgetrokken werd door
paardekracht. De schipper was nu minder afhankelijk van de weersomstandigheden, uitgezonderd zware ijsgang of sneeuwstormen. Tussen
1650 en 1750 werden de waterwegen aangepast
aan de eisen van de tijd. Nieuwe kanalen en
vaarten werden gegraven, bestaande verbreed en
uitgediept, jaagpaden aangelegd. Aan het einde
van de 18e eeuw waren de meeste gebieden in
Nederland ontsloten voor de trekschuit.
De trekschuit was lang en smal en speciaal gebouwd voor het varen in smal en ondiep water. Bij
de eerste schuiten was het passagiersruim nog
overdekt met een stuk zeildoek ter beschutting van
de reizigers. Later, aan het einde van de 17e
eeuw, bouwde men schepen met een houten
overkapping met ramen. Het ruim werd
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- Onbetamelijk gedrag tegenover de passagiers
werd beboet met f 3,-.
- Ook in die tijd gold al: geen alcohol bij wegverkeer, want veroorzaakte de dronkenschap van
de voerman een ongeluk dan trok het stadsbestuur
onmiddellijk de vergunning van die voerman in.
- Op de vastgestelde aankomst- en vertrektijden
moesten de reizigers kunnen vertrouwen. Dat
betekende voor de koetsiers op de route
Utrecht-Amersfoort een gejakker van jewelste. Ze
waren verplicht de weg -ongeacht modder, kuilen,
gladheid of sneeuwval- af te leggen in anderhalf
uur inclusief het verversen van de paarden.
- Het was verboden om grote pakketten, kisten of
manden mee te nemen; boete voor een dergelijke
overtreding f 6,-. Handbagage van de passagiers,
zoals reismanden, en -tassen en valiezen was
toegestaan. Hutkoffers dus niet; dat was weer
vracht voor het beurtveer.

naar Leiden te reizen en weer terug. Op de
route Utrecht-Amsterdam konden reizigers met
veel haast -tegen betaling van 60 stuivers extraeen
tweede paard vragen.
Omnibusdienst tussen Vreeswijk en Utrecht 's
Winters, als er veel ijsgang was op rivieren en
kanalen, konden de trekschuiten maar een beperkt deel van de route afleggen of ze kwamen
helemaal stil te liggen. Het enige openbaar vervoer in onze omgeving was lopen of met paard en
wagen. Denkt u zich eens in: 7-10 km lopen van
Vreeswijk naar Jutphaas of Utrecht, soms nog
bepakt en bezakt ook, over een spekgladde,
oneffen zandweg!
Schipper Jacobus Stekelenburg uit Vreeswijk
krijgt een schitterend idee. Waarom geen omnibusdienst opgezet tussen Vreeswijk en Utrecht als
in de winter de Keulsche Vaart dicht ligt en de
schippers geen inkomsten hebben? Hij legt mede
namens de andere schippers van het Rijnschuitenveergilde het plan voor aan de vroede
vaderen van Vreeswijk en in 1798 krijgt hij de
vergunning. Deze komt hierop neer:
In de winter mag er driemaal per week gereden
worden met een gesloten wagen met twee zijbanken en twee kussens en bespannen met twee
paarden om passagiers en vracht te vervoeren.
Van Vreeswijk naar Utrecht, via Jutphaas op
dinsdag, donderdag en zaterdag. Vertrek vanuit
Vreeswijk om 8.30 's morgens uur en terug
vanuit Utrecht om 3.00 uur 's middags. Kosten
per retourtje, inclusief bruggeld: 8 stuivers.

Postkoets versus trekschuit
Ook Victor Zondervrees vond dfe postkoets een
martelwerktuig. Was hij weinig gehaast dan
verkoos hij de rustige tocht met de schuit boven
de ribbekrakende tocht met de postkoets. Een
ander ongerief kwam daar nog bij. De postkoest
dreunde zo vreselijk, dat horen en zien je verging.
Elk gezellig gesprek tijdens de lange rit werd
daardoor onmogelijk; elk dutje ook. Met de
trekschuit was dat anders. Genoeglijk koutend of
in ernstige gesprekken de wereldproblemen
oplossend, vloog de tijd. En wilde je even de
benen strekken en een luchtje scheppen, dan kon
je aan dek genieten van de 'schone natuur', waar
je in gezapige snelheid langsgleed. Hoewel,
klachten waren er ook, menig passagier liep een
nat pak op door het overvloedige buiswater, dat
door slecht maneuvrerende schippers werd
veroorzaakt. Een ander argument om de trekschuit
te nemen, was de prijs: de postkoets was twee tot
driemaal zo duur als de schuit. Voor de tocht
UtrechtTiel betaalde Victor in 1776 f 1,16 bij
vooruitrijden en f 1,10 achteruitrijdend. Een plaats
op de bok naast de voerman kostte f 1,-. Wie in
alle rust alleen wilde reizen en ruim wilde zitten,
kon ook de hele koets afhuren, voor de som

De postkoets
Wie over land wilde reizen, deed dat te voet, per
paard of per reiswagen. In het midden van de 17e
eeuw reed Victor van Utrecht naar Groningen in
40 uur, mits er geen rampen gebeurden. Toen na
1700 het reizen van de gewone man toenam,
kwamen er ook meer geregelde postwagendiensten die langs een vaste route met
halteplaatsen reden. Zo'n oude pleisterplaats,
waar ook de paarden verwisseld werden, was het
Planken Wambuis op de Veluwe. Net als bij het
waterverkeer waren voor de koetsiers en
postiljons van de postwagens strenge
voorschriften opgesteld door de stadsbesturen.
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Gorcum-Vreeswijk-Jutphaas-Utrecht
tot
de
Keizerlijke Straatweg der le klasse. Dit hield
onder andere in, dat de weg in zeer korte tijd
bestraat moest worden. De reis per postkoets
werd hierdoor aanmerkelijk veraangenaamd en
bekort.
Ook elders in Nederland werden de doorgaande
wegen van klinkerbestrating voorzien en werden
nieuwe straatwegen aangelegd. Voor de
veiligheid van de reizigers liet Napoleon de wegen
bewaken door politie te paard, de Koninklijke
Marechaussee.

van f 18,-.
Openbaar vervoer voor twee
Voor de korte afstand in de stad kon Victor een
'toeslede' huren. Die was niet zo duur als een
koets en bestemd voor één of twee passagiers.
Deze koetsjes hadden geen wielen, maar glijijzers en werden getrokken door een paard. De
koetsier liep ernaast en smeerde de glijijzers
regelmatig met een vette lap, de zogenaamde
smeerlap, die hij op de keien wierop, waar het
koetsje dan overheen gleed.

Stoom
Met de komst van de stoomboten en -treinen in de
19e eeuw verdwenen de trekschuiten en
postkoetsen langzamerhand. Tussen de grote
steden werd het vervoer met stoomtreinen geregeld. In de kleinere steden en op het platteland
sloot men aan op de bestaande vervoersmiddelen,
zij het dat stoomtractie -niet altijd met succesde paardekracht ging vervangen. Voor de
trekschuitendienst Vreeswijk-Utrecht v.v.
betekende dat in 1864 het einde. De dienst werd
overgenomen door stoombarges.

Aanpassing van het wegennet
De met steen verharde wegen werden in Nederland met mondjesmaat aangelegd. Zo ook in onze
omgeving. Keizer Napoleon begon daar
verandering in te brengen na zijn bezoek aan de
Noordelijke Nederlanden in het najaar van 1811.
Vanuit Gorcum reisde hij over Vreeswijk en
Jutphaas naar Utrecht. De al dagen durende
herfstregens hadden de zandwegen echter in
modderpoelen veranderd en de keizerlijke stoet
ondervond daarvan veel hinder en oponthoud.
Napoleon moet zich flink geërgerd hebben,
want nog datzelfde jaar bevorderde hij de weg

De Vreeswijkse postkoets uit 1895.
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Voor de technici onder u: de spoorbreedte bedroeg 1067 mm, toentertijd een gebruikelijke
maat voor interlokale tramlijnen.
In Utrecht was het beginpunt van de tram het
Moreelse park. Via de Catharijnesingel reed de
tram langs de Vaartse Rijn naar Jutphaas, waar die
door de Herenstraat en de Dorpsstraat reed. Bij
de Doorslag draaide de tram de Vreeswijksestraatweg op en reed over de Prins Hendrikstraat naar de Dorpsstraat in Vreeswijk. In de
Prins Hendrikstraat stond een eenvoudige houten
remise als wisselplaats voor de locomotieven. Het
eindpunt van de tram was gelegen bij de
Tramstraat.
Tijdens de eerste proefrit van de tram, op zaterdag
1 december 1883, toonden de bewoners van
Jutphaas en Vreeswijk weinig interesse. Ze
vonden dat de tram teveel roet uitblies; liever
hadden ze een paardetram gezien. Een inderhaast opgezette handtekeningenactie, gericht aan
de gemeentebesturen van Vreeswijk en Jutphaas,
had geen succes. De stoomtram bleef en werd op
12 december 1883 voor het publiek opengesteld.
Om ongelukken met de tram te voorkomen waren
een aantal bepalingen opgesteld, onder andere:
- de bellen, waarmee de tram zich aankondigt,
dienen een ver hoorbaar geluid te geven.
- de tram dient bij zonsondergang voorop ter
linker- en ter rechterzijde helder stralend licht te
dragen om het overige verkeer tijdig te waarschuwen voor de naderende tram.

Stoombarge-dienst
Op 10 augustus 1857 was een dienst met radarstoomboten geopend op de Lek tussen Rotterdam
en Schoonhoven "Reederij op de Lek" geheten. In
1866 werd deze lijndienst doorgetrokken via
Vreeswijk naar Culemborg. De directeur van deze
rederij, J.H. van Santen, opent in 1866 een
stoombargedienst van Vreeswijk en Jutphaas naar
Utrecht en terug: de "Stoombargereederij tussen
Utrecht en Vreeswijk". Gevaren wordt er met drie
bootjes die de schone namen krijgen van
Vreeswijk, Jutphaas en Utrecht. Begin 1870
wordt de dienst uitgebreid naar IJsselstein en het
vierde bootje krijgt vanzelfsprekend de naam
IJsselstein.
Een barge, het Franse woord voor trekschuit, is
eigenlijk een platboomd vaartuig met een vierkant zeil. De stoombarges die tussen Vreeswijk en
Utrecht voeren, waren echte boten van 28 m lang.
Ze hadden een kajuit, een stuurhuis, een
schoorsteen en een zonnedek; hun bijnaam was de
"Groene Kikker".
Deze bootdienst was erg populair, maar erg
langzaam. Over de afstand van 10,5 km
Vreeswijk-Utrecht deden ze een uur. De sneltram
doet nu over dezelfde afstand ca. 30 minuten. Er
vonden vijf afvaarten per dag plaats; dat zegt wel
iets van het drukke gebruik van deze verbinding.
Het vertrekpunt in Utrecht lag bij het Vaartse
Veerhuis, dicht bij de Twijnstraat. In Vreeswijk
vertrokken de barges van een aanlegplaats bij de
Rijkspijlschaal, waar ook de boten naar Culemborg aanlegden.

De stoomtram leverde niet de verwachte winst op:
de opbrengsten bleven zelfs beneden alle
verwachting; het instellen van dagretours
bracht niet meer mensen in de tram. Tien jaar bleef
de stoomtram rijden: in november 1893 werd hij
uitgeluid, de locomotieven werden verkocht en de
paardetram deed zijn intrede. Voor de paarden
kwamen er stallen aan de Handelskade in
Vreeswijk en aan de Dorpsstraat in Jutphaas, elk
geschikt voor 20 paarden. Op het traject UtrechtVreeswijk en terug werd er in Jutphaas en in
Vreeswijk van paard gewisseld.
De eindhalte van de paardetram was het wachthuisje bij de Lage Brug in Vreeswijk. In de Eerste
Wereldoorlog sloopten militairen in augus-

Stoomtram
Inmiddels kwamen er, mede onder invloed van
het snelgroeiende spoorwegnet (stoom-)tramverbindingen tot stand.
Een gepensioneerd kapitein van het Koninklijk
Nederlands Indische Leger, de heer Hirschman,
wilde een stoomtramlijn exploiteren op de lijn
Breda-Utrecht via Geertuidenberg, Gorcum,
Vianen, Vreeswijk, Jutphaas. Na veel problemen krijgt hij van het Ministerie van Waterstaat,
Handel en Nijverheid in 1881 een vergunning
voor het aanleggen van een stoomtramverbinding Vreeswijk-Jutphaas-Utrecht v.v.
De eerste rails worden in 1883 gelegd.
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De sneltram in Utrecht in 1983

tus 1914 het gebouwtje, in één nacht: het lag in
hun schootsveld.

wikkeld.
Met de ingebruikneming van de benzinemotor
raakt de ontwikkeling van het openbaar vervoer in
een stroomversnelling en daarmee het hele
sociale en maatschappelijke leven.
Mensen gingen meer reizen voor hun werk of hun
plezier, het toerisme kwam op gang. Nieuwe
beroepen ontstonden evenals de fabricage van
nieuwe machines, nieuwe produkten, nieuwe
gebruiksgoederen, enz. Wie zich niet aanpaste
en bij het oude bleef, verloor veelal de strijd om
het bestaan.
De "Tram- en Barge Dienst de Vereeniging" - de
vroegere "Stoombargedienst de Vereeniging" zette daarom T-Fords voor de tramwagens. Met
deze moderne tramstellen werd tot 1929 gereden.
In datzelfde jaar schakelde de maatschappij definitief over op autobussen, die voldeden aan de
nieuwste eisen voor wat betreft snelheid en veiligheid, zitplaatsen, bagageruimte, enz. De Latil
4332, bijvoorbeeld, die in de dertiger jaren van
Utrecht, via Jutphaas, Vreeswijk en Vianen naar
Gorcum reed met een maximum snelheid van 4045 km per uur. De bus bood een pluche zitplaats
aan 27 personen; fietsen konden ook

Ooit is er ook nog sprake geweest van een elektrische tramlijn tussen Utrecht-Jutphaas en
Vreeswijk. In het voorjaar van 1921 begonnen
hierover de eerste besprekingen. De totaalkosten
voor de aanleg van de gehele lijn, inclusief het
rollend materieel, bedroegen f 669.000. De
jaarlijkse bijdrage van Jutphaas en Vreeswijk was
geraamd op f 7000,-. Jutphaas kon echter maar f
5000,- opbrengen en in de zomer van 1923
verdween het hele plan in de doofpot.
De autobus doet zijn intrede
De Industriële Revolutie had aan het begin van de
vorige eeuw de deur naar nieuwe uitvindingen
wagenwijd opengezet.
De ontwikkeling van de benzinemotor door Henri
Ford in Amerika was dan ook een bijna logisch
vervolg op het gebruik van stoomtractie. In
Europa volgde men de uitvingen op de voet en in
1886 kwam Carl Benz, de grondlegger van de
Daimler-Benz
fabrieken
met
de
eerste
motorwagen. Uit dergelijke prototypen werden de
motoren voor de auto en autobus ont
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stevige duit in de zak en blijkt het rijk ook niet de
soepelste partij bij de onderhandelingen. Maar...
op 10 mei 1974 besluit de ministerraad groen
licht te geven om de plannen ten uitvoer te
brengen.
In oktober 1974 dienen zich weer nieuwe problemen aan, nu gaat het om het begin- en eindpunt van het tracé.
In oktober 1976 komt de minister van Verkeer
met de mededeling dat de sneltram geëxploiteerd
gaat worden door de Nederlandse Spoorwegen,
die de tramlijn voor wat betreft de dagelijkse
leiding en exploitatie in handen geeft aan haar
dochtermaatschappij
"West-Nederland",
voortgekomen uit "Tram- en Bargedienst De
Vereeniging".
Het zou te ver voeren om hier op alle details in te
gaan. In het boekje "Van Stoomtram tot Sneltram"
heeft de auteur W.J.F. van der Kuijlen, de
geschiedenis van de tram- en bargediensten tussen
Utrecht, Jutphaas, Vreeswijk en IJsselstein
uitgebreid beschreven.
In 1977 nemen de werkzaamheden aan de tramlijn
eindelijk een aanvang. Alle inwoners van
Nieuwegein en IJsselstein worden tijdens het
aanleggen van het tracé regelmatig op de hoogte
gehouden van de vorderingen. Vlak vóór de
opening van de lijn ontvangen allen een
informatiepakket met daarbij een kaartje voor
een aantal gratis ritten; daarvan is op de dag van
de opening dankbaar gebruik gemaakt. Op
zaterdag 17 december 1983 om 10.00 uur verricht
mevrouw Nelie Smit-Kroes, de toenmalige
minister van Verkeer en Waterstaat, de
openingshandelingen. Uit dank mocht zij samen
met burgemeester Flik een ritje maken in een
feestelijk versierde tram. Op zondag 18 december
1983 gaat de geregelde dienst op Utrecht van start.
De 27 enkelgelede, tweerichtig tramstellen, zijn
geleverd door het "Schweizerische Industrie
Gesellschaft" in Neuhausen am Rheinfall. Kosten:
40 miljoen gulden. De elektrificatie is uitgevoerd
door "Smit/Holec Slikkerveer". Per stel kunnen 80
passagiers binnenin een plaatsje vinden en op de
balkons nog eens 18. Het aantal staanplaatsen is
niet bekend, maar dat er vele haringen in een ton
gaan, bemerk ik wel 's morgens op weg naar mijn
werk. Op de openingsdag begonnen de bussen 50
en

meegenomen worden.
Net zoals dat bij de eerste treinen het geval was,
werd de hoge snelheid van de bussen gezien als
een gevaar voor de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van de mensen. Aanleiding voor
Kees Kragten om zijn scheepje de Pax II weer
voor de dag te halen voor het vervoer van passagiers tussen Vreeswijk en Utrecht. Het heeft
een half jaar dienst gedaan.
De oorlogsjaren braken aan en de busmaatschappijen kampten met benzine-tekort. De
bussen, die niet door de Duitsers gevorderd waren,
reden op gas, gestookt uit houtskool. Achterop de
bus stonden de generatoren, waarin de brandstof
geproduceerd werd.
De Latilbussen werden alle door de Duiters gevorderd. De chauffeurs Jan Daalhuizen, Dirk van
Rooijen en Luit Verdouw moesten de bussen naar
Reims in Frankrijk rijden. Vóór hun vertrek werd
een afscheidsfoto gemaakt, staande vóór de
bus. Gelukkig kwamen de mannen gezond weer
terug.
Na de oorlog vonden er in het busvervoer tussen
Vreeswijk, Jutphaas en Utrecht geen spectaculaire
veranderingen plaats. Busmaatschappijen
wijzigden hun naam, bussen veranderden van
vorm en kleur. De uniformen van de chauffeurs en
conducteurs werden gemoderniseerd en snelheid
en prijzen verhoogd, gelijk oplopend met het
aanbod en passagiers. Een grote wijziging
kondigde zich aan in 1968, toen de eerste
besprekingen begonnen over het structuurplan
van de toekomstige gemeente Nieuwegein. In dit
plan was een belangrijke plaats ingeruimd voor
het openbaar vervoer tussen de twee dorpen
Jutphaas en Vreeswijk, die eenmaal
samengevoegd, als groeigemeente de
bevolkingsaanwas van Utrecht moesten opvangen.
Eén van de aanbevelingen in het voorontwerp
hield dan ook in een sneltramtraject te realiseren
van Utrecht Centraal Station over het Kanaleneiland naar Nieuwegin-Zuid, met (bij Jutphaas)
een aftakking naar IJsselstein. Vele jaren lang
wordt er door de betrokken gemeentebesturen
geharreward, plannen gemaakt en verworpen,
nieuwe plannen ingediend; werken bewoners, die
langs het geplande traject wonen, niet mee;
doen de kranten daarbij een
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51 aan de lijndienst binnen de gemeente Nieuwegein. Met deze dienst werden de buitenwijken
verbonden met het sneltramtraject. Bus 51 zou,
zolang de IJsselsteinse lijn nog niet gereed was, de
verbinding
verzorgen
met
het
St.Antoniusziekenhuis. Toen ook die sneltramlijn
gereed was, verdween bus 51 voor een paar jaar.
Later kwam hij weer terug tijdens de spitsuren.
De frequentie van buslijn 50 is niet ideaal. De
trams uit Utrecht, Nieuwegein-Zuid of IJsselstein
doen het Stadscentrum aan met een frequentie van
zeven minuten; de bus rijdt daar vandaan om het
half uur.
Nu, ruim tien jaar later, blijft het openbaar vervoer
in Nieuwegein zoeken naar een goede verhouding
tussen het aanbod van goederen en diensten en
de steeds hoger wordende kosten. Mede door het
gewijzigde rijksbeleid (bezuinigingen) en
herverkaveling van vervoersgebieden vinden er,
met ingang van de nieuwe dienstregeling op 29
mei 1994, ingrijpende veranderingen plaats.
De Nieuwegeinse busdienst en de sneltram die tot
dan toe onder de vervoersmaatschappij "WestNederland" vallen, gaan over in de vervoersmaatschappij "Midnet", een fusie van "Centraal Nederland" en "VAD" (Veluwse Autobusdienst). Hierdoor krijgen de bussen 50 en 51
een ander nummer, resp. 2 en 3; zij rijden alleen in
de spitsuren. Hun route blijft hetzelfde. Een
nieuwe buslijn komt erbij, lijn 1: deze rijdt in een
halfuurdienst vanaf Westraven via

Batau-Noord, het Stadscentrum, Vreeswijk naar
de Lekboulevard v.v. Op Westraven geeft de bus
aansluiting op de sneltram.
Plezierig is te vernemen, dat de ritten uitgevoerd zullen worden met de zogenaamde knielbussen, die ingericht zijn voor het vervoer van
rolstoelen. Minder plezierig is, dat de bezuinigingen nopen tot het minder frequent laten rijden
van de sneltram in de avonduren en de
weekeinden.
Desondanks is Victor Zondervrees nog steeds dik
tevreden over het openbaar vervoer in
Nieuwegein; zolang dat nog rijdt, hoeft hij niet te
lopen of het zou voor zijn plezier moeten zijn.
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Prins. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1977.
- Ach lieve tijd, dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters en
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Waanders, Zwolle, 1985.
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* Meer gegevens hierover vindt u in het artikel van A.M.W.
Hofstee in "Cronyck de Geyn" van januari 1989.
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"Waard is het, vijfjaren gesmacht te hebben,
Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet Een
van de ongeborenen zal de vrijheid Ooit zo
beseffen "
(Uit: Na de bevrijding, J. C. Bloem)

5 MEI 1995: BEVRIJDING, HERDENKING, HERINNERING
door Jonna Dommer-holt

"We zijn vrij, we zijn vrij!!" Na 50 jaar hoor ik nog de stem van onze buurman, die
het goede nieuws kwam melden. De oude heer schopte hard tegen kelderluik en
voordeur. Het leek wel of hij daarmee vijf jaar van opgekropte woede in enkele
seconden wilde luchten. Mijn vader rende de keldertrap op, rukte de voordeur open en
pakte buurman eens stevig vast. We zijn vrij! Buurman huilde, vaders stem was hees.
Vrij zijn: Pappa haakte de `zwarte` gordijnen af en mamma plantte de voortuin vol
goudsbloemen.
Vrij zijn: `lieve` soldaten kwamen wonen aan de overkant. Ze spraken anders dan de
vorige en hun kok, Bill, deelde dikke, witte boterhammen uit waar de abrikozenjam
vanaf droop. Lekkerder `gebakjes` heb ik nooit meer geproefd.
Vrij zijn, bevrijd zijn, roept bij velen die de oorlog hebben beleefd - emotievolle herinneringen op. Bij sommigen maken ze, na 50 jaar, nog steeds deel uit van het
dagelijks leven. Anderen hebben ze diep weggestopt en willen of durven nauwelijks
meer terug te denken aan die moeilijke tijd.
Toch is het goed om eens stil te staan bij die vijf lange, bange jaren van
onderdrukking. We zullen daardoor des te meer waarderen te leven in een vrij land.
Het is goed dat te gedenken in een wereld, waarin oorlog, onderdrukking en schending
van de mensenrechten nog steeds aan de orde van de dag zijn en zo dichtbij!
Herdenken en gedenken: de zeer velen die slachtoffer werden van hoogmoedswaan,
machtswellust en een vreemdsoortige ideologie. De mensen van het verzet. Zij die hulp
boden aan een medemens in nood. De geallieerden, van wie vielen voor een vrij
Europa. Maar ook zij, die verkeerd kozen. Hun kinderen en kleinkinderen
ondervinden nu nog de pijn van die verkeerde keuze. De oorlog is ook voor hen nog
niet voorbij .

Ten geleide
Elk dorp, elke stad of streek heeft zijn
eigen verhaal en herinneringen, zo ook
Jutphaas en Vreeswijk. Beide dorper_
beleefden ieder op eigen wijze oorlog en
bevrijding.
Een
gemeenschappelijke
geschiedenis is alleen op hoofdlijnen te
schrijven.
De geschiedenis van Jutphaas en Vreeswijk
in oorlogstijd heb ik in momentopnamen,
apart, neergezet, bij voorbaat wetend niet
volledig te zijn geweest. Gegevens uit
diverse bronnen verweven met verhalen van
bewoners zullen de eigen herinneringen weer
levend maken.
Monument van de gevallenen. Dit gedenkteken staat op de
hoek van de Nedereindseweg en de Stormerdijkstraat
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der uit te dragen; grote groepen in de samenleving volgden hem kritiekloos. In steeds
ernstiger mate maakte hij het leven
onmogelijk
voor
Joden
en
andere
bevolkingsgroepen van `nietArisch ras'. In
Nederland riep dat veel weerstand en kritiek op
bij het weldenkend deel van de bevolking.
Doch de Volkenbond keerde zich niet tegen zijn
wandaden. Integendeel, men toonde zelfs
respect voor de manier waarop hij Duitsland
weer uit het economisch dal haalde. De
Nederlandse regering bleef Hitler zien als het
hoofd van een `bevriende` natie, waarvan geen
gevaar te duchten viel (Colijn, 11 april

TUSSEN TWEE OORLOGEN
"Nooit weer oorlog"
De ondertekening van het Vredesverdrag van
Versailles maakte een einde aan de Eerste
Wereldoorlog
(1914-1918).
Een
zo
verschrikkelijke
oorlog
mocht
tussen
beschaafde landen niet meer voorkomen en
"nooit weer oorlog" werd de leus. Duitsland, de
aanstichter van al het kwaad, kreeg onder
meer als straf de verplichting om op
democratische wijze het land te besturen. De
strafmaatregelen en de nasleep van de oorlog
brachten de economie grote schade toe. Het
land was vrijwel bankroet, de werkeloosheid
groot, de bevolking leed bittere armoede. Wie
werk had, droeg zijn loon in een koffer naar
huis, de Duitse mark was niets meer waard. De
grote crisis, die in november 1929 vanuit
Amerika Europa bereikte, bracht de Duitse
economie nog verder in het slop. De bevolking,
wanhopig door de lange periode van chaos en
ellende, was rijp voor het varen van een nieuwe
koers.

19 februari 1939: JUTPHAAS. Dat ging
niet door. Door de gemeente-POLITIE alhier is procesverbaal opgemaakt tegen
een varensgezel uit de gemeente Rotterdam
wegens het voeren van een vlag, welke uitdrukking gaf aan een staatkundig streven.
1939). Pas toen Hitler op 1 september 1939 Polen en de Balkanstaten was binnengevallen, begreep men eindelijk dat er wel degelijk wat te
duchten viel.

Opkomst Hitler
Die nieuwe koers was een tiental jaren eerder al
ingezet. In 1920, het jaar dat de Volkenbond
(nu de Verenigde Naties) was opgericht,
stichtte Adolf Hitler de Nationaal Socialistische
Duitsche Arbeiderspartij (NSDAP). De partij
die, met haar ideologie mede aanleiding was tot
de Tweede Wereldoorlog. Wat een cynische samenloop van omstandigheden!
De belangrijkste programmapunten, Duitsland
voor de Duiters en verbetering van de economie
spraken de noodlijdende bevolking aan en velen
werden lid van de NSDAP. De partij, met Hitler
als leider, groeide vanaf de oprichting met 40
leden spectaculair naar bijna 14 miljoen in
1932. Hitler werd, na veel onenigheid, benoemd
tot rijkskanselier. De weg naar het -zo vurig
gewenste- dictatoriaal bestuur lag voor hem
open.
Hij blies de oorlogsindustrie nieuw leven in en
gaf daardoor duizenden mensen werk, ook aan werkloze- Nederlanders. Het Verdrag van Versailles lapte hij daarmee aan zijn laars, maar
niemand greep in. De economie trok weer aan,
zij het zeer eenzijdig. Elke vorm van verbetering
gebruikte Hitler om zijn ideologieën ver-

NSB
Ook Nederland had tijdens de wereldcrisis erstig geleden onder grote en langdurige werkloosheid. Het herstel van de economie liet te
lang op zich wachten. Velen namen Duitsland als
voorbeeld en sloten zich aan bij de NSB, de
Nationaal-Socialistische Beweging. Deze was,
in navolging van de NSDAP, opgericht in 1931
met ir. Anton Mussert als leider. Media, kerkgenootschappen en idieële organisaties als het
Comité van Waakzaamheid wezen geschrokken
op het gevaar van `besmetting`. Dat had effect.
Een Nederlandse Nazistische partij kwam er
niet, maar de ideologie en de -soms
blindelingse- navolging daarvan had in alle lagen van de bevolking post gevat. De honger
naar een betere toekomst maakte doof en blind
voor de mogelijke gevolgen van hun keuze.
Nooit weer oorlog???
Hitlers machtswellust hield niet op bij de
Duitse grenzen. De dreiging van een nieuwe
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oorlog werd in het midden van de jaren dertig
steeds meer voelbaar. Nederland hoopte,
evenals in de Eerste Wereldoorlog, neutraal te
kunnen blijven. Desondanks begon de regering
zich voor te bereiden op een mogelijke vijandelijke inval. Besturen van provincies en gemeenten werden hier ten nauwste bij betrokken.
Eén van de eerste maatregelen van de regering
was het in snel tempo laten bouwen van schuilkelders, waarin de bevolking bij bombardementen kon schuilen. De Luchtbeschermingsdienst werd in staat van paraatheid gebracht. De
vorige oorlog had geleerd dat het inzetten van
vliegtuigen een geheel nieuw aspect was in de
oorlogsvoering. Ook had men toen ontdekt dat
"bommen, uit vliegtuigen geworpen, naar
beneden vielen en de zolders van huizen en gebouwen konden treffen-. Om die reden was er in
de jaren twintig al een Luchtbeschermingsdienst
in het leven geroepen. Speciaal opgeleide
mensen moesten de bevolking voorbereiden op
mogelijke, vijandelijke luchtaanvallen en -in
geval die plaats hadden- hulp verlenen. Een
andere maatregel was de `lichtdoving` of
`verduistering`. De ramen van huizen en gebouwen moesten afgeschermd kunnen worden
met materiaal dat geen licht naar buiten doorliet.
Fietslantaarns en koplampen van auto's dienden
voorzien te zijn van een zwart plaatje met een
1V2 cm brede gleuf, waar een streepje licht
door scheen. Elke lichtbron moest, bij alarm,
onmiddellijk gedoofd worden. Dit alles om de
vijand vanuit de lucht niet opmerkzaam te
maken op doelwitten voor bombardementen. Het
was moeilijk om in die duisternis je weg te
vinden. Uitkomst bood de zaklantaarn, maar
batterijen waren al snel uitverkocht. Philips
ontwikkelde toen de "knijpkat", een zaklantaarn met ingebouwde dynamo, die met de
duim werd aangedreven.

"ingeval van oorlog, de neutraliteit van Nederland geëerbiedigd zou worden." De situatie
wordt echter steeds dreigender en een algehele
mobilisatie wordt op 28 augustus afgekondigd
voor de 15 lichtingen 1924 tot en met 1938. De
manschappen dienen zich de 29ste bij hun
onderdeel te melden. Nederland was paraat, het
wachten was begonnen. Uit die tijd stammen de
liedjes: "Rats, kuch en bonen, dat is het soldatendiner" en "Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?"
Hamsteren
Fabrikanten haakten gelijk in op de voorzorgsmaatregelen en adverteerden met materialen
voor het bouwen van schuilkelders; het aanleggen van noodrantsoenen; gasvrije kinderwagens, enz.
Velen begonnen al met `hamsteren` van nietbederfelijke waar zoals suiker, zeep, koffie,
thee. Suiker werd hierdoor vóór de oorlog al
schaars en ging als een van de eerste artikelen
`op de bon'. Het distributiesysteem uit de crisisjaren werd weer van stal gehaald.

Textielkaart voor mannen

Mobilisatie
Om op strategische plaatsen de vijand te kunnen
weerstaan, was mobilisatie van het leger
noodzakelijk. Op 24 augustus 1939 kondigt
Nederland een `voormobilisatie` af: 50.000
man worden onder de wapenen geroepen. In het
hele land worden oranje affiches opgeplakt met
de kennisgeving.
Op 26 augustus verklaart de Duitse gezant dat,

DE TWEEDE WERELDOORLOG
Als reactie op Duitslands inval in Polen verklaarden Engeland en Frankrijk op 3 september
1939 aan Duitsland de oorlog. De Tweede Wereldoorlog was een feit.
Om te voldoen aan de internationale neutraliteitseisen, liet Nederland zijn grenzen en andere
strategische plaatsen bewaken door ongeveer
300.000 matig geoefende en slecht bewapende
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soldaten.
Nederland in oorlog
Alle hoop neutraal te kunnen blijven, werd om 3
uur in de ochtend van vrijdag 10 mei 1940 de
bodem ingeslagen. Het geronk van
vijandelijke
vliegtuigen,
marcherende
soldatenlaarzen en, in het westen van het land,
bombardementen op vliegvelden haalden de
bevolking uit de slaap. Een actie van de
bezetter om koningin Wilhelmina en de
regering te gijzelen mislukt. Zij vertrekt op 13
mei naar Londen om daar de regering voort te
zetten. Premier De Geer en de ministers reizen
haar
na.
Generaal
H.G.
Winkelman,
opperbevelhebber
van
de
Nederlandse
Strijdkrachten, neemt het regeringsgezag in Nederland over.
Op 14 mei wordt Rotterdam gebombardeerd en
op
15
mei
tekent
Nederland
het
capitulatieverdrag. De Duitsers nemen met
veel vertoon de nog niet bezette steden van
Nederland in. Sympathisanten brengen de
Hitlergroet en delen lekkers uit, maar het
overgrote deel van de bevolking keert zich af en
ondergaat de intocht met zeer gemengde
gevoelens.
Eind mei benoemt Hitler de Oostenrijker, dr.
Arthur Seyss-Inquart (spotnaam: zes en een
kwart) tot rijkscommissaris van bezet Nederland. Ondanks zijn schone belofte "onze politieke overtuiging niet te willen opdringen aan
land en volk", liet hij al snel een Duits bestuursapparaat de taken van de Nederlandse bestuurscolleges overnemen.
De vrije meningsuiting van pers en radio werd
aan banden gelegd, nauwgezette instructies
gaven aan wat er mocht worden gezegd en geschreven. Censuur was het nog net niet, maar
wie zondigde tegen de regels kreeg een tijdelijk
of definitief verschijningsverbod opgelegd.
Radio Oranje,
De stem van herrijzend Nederland
Koningin Wilhelmina werd `de Moeder van het
verzet' en de stem van Radio-Oranje. Op 28 juli
1940 sprak zij voor het eerst vanuit Londen
"....hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te
blijven vertrouwen in de eindoverwinning van
onze zaak" Daarna was zij regelmatig te horen
op Radio-Oranje, iedereen zat dan aan

het toestel gekluisterd. De Duitsers verboden
spoedig het luisteren naar buitenlandse zenders
en Radio-Oranje. Positieve berichten over de
koninklijke familie via radio of pers werden
van aanvang af verboden.
Een kwartier per dag zond Radio-Oranje uit met
vooral nieuws over regeringswerkzaamheden,
ontmaskering van Duits- en NSBpropaganda,
en wekelijks op vrijdag, politieke en militaire
gebeurtenissen. In het voorjaar van 1943 begon
Radio-Oranje ook, in samenwerking met de
Nederlandse
verzetsbeweging,
officiële
mededelingen door te geven. Deze uitzendingen
hadden een groot succes, dat bleek toen de
Duiters in 1943 alle radiotoestellen in beslag
namen. Velen leverden hun toestel in, maar er
bleven nog genoeg radio's achter, verstopt
weliswaar, om heimelijk naar RadioOranje en
de BBC te kunnen luisteren. De berichten
werden onderling en via de illegale pers verder
verspreid. Radio Oranje bleef een onmisbare
schakel tussen Londen, het verzet en het
Nederlandse volk.
Het verzet
Wat had de bezetter met ons voor? De houding
van het gezag was mild, ondanks het grote aantal
voorschriften dat nagevolgd moest worden:
invoering van de Duitse tijd, alle klokken 1 uur
en 40 minuten vooruit; samenscholingen verboden, evenals bijv. het ophangen van wasgoed
in de volgorde rood, wit, blauw; gewelddaden
en sabotage werden zwaar gestraft. Velen
reageerden in het begin met vriendelijke en
vaak humoristische protestacties. Bedoeld om
bezetter en NSB te plagen en de bevolking
waakzaam te houden. Iedere rechtgeaarde Nederlander diende zich immers tegen de Duitse
overheersing te verzetten! Kort na de capitulatie
verscheen Geuzenbericht, het eerste illegale
krantje, handgeschreven en in kleine oplage
verspreid. Meer geschriften volgden, kranten als
Vrij Nederland zijn hieruit voortgekomen.
Tijdens de eerste oorlogsjaren was er nog
nauwelijks sprake van georganiseerd verzet,
laat staan gewapend. Het georganiseerde,
bewapende verzet kwam pas in 1943, toen de
strijd grimmiger werd en de bezetter steeds
feller jacht maakte op de onder-

grondse. De Knokploegen van het verzet konden
vanaf die tijd gewapende tegenstand verwachten
bij hun overvallen op instellingen, waar geld en
materiaal te halen viel voor het maken van valse
persoonsbewijzen, bonkaarten, paspoorten,
Ausweisen, enz. `s Nachts dropten de Engelsen
de wapens op van te voren -via geheime zenders
en in code- vastgestelde plaatsen.
In het begin waren de leden van het verzet
goede bekenden van elkaar. Later meldden zich
ook vreemden aan, waardoor het onderlinge
vertrouwen een steeds riskantere zaak werd. Te
riskant soms en de wapens werden niet alleen
gebruikt voor het liquideren van infiltranten.
NSB-ers en bezetter, maar ook van eigen mensen, wanneer zij een gevaar bleken voor de veiligheid van anderen.
De arbeidsinzet
De crisis had gezorgd voor een enorme werkloosheid. De regering toonde weinig daadkracht
tot herstel. De oplossing van het probleem ligt
dan ook in Duitsland! In verhoogd tempo voert
Hitler daar de oorlogsindustrie op met als gevolg
een tekort aan arbeiders. Nederland wordt
gevraagd dit tekort aan te vullen. Het ministerie
van Sociale Zaken gaat hierop in en bepaalt dat
werklozen, die weigeren om in Duitsland te gaan
werken, hun recht op uitkering verliezen. Vóór
mei 1940 was `werken in Duitsland' dus al een
bekend verschijnsel. Uit regeringskringen
kwam, op 21 juni 1940, een nog krachtiger
oproep aan alle 4 - 500.000 Nederlandse
werklozen: "Alle middelen zullen worden
aangewend ten einde de werkloosheid op te
heffen.... `` De toezegging dat de Nederlandse
arbeiders dezelfde lonen en voorzieningen kregen als de Duitse trok ook menig vrijwilliger aan. De eerste groep arbeiders en vrijwilligers reisden in de zomer van `40 af naar
het land van de bezetter. Nog had Duitsland
geen arbeiders genoeg en in 1942 kwam de
dienstverplichting. Elke gezonde man tussen de
18 en 40 jaar kon, in principe, in Duitsland te
werk gesteld worden, onder andere in de oorlogsindustrie! Naar verhouding meldden weinigen zich: de mooi weer-verhalen van de Duitse
propaganda stonden in schrille tegenstelling tot
de verhalen van de verlofgangers.

Toen Goebbels in maart 1943 de totale oorlog
afkondigde, dook menig jonge man onder om te
ontkomen aan de verplichte tewerkstelling. De
bezetter kreeg het benodigde aantal arbeiders
niet bij elkaar en begon te ronselen en na Dolle
Dinsdag (5 september 1944) op grote school
razzia's te houden. Burgers konden ook
gedwongen worden arbeid te verrichten aan
verdedigingslinies, het zogenaamde `spitten
voor de vijand".
Onderduiken en onderduikers
In de loop van 1942 begon `onderduiken` een
begrip te worden. De onderduikers waren zeer
divers: Joden, Nederlandse militairen, bemanningen van geallieerde vliegtuigen, academici,
kunstenaars,
studenten
die
de
loyaliteitsverklaring
niet
hadden
ondertekend, jonge mannen die weigerden om
via de arbeidsinzet als dwangarbeider in de
Duitse (oorlogs-)industrie te werken en mannen
en vrouwen uit de illegaliteit.
In voorjaar 1943, na het uitroepen van de totale
oorlog, begon de zorg voor onderduikers op
gang te komen. Hiervoor was de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
(LO) in het leven geroepen. Ze kregen een
andere identiteit aangemeten en werden van
nieuwe persoonsbewijzen "Ausweisen" en
distributiekaarten voorzien. Ze moesten voedsel
en kleding hebben en zonodig studiemateriaal
om de dagen door te komen. Het verzet zorgde
hier allemaal voor; speciale groepen waren
hiertoe in het leven geroepen. Afhankelijk van
de
ernst
van
de
situatie
werden
persoonsbewijzen geheel of gedeeltelijk
vervalst. Degenen die dwangarbeid weigerden,
konden vaak volstaan met het veranderen van
adres en/of geboortedatum. Iedere onderduiker
moest zich snel vertrouwd maken met zijn
nieuwe identiteit om bij controles op strikvragen
een passend antwoord te kunnen geven.
Het ondergedoken-zijn was lichamelijk en
geestelijk inspannend. De ondergedokene moest
altijd op z'n hoede zijn en zich aanpassen aan de
omstandigheden van het verblijfadres, dat
variëeïde van een kamer in een villa, een
slaapplaats op een hooizolder tot een hol onder
de grond. Soms kon hij alleen 's nachts
lichaamsbeweging nemen, omdat het overdag

te gevaarlijk was. Daarnaast was er altijd de
angst voor verraad of gevonden te worden tijdens een razzia.
De spanningen konden onderduikers en gastgezin weleens te veel worden en tot irritaties leiden.
Het verzet verspreidde daarom regelmatig
voorschriften voor onderduikers. In het illegale
Parool van 5 april 1943 werden de `Tien geboden
voor ondergedokenen' opgenomen. Bijvoorbeeld: 1) Ge zijt gast. Gedraagt U als zoodanig. 4) Richt U geheel en al naar de gewoonten en gebruiken van de huishouding. 8) Zonder
vaste bezigheid en vaste dagindeeling zult ge het
er slecht afbrengen... 10) ....tracht te vermijden
dat de buren Uw aanwezigheid opmerken.
Dit laatste gold natuurlijk niet zozeer voor hen
die in de vrije natuur ondergedoken zaten. Zij
hadden weer andere zorgen: geen sporen naar
hun schuilplaats achterlaten, `voordeur`, luchtkokers en schoorstenen niet laten opvallen. Maar
toch is menige schuilplaats ontdekt door
jagende Duitsers. Inwoners uit Jutphaas en
Vreeswijk kunnen hierover meepraten. Ze vertelden daarbij, dat de bezetter soms een engelengeduld toonde. Het kon dagen tot weken duren, voordat ze met hun overvalwagen kwamen
om de onderduikers op te halen. Afhankelijk
van de reden tot onderduiken was de straf:
dwangarbeid, gevangenkamp, concentratiekamp of de kogel.
Ausweis
De enige manier om -als jonge man- aan de verplichte tewerkstelling te ontkomen, was
duidelijk maken aan de bezetter, dat je
onmisbaar was in Nederland. Dat betekende
datje werkte voor bedrijven die van belang
waren voor de Duitse (oorlogs-) industrie, in het
goederenvervoer, in de voedselvoorziening, in
de textielindustrie, in het onderhoud van
wegen, bruggen, etc. Je kreeg dan een
'Ausweis', die alleen samen met het
persoonsbewijs geldig was. Op de Ausweis
stond, naast naam, adres, registratienummer en
burgerlijke staat ook naam en adres van de
werkgever. In heel kleine letters viel te lezen dat
de houder voor arbeidsinzet in aanmerking
kwam. De geldigheidsduur was vrijwel altijd:
"Bis auf weiteres" ofwel `tot nader order'.

Distributie
Tijdens de oorlog waren veel produkten schaars
of helemaal niet meer verkrijgbaar. Aanvoer uit
het buitenland was nauwelijks mogelijk en het
weinige moest met de bezetter gedeeld worden.
Vrijwel alles ging aan het begin van de oorlog
op de bon. Van artikelen, zoals thee, koffie en
chocola waren al spoedig alleen nog surrogaten
verkrijgbaar. De voedselvoorziening gaf vooral
in de steden grote zorgen. Op het platteland was
die zorg minder, omdat men zelf verbouwde en
over vee kon beschikken. Maar ook dat
veranderde. In `43 na de afkondiging van de totale
oorlog veranderde het gedrag van de bezetter. Er
werd `gevorderd` en gestolen als de raven.
Voedsel, textiel, antiquiteiten, niets was
meer veilig en veel daarvan ging rechtstreeks
naar Duitsland.
In augustus 1940 werd de kledingdistributie ingevoerd. Iedere Nederlander kreeg een
textielkaart van 100 punten voor een half jaar.
Zuinig aan dus, want een herenpak kostte 7 0
punten en een jurk 36. Tot 1942 waren
theemutsen, stofdoeken en dweilen nog vrij te
koop, daarna ging alle textiel op de bon.
Schrijnend te weten dat zelfs voor de
verplichte
`jodenster`
textielbonnen
ingeleverd moesten worden.
Nieuw uit oud
De mensen werden steeds handiger in het bedenken van vervangende produkten en een levendige ruilhandel ontstond. Zolen voor schoenen, pantoffels en klompen werden gesneden uit
oude autobanden. Van restjes uitgeplozen wol
werd ondergoed gebreid; gordijnen veranderden
in herenpakken, meelzakken in jurken,
verbandgaas in babykleertjes. En, gelukkig de
bruid die een parachute op de kop kon tikken;
zij kon trouwen in een japon van echte zijde.
Toen er aan het einde van de oorlog geen elektriciteit meer geleverd kon worden, wekte men
die zelf op door een generator te verbinden aan
een stevig vastgezette fiets. Lange tijd hard
trappen bracht licht in de duisternis, maakte het
mogelijk naar Radio-Oranje te luisteren of eten
te koken. Kaarsstompjes en kaarsvet werden
zuinig bewaard, uit alle restjes werden nieuwe
kaarsen gegoten.

De Sleepkever

JUTPHAAS
Tijdens de oorlog is er in Jutphaas
betrekkelijk weinig gebeurd in vergelijk met
andere gemeenten, maar de aanwezigheid van
de bezetter was duidelijk merkbaar. Ook hier
waren de noodzakelijke maatregelen getroffen.
Op Sinterklaasavond 1939 kondigt B&W een
propaganda-avond Luchtbescherming aan, die
gehouden zal worden in de zaal van J.C. Vendrig,
Dorpsstraat 1. Toegankelijk voor leden en nietleden. Spreker is de heer J, van der Meer, hoofd
van de plaatselijke Luchtbescherming.
In de eerste oorlogsdagen maakte Jutphaas al
kennis met de gevolgen van de oorlog: evacué's
en evacuatie. Een kranteartikel maakte daar
melding van (verkort, JD). "ELLENDE ONDER
VEENENDAALERS - JUTPHAAS
OVERHAAST ONTRUIMD
Als een droom gaat de afgeloopen periode
aan de bevolking van JUTPHAAS voorbij.
Eerst het uitbreken van den oorlog. De
honderden vliegtuigen die overkwamen. Het
laten vallen van een bommenlast uit een
vliegtuig aan de

overzijde van den VAARTSCHEN RIJN,
waardoor ontelbare ruiten aan de DORPSSTRAAT en HEERENSTRAAT sprongen. En
tot overmaat van ramp kwamen er 4 à 5000
geëvacueerden uit Veenendaal, die oorspronkelijk naar Den Briel moesten, doch niet met de
booten voorbij Rotterdam konden komen. Het
leed van deze menschen was zeer groot. Dagen
en nachten hadden zij in de booten doorgebracht, waarin op het laatst een onbeschrijfelijke
toestand heerschte.... " Het gemeentebestuur
zorgde voor voedsel en onderdak van de
vluchtelingen -hoofdzakelijk bij de boerenhoewel dat wel moeite kostte, want Jutphaas
was slechts enkele uren van te voren gewaarschuwd.
"Dinsdagochtend kwam er een nieuw rampbericht: JUTPHAAS MOEST ONTRUIMD
WORDEN! De militairen aan de Grebbelinie
waren reeds teruggetrokken en eenige regimenten waren ondergebracht in deze gemeente om
hier stellingen van de vesting Holland te betrekken. Slechts een kleine tijd werd er gelaten
om een en ander mede te nemen. Niet alleen het
zg. OUDE DORP, maar ook HOOG-RAVEN

moest evacueren. De richting was Woerden. En
zoo trokken de bewoners van JUTPHAAS, bepakt en bezakt, met die uit Veenendaal, uit
JUTPHAAS weg. Per rijwiel, per wagen en
loopende ging de uittocht. Zieken en ouden van
dagen werden zooveel mogelijk per bus vervoerd. Steeds maar trekken, want de plaatsen
waar men doorkwam waren vol. Tot zelfs in
Leimuiden zijn inwoners dezer gemeente ondergebracht ......zoon tijd zal men nooit vergeten! ` `

zorgen." Bepakt en bezakt ging de stoet langzaam richting IJsselstein, dat tegen twee uur
werd bereikt. De zusters vonden onderdak in het
klooster van O.L.-Vrouwe van Eiteren. De
volgende dag konden ze weer naar huis.
Het verzet
Verzet tegen welke tirannie dan ook, zit bij de
meeste Nederlanders in het bloed gebakken.
Verzet tegen de Duitse overheersing was dus
ook in Jutphaas voor velen een vanzelfsprekende zaak. Er waren verscheidene groepjes die
los van elkaar acties ondernamen. Pas toen in
1943 het verzet nationaal georganiseerd werd,
kwam er ook in Jutphaas meer samenhang. Het
vertrouwen onderling was ook hier een kwestie
van grote behoedzaamheid. Nonchalance of
loslippigheid kon acties veel schade toebrengen
en mensenlevens kosten. Verhalen hierover zijn
legio.
Zoals die van de verzetsman die een hele lijst
met namen en adressen van collegaverzetsmensen onder zijn vloerkleed had
`verstopt`. Alsof de bezetter bij huiszoeking
daar niet zou kijken! Of het verhaal over het
oprollen, door de bezetter, van een munitiedepot
dat vol lag met wapens die door de Engelsen
waren gedropped. Loslippigheid moet in het
spel geweest zijn.
Bizarre gebeurtenissen hebben zich ook voorgedaan. Een oudere verzetsman uit Jutphaas,
schuilnaam Ome Jan, lag een halve dag en een
nacht op een kast op de zolder van de Kamer
van Koophandel in Utrecht uit angst opgepakt
te worden. En dat alles om zijn jas, die hij
vergeten had mee te nemen bij zijn vlucht om
aan een inval van de bezetter te ontkomen.
Dramatische verhalen met slechte afloop zijn er
bij de vleet, maar daar willen de oudverzetsstrijders niet veel over kwijt.
Het verdrietigste verhaal is echter de gebeurtenis
die zich op 7 mei 1945 voordeed op de Herenstraat, toen de bevrijding eigenlijk al een feit
was. In het dorp zag het zwart van de mensen die
de bevrijding kwamen vieren en de Engelse
bevrijders wilden opwachten. Wat er precies
aan de gebeurtenis vooraf ging, is niet helemaal
duidelijk. Het kan zijn dat door de onzekere situatie iedereen gespannen was. De bevrijder in
aantocht, de bezetter vrijwel ontwapend, wat

De zusters Franciscanessen, die het klooster (nu
de Lantaern) naast de Sint-Nicolaaskerk bewoonden, hielden een kroniek bij van bijzondere
gebeurtenissen. Hun ervaringen met de evacués
beschreven zij als volgt: "Op de le
Pinksterdag, 12 mei 1940, kwamen hier onverwachts een 70-tal vluchtelingen uit Echteld en
IJzerdoorn in Jutphaas aan. In alle haast werden de naai- en bewaarschool ontruimd. Tegen
de avond kwamen er ook nog uit Veenendaal.
Met kolenschuiten werden steeds meer mensen
binnen Jutphaas gebracht, die om onderdak
vroegen. Toen deze stroom ook des nachts aanhield werd ook de R.K.-kerk ontruimd. De
kerkbanken werden uit de kerk verwijderd,
zodat er een vrij grote opvangruimte ontstond.
De eerste dag heeft zuster Wigberta eten gekookt, maar dat bleek al spoedig ondoenlijk,
daar het aantal vluchtelingen tot 400 steeg. We
waren daardoor allen druk met boterhammen
maken, koffie zetten, enz., zodat we geen tijd
hadden om aan het gevaar te denken dat ons
bedreigde... Geen van de vluchtelingen mocht
buitenkomen. Het was voor hen te gevaarlijk
vanwege het afweergeschut. Dat gold ook voor
de mannen, terwijl het ook voor de jonge kinderen bijna niet om uit te houden was." Bij het
bombardement op 2e Pinksterdag (13 mei) viel
een bom in het bos van mevrouw Van
Hardenbroek. Eén vluchteling vond daarbij de
dood. In het klooster sprongen alle ruiten door de
enorme luchtdruk. Daags na Pinksteren kwam
het land aan de overzijde onder water te staan.
De zusters en de evacués moesten binnen een
half uur weg zijn. Kapelaan Böcker deelde
buiten de kerk de hosties uit. "Velen gingen
gesterkt op pad, maar niemand wist
waarheen. Ieder moest daarbij voor zichzelf
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ging er gebeuren met hen? Kortom, spanning,
angst, onzekerheid en dan: een Duitse soldaat
staat aan zijn koppelriem te prutsen, waaraan
zijn revolver hangt. Een lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten, waarschijnlijk denkend dat de
soldaat wil gaan schieten, schiet hem neer.
Opeens komen overal Duitse soldaten vandaan,
die gericht beginnen te vuren. Het publiek vlucht
alle kanten uit. De Duitsers gaan hen achterna.
Een aantal van hen vlucht het gemeentehuis in en
vandaar-uit naar andere huizen. Theo Hanselaar
één van de zoons van ds. Hanselaar verstopt
zich in een kast en wordt dwars door de deur
van de kast heen neergeschoten. Ook bakker
Luyten vond bij deze represailles de dood,
evenals A. Kros, W. Spies en J. Streefkerk.
Mannen uit het verzet, in de kracht van hun leven,
hebben de oorlog overleefd en in het zicht van de
bevrijding vonden ze alsnog de dood....!

beschikbaar. (Dringende) schriftelijke verzoeken worden afgewezen. Dit geldt ook voor
reeds aangevraagde fietsbanden. Op die laatste
moest men erg zuinig zijn, rubber was niet
meer verkrijgbaar; halverwege de oorlog hadden de meeste fietsen houten banden of men
reed gewoon op de velgen. Altijd zullen er
mensen zijn die, om welke reden dan ook,
misbruik maken van probleemvolle situaties.
In oorlogstijd, waarin iedereen tracht te
overleven, soms wel begrijpelijk, maar toch...!
Het zal dan ook geen verbazing wekken, dat
op `zwarte handel' en het geknoei met bonnen
zware straffen stonden. Getuige onder andere
deze berichten (verkort, JD): 9 april 1941.
Tegen zeven daders gevangenisstraf gevorderd.
Bij de H.A.K.A. een coöpera-tieve groothandel
te Jutphaas, werden onlangs diverse
hoeveelheden vet en zeep ontvreemd. Het
vermiste kwantum, dat voor de kettinghandel
was bestemd, liep langzamerhand in de gaten.
De schade voor de H.A.K.A. beliep toen reeds
duizenden guldens.

`Op de bon'
Het distributiesysteem voorzag ieder huisgezin
van een distributiestamkaart, waarop vermeld het
aantal gezinsleden met hun geboortejaar,
huisadres en registratienummer. De boekjes
kon men afhalen bij de Distributie-afdeling
Jutphaas die eind januari 1940 was ondergebracht in hotel De Roskam, eigenaar D. Gerritsen, Dorpsstraat 32.

1 februari 1944. De politie te JUTPHAAS
kreeg verschillende klachten binnen over malversatie met bonnen. De betreffende winkelier
nam eerst de bonnen in, werkte de bestelling af
en vroeg dan nogmaals om de bonnen. Vaak
werden jeugdige kinderen daarvan de dupe. Zoals een 6-jarig meisje dat door haar moeder met
een suikerbon naar de winkel was gestuurd,
maar zonder suiker en zonder bon thuiskwam.
De oneerlijke kruidenier werd tot zeven weken
gevangenisstraf veroordeeld.

29 mei 1940: JUTPHAAS. Denk om de
distributieboekjes. Zoowel van HOOGRAVEN als van het Dorp hebben een groot
aantal personen hun distributieboekjes op
het Distributiekantoor nog niet afgehaald.... Het is gewenscht, om moeilijkheden te voorkomen, dat men de boekjes ten
spoedigste afhaalt. (verkort JD)

Kerkelijk leven
De moeilijke tijd versterkt het saamhorigheidsgevoel van de parochianen. Ze helpen elkaar
waar mogelijk en geven gul aan het Fonds voor
bijzondere noden, dat opgericht is om onderduikers en hun familie geldelijk te steunen.
Steun ontvingen ook de zusters Franciscanessen. Hun dankbaarheid toonden zij door voor
hun weldoeners van zelfgesponnen wol en garen vesten en truien te breien. In mei 1943
halen de Duitsers de klokken uit de toren van
de Nicolaaskerk om ze tot kanonnen en
munitie om te smelten. Het hele dorp reageert
ontsteld, maar daar moet het bij blijven;

De bezetter eiste steeds meer op voor zichzelf
en voor het thuisfront; daardoor nam de
schaarste van veel produkten toe. Op 15 juli
1941 blijken in de distributiekring
JUTPHAAS - VREESWIJK alle verzoeken
voor schoenenbonnen te zijn afgewezen. Van 1
tot 10 augustus kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Een bepaald aantal bonnen is
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tegenacties zijn te gevaarlijk.
Voor de Hervormde kerk breekt een roerige tijd
aan. De Christelijke school moet een gedeelte
van de lokalen afstaan voor inkwartiering. De
leerlingen verhuizen naar het Verenigingsgebouw, dat na vijf uur `s middags ook dienst
doet als militair tehuis. In dit gebouw, met in
principe een openbare functie, wordt op last
van de bezetter een bordje met de tekst
"Verboden voor joden" opgehangen, dat wat
later door onbekenden wordt verwijderd. Helaas
kwam er een nieuw te hangen. De leden van de
Gereformeerde kerk in Jutphaas kerkten vóór de
oorlog in Vreeswijk. Zij blijven dit volhouden,
tot de zeer strenge winter van `42-`43 het
vrijwel onmogelijk maakt de dienst bij te
wonen. Reden voor de Gereformeerde
kerkeraad van Vreeswijk om aan de Hervormde
kerk toestemming te vragen daar een
middagdienst te mogen houden. Het mág, maar
alleen tijdens de wintermaanden. Diensten en
catechisatie worden in `43 en `44 in de School
met de Bijbel gehouden. In 1945 moet er weer
verhuisd worden, nu naar de Openbare Lagere
School, "omdat de Chr. School hiervoor niet
meer toegestaan wordt." Na de oorlog staat de
Hervormde gemeente een paar vierkante meter
van het kerkterrein af voor het plaatsen van een
gedenkteken voor de gevallenen.
Hun namen luiden: W.C.Th. Jankowski, Th.P.J.
van Genderen, L.C. Kerkhof, J. Hoveling, J.J.
van Ee, Th. Hanselaar, A. Kros, F.A. Luiten, W.
Spies en J. Streefkerk.
Scholen
De scholen blijven zoveel mogelijk onderwijs
geven, ook `s winters. Vanaf 1943 is er geen
brandstof meer en brengen de kinderen zelf turf
of kolen mee naar school. Bij extreme kou worden de scholen vervroegd gesloten. Medio december 1942 is dat ook het geval, omdat er een
dertigtal kinderen met roodvonk of difterie zijn
besmet. De Duitsers waren als de dood voor besmettelijke ziekten.
Was er in een huisgezin zo'n ziekte uitgebroken
dan werd, door het ophangen van een rood
plakkaat, het huis onmiddellijk tot `besmet gebied' verklaard.
Bij luchtaanvallen bleven de kinderen in school

en doken onder hun bank, de één vond het
spannend, een ander maar angstig. Begin september 1944 worden de scholen in Jutphaas gesloten. De dagelijkse tocht naar school en huis
is voor de kinderen te gevaarlijk geworden. Na
de sluiting worden de gebouwen voor andere
doeleinden gebruikt. De kroniek van de zusters
vertelt: in de Jongensschool wordt op 23
september een hulplazaret ingericht en kwam er
inkwartiering tot 20 oktober. Daarna gebruikten
drie weken lang, in totaal ca. 1700 evacué's er
de warme maaltijd. De gemeente zorgde voor
het eten uit de Centrale Keuken. Op 4 november
`44 valt er een bom tegenover de kerk aan de
andere kant van de Vaartse Rijn. Alle ramen
sprongen, gelukkig niet de mooie glas-in-lood
ramen, die waren net een dag eerder vervangen
door ramen van gewoon glas. Ook van het
klooster en de school waren alle ramen stuk.
In de nacht van 12 november `44 kwamen ongeveer 200 mannen -voor de arbeidsinzet- uit
Rotterdam en Schiedam aan, onder bewaking
van Duitse soldaten. Hun boot was op een mijn
gelopen en ze waren doornat. In de Meisjesschool konden ze zich drogen en verkwikken.
Velen zagen kans te ontsnappen. De zusters
moesten uiterst voorzichtig te werk gaan; na de
eerste ontsnapping, werd de controle versterkt.
Begin januari 1945 wordt het schoollokaal ingericht voor kraamvrouwen van de evacué's,
twee meisjes worden geboren. Op 18 april `45,
de geallieerden hadden het zuiden al bevrijd,
bestaat de kans dat in klooster en school een
Duits lazaret wordt ondergebracht. Het rode kruis
wordt al op het dak geschilderd. De bedden van
de zusters `mochten` naar de doopkapel en de
vluchtpakken werden klaargelegd. Gelukkig
hoefden ze niet weg en er kwamen ook geen
patiënten. Wel werden er gevangenen uit de
concentratiekampen van Amersfoort
ondergebracht, die na de bevrijding werden
vrijgelaten.
Na de bevrijding, in mei 1945, komt het onderwijs langzaam weer op gang. De
schoolgebouwen hebben ernstig geleden onder
de oorlog en er is groot gebrek aan
lesmateriaal.
De
geschiedenisen
aardrijkskundeboeken waren in ieder geval
verouderd.

grond. Bombardementen waren aan de orde
van de dag. Zo ook op 19 november `44 toen
er circa 60 bommen vielen op het fort in het
Overeind. Doelwit waren de zendmasten.
Twee dagen later kwam er `s morgens om 10
uur een invasie van Duitse soldaten met minutiewagens, die het mikpunt waren van
Engelse bommenwerpers. De militairen
zochten bescherming in het klooster; ze
kregen onderdak in de kelders, nadat moederoverste eerst de voorraadkelders had
afgesloten. In de loop van de avond
vertrokken de militairen weer. Om hun
voertuigen te camoufleren plunderden ze de
palmhaagjes van de zusters. De hongerwinter
was in Jutphaas niet zo merkbaar als in het
westen van Nederland. Maar een vetpot was
het allerminst. De boeren verbouwden dan wel
zelf en hadden ook vaak groot en klein vee op
stal, maar de bezetter eiste veel. Allerlei
trucjes werden bedacht om controleurs en
bezetter om de tuin te leiden, zodat er ook
voor eigen gebruik en voor hulp aan
onderduikers, evacué's en mensen op
hongertocht een voorraad aangelegd kon
worden. Koeien werden, onder het toeziend
oog van de controleur, maar half uitgemolken,
later werd dan het werk afgemaakt. `s Nachts
werd er stiekem geslacht, kaas gemaakt,
graan en aardappels verdonkeremaand.
G
` d
`
h

Openbaar vervoer
De busmaatschappijen kregen vrijwel direct te
maken met een ernstig tekort aan benzine. De
niet-gevorderde bussen reden op gas,
gestookt met houtskool. Achter op de bus
stond de generator, waarin de brandstof
geproduceerd werd. Maar in ons waterrijke
landje waren ook andere oplossingen
mogelijk:
13 juli 1940: Motorbootdienst. In verband met
de weinige verbinding tussen VREESWIJK en
Utrecht zal de heer C. Krachten te JUTPHAAS
4x daags een motorbootdienst invoeren
tusschen beide plaatsen, ingaande heden, 13
juli.

Op onderstaande foto staan de Latilbussen, die
door de bezetter gevorderd waren. De chauffeurs Jan Daalhuizen, Dirk van Rooijen en Luit
Verdouw reden de bussen naar Reims in
Frankrijk. De foto was bedoeld als afscheidsfoto, maar gelukkig kwamen de mannen gezond weer terug.
Einde van de oorlog in zicht
De geallieerden rukten op bezuiden de grote rivieren. De bezetter kreeg het steeds benauwder
en verhardde de strijd in de lucht en op de
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Deelnemers aan het bevrijdingsfeest op het Kerkveld

van het huis op 6 mei in vredestijd konden
vieren. De proclamatie van koningin Wilhelmina bevestigde op 7 mei de bevrijding.

land. En nooit had iemand ook maar iets gehoord of gezien. Aan het einde van de winter
was er vaak voor eigen gebruik nauwelijks
meer iets op de plank. Dan was het heel hard
om mensen die om voedsel vroegen weg te
moeten sturen.

VREESWIJK
Door zijn ligging aan de Waterlinie was Vreeswijk met zijn vele sluizen ingedeeld in gevarenklasse 2. Dat wil zoveel zeggen als: grote kans
doelwit te worden van vijandelijke aanvallen,
via het water of vanuit de lucht. Een luchtbeschermingsdienst was dus bittere noodzaak en
iedere gemeente diende daarvoor een hoofd aan
te stellen. Voor Vreeswijk werd dat burgemees

Bevrijding
Bevrijdingsfeest
De bezetter weg, de bevrijders binnen; er kon
feest gevierd worden en hoe. Iedere straat of
buurtvereniging organiseerde wel een optocht of
een feest. Uit alle hoeken en gaten kwamen nog
slingers te voorschijn en wie niet had, die
maakte ze van lapjes, gekleurd papier, geverfde
houten plankjes of blikjes. Het deed er niet toe
hoe het er uitzag, als het maar vrolijk was en
bijdroeg aan de feestvreugde. De optochten
vertolkten op vaak humoristische wijze de gevoelens over de bezetter.
Dubbel feest was het op 5 mei 1945 voor de
zusters. Ze vierden niet alleen de bevrijding,
maar ook het feit dat ze het gouden jubileum

21 september 1939: VREESWIJK. Beveiliging schooljeugd.
Alhier is door de Burgemeester een bespreking gehouden met de verschillende hoofden van scholen, om na te gaan hoe de
schoolkinderen het beste kunnen worden
geholpen, als tijdens de schooltijd een
luchtaanval op VREESWIJK zou worden
ondernomen.
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ter Mollerus. Uit dien hoofde treft hij maatregelen
voor de beveiliging van de bewoners bij vijandelijke luchtaanvallen.

Bestuurlijk handelen
De B&W moest nagaan of er gemeentefunctionarissen waren die, vanwege hun `staatkundig
streven' in aanmerking kwamen voor ontslagen.
Geen kwam daarvoor in aanmerking. Verder
diende men uit te zoeken wat geoorloofde en
ongeoorloofde werkzaamheden inhielden, want
die laatste waren `daden van verraad'. Hoe kon
een ambtenaar dat zuiver beoordelen? Welke
stappen te ondernemen voor het veiligstellen van
het
bevolkingsregister,
gegevens
dienstplichtigen, kunstschatten en kasgeld?
Kortom,_ vele vragen en niet altijd even duidelijke antwoorden.

De bevolking krijgt een uitnodiging om op 6
oktober 1939 de voorlichtingsavond over
luchtbescherming bij te wonen. De lezing zal
gehouden worden in het Brughuis-café van E.
Menthen aan de Handelskade. Alle inwoners
krijgen een boekje met instructies uitgereikt.
Daarin worden ook allerlei beveiligingsartikelen
aanbevolen, bijvoorbeeld:
Gasmaskers, geschikt voor personen van 18 jaar
en ouder met een normale hoofdmaat, kosten per
stuk per eenheidsprijs f 5,-. Gewicht van het
gelaatsstuk: 305 gram. Tegen het beslaan het
brilleglas inwrijven met brillenzalf, maar
transparantzeep hielp ook.
Bij te verwachten aanvallen vanuit de lucht zal
tijdig een luchtalarm gegeven worden door
het luiden van de kerkklokken aan Molenstraat
en Koninginnenlaan.

Vordering bij evacuatie
Sinds 1924 beschikte B&W van Vreeswijk
over een lijst met particuliere auto's, die gevorderd konden worden bij evacuatie. In 1939
kwamen daar vaartuigen bij. De vergoeding bedroeg circa f 5,- per dag. In aanmerking kwamen de Vammigje van G.P. van Dijk, de
Vrouwe Maria van J. van Rossum; Op Hoop van
Zegen van H.G. van Rossum; de Adriana van L.
Zweitink en de Hermina van P. van Dijk. Ook
werd er een lijst opgesteld van eigenaren
van roeiboten of andere vaartuigen die in de
Schalkwijkse wetering lagen.

Inkwartiering
Vreeswijk kreeg eind augustus 1939 inkwartiering. De gemeente ontving hiervoor een vergoeding van het ministerie van Defensie van f
1,- per dag voor de 15 onderofficieren en f 0,80
voor de 143 manschappen. Begin september
kwamen daar nog eens 13 matrozen bij; ook zij
kosten het rijk f 0,80 per dag. Het
schippersinternaat verzorgde de voeding van de
mannen.

Mobilisatie
24 januari 1940: VREESWIJK. Gemeenteraad. Onzekere toekomst voor Vreeswijk.
....De bevolking liep nog steeds achteruit en
het scheepvaart- en zandschippersbedrijf
hadden gevoelig geleden. Door de
MOBILISATIE waren de inkomsten van
sommige gemeentenaren wel iets verbeterd,
maar dat is natuurlijk geen gezonde toestand...
Door
de
MOBILISATIE ging de
werkeloosheid achteruit: gemiddeld waren er
in 1939 in VREESWIJK 8 werkelozen op ca.
3000 inwoners.

Vordering klokken
De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verzocht op 13 april 1939 alle gemeenten een inventaris te maken van hun kerkklokken. Registratie was nodig indien, in oorlogstijd, de bezetting de klokken vorderde voor
omsmelting tot wapens. Het `klokkenlijstje` van
Vreeswijk luidde:
- Koninginnelaan R.K.-kerk l klok, middellijn
108 cm,
- Koninginnelaan 1 klok, middellijn 50 cm,
- Molenstraat, gemeentetoren, staande op Ned.
Hervormde kerk, 1 klok, middellijn 70 cm.

Verscherpte maatregelen
De oorlogsdreiging hing als het zwaard van Damocles boven het nog vrije westen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verscherpte de
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De stellingkorenmolen "Oog in 't Zeil" (circa 1660) bepaalde tot 1942 het dorpsbeeld van Vreeswijk.

maatregelen en stuurde aan alle Nederlandse
gemeenten een telegram (verkort, JD): `Bij
Koninklijk Besluit van 1 september 1939 met
ingang van heden het gehele grondgebied des
Rijks in staat van oorlog verklaard (stop).
Handel overeenkomstig mobilisatievoorschrift
burgemeesters." Dan volgen aanwijzingen voor
het aanplakken van "formulieren afkondiging
staat van oorlog en biljetten voornaamste
bepalingen staat van oorlog en staat van beleg.
Zonodig bekendheid geven in dagbladen-. Op 14
januari 1940 krijgen de burgemeesters, per
telegram, de opdracht tot nader order binnen hun
gemeente te blijven. Komen er van militaire
zijde verzoeken tot 'lichtdoving', dan dient
daaraan onmiddellijk voldaan te worden. Acht
dagen later wordt de verordening opgeheven.
Afvoer burgerbevolking
Volgens een geheime notitie van 2 oktober
1939 van Vesting Holland komt Vreeswijk, als
gemeente gevarenklasse 2, in aanmerking
voor gehele of gedeeltelijke evacuatie.
Gehandeld dient te worden volgens de
richtlijnen van het

ministerie van Defensie van 29 augustus
1939. Deze hadden onder meer betrekking op
het aantal bewoners dat geëvacueerd zou worden
minus het aantal personen dat geschikt was om
als burgerwerkkracht behulpzaam te zijn bij
onder andere evacuatie. Particuliere auto's
mochten alleen ingezet worden voor het vervoer
van passagiers met hun voorgeschreven
handbagage. Om het personentransport
doelmatig te laten verlopen, was Vreeswijk in
drie wijken ingedeeld. Wijk A omvatte de Prins
Hendriklaan en naaste omgeving, wijk B de
Dorpsstraat en naaste omgeving en wijk C de
Handelskade. Bijna 2300 personen kwamen
voor evacuatie in aanmerking.
`t Ts menens
Ook Vreeswijk heeft niet ernstig te lijden gehad
van de oorlog. Maar beangstigend en spannend
waren de eerste dagen natuurlijk wel. Vliegtuigen boven het dorp, soldaten en schietpartijen
in het dorp. Vreeswijk had inkwartiering van
Nederlandse soldaten die terugkwamen van de
Grebbelinie om uit te rusten. Elk huisgezin
moest onderdak bieden aan vijf tot zes solda-
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ten. Wie geen onderdak kon vinden, sliep in de
openlucht. Veldkeukens, die door het hele dorp
geplaatst waren, verzorgden hun voeding. Na
de capitulatie vertrokken de soldaten naar elders.
Een paar weken na Jutphaas werd Vreeswijk
geconfronteerd met evacuee's en mogelijke
evacuatie.
Het
hierboven
beschreven
evacuatieplan hoefde echter niet in werking te
komen, zoals uit onderstaand krantebericht
(verkort, JD) valt te lezen:

moesten in hun woningen blijven en ontgingen
daardoor ook de tweede ramp, die zoo velen
heeft getroffen, dat ze bij hun terugkomst waren bestolen en beroofd van hun eigendommen,
die ze in hun goed gesloten huizen hadden achtergelaten....
Het leven neemt hier weer zijn gewone loop,
de scholen zijn bijna allemaal weer begonnen
en we hopen natuurlijk dat we dit soort
verschrikkingen niet meer behoeven mee te
maken.

3 juni 1940: VREESWIJK. Na angstige dagen.
Zoo komt dan VREESWIJK langzamerhand
weer tot zijn oude toestand terug. Ons plaatsje
met zijn 3000 inwoners moest hier eenige dagen pl.m. een 5 maal zoo groote bevolking herbergen. Het laatste zal den handeldrijvenden
zeker veele voordelen hebben gebracht, maar
de menschen hier zijn allen blij, dat nu het aantal zielen weer normaal is... Ze waren voorbeschikt om geëvacueerd te worden, maar gelukkig kon men op het laatste moment geen onderkomen voor hen vinden

Schippersinternaat
Vele ouders hadden aan het begin van de oorlog hun kinderen uit het Prins Hendrikinternaat
opgehaald. De achtergebleven kinderen werden
in die spannende eerste oorlogsdagen naar Hillegersberg gebracht, waar ze verzorgd werden
door mevrouw Van Kempen, de echtgenote
van de secretaris-penningmeester. De oorlog
bracht het internaat in grote moeilijkheden. Het
aantal kinderen liep drastisch terug van 150
naar 50 leerlingen, bezuinigingen waren
noodzakelijk en een deel van het personeel
kreeg ontslag aangezegd. Ook de directeuren,

De VREESWIJKERS nu konden niet weg,
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mee in de algehele bezuiniging: hun salaris
werd met 10% gekort.
Het internaat was van half augustus 1944 tot 29
april 1946 buiten gebruik. Tijdens de laatste
oorlogsmaanden waren er Duitse soldaten in
ondergebracht, na de bevrijding de Canadezen.
Toen die vertrokken waren, kon het internaat met
de herstelwerkzaamheden beginnen. Vooral de
secretaris-penningmeester de heer Van Kempen
kreeg alle lof voor zijn inzet bij de opbouw van
het internaat.
Scheepvaart en sluizen
Vreeswijk leefde van zandschipperij en scheepvaart. Veel inwoners voeren op de binnenvaart
en op de Rijnvaart tot in Zwitserland. De schepen die bij het uitbreken van de oorlog in Duitsland waren, mochten niet meer naar Nederland
terug en moesten voor Duitse firma`s gaan
varen. De belevenissen van deze Vreeswijkse
bewoners zijn een verhaal apart.

7 juni 1940: VREESWIJK. Een oorlogsslachtoffer. De heer EIJKELBOOM uit
VREESWIJK, varende op de 'Kara' is in
Duitsland slachtoffer geworden van de oorlogstoestand. Het schip is n.l. in aanraking
gekomen met een drijvende riviermijn,
waardoor het uiteensloeg en de schipper den
dood vond

Het openbaar vervoer over de Lek werd vóór de
oorlog al geregeld door de Stoombootdienst
Rederij Op de Lek (SRodL). Deze onderhield
een geregelde dienst Rotterdam-SchoonhovenCulemborg . Aan het begin van de oorlog ondervond de dienst zoveel hinder van de drijvende mijnen, dat de diensten tijdelijk
gestaakt moesten worden. Op 11 juni wordt er
weer regelmatig gevaren. De normale
dienstregeling kan per 24 juni weer ingaan.
Vanaf december 1944 vaart er geen boot van de
SRodL meer. De maatschappij concentreert
zich nu op het autobusvervoer. De bezetter
vordert ook de bussen; het openbaar vervoer
naar Vreeswijk komt hierdoor geheel stil te
liggen.

Beatrixsluizen*
Een peloton luchtdoelmitrailleurs bewaakte het
sluizencomplex. Op 12, 13 en 14 mei zijn er
herhaaldelijk confrontaties met de bezetter. De
Duitsers onderkennen het belang van de sluizen
en zijn dan ook bang, dat het verzet de boel zal
opblazen en om die reden komen ze in de loop
der tijd met talrijke verordeningen ter beveiliging.
Begin januari `43 wordt het zelfs verboden om
zich zonder vergunning op het complex te bevinden. De sluiswachters krijgen als herkenning een band om de arm. De 25 man sterke
bezetter, die de controle over het geheel
heeft, bewoont de barak en de directiekamer. De
omgang met hen is wisselend; beide partijen
gaan min of meer de eigen gang. De saamhorigheid van de sluiswachters is groot. Als sluismeester Oepkes overlijdt, gaat Jos Visser, die
hem opvolgt, niet met pensioen om te voorkomen, dat er zich bij sollicitaties NSB-ers zullen
melden. Bij de terugtocht van de Duitsers
brengt een "Sprengkommando" springlading
aan op de sluisdeuren. Alleen op bevel van luitenant Simmering, de hoogste in gezag in
Vreeswijk, kan de lading tot ontploffing worden
gebracht. Hij geeft dat bevel echter niet. Na de
capitulatie laat hij de springlading verwijderen
en bij zijn vertrek bedankt hij de sluiswachters
persoonlijk voor de prettige samenwerking. De
Amerikanen nemen hun intrek in het huis van
sluismeester Oepkes en om te kunnen koken,
sluit een monteur van het sluizencomplex een
kachel aan. Uit dank krijgen de sluiswachters
een rieten mand met rozijnen en een groot blik
legerkaken.
Vijf dagen na de capitulatie legt een Franse
sleepboot aan, met vier schepen met levensmiddelen achter zich. De sluiswachters krijgen als
`fooi` een grote mand vijgen, blikken varkensvlees (porky), 50 haringen en twee blikken biscuits.
Viaanse brug
In zijn strijd om de overwinning maakte Hitler
het de geallieerden behoorlijk moeilijk. Hij
bracht, ondanks de sterk geslonken luchtvloot,
eind december 1944 circa 900 vliegtuigen bij
elkaar voor bombardementen op vliegvelden,

bruggen en doorgangswegen. Alles met de bedoeling de doortocht van de geallieerden te beletten.
Deze hadden eenzelfde soort plan voor de Duitsers in petto. Vele belangrijke bruggen moesten
geofferd worden om het Duitse leger te stoppen: de Lekbrug tussen Vreeswijk en Vianen,
een belangrijke Noord-Zuid verbinding hoorde
daarbij.
Op 1 januari `45 wordt een eerste poging ondernomen door het 193ste squadron van de
Royal Air Force, (14 bommen), maar de brug
blijft intact. 2 januari: nieuwe poging; er ontstaat een gat met een doorsnede van 2 meter, het
verkeer wordt over één baan geleid. 3 januari:
brug blijkt ernstig beschadigd te zijn en is niet
meer toegankelijk voor verkeer. 4 januari:
sneeuw. Op 5 januari is het dan zover. Het
weer is helder, de piloten bereid, de bommen
zwaar, 500 pond elk. Twee voltreffers op de
boog aan de zuidzijde en twee naast de pijlers
doen de brug naar de bodem van de Lek zinken.
Het afweergeschut in de uiterwaarden krijgt de
rest van de bommen. De pont van Lexkesveer
zorgt voor de verbinding tussen Vreeswijk en
Vianen.
Het verzet
Generaal Montgomery hoopte, dat Kerstmis
1944 in vrede gevierd kon worden. De Duitse
legers waren ernstig verzwakt en met een verrassingsaanval in midden- en oost-Nederland
dacht hij een einde aan de oorlog te kunnen ma
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Eenheid

officiële
prijs

Aardappelen
Brood
.
Boter .
Rundvlees
Eieren . .
Sigaretten
Schoenen
Herencostuuni
Anthraciet
Melk . . .

kg
800 gr
kg
kg
stuk
20 stuks
paar
stuk
mud
liter

1944
0,10
0,19
2,60
1,60
0,10
0,90
7,90
52,5
3,00
0,17

ken. De bruggen over de grote rivieren moesten
veroverd worden en zo zou de weg vrij zijn
voor de grondtroepen van het Tweede Britse Ie
ger.
In het plan was er rekening mee gehouden, dat
ook de Duitse aanvoerwegen naar het westen van
Nederland afgesneden moesten worden. De
bruggen over de Waal en de Lek en de Beatrixsluizen waren voor het troepenvervoer echter
van belang en dienden beschermd te worden. Dit
nu werd de taak van het Vreeswijkse verzet. De
ondergrondse bracht onderduikers, vluchtelingen
van de Arbeitseinsatz en later piloten en
vliegeniers naar veiliger oorden. Hun kennis
van het polderland en de `goede' boeren heeft
menig mens het leven gered. Maar ook op andere
wijze lenigden zij nood. De `ondergrondse'
zond op 14 november 1944 dit bericht aan de
inwoners van Vreeswijk:
"Vreeswijkers.
Met ontroerde dankbaarheid kan ik U zeggen, dat
U 2000 mannen in hongersnood volop hebt te
eten en te drinken gegeven. Een hoorn des
overvloeds rolde in zeven volgeladen wagens
naar de uitgehonderde menigte, dank zij Uw
spontane gevensgezindheid. Hoog prijs ik hen,
die het initiatief namen en hen, die hun medewerking verleenden, maar nog hooger roem ik U,
Vreeswijkers, voor Uwe blijken van offervaardigheid en saamhorigheid. In deze heeft
Vreeswijk zich onderscheiden op een wijze, die
haar weerga niet kent. God zegene U en be

Zwarte prijzen

1942
0,40
0,98
25,00
6,00
0,85
2,50
40,00
200,0
16,00
0,80

1943
0,40
1,18
45,00
15,00
1,25
6,00
65,00
350,00
17,50
1,00

1944
7,00
40,00
150,00
60,00
7,00
60,00
150,00
1000,0
160,00
10,00

Enkele officiële gegevens
van het C.B.S.

loone U voor Uwe groote goedheid.
Vreeswijk, 14 november 1944. De
burgemeester van Vreeswijk.
J.C. Mollerus.
Het volgende schrijven werd mij ter hand
gesteld:
Vreeswijk, den 13 November 1944.
Aan het hoofd en de burgerij der Gemeente
Vreeswijk.
Het is ons een behoefte namens de op transport
zijnde en tijdelijk in Uw Gemeente gestrande
Rotterdammers een woord van dank te doen
toekomen voor het zoo spontaan door U allen
aan ons afgestane voedsel. Wij kunnen een
offer, zoals door U gebracht, juist in deze zoo
moeilijke tijden bijzonder waardeeren.
Tevens is het voor ons, in de zware dagen, die
wij thans doormaken, een groote steun en een
blijk van Uw oprechten Hollandschen
burgerzin. Namens de 2.000 verdwaalde
Rotterdammers. "
Oorlogsslachtoffer
Op het kerkhof aan de Fortlaan ligt het stoffelijk overschot begraven van korporaal Hooper,
die op 17 september 1944 betrokken was bij
de Operatie Market Garden. Hij was belast
met de organisatie van het overzetten van
troepen over

de Rijn bij nacht. Bij zonsopgang
probeerden de laatste groepen zwemmend te
ontkomen. Bij deze vluchtpoging is korporaal
Hooper verdronken. Zijn lichaam spoelde
rond 26 september aan in de Lek bij
Vreeswijk en is kort daarop begraven. De
Willem Alexanderschool heeft het graf
geadopteerd. Ieder jaar ontvangt de school
van Mr. Callendine, een goede vriend van
Hooper, een gift voor een bloemengroet op de
4e mei en het onderhoud van het graf.
Bevrijding
Vreeswijk vierde de bevrijding als overal
elders in Nederland. De rood-wit-blauwe vlag
werd uitgestoken, huizen en straten versierd,
kinderen liepen met oranje sjerpen om of met
strikken in het haar. In optocht reden
versierde wagens door de straten.
Vreugde bijna overal, niet echter bij de
vrouwen en meisjes die met de bezetter
waren omgegaan. Zij werden van huis
gehaald, kaal geschoren en op een wagen
door het dorp gereden.
Schepen en bemanning die de oorlog in Duitsland hadden overleefd, kwamen weer thuis.
Het leven in Vreeswijk hernam weer zijn
loop.
Noten
In het komende oktobernummer van Cronyck de Geyn verschijnt van de heer Ververs een artikel over de Beatrixsluizen.
Bronnen:
* Sesam Encyclopedie van de wereldgeschiedenis, 20e eeuw
* Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Uitg. Waanders *
Herrezen Nederland 1945 - 1955. Uit. Nationaal 5-mei
comité
* NRC,,Handelsbtad, diverse edites *
De Molenkruier, diverse edities
* 60 jaar onderwijs aan en zorg voor schipperskinderen te
Vreeswijk
* Honderd jaar Gereformeerde Kerk Vreeswijk/Jutphaas;
J. Schut
* Van Stoomboot Schoonhoven tot Raderboot Kapitein
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Historische Kring Nieuwegein

Met dank aan de velen die mij hun verhaal hebben verteld of op andere wijze geholpen hebben dit artikel tot stand te brengen. J.D.
HET ONDIER VLUCHT I
Pamflet van Vrij Nederland

`VIER EEUWEN GESCHIEDENIS VAN DE `DORPSKERK`
door J. Schut
Op 29 maart j1. was het 175 jaar geleden dat de
Dorpskerk aan de Nedereindseweg in
Nieuwegein-Noord in gebruik werd genomen.
Ter gelegenheid daarvan is door mij een 230
bladzijden tellend jubileumboek samengesteld
onder de titel `Vier eeuwen geschiedenis van
de 'Dorpskerk'.
In onderstaand artikel volgt een zeer
beknopte samenvatting van dit boek, dat
voorzien is van een 80-tal foto's en
afbeeldingen. Het boek is verdeeld in twee
stukken. Het eerste deel gaat over de
geschiedenis van de Nederlandse Hervormde
Kerk vanaf 1584 tot 1820, het jaar waarin de
oude kerk op het Kerkveld werd afgebroken.
Het tweede gedeelte behandelt de geschiedenis
van de Kerk vanaf 1820 tot 1995. Ook de aan de
Kerk geliëerde verenigingen komen aan de orde.

van 1566 organiseren de aanhangers van Calvijn
bij veel grote steden zogenaamde `hagepreken '
met als gevolg, dat in die steden Calvijn al vrij
snel veel aanhangers heeft. Op het platteland
zijn veel minder aanhangers van de `nieuwe
leer'. Daar blijven zeer velen de Moederkei*`
trouw. In augustus 1566 vindt in Steenvoorde
in de Zuidelijke Nederlanden de eerste
beeldenstorm plaats. Nog in dezelfde maand
slaat die beeldenstorm over naar de stad
Utrecht, waar enige tijd later het roomskatholieke stadsbestuur wordt vervangen door
protestantse ovérheidsdienaars. Aan het dorp
Jutphaas gaat de beeldenstorm voorbij. Dat is af
te leiden uit het feit, dat pas in 1598 de
protestantse kerkmeesters opdracht krijgen de
altaren, de sacramentshuisjes en de beelden uit
het kerkgebouw te verwijderen.

De geschiedenis van het Protestantisme begint
in 1517 als Maarten Luther zijn 95 stellingen
aan de deur van de slotkapel in Wittenberg
slaat. De theologische opvattingen van Luther
vinden weerklank bij een aantal vooraanstaande theologen in Europa.
In Nederland staat het Protestantisme sterk onder
invloed van Johannes Calvijn. In de zomer

Eerste predikant
De eerste plaatselijke predikant is ds. Abraham
Wesugius Jansz. Diepenbroeck, die op 24 december 1584 wordt aangesteld. Binnen een jaar
vertrekt hij naar Montfoort. Ook de meeste van
zijn opvolgers staan slechts een korte tijd in
Jutphaas. In een tijdsbestek van nog geen veertig jaar heeft Jutphaas tien predikanten gehad.

De oude kerk op
het Kerkveld,
gezien vanaf het I
noorden

Tot 1623 moet de predikant het zonder kerkeraad
stellen en staat hij er praktisch alleen voor. In mei
1623 wordt de eerste kerkeraad geïnstitueerd,
bestaande uit twee ouderlingen en twee
diakenen.
Ds. H. van Rhenen
Het boek `Vier eeuwen geschiedenis van de
Dorpskerk' schenkt aandacht aan alle predikanten die aan de kerk van Jutphaas verbonden zijn
geweest. Eén van die predikanten is ds. Henricus van Rhenen, die in 1661 wordt bevestigd en
44 jaar aan de gemeente verbonden blijft. Deze
predikant is de geschiedenis ingegaan als de
'papenvreter'. Met de rooms-katholieke bevolking kan hij maar slecht overweg. Regelmatig
wordt door de predikant bij de classis geklaagd
over `stoutichheden der paepisten `.
Maar niet alleen met de rooms-katholieken ligt
hij in de clinch, ook met een paar protestantse
kerkleden heeft hij het regelmatig aan de stok.
Eén van deze kerkleden is ambachtsheer Louis de
Malapert, die vindt dat men hem `als voor
naem litinaet van de gemeente wat meer respects boven de gemeene litnzaeten bewysen
soude'.
Iets waar de predikant eerst niets voor voelt; later
gaat hij toch overstag en geeft De Malapert
bijzondere privileges.
Ook met Gerrite Bredie heeft ds. Van Rhenen
vaak problemen. Deze Gerrit is als 22-jarige
jongeman uit Amsterdam gekomen, waar hij
het beroep van linnenwever heeft
uitgeoefend. In Jutphaas krijgt hij in 1674 een
aanstelling tot schoolmeester. Bredie maakt snel
carrière: 1674 aanstelling tot schoolmeester 1676
aanstelling tot gerechtsbode van het Nedereind
1678 aanstelling tot gerechtsbode van het
Neder- en Overeind van Jutphaas 1680
aanstelling tot koster en voorzanger in de kerk
1694 aanstelling tot schout van Jutphaas.
De relatie tussen ds. Van Rhenen en schoolmeester Bredie is op een bepaald moment zó
verstoord, dat de predikant de toegang tot het
schoolgebouw wordt ontzegd, waar de predikant
catechetisch onderwijs aan de jeugd geeft. Ds.
Van Rhenen overlijdt in april 1705.

Kerkgebouw Kerkveld
Het kerkgebouw verkeert aan het eind van de
zeventiende eeuw in zeer slechte staat. In 1679
spreken de kerkeraadsleden hun bezorgdheid uit
over de slechte toestand van het pand. Het dak
lekt en van de luidklok wordt gezegd, dat
ze `seer periculeus is hangende'. Een half jaar
later valt de klok uit de klokkestoel! De patroon
van de kerk en de ambachtsheer van Jutphaas,
respectievelijk de heren Carel de Geer van
Rijnhuizen en Pieter de Malapert, geven in 1706
opdracht een grondig onderzoek in te stellen naar
de toestand van het kerkgebouw. Het rapport laat
aan duidelijkheid niets te wensen over. We
citeren daaruit:
geinspecteert ende gevisiteer2 de kerck staande
in de Jutvaas voornoemt en heb bevonden dat de
kruijskap van deselve kerck als oock bovefit koor
geheel vergaan en bouvalligh staet alsoo dat
deselve inreparabel sijn bevonden, en dat oock
de toogen bovent koor en bij de Zuijt- en
noorigevel, en alle leijborden buijten staet sijn
om gerepareert te worden en gesien de staat dal
de togen op verscheijde plaatsen wel in de
kercke souden konnen nederstorten en groot
ongernack daardoor veroorsaeckt worden.
Het gebouw wordt gerestaureerd, maar in 1733 is
de kerk aan een nieuwe opknapbeurt toe. Jan
Jacob de Geer van Rijnhuizen is bereid een belangrijk deel van de kosten op zich te nemen
onder voorwaarde, dat hij `een nieuw gestoelte' in
de kerk mag plaatsen tussen de schout en de
ambachtsheer in. Met andere woorden hij wil dan
ook in de rij zitten van de andere plaatselijke
hoogwaardigheidsbekleders.
Het kerkgebouw is ongeveer 30 meter lang en 9'/z
meter breed. Het koor is 9 meter lang en 8'/2
meter breed. De kerktoren is ruim dertig meter
hoog. In de kerk bevinden zich behalve 34
rouw- en wapenborden ook nog een aantal zeer
interessante grafzerken, waarvan er in het boek
twee worden beschreven. Het kerkgebouw
wordt in februari 1820 verkocht aan de heer
Wesseld Schouten te ZuidScharwoude met de
uitdrukkelijke bepaling, dat het gebouw vóór
of op 1 augustus 1820 moet zijn afgebroken.

Kerkgebouw Nedereindseweg
Anderhalf jaar eerder - 17 augustus 1818 - verleent koning Willem I de toestemming tot de
bouw van een nieuwe kerk `op de meest geschikte plaats welke daarvoor te Jutphaas, ten
meeste gemak en gerieve der Gemeente te
vinden zal zijn'.
Eén van de voorwaarden is, dat de aan de
nieuwbouw verbonden onkosten geheel door de
plaatselijke gemeenteleden wordt gedragen. De
totale bouwkosten bedragen bijna f 11.150,terwijl f 12.000,- begroot is. De in het bestek
genoemde opleveringsdatum van 1 juli 1819
wordt met negen maanden door aannemer Gerrit
Noordanus overschreden. De ingebruikneming
van het kerkgebouw vindt plaats op 29 maart
1820.
De grond waar de kerk op is gebouwd, wordt
gepacht van oud-diaken Willem Middag. Binnen
een jaar na de ingebruikneming komt het tot een
conflict tussen de heer Middag en de kerkenraad
over de hoogte van de pachtsom. Volgens de
verpachter is een pachtsom van f 60,- per jaar
overeengekomen; de kerkeraad is van mening
dat het pachtbedrag f 40,- bedraagt. Door de heer
Middag wordt de rechter ingeschakeld, die de
kerkeraad in het ongelijk stelt. In december 1828
overlijdt de heer Middag. Van de erven van de
overledene koopt kerkvoogd Gerrit Schalij in
1830 de grond waar de kerk op staat en verkoopt
die aan de kerkvoogdij voor een bedrag van f
1.300,-.
De eerste grote opknapbeurt krijgt het
kerkgebouw in 1919. Veertig jaar later volgt
de tweede renovatie. Dan verdwijnen de oude
vrouwen-, mannen- en herenbanken en maken
plaats voor moderne lange banken, terwijl de
houten vloer wordt vervangen door een hardhouten parketvloer.

Vanzelfsprekend ontbreekt de geschiedenis van
de aan de kerk gelieerde verenigingen en organisaties niet. Zo wordt uitgebreid ingegaan op de
geschiedenis van de zondagsschool 'Immanuel
` en de jeugdvereniging `Martha-Daniël `. De
zondagsschool wordt voor het eerst genoemd in
1862. Na 127 jaar wordt deze school in 1989
opgeheven en vervangen door zogenaamde
'kindernevendiensten'.
Verenigingen
De jongelingsvereniging `Daniël ` wordt in
1908 door ds. De Lange opgericht, de meisjesvereniging door ds. De Groot 'Martha' in
1923. Op 1 april 1953 fuseren deze twee genoemde verenigingen tot de jeugdvereniging
'Martha-Daniël `.
Een paar jaar later richt de jeugdvereniging de
Prot. Chr. Toneelvereniging `Sanseveria' op,
die een paar jaar later al weer wordt opgeheven.
Dan loopt ook het ledental van `Martha-Daniel'
sterk terug met gevolg, dat het bestuur op 14
februari 1967 besluit de jeugdvereniging te
liquideren en het clubgebouw aan de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Jutphaas te
verkopen.
Aanvankelijk denkt de kerkvoogdij het clubgebouw te kunnen inpassen in een uitbreidingsplan
van het `Verenigingsgebouw'. Later ziet men
daar toch vanaf en wordt het clubhuis verkocht
aan de heer C.J. Vendrig voor de uitbreiding van
zijn winkelpand. Ook de huidige jeugd- en
jongerenclubs `New Joy', 'Spring', `Eigenwijs
`, `De Rommelpotten `, J Kafé ` en 'De
Vulkaan' komen aan de orde.
Ch. van Meurs
In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed
aan de door de heer Cornelis Hubertus van
Meurs in 1890 opgerichte zangvereniging
`Excelsior`. Deze onderwijzer aan de Openbare
Lagere School is ook de oprichter en dirigent
van de `Jutphase Vioolklas' (omstreeks 1900)
en van het Fanfarekorps `Jutphaas` in oktober
1898.
Ook voor de Hervormde gemeente van Jutphaas
is de heer Van Meurs van onschatbare waarde
geweest. Jarenlang is hij voorzanger en

Uurwerk en luidklok
Vanaf 1798 tot 1930 is het gemeentebestuur
van Jutphaas eigenaar van de kerktoren, het
uurwerk en de luidklok. Ook aan dit onderwerp
wordt in het boek aandacht besteed. Ook het orgel,
de organisten en de orgeltrappers komen aan de
orde. Daarnaast komen de pastorie en de
geschiedenis van het `Verenigingsgebouw`
eveneens uitgebreid ter sprake.
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voorlezer in de kerk. Bovendien is hij gedurende langere tijd kerkvoogd en als zodanig één
van de initiatiefnemers van de bouw van het
'Vereenigingsgebouw' (nu "'t Geinlicht").
Mede door zijn bemoeienis krijgt het gebouw
een hoog koepelvormig gewelf, waardoor het
gebouw zeer geschikt is voor zanguitvoeringen
en concerten. Helaas is dit koepelvormig dak
bij latere renovaties aan het oog onttrokken.

acties leveren weinig of geen nieuwe
`mannenstemmen ` op. Voor het bestuur is dat
aanleiding de vereniging op 4 oktober 1989
(voor de tweede keer) op te heffen.
Cantorij
De `Dorpskerk`- gemeente hoeft het echter niet
zonder zangkoor te doen. In februari 1986
wordt de `Dorpskerk `-cantorij opgericht. Doel
van dit kerkkoor is de gemeente behulpzaam te
zijn bij het zingen van geestelijke liederen. De
cantorij wil ook nieuwe vormen van kerkmuziek
introduceren en de gemeente daarbij betrekken.
De eerste cantrix of dirigente is mevr. Els
Hertsworm. Vanaf april 1990 staat de
`Dorpskerk`-cantorij onder leiding van mevr.
Tony Wolvetang.
Ook `Singing Source` komt aan de orde. Dit
zangkoor voor gemeenteleden boven de 35 jaar
is op 1 april 1993 opgericht. Dit koor repeteert
in `De Bron', maar is beslist een koor voor geheel Nieuwegein-Noord.
Het boek 'Vier eeuwen geschiedenis van de
Dorpskerk' wordt afgesloten met een zeer uitgebreid persoonsnamenregister. Het boek kost f
2S,- en is te koop bij de plaatselijke boekhandel
in Nieuwegein/Noord, bij de heer A. Jager,
Strawinksystraat 104 te Nieuwegein en bij de
samensteller, de heer J.
Schut, Wenckebachplantsoen 29.

De Lofstem
Ook aan de Christelijke Gemengde Zangvereniging 'De Lofstem' wordt uitgebreid aandacht besteed. Deze vereniging wordt op 1 december 1921 opgericht. Na in de twintiger, dertiger en veertiger jaren op diverse concoursen
eerste- en `ereprijzen' in de wacht gesleept te
hebben, loopt het ledental in de jaren vijftig
sterk terug. Dit leidt ertoe dat de zangvereniging in juni 1953 'tijdelijk' wordt opgeheven.
Deze "rustperiode" duurt tot 1956, want vanaf
dat jaar zien we `De Lofstem' weer regelmatig
aan zangconcoursen deelnemen. Eén van de
drijvende krachten achter deze heroprichting is
ds. H.J. ter Maat.
Maar de geschiedenis van `De Lofstem' herhaalt zich. Dertig jaar na de heroprichting heeft
de vereniging opnieuw te maken met een sterk
teruglopend ledental. Verschillende ledenwerf

De Dorpskerk aan de
Nedereindseweg

43

VAN DE REDACTIE
Nieuwe leden
H.J. Vermeent, Rijnenborgstraat 15, Nieuwegein. J.
van Wijk, Nedereindseweg 504, Nieuwegein.
H, van Rheenen-Apeldoorn, Bazuinlaan 16,
Nieuwegein.
Boek "Jutphaas. Terugblik en toekomst"
door J. Schut
In 1993 is door Jan Schut op verzoek van de
Woningbouwvereniging Jutphaas een boek uitgegeven met grepen uit de geschiedenis van
deze vereniging tussen 1919 en 1993. In dit
boek wordt onder meer beschreven: de opkomst van de woningbouwverenigingen, de
woningwet van 1901, bouwplannen in het
"oude" Jutphaas, woningnood en woningrenovatie, straatnamen en bewoners van de panden.
Achterin is een overzichtelijk persoonsregister
opgenomen plus een overzicht van de bewoners, die gewoond hebben in de Wilhelminastraat (nu Stormerdijkstraat) en de Schoolstraat.
Het gebonden boek is uitgevoerd met hard, geplastificeerd kaft en heeft een inhoud van 143
pagina's, verlucht met vele foto's.
Door de woningbouwvereniging is een serie
van deze boeken aan de Kring ter beschikking
gesteld. Leden die geïnteresseerd zijn kunnen
via de redactie voor f 5,- in het bezit komen van
dit boek. Telefoon 03402-31637 of 03402
38633.

Bibliografie provincie Utrecht
In 1992 is een "Werkgroep bibliografie provincie Utrecht" gevornid. Deze werkgroep stelt
zich ten doel boeken en tijdschriftartikelen te
beschrijven die in een bepaalde periode verschijnen. Inmiddels is een netwerk van correspondenten gevormd, die per gemeente of regio
voor de aanvoer van de titels zorgen. Voor de
gemeente Nieuwegein gaat het om alle
publicaties al dan niet in de handel gebracht.
Ook komen in aanmerking doctoraalscripties,
tentoonstellingscatalogi, inventarissen en genealogieën.
De Historische Kring Nieuwegein is benaderd
voor het correspondentschap voor Nieuwegein
en zoekt onder haar leden iemand, die zich met
genoemde zaken wil en kan bezighouden. Wilt
u meer informatie over dit onderwerp, neem
dan even contact op met O. Pijpker, tel. 0340331637.
Videobanden Jutphaas en Vreeswijk
In de Cronyck de Geyn van oktober 1994 werd
gemeld, dat door de Kring videobanden van
Jutphaas en Vreeswijk uit de zestiger jaren werden verkocht. Nu kan worden gezegd, dat de
distributie hiervan een groot succes is geweest.
Ruim 300 banden zijn verkocht. Mochten er
onze leden zijn die een band willen bestellen,
dan kunnen zij zich hiervoor nog opgeven tot
1 mei a.s. via de telefoonnummers 03402-31637
of 03402-38633.
Otto Pypker.
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In verband met het 100 jarig bestaan van het gebouw "de Lantaern" aan de Utrechtsestraatweg is
door Gerard de Waard op verzoek van de "Stichting de Lantaern" een boekje geschreven over de
geschiedenis van het gebouw in deze honderd jaar.
Het leek ons een goede gedachte de inhoud van dit boek onverkort in het Cronyck de Geyn op te
nemen.
(Red.)

Lidmaatschap Historische Kring Nieuwegein f 27,50 per jaar
Losse nummers Cronyck de Geyn f 7,50 Openingstijden
Historisch Museum Warsenhoeck: 1 oktober - 31 maart, 14.0016.00 uur op zaterdag en zondag
1 april - 30 september, 13.00 - 17.00 uur op
woensdag, zaterdag en zondag
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G.W. VAN HEUKELUM

Gerardus Wilhelmus van Heukelum wordt op
20 december 1834 te Paneerden-Westzijde geboren als het l0e kind van de 11 kinderen uit
het huwelijk van Hendrik van Heukelum en Arnoldina Arntz.
Hendrik van Heukelum is eigenaar van de
steenbakkerij "De Roswaard" en een telg uit
een oud Gelders landadellijk geslacht. Gerardus
doet op 28 april 1845 zijn eerste communie en
reeds op jonge leeftijd geeft hij te kennen
pastoor te willen worden.° Zo gaat hij, na de
lagere school te hebben door
lopen, naar het klein-seminarie te "Kuilenburg"
(lees Culemborg) waar o.a. twee neven van
moederszijde, Pater Nicolaas en Pater Jacobus
Arntz, hoogleraar zijn.

MGR. GERARDUS WILH. VAN HEUKELUM, EereKamerheer van Z. H. Paus Pius X, - Pastoor te Jutfaas, Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht, Ridder in de orde van de Nederl. Leeuw, - Deken van het
St. Bernulphusgilde, - Eere-lid van den Katholieken
Kunstkring „De Violier ", - Directeur van het Artsbiss.
Museum te Utrecht, 9 30 Juni 1910

Na twee jaren Kuilenburg vertrekt hij naar het
seminarie "Hageveld" waar hij o.a. studeert onder de professoren Smit, Van Beek, Van der
Ploeg, Mureé en Jansen-Kea. In 1855 komt hij
weer terug naar Kuilenburg om daarna te
Rijsenburg zijn theologische studie voort te
zetten.
Op Goede Vrijdag 2 april 1858 overlijdt zijn
moeder. Gerardus heeft juist de dag ervoor op
1 april voor de eerste maal als subdiaken geassisteerd in de Heilige Mis. Zijn priesterwijding
volgt op 10 augustus 1859 in de Kathedrale
kerk te Utrecht door Mgr. J. Zwijssen.
Al voor hij naar het seminarie gaat heeft hij
grote belangstelling voor de kerkelijke kunst en
oudheidkunde.
Veel boeken en literatuur over genoemde onderwerpen heeft hij reeds verzameld en een
groot gedeelte van deze verzameling neemt hij
mee naar het seminarie.
Nog voor hij tot priester gewijd is, staat het
voor hem vast dat hij zich verder zal bekwamen
in de Christelijke kunstgeschiedenis.
Tijdens zijn studieperiode heeft hij zich al
enige faam op dit gebied verworven en wordt
zijn deskundigheid ingeroepen voor het ontwerpen van een aantal kerkelijke gebruiksvoorwerpen. Op 23 september 1859 wordt Van
Heukelum tot kapelaan benoemd van de St. Catharinekerk te Utrecht. Deze benoeming zal ongetwijfeld verband hebben gehad met de restauratie van de Catharinekerk die toen op handen was.
Een jaar daarna volgt zijn aanstelling tot secretaris van de Aartsbisschop van Utrecht Mgr.
Schaepman.
In 1868 op 24 februari wordt Van Heukelum
aangesteld tot conservator van het aartsbisschoppelijk museum, waarvan hij zelf de
grondlegger is geweest. Begin 1873 geeft
Van Heukelum aan Mgr. Schaepman te
kennen een functie als pastoor te ambiëren in
een buitenparochie. Reeds op 6 maart van
hetzelfde jaar wordt Gerardus Wilhelmus van
Heukelum aangesteld tot pastoor van het
Kerspel Jutphaas.
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BEVRIJDING VOOR KATHOLIEK
NEDERLAND

Voor R.K.-Nederland is 1853 een heel belangrijk jaar. Tussen het Vaticaan en de Staat der
Nederlanden wordt een concordaat gesloten,
wat inhoudt dat het de Katholieken weer is toegestaan om hun godsdienst te belijden zonder
dat langer in het geheim behoeven te doen.
Voortaan zal Nederland weer een zelfstandige
kerkprovincie van de Katholieke Kerk zijn. De
bisschoppelijke hiërarchie wordt hersteld en
Nederland krijgt weer een Aartsbisschop. Dit
brengt grote veranderingen met zich mee in het
parochiële leven.
Er moeten nieuwe grenzen worden vastgesteld
voor iedere parochie en de parochieadministratie moet weer georganiseerd worden. Ook
bij de Jutphase bevolking begint zich een gevoel van vernieuwing te ontwikkelen en men
ervaart dat men voor een nieuw tijdperk staat
voor wat betreft de geloofsbeleving. De
"Schuurkerk", staande in het Overeind van
Jutphaas, daar in 1687 gebouwd, voldoet al
lang niet meer aan de behoefte. Het pand is
sterk verouderd en veel te klein geworden
i.v.m. de bevolkingsaanwas, want men telt al
ruim 750 communicanten. Aan financiële middelen is ook een groot gebrek.
Jutphaas, een dorp dat voor het merendeel bestaat van landbouw en veeteelt, krijgt in 1862
o.a. te maken met een gevreesde veeziekte, die
veel vee het leven kost en voor de veehouders
financieel een grote klap betekent.
In 1866 wordt Jutphaas getroffen door een
cholera-epidemie die 59 mensen het leven
kost.' De toenmalige pastoor van Jutphaas,
Christoforus van der Grindt, ziet geen mogelijkheden om vanuit deze achtergrond de eventuele bouw van een nieuwe kerk van de grond
te krijgen. Deze situatie wordt enigszins verbeterd als de kersverse pastoor Van Heukelum op
20 maart 1873 zijn opwachting maakt in zijn
eerste parochie te Jutphaas.
Een van de eerste zaken die van Heukelum aanpakt is het voor zijn rekening laten opknappen
van de Schuurkerk.
Ook gaat hij kennis maken met "zijn" parochianen en brengt tijdens zijn huisbezoeken direct
de bouw van een nieuwe kerk ter sprake en
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polst zo de bereidheid voor financiële medewerking.
Het uit 3 personen bestaande kerkbestuur wordt
uitgebreid met 3 leden:
Jacobus Versteeg, Albert Kunneman en Jan van
Wijk. Zij vormen de "bouwcommissie" .2 Al
gauw blijkt dat Van Heukelum met het aanstellen van deze bouwcommissie handig gebruik maakt van de menselijke ijdelheid, want
de drie heren die de bouwcommissie gaan vormen brengen gezamenlijk f 20.000 in als startkapitaal voor de voorbereidingen voor de bouw
van een nieuwe kerk.
Goed voorbeeld doet goed volgen, want binnen
enkele maanden is genoemd bedrag reeds aangegroeid tot ruim f 40.000.3
Financieel gezien staat niets de bouw van een
nieuwe kerk meer in de weg. De plannen voor
een nieuwe kerk in neogotische stijl, in
Hollandse baksteen uitgevoerd, worden door
de architect Alfred Tepe (18401920)
uitgewerkt.

DE BOUW VAN DE KERK
Van het door Tepe gemaakte bestek wordt bij
de aanbesteding op 24 februari 1874 door 16
aannemers ingeschreven. De laagste inschrijver
is Nicolaas Peters uit Hilversum en voor de som
van f 61.500 wordt hem de bouw gegund.
Met het meer en minder werk komen de bouwkosten van de St.-Nicolaaskerk op ruim
f65.000.
Het is 11 mei 1874 als de eerste steen gelegd
wordt door Mgr. Schaepman in gezelschap van
Vicaris-Generaal Mgr. Van Bijleveld. De bouw
verloopt voorspoedig, want precies een jaar
later op 11 mei 1875 wordt de kerk plechtig
ingewijd en in gebruik genomen. Landelijk
trekt de kerk na haar inwijding grote aandacht.
Dichter staatsman Dr. H. Schaepman geeft er
een zeer lovende beschrijving over in het dagblad "De Tijd" van 24 mei 1875.

VERDERE ONTWIKKELING
Alleen de bouw van de kerk is voor
pastoor Van Heukelum niet genoeg, hij wil
meer doen. Een belangrijk streven van hem is,
om aan alle kinderen onderwijs te laten geven
om hun de basiskennis van taal, rekenen,
lezen en schrijven bij te brengen. Het onderwijs
is in de vorige eeuw een staatsaangelegenheid
en wil men onderwijs geven uitgaande van
een religie, dan dient men daar zelf zorg
voor te dragen, met alle financiële gevolgen
vandien. Men noemt dit dan "bijzonder
onderwijs".
Van Heukelum heeft deze plannen al eens kenbaar gemaakt bij een van zijn gesprekken met
mevrouw Elizabeth Baesjou Heytink van Vronestein. °
Deze vrouw, sinds 15 december 1883 weduwe
van Adriaan J. Baesjou van Vronestein, is zeer
vermogend.
Haar vader, Jan Willem Heytink en haar man
Adriaan waren beiden Oliefabrikanten en uit
Dordrecht afkomstig. Zij zijn daar succesvol in

de productie en handel van onder andere lijnolie.
Beide heren zijn in 1849 naar Jutphaas gekomen en hebben van de weduwe van Samuel
Tierie de achtkantige windoliestellingmolen
"Voorzorg" gekocht, met de daarnaast gelegen
paarden- of rosmolen "De Hoop" en het bijbehorende pakhuis.
Alles staande en gelegen langs de Hollandse
IJssel voor de prijs van f 7.100.5 In 1850
kopen J.W. Heytink en zijn schoonzoon
Adriaan Baesjou van Alexander Matthias
Heerman van Zuydtwijck de sterk in verval geraakte Ridderhofstad Vronestein aan de Galecopperdijk met alle rechten en titels daaraan
verbonden. 6
De opzet van de kopers is, de vervallen Ridderhofstad te slopen en daarvoor in de plaats een
nieuw Vronestein te bouwen. Door diverse oorzaken is van deze plannen niets terecht gekomen. Jan W. Heytink overlijdt in 1864. Hij is
dan al weduwnaar, waardoor al zijn bezittingen
door zijn enige dochter Elizabeth worden geërfd. In 1866 krijgen
Adriaan en Elizabeth een
tweede schok te verwerken, als
op 31 januari van dat jaar hun
zoontje en enig kind, François
Dominique Marie op 9-jarige
leeftijd overlijdt ten gevolge
van cholera.
De echtelieden, bedroefd om
wat hen is overkomen staken
hun plannen voor wat betreft de
bouw van een nieuw huis en
verlaten Jutphaas om zich in
Voorburg te vestigen, waar zij
een groot huis kopen dat door
hen "Nieuw Vronestein" wordt
genoemd.
De contacten met Jutphaas blijven bestaan, want het landgoed
Vronestein blijft in hun bezit.
Ook hun zoontje, die is bijgezet
in een grafkelder onder de
kluisgang van de kerk, geeft
aanleiding om Jutphaas regelmatig te bezoeken, waarbij dan
ook pastoor Van Heukelum
wordt bezocht voor o.a. het op
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dragen van H. Missen voor hun dierbare overledenen.
Ook tijdens de bouw van de Nicolaaskerk laat
het echtpaar Baesjou zich niet onbetuigd.' In
1883 op 15 december overlijdt Adriaan Johannes Baesjou van Vronestein te Voorburg.
Zijn lichaam wordt per schuit naar Jutphaas
overgebracht en bijgezet in het graf van zijn
overleden zoon onder de kluisgang van de
kerk.
DE VOORBEREIDINGEN

Geschilderd portret van François Dominique Marie
Heytink Baesjou van Vronestein.
Dit schilderij is vervaardigd door Jacoba A.de Graaff en
stelt de jonge François voor op 8 jarige leeftijd.
François is geboren op 10 maart 1857 te Dordrecht en
overleden ten gevolge aan de cholera op 31 januari
1866 te Jutphaas.
Om de naam Heytink voor uitsterven te behoeden is
door Adriaan Baesjou en Elisabeth Heytink als echtelieden een verzoek aan de Kroon gericht om eventuele kinderen uit hun huwelijk geboren, de achternaam Heytink
Baesjou te mogen geven.
Op dit verzoek wordt door de Kroon positief beslist en
op 22 mei 1855 schriftelijk bevestigd. De geboorteakte
van François vermeld dan ook: Ten gevolge van zijner
majesteits besluit van s'Gravenhage d.d.22 mei 1855 (N
54) is aan neven gemelde François Dominique Marie
Baesjou vergunning verleend en toegestemd om zich
voortaan te schrijven en te tekenen "HEYTINK
BAESIOU".
François is na zijn overlijden begraven op het kerkhof
in de boomgaard achter de Schuurkerk in het Overeind
van Jutphaas.
Nadat in 1875 de nieuwe kerk in gebruik is genomen en
het kerkhof naast de kerk is aangelegd, zijn div.
stoffelijke overschotten vanaf het Overeind in 1877
herbegraven op de nieuwe begraafplaats naast de
nieuwe kerk.
Dit is o.a. gebeurd met de stoffelijke resten van Pastoor
Urbanus en François.
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Tijdens een gesprek dat plaatsvindt in het najaar van 1893 op Zwanenburg tussen de weduwe Baesjou en de pastoor, is zij bereid de
pastoor behulpzaam te zijn bij het realiseren
van een school voor meisjes om zodoende "de
maatschappelijke achterstand van meisjes en
jonge vrouwen in te lopen". Pastoor Van
Heukelum doet haar dit voorstel om de oude
pastorie tegenover het Kerkveld als school in te
richten. Deze oude pastorie, daar in de 15e
eeuw gebouwd, is in 1585 door de Hervormde
Kerk in bezit genomen en in 1889 door Van
Heukelum teruggekocht.' Door mevrouw
Baesjou wordt deze suggestie resoluut van de
hand gewezen. Zij wil dat er een klooster
wordt gebouwd met daarin geschikte lokalen
voor onderwijs aan meisjes. Tevens wil zij dat
het klooster zal worden vernoemd naar haar
overleden zoontje François. Een andere
dringende eis van haar is, dat het onderwijs
zal worden verzorgd door de zusters
Franciscanessen uit Heythuysen. Als aan deze
voorwaarden niet voldaan wordt, gaat het plan
niet door.
Mevrouw Baesjou-Heytink stelt Van Heukelum f 20.000 ter beschikking om haar ideeën
gerealiseerd te krijgen en zij verzoekt de pastoor deze plannen uit te werken. Aan Alfred
Tepe, zijn vriend en architect, die ook de St.Nicolaaskerk heeft ontworpen, wordt verzocht
een ontwerp te maken van een klooster met
daarin opgenomen diverse schoollokalen,
waarin verschillende vormen van onderwijs
gegeven kunnen worden. Al snel blijkt dat het
ontwerp van Alfred Tepe niet voor f 20.000
kan worden uitgevoerd. Van

KOSTENOVERZICHT BOUW KLOOSTER EN SCHOLEN

FundatieMevrouwElizabethBaesjouHeytink
iftenparochianen

f
t

25.000,00
2.M0,n

Beschikbaar
kapitaal

f
f-

27.440,n
**
23.cB7,42

f
gebracht
Werk in meerdering
in minderinggebracht
Verschil
5 %

+
+

+

f
t

1.357,93
1.112,76

.f

245,17
12,25

f

f

4.342,58*

div. kosten t
rest. f

7.263,08***
4.342,58*

neg.saldo(2)f

2.920,50

257,42

Aanneemsom
N. Willemse

f

22.840,N

Kostenaannemer
toaal =

f

23.W7.42**

A. Tepe,architect
f
f
G.A. Ebbers,Opzichter
N. Willemse,bouw schoeiing(l) f
E.v. Bentum,bouw schutting
om tuin v.h. klooster
f
G.v. Reenen,beglazingin
kloosteren scholen
f
. Hutjes,leveringsloten
deurkrukken
etc. f
scharnieren,
. Jansen.schilderwerk
f
D,v. Kent, leveringboeken
voor de school
f
D.v. Kent, levering25 schoolbanken *5tafels
f
Ameublement
t.b.v. klooster
f

1.000,00

Diversekosten

900,00
486,00

f
f

23.Ê7,42 **
7.263,08'f**

f

30.360,50totaal

263,00
435.m
483,26
95.09
338,50
457.00
1.000.00

ing kachels, olielampen,

* div. huishoudelijke
zkn.
Div. kostentotaal

f
f

n5,23
7.263.08**'*

l) Dit betreftde bouw van eenschoeiingin de slootdie voor het kloosterligt. Dezeslootis in 1953,
nadater rioleringis gelegd,gedempt.
(2) Het negatieve
saldovan f 2.920,50wordt gedektuit eeneerderefundatievan mevrouwBaesjou.
onderde voorwaaÍElizabethBaesjouheeftpastoorVan Heukelumin 1893f 10.m0 geschonken
zou wordengemaakt.
dendat deze"fundatie"rentedragend
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Heukelum neemt nu contact op met de weduwe
en bij een schrijven van 28-01-1894 wordt door
haar de toezegging gedaan het reeds geschonken bedrag met f 5.000 te verhogen.9
In een brief van 6 maart 1894 gericht aan de
aartsbisschop van Utrecht A. Snickers, wordt
vergunning gevraagd de "fundatie Baesjou" te
mogen aanvaarden.
De Bisschop antwoordt in zijn brief van 15
maart d.o.v.: "Gezien de zaak zelve zouden wij
in zekerheid worden gesteld om met behulp van
een deskundige een wettig document op te maken, waarbij de schenkster zorgt dat de bedoelde uitkering plaats zal hebben". Hij schrijft
verder: "Zolang dit niet geregeld is mag niet
tot aanbesteding worden overgegaan!
Van Heukelum begrijpt de boodschap van de
Bisschop en neemt wederom contact op met
Elizabeth en legt haar uit wat o.a. de zorg van
de Bisschop is.
Ook zij begrijpt wat er van haar verlangd wordt
en neemt op haar beurt contact op met notaris
Willem Lagerwey, wonende te Naaldwijk en
bespreekt met hem hoe de betaling geregeld
kan worden. Er wordt f 25.000 bij voornoemde
notaris in depot gestort ten behoeve van de
bouw van het klooster. "Zo, mocht haar wat
overkomen, haar wens tot het stichten van een
klooster ter nagedachtenis aan haar overleden
zoontje Francois, onbelemmerd doorgang kan
vinden".10

f 33.450 en de laagste inschrijver N. Willemse
uit Vreeswijk met f 22.840; een verschil dus
van f 10.610. 1 April komt het Kerkbestuur in
vergadering bijeen om de uitslag van de inschrijving te bespreken.
Afgesproken wordt door de leden van het Kerkbestuur "informatie in te winnen, aangaande de
bekwaamheid en soliditeit van aannemer Willemse".
Op 8 april komt het Kerkbestuur weer bijeen.
De ingewonnen informatie aangaande aannemer Willemse zijn "Alleszins gunstig gebleken". Besloten wordt om bij goedkeuring van
de Aartsbisschop aannemer N. Willemse het
werk te gunnen."
Van notaris Willem Lagerwey heeft pastoor
Van Heukelum inmiddels bericht ontvangen
hoe de betaling door mevrouw Baesjou is geregeld:

Op
Op
Op
Op
Op
Op

22-05-1894
12-06-1894
03-08-1894
22-10-1894
08-11-1894
20-12-1894

f
f
f
f
f
f

5.000
4.000
6.000
400
4.600
5.000

f 25.000
Het is 22 mei 1894 als de eerste steen wordt
gelegd door Vrouwe Elizabeth Heytink, weduwe van de heer Adriaan Johannes Baesjou
van Vronestein.

DE AANBESTEDING
Bij schrijven van 23 maart 1894 wordt pastoor
Van Heukelum machtiging verleend door de
Bisschop van Utrecht om de bouwplannen uit
te voeren. De gemeentelijke bouwvergunning
is dan reeds binnen. Op donderdag 29 maart
1894 vindt in het logement "De Zwaan" van P.
Verhaar de openbare aanbesteding plaats in opdracht van het R.K. Kerkbestuur van Jutphaas.
Aanbesteed wordt "een gesticht met bijbehorende scholen".
Vijftien aannemers schrijven in. De hoogste inschrijver is D. Barneveld uit Utrecht met
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Het gebouw zal alle ruimten omvatten die voor
een kloosterleven nodig zijn, met ondermeer
ook een kapel. Aan de zuidzijde van het klooster komen 2 lokalen voor de bewaarschool en
naaionderricht, aan de noordzijde komen 2 lokalen voor het lager onderwijs voor meisjes.
Naast de gift van mevrouw Baesjou laten ook
veel parochianen zich niet onbetuigd en geven
een bijdrage ten behoeve van "het gesticht".
Buiten de collectes om wordt er f 2.440 aan giften door Van Heukelum ontvangen. De bouw
vordert in hoog tempo en eind april 1895 is
het klooster op wat kleine werkzaamheden
na voor gebruik gereed. In januari

De uitslag van de inschrijving op de aanbesteding.
Namen van de aannemers en de aanneemsom waarvoor is ingeschreven voor de bouw van klooster en scholen.

1894 doet pastoor Van Heukelum een dringend
verzoek aan de Generaal-Moeder-Overste van
de Congregatie van Heythuysen, beter bekend
als de vereniging van zusters Franciscanessen,
om zusters ter beschikking te stellen voor het te
bouwen klooster in Jutphaas.

toor Van Heukelum en de Moeder-Overste in
Heythuysen, is bepaald dat o.a, het ameublement door de Congregatie zal worden aangeschaft tegen een financiële tegemoetkoming
van f 1.000 van de parochie, maar de spullen
zullen eigendom blijven van de Congregatie."
Begin mei 1895 komen de eerste zusters in hun
bruine pij te Jutphaas aan.

Niettegenstaande het gebrek aan onderwijzend
personeel belooft de Moeder-Overste aan het
verzoek van pastoor Van Heukelum tegemoet
te komen.12

Er wordt gestart met 6 zusters t.w.:
Zuster Albertine Terstege als Overste
Zuster Antona Linders voor het handwerkonderwijs
Zuster Reginalda Birnbaum voor de school
Zuster Jacoba Berger voor de bewaarschool
Zuster Ildephousa Kosterink voor de tuin en de
was
Zuster Amata Teunissen voor de keuken

DE OPENING VAN HET
ST: FRANCISCUSGE5TICHT
In april 1895 wordt er een klooster in Kralingen, waar ook de zusters Franciscanessen werkzaam zijn, gesloten. Het merendeel der meubels
gaat naar Jutphaas.
In de overeenkomst die gesloten is tussen pas

Op 13 mei wordt de bewaarschool geopend.
Met hoeveel kleuters men begint is niet bekend
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BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN
OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST IN 1894

t.b.v. klooster en scholen

Pastoor G. van Heukelum
Gerrit van Riet
Antoon Kunneman
Petrus Verhaar
Corn. van Wijk
Engelb. van Bentum
Dirk van Wijk
Hendrik Vlooswijk
Wed. Gijsb. Scholman
Gerrit Sturkenboom
Ad Spithoven
Evert van Wijk
Jacobus van Rooyen
Wed. K. Taling
Bernard Somer-Scholman
Nicolaas Jansen
Evert Scholman
Antonia Schippers
Toon van Rooyen
Wed. v.d. Linden
John Verhoef
John van Dijk
Arie van Bentum
Gert van Wijk
Antoon v.d. Berg
Hendrik van Droogenbroek
Antoon van Wijk
Frederikus Friedeman
Wed. Baesjou
Totaal

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f

250
250
150
100
300
60
100
50
50
50
40
50
25
25
25
25
20
10
10
5
20
5
25
25
45
25
200
100
400

----------f 2440

en op 2 0 mei start de naaischool met 24 meisjes. De dag der inzegening van het Franciscusgesticht is bepaald op 28 mei 1895.
Die dag wappert overal de driekleur en om half
9 is er een plechtige hoogmis voor de parochianen. Om half 10 arriveert mevrouw Baesjou
van Vronestein en zij wordt ontvangen in de
prachtig versierde hal van het klooster. Tegen
10 uur vindt de plechtige inzegening van de
kapel plaats, waarvoor mevrouw Baesjou zelf
nog veel handwerk heeft verricht, in de vorm
van borduurwerk ter verfraaiing van het
klooster.
Na de inzegening van de kapel, wordt er een H.
Mis opgedragen tot zielerust van de overleden
echtgenoot van de stichtster en haar overleden
zoontje Franrois.
Pastoor Van Heukelum dankt in zijn preek, die
gericht is aan de stichtster, voor het "grootse
werk" door haar tussenkomst "tot eer van God
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en het heil der zielen hier tot stand gebracht".
Na de mis vergezellen de zusters mevrouw
Baesjou door de verschillende lokalen van het
klooster."
De kinderen maken in diverse schoollokalen
hun opwachting en toepasselijke gedichten en
liederen worden voorgedragen en gezongen tot
opluistering van het geheel. Zeer tevreden
verlaat mevrouw Elizabeth Baesjou Heytink
van Vronestein na enige uren, het door haar
gestichte klooster en gaat met andere
genodigden naar de pastorie om daar het diner
te gebruiken. Een dag na haar thuiskomst in
Voorburg stuurt Elizabeth uit dankbaarheid
t.g.v. de opening van het Franciscusgesticht een
grote broche, bezet met talrijke diamanten, aan
pastoor Van Heukelum met het verzoek deze
diamanten te plaatsen om de H. Hostie in de
monstrans.
Het klooster en de scholen voldoen geheel aan
haar verwachting. In september worden voorbereidingen getroffen voor het openstellen van
de "taalschool".
Op 22 september, een dag voordat de taalschool in gebruik zal worden genomen, schetst
pastoor Van Heukelum in een treffende rede
het geluk en voordeel van het Katholiek onderwijs en spoort de parochianen "allerdringendst"
aan dit voorrecht te waarderen en de kinderen
trouw naar school te zenden. De taalschool start
op 23 september met 46 meisjes.
Het gaat goed met de school want al gauw stijgt
het aantal leerlingen naar 55. In 1897 is het aantal leerlingen verder gegroeid, waardoor men
genoodzaakt wordt de leerlingen van de klassen
1 en 2 te scheiden van de andere leerlingen.
Daarvoor gebruikt men de bestuurskamer van
het klooster. Datzelfde jaar laat pastoor Van
Heukelum zijn eigen piano met muziekstukken
overbrengen naar het klooster, zodat de zusters
zich in het pianospel kunnen bekwamen. Zuster
Alexandrine Meyer komt in 1901 vanuit
Eemnes een nieuwe tak van nijverheid beginnen
in het klooster en wel het vervaardigen van
kunstborduurwerk w.o. kazuifels, koorkappen,
dalmatieken etc..
Deze tak van borduurkunst bereikt een hoogtepunt bij de komst van zuster Bronislawa Stefaneska.

Het St. Franciscusgesticht anno 1908 zoals het zich toen liet aanzien.
In het linker gedeelte was de kleuterschool gehuisvest.
Officiele naam van de kleuterschool is: François Heytink Baesjou van Vronestein kleuterschool. Hier is nu de grote of zaal 1
gehuisvest

Op 21 mei 1904 komt het overlijdensbericht
van mevrouw Elizabeth Baesjou Heytink van
Vronestein op de pastorie binnen. Zij wordt bijna
86 jaar oud en overlijdt te Voorburg in haar huis
"Nieuw Vronestein". Het stoffelijk overschot van
vrouw Elizabeth wordt, evenals dat van haar
echtgenoot, per schuit naar Jutphaas overgebracht
om op 24 mei na een plechtige rouwmis te
worden bijgezet in het familiegraf bij haar man
en zoontje die haar zijn voorgegaan.
Bij testamentaire beschikking bepaalt de erflaatster dat de fraaie lamp uit haar salon te
Voorburg bestemd is voor de kapel van het St.Franciscusgesticht.15
Tevens ontvangen de zusters de portretten van
Adriaan Baesjou en van haar ouders in
"crayon". Het schilderij van haar overleden
zoontje François heeft zij al eerder aan de zusters
geschonken. Dit schilderij krijgt tijdens de
opening een plaats in de bestuurskamer van het
klooster.
Uit een geheim opgemaakt testament, opgesteld

te Naaldwijk op 7 september 1901 en in bewaring
gegeven bij de rechtbank te Den Haag, blijkt dat
mevrouw Baesjou aan de R.K. Kerk van Jutphaas,
de Heerlijkheid Vronestein, met de daarbij
behorende landerijen, tiendrechten, titels en een
som geld vermaakt, waardoor pastoor Van
Heukelum in staat wordt gesteld om in 1908 op
het Kerkveld het St.-Elizabethhofje te laten
bouwen. 16
Een hofje van 8 woningen voor vrouwen, vernoemd naar de erflaatster. Dat deze mevrouw
Baesjou Heytink van Vronestein voor de Jutphase
gemeenschap van onschatbare waarde is geweest
zal duidelijk zijn. Op 30 juni 1910 brengen de
doodsklokken van Jutphaas de droeve tijding dat
pastoor Van Heukelum is overleden. Na een
plechtige, doch eenvoudige rouwmis vinden op
5 juli de uit
vaart en begrafenis plaats op Zwanenburg,
Een lijkrede wordt op uitdrukkelijk verzoek
van de overledene niet gehouden. "Maar dat de
Jutphase gemeenschap veel aan de inzet van deze
man te danken heeft, hoeft geen betoog",
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Frontblad van de overeenkomst tussen het R.K Kerkbestuur van Jutphaas en de Congregatie van de Eerwaarde zusters
Franciscanessen van Heythuysen. Deze overeenkomst bevatte 10 artikelen wadrin uitvoeris in beschreven staat reat elkaars rechten en plichten zijn en voorwaarden waardan voldaan diende te worden.
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aldus in een korte in-memoriam van pastoor Dr.
Andreas Jansen.
In 1913 gaat de omgeving van het klooster er
anders uitzien, want aan de zuidzijde wordt de
Jongensschool gebouwd, met daarvoor een woning voor de hoofdonderwijzer, terwijl aan de
noordkant van het klooster een kosterswoning
verrij st.
De Jongensschool wordt op 1 augustus 1913 in
gebruik genomen. In september 1915 wordt begonnen met de aanleg van elektrisch licht, wat
een geweldige vooruitgang betekent." Hiermee
komt een einde van het morsen van olie door
het vallen van lampen etc. alsmede bij het
aansteken van kaarsen en het geknoei met
kaarsvet.
ONDERWIJZERESSEN VAN DE
MEISJESSCHOOL
tot het vertrek van de zusters in 1954

Moeder-Overste Luftildes en ProvinciaalMoeder-Overste Henriette schenken het gebrandschilderde glas-in-loodraam voor boven
het altaar. Dit raam (in drieluik) vervaardigd
door Otto Mengelberg stelt de stigmata voor
van de H. Franciscus, met in de zijramen de afbeeldingen van de H. Clara en de H. Grescentia. Van de lagereschoolkinderen krijgen de
zusters een H. Hartbeeld met console en van de
kleuters een groot kruisbeeld cadeau. In
augustus 1921 wordt een begin gemaakt met het
"polijchromeren" van de kapel en worden de
zijramen in de kapel vervangen door gebrandschilderde ramen, voorstellende twee biddende engelen.
Dan wordt ook op de noordvleugel een verdieping met 2 lokalen bijgebouwd, zodat de diverse klassen weer "gereorganiseerd" kunnen
worden. Alleen uiterlijk heeft het klooster wat
van zijn stijl verloren, omdat het evenwicht wat
verstoord is door de lokalen boven het klooster.

Als in 1919 zuster Polycarpa Wijdeveld als
hoofd van de Meisjesschool wordt overgeplaatst naar Nederweert ontstaat er een vacature
omdat de andere zusters geen hoofdakte bezitten. De opengevallen plaats wordt ingenomen
door mejuffrouw M.N.E. Bijaarts. Op 11
november 1939 wordt mejuffrouw Bijaarts in
verband met ziekte vervangen door mejuffrouw
A. Vis. Zij blijft tot 1941 als vervangster hoofd
van de school. Daarna neemt mejuffrouw M.B.
van der Hoek tot 1943 deze taak op zich (zij
wordt later mevrouw Van den Hout). In 1943
wordt mejuffrouw G.C.A. Schippers tot hoofd
van de Meisjesschool benoemd. Mejuffrouw
Schippers is hoofd tot 1948 en dan wordt haar
taak overgenomen door mejuffrouw C.C.C. van
der Loos tot 1958.
DE OPENING VAN HET
ST. FRANCISCUSGESTICHT. (vervolg)
Uitbundig wordt op 6 mei 1920 het 25 jarig bestaan gevierd van scholen en klooster. De zusters krijgen als waardering voor het werk dat zij
voor de parochie doen van de parochianen een
nieuw altaar aangeboden, ontworpen en vervaardigd door de Utrechtse kunstenaar H. Mengelberg.

De kapel van het klooster met het gezicht op het altaar. Het
altaar was een ontwerp van en vervaardigd door de
Utrechtse kunstenaar H. Mengelberg. Links aan de muur
ziet u op console het beeld van St. Franciscus.
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Klassefoto uit 1935 van een groep leerlingen van de meisjes-school.
3 meisjesin witte kleding uiterst links; ? v.Kessel, Alie Kippersluis, Clazien v.d.Hoeven
v.l.n.r. achterse rij; Zus Scholman, Bep v. Wijk, Gradje Vermeulen, Matie Beemer, ? Sangers, Geertrui de Bree, Koba de
Groot, Riek v.d.Brink, ? v. Wijk, Cor Bouwman, Alie Bouwman.
2e rij van achter v.l.n.r.; Annie Werkhoven, Wil Scheerder, Truus Beemer, Annie Beemer, Alie Beemer, ? Sangers, Dien
Zwambag, Marie de Reuver, Gerda Bouwman, Bep v.Kessel, Sjaan v.d.Akker, Nel de Groot 3e rij van achter v.l.n.r.; Bep de
Reuver, Annie Scheerder, Annie Beemer, Bep Beemer, Marietje Beemer, ? Sangers, Jopie Sangers, Marie v.d.Brink, Corrie
v.d.Brink, ? v.Kessel, ?, Els v.d.Akker, Riek Kippersluis
Voorste rij v.l.n.r.; Nel Bouwman, ? Versteeg, Alie Versteeg, Kobus de Kruif, Janna de Kruif, Nel de Bree, Tine de Reuver, ?
van Kessel, Jan v.d.Akker, Everdien v.d.Akker, Riek Kippersluis
Foto bereidwillig ter beschikking gesteld door Mevr.B. Verleun-De Reuver.

Mede door de uitbreiding komt reeds in oktober
1920 zuster Cassilde Kokkeler als 5e onderwij
szuster het team versterken.
Met de komst van zuster Wilhelmi Asma uit
Oldenzaal op 24 mei 1924 wordt een begin gemaakt met de "Wijkverpleging" en "Ziekenzorg"
in Jutphaas.
Zuster Wilhelmi slaagt op 12 juni 1925 voor het
diploma T.B.C.-bestrijding en nadien worden ook
de aan deze ziekte lijdende patiënten, door haar
bezocht en zonodig verpleegd. In 1928 worden er
weer grote verbeteringen in het klooster en in de
school aangebracht. Nu worden ze voorzien van
stadsgas en waterleiding. Het klooster wordt van
de nodige leidingen en kranen voorzien en
hiermee komt ook

aan het geknoei van water aan de pomp en het
gesleep met emmers water een einde. Tevens
wordt de keuken van een granieten vloer voorzien alsmede van een granieten aanrecht met 2
spoelbakken. In 1929 wordt de school weer met
enige meters naar het westen uitgebouwd, het
aantal w.c.'s verdubbeld en de muren met witte
wandtegels bedekt.'8
Sinds het bestaan van het St.-Franciscusgesticht krijgt men voor de eerste maal te maken
met een uittredende zuster. Het is zuster Jozetta
Savelkouls die op 3 oktober 1932 via het
moederklooster in Heythuysen naar Jutphaas
komt en na 4 maanden kloosterleven oordeelt dat
dit leven toch voor haar niet de goede keuze
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is en zij vertrekt 3 februari 1933 naar
Maastricht.
Twintig dagen later overlijdt de eerste zuster in
het klooster nl. zuster Godeliva Droste.
Zij is 13 jaar "de" zuster van de bewaarschool
geweest. Haar lichaam wordt bijgezet in een
grafkelder speciaal voor de zusters bestemd op
het kerkhof naast de kerk.
In mei 1933 wordt een consultatiebureau voor
zuigelingenzorg in het klooster geopend, nadat
zuster Catharina Hiemstra het hiervoor vereiste
diploma heeft behaald.
Voor meisjes die in het huwelijksbootje willen
stappen, wordt in 1936 een avondcursus gestart
van 3 maal 6 tot 8 lessen.
De lagere school wordt in dat jaar door 206
meisjes bezocht en op de avondschool komen
40 meisjes hun kennis vermeerderen. Tien
meisjes of jonge vrouwen krijgen onderricht
in handwerkvaardigheden zoals breien, naaien
en knippen. Op de bewaarschool worden 63
kleuters aan de zorg van de zusters
toevertrouwd. Zuster Emerentiana van de Waterschoot komt op 13 september 1939 op de
kleuterschool het team versterken. Deze zuster
heeft zich altijd in een grote populariteit mogen
verheugen onder de jeugd, vanwege haar betrokkenheid bij en warme belangstelling voor
de jongeren.

5 JAAR OORLOG
In september 1939 worden in verband met de
mobilisatie de schoollokalen van zowel de Jongensschool als in het klooster door militairen
bezet.
De kleuterlokalen worden dan gebruikt voor
het onderwijs aan jongens en meisjes, maar dan
om beurten de ene groep 's morgens en de andere groep 's middags. De 7e klas krijgt les op
het podium van de "zaal" boven de Jongensschool. Op 15 april 1940 verlaten de militairen
de schoollokalen, zodat de jongens weer in hun
eigen school en de meisjes weer in hun eigen
lokalen terecht kunnen.
Een maand later worden de scholen voor de
leerlingen gesloten om ruimte te bieden aan een
grote stroom vluchtelingen. Oorlogshandelin
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gen hebben ook in Jutphaas plaats, want op 13
mei, 2e pinksterdag, worden er bommen gegooid, waarvan er een valt in het park van het
kasteel Rijnhuizen. Een explosie volgt, met tot
gevolg, dat er door de luchtverplaatsing bijna
geen raam in het klooster, Jongensschool en
kerk heel blijft en een passerende vluchteling
wordt gedood.
De dag na de bom, 14 mei, krijgen de zusters
om 10.00 uur de opdracht binnen een half uur
te evacueren. Ze gaan richting IJsselstein, waar
zij in een trage lange stoet om 2 uur 's middags
aankomen en onderdak krijgen aangeboden in
de Nicolaaskerk van IJsselstein. De volgende
dag mogen de zusters alweer terug naar
Jutphaas. Daar aangekomen vinden zij de
school vol met militairen, maar het klooster is
niet bezet.
Ook pastoor Klerk komt naar het klooster voor
tijdelijke huisvesting, want ook de pastorie is
door militairen gevorderd.
In de periode december 1941 tot 20 januari
1942 wordt het lesgeven gestaakt in verband
met gebrek aan kolen, veroorzaakt door
sneeuwval en strenge vorst. De Jongensschool
wordt in september 1944 tot hulplazareth
ingericht en de Meisjesschool krijgt
inkwartiering van militairen. Waarschijnlijk
bedoeld om het door Duitse militairen bemande
Fort in het Overeind te raken, valt er op 4
november, tegenover het klooster een bom,
die gelukkig in een weiland aan de overkant
van de Rijn terechtkomt. Weer sneuvelen er
veel ruiten. De ramen worden later met karton
dicht gemaakt.
De zusters geven in die periode aan f 1700
vluchtelingen die op doortocht zijn, eten, wat
hen via de gemeente wordt verstrekt.
Op 19 november vallen er zo'n 60 bommen,
verspreid op en rond het Fort van Jutphaas.
Volgens aantekeningen van de zusters in hun
kroniek, stond het klooster op zijn grondvesten
te trillen en de ruiten die nog heel waren gingen
toen ook kapot. Met uitzondering van het gekleurde glas.
De ligusterhaagjes voor het klooster, worden
door de bezetters uit de grond gehaald om
dienst te doen als camouflage voor hun tanks."
Begin januari 1945 wordt een schoollokaal aan
de tuinkant ingericht als kraamkamer voor

Verscholen achter grote bomen en gescheiden door een sloot van de straatweg naar Utrecht lag het klooster. De brug gaf
toegang tot speelplaats van de Nicolaasschool en klooster.
Na het leggen van een riolering werd de sloot in 1953 gedempt. Jaar van weergave 1935. (foto beschikbaar gesteld door J.
Schut)

kraamvrouwen van evacués, waar 2 meisjes
worden geboren.
HET KLOOSTER NA DE OORLOG
Het was op het beschermfeest van St.-Joseph,
18 april 1945, dat er al vroeg in de morgen een
militair op de stoep van het klooster staat, met
de opdracht om het klooster te vorderen voor
hulplazareth. Er wordt een rood kruis op het
dak geschilderd, maar later op de dag wordt het
plan afgeblazen en kunnen de zusters blijven,
omdat de keuze is gevallen op het klooster te
Montfoort.
De 5e mei is het vrede, de dag voordat het
klooster zijn gouden feest zal kunnen vieren,
maar vanwege de oorlogsomstandigheden niet
is doorgegaan. De zusters bedanken tijdens de
viering hun weldoeners van de afgelopen 50
jaar die hen in een tijd van voedselschaarste zo
vaak hebben geholpen.
Het leven heeft zijn gewone gang weer genomen als in 1947 in de nacht van 1 op 2 februari
brand wordt ontdekt in de zaal boven de Jon

gensschool. Deze brand wordt geblust tijdens
strenge vorst, wat de Jongensschool doet veranderen in een ijspaleis en het speelplein vóór de
school in een ijsbaan, met vastgevroren brandslangen. Door de brand is de school buiten gebruik en moeten de jongens tijdelijk ondergebracht worden in de Meisjesschool.
Daar het aantal leerlingen blijft stijgen wordt er
verbouwd op de hoge zolder van het klooster,
waardoor er weer meer ruimte ontstaat die nuttig gebruikt kan worden.
In 1950 schenken de gebroeders Van den
Broek de zusters een gasgeiser, zodat zij direct
over warm water kunnen beschikken en van
Johannes van der Linden krijgen de zusters
een Singernaaimachine cadeau." Dinsdag 6
februari 1951 overlijdt na een kort ziekbed
Moeder Urbana van der Wardt. Zij wordt op
haar uitdrukkelijke wens te Eemnes begraven.
Aan de Dorpsstraat wordt op 27 oktober 1951
het nieuwe wijkgebouw officieel in gebruik genomen. Voorheen was hier een café in gevestigd. Hierdoor worden diverse aktiviteiten van
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uit het klooster verplaatst naar het nieuwe wijkgebouw.
In 1952 krijgen de zusters voor het eerst met
diefstal te maken, want op 5 juni van dat jaar
wordt de fiets van de wijkzuster uit de gang van
het klooster gestolen.
Omdat Jutphaas zich steeds uitbreidt en derhalve het aantal leerlingen toeneemt, wordt in
september 1952 een aanvang gemaakt met de
bouw van 3 nieuwe schoollokalen achter de
Meisjesschool en de kosterswoning.
Er vindt dan ook een hoognodige reparatie
plaats aan de daken van het klooster en de scholen, omdat die zo lek zijn als een mandje. Uit
onderzoek blijkt dat de dakleien die gespijkerd
aan het dakbeschot vastzitten, door roestvorming van de spijkers uitzetten waardoor de
leien splijten en dan tijdens regen water doorlaten.
SLUITING VAN HET KLOOSTER
De 13e juni 1953 komt de Provinciaal-MoederOverste Longina, naar het St.-Franciscusklooster om te vertellen, dat de zusters Jutphaas
moeten gaan verlaten, alleen de datum is nog
niet bekend.
De reden hiervan is dat na de oorlog zich aller

Meisjesschool (officieel St. Franciscusschool) met klooster en kleuterschool van achteren te zien in 1936. Op de
voorgrond de moestuin van de zusters.
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Het klooster met scholen zo het was in 1936. In de linkerhelft de kleuterschool in het midden het klooster met boven achter de
topgevel de kapel en rechts de meisjesschool waar in 1921 een verdieping bovenop is gebouwd.

lei nieuwe stromingen in het daaglijks leven
gaan openbaren, die ook het kerkelijke
leven niet onberoerd laten.
Nieuwe inzichten en ideeën met betrekking tot
geloofsbeleving maken opgang.
Ten gevolge van al deze stromingen op kerkelijk terrein, voelen steeds minder jonge mensen
zich tot het kloosterleven of priesterschap aangetrokken.

De vele kloosters die ons land nog telt, krijgen
te
weinig
nieuwe
instroom
van
kloosterlingen, waardoor men voor het feit
komt te staan dat het economisch niet langer
verantwoord is deze kloosters te bewonen.
Door de Congregatie van Heythuysen wordt
dan ook beslist dat alle niet in eigendom
zijnde kloosters zullen worden opgeheven.
Dit overkomt dus ook het Franciscusgesticht.

ZUSTERS DIE ALS MOEDER-OVERSTE GEWERKT HEBBEN IN HET
FRANCISCUSKLOOSTER
Periode:
Zuster Albertine
Zuster Alexandrine
Zuster Norbertha
Zuster Luftildis
Zuster Pacifica
Zuster Reingardis
Zuster Seraphica
Zuster Francine
Zuster Hermanda
Zuster Urbana
Zuster Ernesta

Terstege
Meijer
Greves
Dinkelman
Rinsink
Ellenbroek
Poorter, de
Gielen
Bouwman
Wardt, van der
Aarts

M.
G.M.
J.Th.
A.M.
M.i.
J.B.
A.M.J.J.
A.M.H.G.
Fr.H.
M.
J. E.
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06-05-1895
23-09-1904
20-07-1917
18-08-1919
12-06-1922
31-07-1928
16-08-1934
18-08-1937
25-10-1945
04-11-1949
05-03-1951

- 01-09-1904
- 15-06-1917
- 18-08-1919
- 08-06-1922
- 14-06-1928
- 26-06-1934
- 23-08-1937
- 19-10-1945
- 28-11-1949
- 06-02-1951
- 20-09-1954

Zuster
Zuster
Zuster
Zuster
Zuster

Theogonia Stolwijk
Wijnandine Vendrig
Antonia van Leusden
Vincenta Veldhuizen
Celestine van Wijk

Woensdag 21 juli 1954 is in de grote hal van de
school een afscheidsbijeenkomst. Pastoor De
Bruin is helaas door ziekte verhinderd. Ook het
onderwijzend personeel en alle schoolkinderen
zijn aanwezig. In zijn afscheidsrede tot de zusters schetst de kapelaan de ideale verhouding
tussen de zusters, de geestelijkheid en de parochianen van Jutphaas. Nooit klopte men tevergeefs aan de kloosterpoort, de zusters waren altijd paraat met woord, daad en door gebed.
Na de kapelaan krijgt burgemeester Hamers het
woord. Namens de gemeente en het niet-Katholieke deel van Jutphaas, brengt hij zijn dank aan
de zusters over.
Er zijn gevoelens van dankbaarheid en spijt dat
de zusters gaan vertrekken en daarna volgt een
uitwisseling van geschenken en worden handen
gedrukt.
Namens het Wit-Gele Kruis spreekt J. Vendrig

Zr. Casimira (Wilhelmina) Versteeg. Geb. 30-10-1905 te
Jutphaas
Geprofest 5-02-1930 Overl. 25-08-1992 te Loenen. Deze
foto is gemaakt t.g.v. haar zilveren professiefeest op 5-21955 in Maastricht.
Foto bereidwillig ter beschikking gesteld door mevr. J.
Hamoen-Versteeg

HET AFSCHEID VAN DE ZUSTERS
In april 1954 wordt bekend gemaakt dat het
Franciscusgesticht in augustus zijn deuren zal
sluiten en de zusters naar elders zullen worden
overgeplaatst.
Door de Moeder-Overste wordt bepaald dat alle
in Jutphaas geboren zusters-Franciscanessen,
afscheid mogen gaan nemen van het klooster te
Jutphaas, omdat deze zusters zelf als meisje
hier nog zijn schoolgegaan.
Van deze gelegenheid maken de volgende zusters dankbaar gebruik:

De zusters (in dubbele betekenis) Colombine (1) en Casimira Versteeg voor de ouderlijke hofstee "Reynestein "
aan de Nedereindseweg. Zr. Colombine (Anna) Versteeg is
geboren 15-03-1902 te Jutphaas, geprofest 5-02-1926,
overleden 30-031990 te Loenen.
Foto gemaakt op 30-07-1964.
Foto bereidwillig ter beschikking gesteld door mevr. J.
Hamoen-Versteeg.

Zuster Colombine Versteeg
Zuster Cassimira Versteeg Zuster
Colletta van Wijk Zuster
Leontine van Rooijen Zuster
Damacena van der Schot
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een woord van dank en overhandigt zuster
Mansueta een Wit-Gele Kruisbus met inhoud.
De heer Van Achtter spreekt namens de K.A.B.
en dankt voor de hulp en medewerking die altijd van de zusters is ondervonden." Nadat alle
sprekers het hunne gezegd hebben, spreekt de
Eerwaarde Moeder-Overste op geestige wijze
de gasten toe en dankt voor alle mooie
woorden die ter attentie van de zusters zijn
gezegd.
Zij hoopt dat er binnen niet al te lange tijd
weer zusters naar Jutphaas zullen terugkeren.22
En zo vertrekken de laatste zusters naar elders,
nadat het klooster is ontruimd. Zuster Nicasia
van Dam vertrekt als eerste naar Wisch.
Daarna zuster Nabora Busch, zij vertrekt ook
naar Wisch, zuster Leonardine Verhagen
vertrekt evenals zuster Conradine van
Deursen naar Roggel.
Zuster Erna Casparie en Thomassine van Hasselt vertrekken naar Eindhoven en zuster Emerentiana van de Waterschoot vertrekt naar het
klooster St.-Josef te Nederweert. De laatste
twee zusters, zuster Mansueta en zuster Ernesta
Aarts vertrekken resp. naar Brunssum en
Loenen aan de Vecht.
En met het vertrek van de zusters is een belangrijk hoofdstuk in de Jutphase geschiedenis afgesloten.
HOE GAAT HET VERDER?
Na het vertrek van de zusters gaat het leven gewoon door. Voor de kleuterschool is juffrouw
Ph. Nuhn als hoofdleidster aangesteld. De
kleuterschool bestaat uit 2 lokalen waar in
september 1954 zo'n 90 kleuters een plaats vinden. Bij haar aanstelling, vertelt juffrouw
Nulm, is het gebouw al in slechte staat. Na bijna
60 jaar vertoont het gebouw zijn sporen van ouderdom, verval en achterstallig onderhoud. De
muren zijn zwart uitgeslagen van het vocht en
het weer. Als het regent moeten emmers en potten het binnendruppende water opvangen. Door
een grote kolomkachel moet de school ver
warmd worden. Deze zorg wordt toevertrouwd
aan Dientje Kunneman.
Tijdens vakanties wordt er niet gestookt en zo
kan het dus gebeuren dat tijdens een kerstva

kantie het binnen in de kleuterschool bijna net
zo hard vriest als buiten en derhalve waterleidingen en stortbakken van de toiletten bevroren
zijn met alle gevolgen van dien.
De kolomkachel wordt vervangen door een
oliegestookte kachel, maar dat verbetert maar
weinig aan de gehele situatie. Het pand is gewoon niet meer geschikt voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. In oktober 1962 verzoekt pastoor Jansen het Bisdom om het dak
van het klooster te mogen vernieuwen want "de
toestand is onhoudbaar".23 Inmiddels groeit ook
de bevolking van Jutphaas en komen er veel
aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor de
kleuterschool.
Aan de Wilhelminastraat (thans Stormerdijkstraat) wordt in 1965 een noodschool gebouwd,
om zodoende de grote leerlingenstroom op te
vangen.
Groot feest is het als in januari 1966 de kleuterschool "Klein Zwanenburg" op de hoek
Zwanenburgstraat-Drilleveld in gebruik kan
worden genomen. Het is inmiddels februari
1966 als de laatste "bruikbare" spullen uit de
oude kleuterschool naast het klooster zijn overgebracht naar de noodlokalen en naar de
nieuwe kleuterschool.
De oude kleuterschool blijft leeg en vormt een
dankbaar doelwit voor de baldadige jeugd,
want menig raam gaat aan gruzelementen en
door een defect aan de riolering staat de kelder
een jaar onder water.
DE KLOOSTERWONING
De ruimte in het voormalige klooster, die door
de zusters als gezamenlijke woning is gebruikt,
wordt enigszins aangepast en verhuurd. Het
zijn de dames Odemaere, Van Vliet en Van den
Berg die deze woning gezamenlijk betrekken.
Anna van den Berg woont hier tot januari 1956
en verhuist dan naar Amsterdam. Haar plaats
wordt ingenomen door Anna Fokkes. Zij woont
van oktober 1956 tot oktober 1959 bij de andere
dames in. Sophia Odemaere vertrekt i.v.m. haar
huwelijk op 5 april 1973 naar Vianen en haar
vriendin Johanna van Vliet verhuist in diezelfde
maand naar Zeist. De ruimte in het klooster doet
na vertrek van de
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voor het groeiende aantal verenigingen met de
daarbij behorende activiteiten veel te klein. Als in
februari 1966 de kleuters uit het klooster vertrekken en die schoolruimte leeg komt te staan,
vraagt menig bestuurs- en verenigingslid zich af
of die ruimte niet gebruikt kan worden ten
behoeve van het verenigingsleven.

PASTOORS DIE WERKZAAM GE
WEEST ZIJN IN JUTPHAAS
TIJDENS HET BESTAAN VAN
HET ST. FRANCISCUSKLOOSTER
G.W. van Heukelum 1 8 7 3 - 1 9 1 0 Dr. A.
Jansen 1 9 1 0 - 1 9 1 6 M.R. Andriessen
1 9 1 6 - 1 9 1 9 B.M.M. Wösten 19191938 A.F. Th. Klerk 1938 - 1952
H.W.A. de Bruin
1952- 1956

DE LANTAERN WORDT GEBOREN

zusters voor een groot gedeelte dienst als opslag van alle uiteenlopende zaken en op de zolder, de zogenaamde "toneelzolder", hebben de
leden van de toneelvereniging "De Dorpsspelers" hun spullen opgeslagen. De toneelvoorstellingen worden in de zaal boven de Jongensschool gegeven.
DE VERANDERING
Als opvolger van Pastoor Van Heukelum wordt
op 20 juli 1910 Dr. Andreas Jansen als Pastoor
van Jutphaas aangesteld. Vanaf 1896 is hij pastoor in Bunnik en heeft met grote bewondering de
verrichtingen van zijn vriend en collega Van
Heukelum gevolgd.
Het kan dan ook haast niet anders of hij zet zich in
om een Jongensschool te laten bouwen,
waaraan dan ook grote behoefte bestaat. Onder
architectuur en in de stijl van kerk en klooster
wordt ten zuiden van het klooster naar ontwerp
van architect A. van Schaik uit Utrecht de St.Nicolaasschool gebouwd, die op 1 augustus 1913
in gebruik wordt genomen met 91 leerlingen en
drie leerkrachten. Het is van het toenmalige
kerkbestuur onder voorzitterschap van pastoor
Andreas Jansen dan ook een goede gedachte en
blijk van visie om de zolderruimte boven de
nieuwe school te bestemmen voor
verenigingsactiviteiten.
Deze zolderverdieping krijgt in de Jutphase
volksmond al gauw de naam "de zaal", welke
wordt beheerd door Dirk van Wijk. Ook te
Jutphaas komt het "Rijke Roomse Leven" tot
bloei, en in de loop der jaren wordt "de zaal"
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Die roep om ruimte dringt door tot het kerkbestuur en men doet een onderzoek naar de haalbaarheid om het voormalige klooster en de
kleuterschool geschikt te maken voor een
"verenigingsgebouw" voor moderne "tijdpassering". Onder voorzitterschap van pastoor
G.H.H.A. Jansen, wordt een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid. Jan van Mourik
wordt als bouwkundige benaderd, met de mededeling: "Jan, we hebben een kleuterschool en
een klooster, we slaan er een muur tussenuit en
we hebben een Verenigingszaal". Dat er wat
meer voor komt kijken snapt iedereen. Wim van
Bentum wordt gevraagd de constructieberekeningen te maken en de verdere uitvoering ligt voor rekening van Jan van Mourik.
Een voorlopige taxatie van kosten komt al gauw
op ruim f 55.000. Het kerkbestuur ziet geen
kans om deze som geld in zijn geheel op te
brengen. Maar met de herinnering nog vers in
het geheugen van de interne verbouwing van de
kerk door vrijwilligers, besluit het kerkbestuur
het anders aan te pakken. Er wordt een
exploitatiecommissie in het leven geroepen en
besloten wordt een bliksemactie onder de parochianen te houden, met als doel in korte tijd zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Die actie zal
ongeveer 14 dagen mogen duren.
Van iedere werkende parochiaan boven de 18
jaar zal een bijdrage gevraagd worden van f 25.
Kan men niets geven, dan wordt gevraagd om
hand- en spandiensten te komen verrichten tijdens de verbouwing. De pastoor en kapelaan
zullen zelf de parochianen bezoeken om te horen
en te vragen op wat voor wijze men op zijn of
haar hulp rekenen mag. Bij het behalen van elke f
5000 zullen de kerkklokken dan 's avonds van
20.00 uur tot 20.10 uur geluid worden. Door het
bedrijfsleven wor-
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den toezeggingen gedaan voor levering van
materialen en inventaris.
Het blijkt dat het lot van het klooster ieder ter
harte gaat, want ieder heeft zo zijn eigen herinneringen aan dit pand. De actie wordt een groot
succes.
Ruim f 26.000 wordt binnengehaald en meer
dan 100 parochianen, zowel vrouwen als mannen, geven zich op om in hun vrije tijd te komen helpen.
Op 18 augustus 1967 doet pastoor Jansen een
schriftelijk verzoek naar het bisdom uitgaan,
waarin hij aan kardinaal Alfrink vraagt om het
voormalige klooster en de kleuterschool te mogen verbouwen en tevens of hij van de parochiële Caritasinstelling een bedrag van f 35.000
mag lenen tegen een rente van 4'h %, af te lossen met f 1000 per jaar.
Na de bisschoppelijke en gemeentelijke goedkeuring begint er een periode van plannen maken, organiseren en werken. Pastoor Jansen is
bijna elke avond aanwezig in zijn kaki overall
voor de morele ondersteuning. Er zijn roosters
gemaakt met de namen wie op welke avond
verwacht wordt en wat te doen. En verzaak
maar niet, want men moet wel een hele goede
smoes verzinnen om niet te komen. De morele
instelling is "gewoon gaan". Er worden door de
bejaarde parochianen f 20.000 stenen afgebikt
en door anderen 150 m3 puin geruimd, 35.000
stenen gemetseld, 17.000 tegels gezet, 250 zakken cement, 30 m3 metselzand en 12 m3 grint
verwerkt. Ruim 5 km elektriciteitsdraad wordt
er getrokken en er wordt 275 kg verf op muren
en houtwerk gesmeerd en 140 mtr. koperen
waterleidingbuis aangelegd.
Hoeveel sigaren en bier er verstrekt is, is helaas
niet bijgehouden.
Door de organisatie zijn 2.430 oproepen verzonden en door de dames huishoudsters van
mijnheer pastoor worden tijdens de verbouwingsperiode 9.325 koppen koffie geschon
ken. Z4
Voor pastoor Jansen en voor de vele vrijwilligers moet het een verademing zijn geweest, als
eindjanuari 1968 het pand kan worden opgeleverd. De medewerkers worden beloond met een
grandioos feest op vrijdagavond 2 februari
1968.

Chris van den Hoeven geboren 10-I2-1914 overleden 711-1982.
Ome Chris zoals hij door vele bekenden werd genoemd, is
door Pastoor Jansen gevraagd beheerder te worden van De
Lantaern.
(foto bereidwillig afgestaan door mevrouw G. van den
Hoeven-van Doorn)

Op zaterdag 3 februari wordt het voormalige
St.-Franciscusgesticht omgedoopt in "De
Lantaern". In zijn openingsspeech benadrukt
pastoor Jansen dan ook dat dankzij de
gulheid der parochianen en de tomeloze inzet
van ruim 100 vrijwilligers dit bouwwerk tot
stand is gebracht. Het is een goede gedachte te
weten dat eerst het klooster en nu De Lantaern
"het middelpunt" van de parochie genoemd
kan worden.
De Lantaern zal voor alle gezindten openstaan
en het beheer van het complex wordt opgedragen aan een beheerscommissie, samengesteld
uit afgevaardigden van verenigingen die regelmatig van De Lantaern gebruik maken. Als
beheerder van De Lantaern wordt Chris van de
Hoeven aangesteld.
Chris wordt daarvoor persoonlijk door pastoor
Jansen gevraagd. Dit vanwege zijn ervaring in
dit soort werk, opgedaan op de zaal boven de
Jongensschool bij J, van Doorn.

Chris vraagt bedenktijd, want de vraag overvalt
hem en hij werkt al 33 jaar als kernmaker bij
Werkspoor in Utrecht. In overleg met zijn
vrouw Gerda van Doorn besluit Chris de baan
aan te nemen. Op 1 maart 1968 treedt Chris in
dienst van De Lantaern. De eerste bruiloft die
er wordt gehouden, is een 25-jarige bruiloft van
het echtpaar Vink.
Chris woont als hij in dienst treedt van De Lantaern nog op Nedereindseweg 10.
Wanneer in april 1973 de dames Odemaere en
Van Vliet vertrekken, trekt Chris met zijn gezin
in de verbouwde woning.
Het is dan 27 juni 1973, adres Utrechtsestraatweg 4A.
Spoedig blijkt dat het complex in een behoefte
voorziet, want alle zalen zijn doorlopend bezet
en overdag gonst het van allerlei activiteiten.

aan de Staat der Nederlanden, die het op haar
beurt in 1979 verkoopt aan de Stichting De
Lantaern. De Stichting verkoopt het door aan
Kees van den Brink onder voorwaarde van, het
recht van eerste koop. Na verloop van tijd komen er voor de exploitatiecommissie wat donkere wolken boven De Lantaern drijven, in de
vorm van exploitatietekorten. Nieuwegein
wordt groter en steeds meer mensen vinden in
deze gemeente onderdak en werk. Maar er komt
ook meer concurrentie, die oorzaak is van de
negatieve financiële resultaten. Daarbij
schreeuwt het pand om een grondige
restauratie en opknapbeurt. Het kerkbestuur wil
van het pand af en wil niet langer de exploitatietekorten blijven bijpassen. In oktober 1978
wordt er op initiatief van het R.K. Kerkbestuur
van Nieuwegein, onder voorzitterschap van
pastor B. Tiedink, in De Lantaern aan de
Utrechtsestraatweg, een bijeenkomst belegd,
waarbij gebruikers van De Lantaern en andere
belangstellenden welkom zijn. Door het kerkbestuur is een brochure vervaardigd over De
Lantaern met de kreet: "Wat en hoe - voor nu
en dan". Aanleiding zijn de negatieve exploitatieresultaten van de laatste jaren en de toestand waarin het pand verkeert. De Gemeente
Nieuwegein doet een verzoek aan het
kerkbestuur om De Lantaern te kopen. De
reacties van de regelmatige zaalgebruikers en
incidentele huurders zijn soms emotioneel en
heftig. Een actiecomité wordt in november
1978 gevormd naar aanleiding van de bijeenkomst in oktober, met als opdracht te onderzoeken of een opknapbeurt van het pand te realiseren is en of een rendabele exploitatie tot de mogelijkheden behoort. In februari 1979 bericht
het actiecomité het kerkbestuur dat er acceptabele oplossingen te vinden zijn.

DE MEISJESSCHOOL
(St.-Franciscusschool)
Zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen is
de Meisjesschool ondergebracht in de noordelijke vleugel van het klooster. Vanwege de toename van het aantal leerlingen wordt er in 1921
een verdieping van 2 lokalen opgebouwd. In
1929 volgt er opnieuw een uitbreiding van enkele meters naar het noorden. Doordat het leerlingenaantal blijft groeien en er gewoekerd
moet worden met de beschikbare ruimte wordt
er zelfs ruimte op de grote zolder gemaakt, nadat eerder de bestuurskamer al als leslokaal in
gebruik is genomen. In september 1952 start
aannemer Struyk van Oestgeest met de bouw
van drie schoollokalen achter het klooster en de
kosterswoning. Deze lokalen worden op 26 juni
1953 in gebruik genomen. Ook op deze lokalen
wordt in 1964 een verdieping gezet. In 1961
worden de klassen 7 en 8 van de Meisjesschool
opgeheven en wordt de V.G.L.O. (Voortgezet
Gewoon Lager Onderwijs)-school opgericht.
Deze Huishoud-V.G.L.O. school wordt in de
oude school van het klooster ondergebracht en
start met 27 leerlingen. Door gebrek aan leerlingen wordt deze school in augustus 1970 gesloten. De school, eigendom van de Stichting
R.K. Onderwijs Nieuwegein, verkoopt het pand

DE STICHTING "DE LANTAERN"
Een oplossing kan zijn dat de exploitatie wordt
ondergebracht in een afzonderlijke stichting.
Dit voorstel wil het kerkbestuur serieus nemen,
als blijkt dat de gemeenschap waarde hecht aan
een voortzetting van de exploitatie zoals voor-
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heen en dat ook laat blijken door het plan financieel te willen steunen. Dat laatste kan men dan
aantonen door in te schrijven op een obligatielening t.b.v. de Stichting "De Lantaern".
De berekening is dat er zeker f 150.000 op tafel
moet komen.
Maar haast is geboden, want de Gemeente
Nieuwegein wil van het kerkbestuur vóór 25
maart 1979 als uiterste datum weten of ze het
pand kan kopen ja of nee.
De gemeente wil het pand kopen en er de leegstaande V.G.L.O.-school bijtrekken om zodoende een aantrekkelijk Jeugd- en Jongerencentrum te kunnen realiseren. Zo'n centrum
prijkt al vanaf 1976 op de eerste plaats van de
prioriteitennota. Bovendien dient zich een ander probleem voor de gemeente en rijksoverheid aan, die voor f 84.000 hebben geïnvesteerd in de V.G.L.O.-school. Als de gemeente
niet kan kopen zal in overleg met het Rijk een
oplossing gezocht moeten worden voor het
leegstaande schoolgebouw.
Het pand zal dan bijvoorbeeld afgebroken moeten worden! En wie wil nu een stuk grond kopen, omgeven door andermans eigendommen,

zonder enig recht op uitweg naar de openbare
weg? Niemand zal ook de getaxeerde prijs van
f 150.000 tot f 200.000 voor deze bouwval willen betalen. Gezien de tijdsdruk gaan vele vrijwilligers de deuren van parochianen en andere
belanghebbenden langs met een intekenboekje
waarop gedrukt staat "Laat De Lantaern niet
uitgaan!".
In drie weken tijd wordt voor f 210.000 ingetekend in coupures van f 1000, f 500 en f 100.
Een geweldige prestatie. Het kerkbestuur reageert heel positief en spant zich in om de goedkeuring van het Bisdom te verkrijgen. Het Bisdom reageert negatief op dit verzoek en de
plannen zo ze er liggen worden afgedaan als
"de aankondiging van een doodgeboren kindje". De wijsheid van pastor Tiedink wordt
zwaar op de proef gesteld om het Bisdom te
overtuigen van de haalbaarheid van de plannen.
Hij krijgt het voordeel van de twijfel, want het
kerkbestuur is van plan om De Lantaern aan de
Stichting te verkopen en het aankoopbedrag
van f 300.000 ter beschikking te stellen als
hypotheek! En met het geld dat via de obligaties binnenkomt, kan het pand worden geres

Kees en Joke van den Brink als de opvolgers van Chris van den Hoeven, in een vertrouwde omgeving achter de bar van zaal
1. Joke overleed voor menselijke begrippen veel te jong op 12 oktober 1992. (foto bereidwillig afgestaan door K. van den
Brink).

taureerd en worden aangepast aan de normen
en eisen van de tijd. Op 16 augustus 1979
wordt de "Stichting De Lantaern" officieel opgericht en de akte bij notaris W.J.G. Omloo ondertekend door de heren: G.J. Kerkhof, J.G.
Beemer, A.A.H. van den Broek en S.A. de Ridder.
Inmiddels wordt er volop aan het gebouw gewerkt. De fundering wordt aangepakt om verdere verzakking te voorkomen, scheuren worden vakkundig gerepareerd en de keuken wordt
verplaatst. Er komt een tussenbar en de woning
voor de beheerder wordt na vertrek van Chris
van de Hoeven en zijn gezin, in januari 1980
aangepast aan het geheel.
Totale kosten: f 268.000.
Men heeft ook een vakbekwaam echtpaar, in
het bezit van de vereiste papieren, gevonden
om het werk van Chris van de Hoeven over te
nemen. De planning is dat Kees en Joke van
den Brink op 1 oktober 1979 van start zullen
gaan. Inmiddels heeft op 20 september 1979 de
ondertekening van de akte van transport, bij notaris Omloo plaatsgehad, waardoor de ondertekenaars zich bezitters kunnen noemen van het
pand Utrechtsestraatweg 4. Het gebruik van en
de belangstelling voor De Lantaem is vanaf de
hernieuwde start groeiende.
Begin november 1979 wordt ten kantore van
notaris Omloo de akte voor de Obligatielening
ondertekend, waarna de bestuursleden van de
Stichting de intekenaars bezoeken om de Obligatiestukken te overhandigen. Het geeft een
voldaan gevoel als iedereen zijn toezegging in
deze nakomt. Na veel passen, meten, timmeren,
zagen, metselen etc. etc., wordt op 24 april
1980 vol trots "De Lantaern" officieel heropend. Een maand eerder hebben Kees en Joke
de woning betrokken. In februari 1980 kan
Kees van den Brink de leegstaande V.G.L.O.school kopen. Na veel werk te hebben verzet
wordt op 2 mei 1981 de aanwinst bij het bestaande complex getrokken. Dit wordt op
grootse wijze gevierd met o.a. de leus: "De
Lantaern is groter dan u denkt". Er cirkelt een
vliegtuigje door de lucht met reclame voor De
Lantaern en 's avonds is er groot feest met een
succesvol optreden van de groep Arkus en
Donna Lynton.
Het feest duurt ruim 16 uur en heeft een grote

indruk achtergelaten van wat er allemaal mogelijk is in De Lantaern. In september 1984 wordt
het eerste lustrum gevierd en diegenen die eertijds het initiatief hebben genomen, lopen nu
vol trots door "hun" Lantaern. Op 1 oktober
1985 wordt door notaris Omloo de eerste
uitloting van f 7000 van de Obligatierekening
verricht.
Publikatie van de uitgelote nummers vindt
plaats en men gaat over tot de eerste betalingen.
Ieder jaar vindt dit gebeuren in oktober plaats.
In september 1986 krijgt het Stichtingsbestuur
het even benauwd als het bericht krijgt dat Kees
en Joke van den Brink te kennen geven om
persoonlijke reden, met de exploitatie van De
Lantaem te willen stoppen. De visie, van het
bestuur van de "Stichting in oprichting", is
door Kees en Joke met succes in praktijk
gebracht. Dit echtpaar heeft bergen werk verzet
door hun haast tomeloze energie en inspiratie,
en ervoor gezorgd dat de naam van De Lantaern
een positieve uitstraling heeft gekregen tot ver
buiten de gemeentegrens. Er wordt naar
nieuwe beheerders gezocht, die gevonden
worden in een jong, energiek en vakbekwaam
echtpaar Wim en Dinie in 't Veld.
Zij starten op 1 mei 1987 met hun werk in hun
nieuwe omgeving. Op 25 mei 1987 koopt de
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Stichting van Kees van den Brink de zalen die
voorheen deel hebben uitgemaakt van de
voormalige V.G.L.O.-school.

En zo komt met deze aankoop het hele pand
weer in één hand, zoals het oorspronkelijk ook
is geweest. In de loop van de tijd beginnen
Wim en Dinie het pand her en der te verbouwen
en aan te passen naar hun inzichten, waardoor
het een eigen sfeer begint uit te stralen. En men
zit nog vol andere plannen. En de makers van
deze plannen. staan er borg voor, dat De Lantaern zal blijven stralen, hopelijk tot in lengte
van jaren, als middelpunt van de Nieuwegeinse
gemeenschap.

Van klooster tot Lantaern 1895-1995.
Een eeuw is verstreken, maar het pand is nog steeds het middelpunt van veel aktiviteiten.

71

o
o
I

o
o
!

3
o
!
c
o
o

ql
orl
'11
ïl

c

q

F 1:

Éo

3
:
6 ;
t à

!
o

I

;

5
@

.l

r

Rl
ij

il

il

I

al

r l

I

o

I
0

o

q
o c
o c
c

"t
o o

o
0

(

o

)

o

:

0
q
a
E

c

0

3

2
o

I

o
!

D

l

:
i
:

c

À

E

o
!
a
@

c

q

:

0
o

:

I

!

i

t'
!

E
o

I

o

I

0

;
o
o

rc o
@

É

;
;
ó
É
'4

3
a
o
E

q

;
oi

!
!

o

O

a

o

!

!

E
!

q

À

4

!

a
a

o
c

4

o
E
r

4

!

B

c
o
o

É Co
!

!

o

d

o
o
d

E
!

c

o
!

o

o

!

z

6

'4

!

o

z

j

,

0
!
o
I

72

Zusternaam

03-08-1926
12-01-1940
01-03-1920
30-06-1951
06-02-1950
21-08-1919
18-04-1941

06-02-1951+ _
01-09-1954

Datum uit

Heerlen
Heerlen
Valkenburg (L.)
Valkenburg (L.)
Huissen
Nederweert
Roggel

Nederweert

Vertrokken naar

138
29
16
56

Verpleging / verzorging van patiënten

Verpleging / verzorging van
T.B.C. patiënten

Afleggen van doden

Hulp aan zuigelingen

36

Naaischool / modevakschool
2738

65

Bewaar- / kleuterschool

Bezoeken kruisvereniging van en aan
patiënten

190

'43

64

10

32

144

3341

32

68

196

'44

61

17

30

142

3649

34

70

196

'45

64

10

131
28

3021

21

84

198

'46

75

12

36

135

45
3470

74

187

'47

IN DE PERIODE 1943 - 1953

119

19

222
34

28
3598

82

185

'48

94

20

198
16

3623

83
22

187

'49

AAN DE ZORG VAN DE ZUSTERS WAREN TOEVERTROUWD

Meisjesschool

JAAR 19..

_

Heythuysen
Mook/Middelaar
Haarlem
Berqh
Utrecht
Heythuysen
Heerlen

Bergh
wittem

Gekomen van

OPGAAF VAN AANTALLEN LEERLINGEN EN PATIENTEN DIE

27-12-1939

11-02-1918
09-08-1939
30-01-1913
25-08-1949
13-04-1942

Wegen, H.A. van
Westerhof, A.M.
Wilke, E.M.J.
Wilting, M.B.
Winden, C. van
Wijdeveld, A.A.M.
Wijngaarden, P.A.

~ Datum in
04-11-1949
13-09-1939

Meisjesnaam
Wardt, M. van der
Waterschoot, A.C.

M.O. = Moeder Overste

Urbana
Emerentiana
v.d.
Albana
Berthilla
Cassiana
Lignori
Bertholde
Polijcarpa
Michel

123

12

10
112

26

24

143

14

177

143

35

37

140
22

124

104

138

8

19

140

4885

282

'S3
177

4195

91
7

233

'S2

4223

26
4452

92

199

'S1

Naaikamer/borduurkamer
Religieuze
Religieuze
Onderwijzeres
Religieuze
H. Onderwijzeres
Religieuze

M.O. Eemnes begraven
Kleuterschool

1 Bijzonderheden

'S0

1

Onna, B.H. van
Oostveen, C.H.M.
Opdam
Overtoom, J.
Overtoom, J.
Poorter, A.M.J.J. de
Putten, W. van

Henrina
Odrada
G.H.M.
Theodorine
Emiliana
luberdina
Bartholomea
Bartholomea
Serafica
Achilla

Savalkous, J.A.
Schooten, C. van
Schuurman, J.W.
Schuurman, J.W.
Seesink, W.J.
Siebe, M.E.
Siemerink, A.M.
Stefaneska, M.Fr.E.C.
Stegers, A.M.
Stouten, J.J.W.
Stumpe, A.G.
Sijbers, H.

Jozetta
Berthina
Wigbertha
Wigbertha
Ephrem

Terstege, M.
Tennissen, Gr.M.Th.
Verhagen, J.C.
Vetten, M.F. de
Vink
Walker C.J.C.

Albertine
Amata
Leonardine
Bibiana
Euphrasia
Theresella

Josephina
Victima

Bernadetta
Bronislawa
Siegfrieda

Rademans, Th.
Raijmans, H.G.
Raijmans, M.A.
Rensink, M.J.
Rooyen, C.H, van

Gondulpha
Canisia
Hacintha
Pacifica
Leotine

1

20-02-1933
29-08-1932
29-08-1910
31-03-1901
03-11-1917

Nieuwendijk J.W.
Officier, G.J.C.
Oldenachterhuis,

Francisca

M.O. = Moeder Overste
Zusternaam
Meisjesnaam

13-04-1942
26-02-1949

Meijer, G.M.
Meijer, J.M.
Moerinqs, J.G.
Munster, H.M. van

Alexandrine
Luftildis
Lazarine
Laeta

23-01-1932

04-03-1947
05-09-1932
12-09-1907

06-05-1895
21-05-1895

03-10-1932
16-02-1932
10-07-1919
22-08-1932
12-01-1920
18-10-1900
04-11-1949
09-03-1906
06-02-1950
27-06-1931
25-08-1950
30-11-1938

18-10-1900
07-12-1926
07-07-1922
12-06-1922
27-12-1937

Datum in

16-08-1934
13-04-1942

15-03-1943

23-09-1900
25-02-1947
24-06-1943
05-02-1937

02-05-1924
01-10-1927

14-08-1931
16-09-1925

Lenoir, A.
Lensden, A. van
Linders, M.C.
Lommerse, A.M.
Luiken, A.R.

Alcantara
Antonio
Antona
Edwina
Regis

04-08-1926
28-01-1941
27-09-1895

~ Datum in

Koreman, G.J.M.
Kortekaas E.
Kosterink, G.

Victorre
Anthonita
Ildephonsa

M.O. = Moeder Overste .
Zusternaam
Meisjesnaam

Q

-

Heythuysen

Amsterdam
Huissen
Brunssum

Heythuysen
Heythuysen

Heythuysen
Noordwijk
Heythuysen
Haarlem
Haarlem
Almelo
Nederweert
Eemnes
Bunde
Wisch
Bunde
Mook/Middelaar

Almelo
Utrecht
Heerlen
Utrecht
Heerlen

Gekomen van

Oldenzaal
Utrecht

Brunssum
Haarlem
Mook
Heythuysen
Brunssum

Utrecht
Roggel

Heythuysen

Wisch
Oldenzaal
Oldenzaal
Haarlem

Brunssum
Nederweert
Heythuysen
Heythuysen
Noordwijk

~ Gekomen van
Heythuysen
Haarlem
Heythuysen
11

Q

03-02-1933

01-09-1954
30-08-1937
17-04-1909

01-09-1904
18-10-1900

28-08-1950
08-10-1920
29-10-1951
31-07-1931
19-05-1951
06-02-1939

03-02-1933
20-10-1940
02-10-1919
17-11-1949
13-03-1931

02-07-1919
24-02-1947
02-09-1922
14-06-1928
16-12-1939

Datum uit

23-08-1937
11-02-1946

29-09-1941
20-04-1943
15-04-1918
26-03-1913
23-12-1922

09-04-1946
04-02-1947

01-09-1954

15-06-1917
31-08-1950
26-08-1943
14-10-1947

02-09-1932
21-08-1931
30-04-1899
04-10-1927
02-09-1932

Datum uit
23-11-1926
30-04-1946
11

1

Noordwijk

Rogqel
Wisch
Almelo

Mook
Almelo

Roggel
Trier (Dld.)
Amsterdam
Wisch
Nederweert
Loenen a/d vecht

Maastricht
Heythuysen
Eygelshoven
Utrecht
Heerlen

Heythuysen
Eemnes
Haarlem
Haarlem
Wisch

Vertrokken naar

Neeroeteren
Utrecht

Wisch
Haarlem
Mook
Heythuysen
Haarlem

Nederweert
Valkenburg (L.)

Eindhoven

Heerlen
Brunssum
Schinveld
Heythuysen

Haarlem
Schinveld
Silvolde
Utrecht
Heerlen

?

Tiel

Vertrokken naar

1

Onderwijzeres

Religieuze
Religieuze
Naaikamer/borduurkamer

M.O.
Keukenzuster

Uitgetreden
Religieuze
Keukenzuster
Keukenzuster
Religieuze
Religieuze
Keukenzuster
Naaikamer/borduurkamer
Huishoudelijk werk
Onder j eres
Religieuze
Religieuze

Keukenzuster
Religieuze
Religieuze
M.O.
Religieuze

Bijzonderheden

Onderwijzeres/M.O.
Religieuze

Voor bewaarschool
Religieuze
Religieuze
Onderwijzeres
Onderwijzeres

Religieuze
Religieuze

Religieuze

M.O.
Religieuze
Religieuze
Religieuze

Religieuze
Religieuze
Naaikamer/borduurkamer
Religieuze
onderwijzeres/handwerk

Religieuze
Religieuze
Voor de tuin en was

g Bijzonderheden

VOETNOTEN
Zie dagboek bladzijde 11.
Cholera-epidemie blz. 18.
2 Dagboek blz. 31.
3 Dagboek blz. 31.
4 Invt. nr. 51 R.K. Kerkarchief.
5 Geschiedenis van "Voorzorg".
6
Vroonestein blz. 101-102-103 Invt. nr. 148 R.K. Kerkarchief.
De St.-Nicolaaskerk van Jutphaas blz. 19. 8
De Lantaern van Jutphaas blz. 3.
9 Invt. nr. 51 R.K. Kerkarchief.
10
Invt. nr. 137 R.K. Kerkarchief.
11 Invt. nr. 51 R.K. Kerkarchief.
12 Pastoor Van Heukelum betaalt aan de Congregatie van
Heythuysen voor een "onderwijszuster" f 250 per jaar en
voor de overige zusters f 200 per zuster. In 1910 wor
1

den deze vergoedingen met f 100 verhoogd. Invt. nr.
251.
13 Invt. nr. 251 R.K. Kerkarchief. 14
Kroniek van het klooster. 15
Kroniek van het klooster.
16
Invt. nr. 143 R.K. Kerkarchief. 17
Kroniek van het klooster. 18
Kroniek van het klooster. 19
Kroniek van het klooster. 20
Kroniek van het klooster.
_1 K.A.B. = Katholieke Arbeiders Beweging.
22 In januari 1973 komen de zusters Lonardis, Willibrord
en Chrétienne naar Nieuwegein om te helpen bij de op
bouw van de nieuw te vormen parochie Nieuwegein
(van 3 kerken, ie weten de Barbarakerk, de Emmaus
kerk en de St.-Nicolaaskerk, 1 parochie maken). Dit op
verzoek van de P.C.I. (Parochiële Caritas Instelling). 23
De dakleien worden vervangen door dakpannen.
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BRONVERMELDING EN
GERAADPLEEGDE LITERATUUR
• De Congregatie van Heythuysen, 1835 - 1935.
Samengesteld door enige zusters der Congregatie.
• 'Moeder Magdalena en haar Congregatie"doorzuster
Angelita Cools en zuster Dr. Hildegard van der Wijn
perse, 1966 Heythuysen.
• "Geschiedenis ever belangrijke Cholera Epidemie"
door Dr. G.J. Teljer, plaatselijk geneesheer 1867.
'Het Kerspel Jutphaas " door A.E. Rien jes, 1947.
• 'Kroniek van het St.-Franciscusgesticht" 1895 - 1954
Juphaas - Heythuysen.
• 'De geschiedenis van "Voorzorg"". Verschenen in de
Geinoscoop, l0e jaargang
nr. 2 april 1982. Personeelsblad van de Gemeente
Nieuwegein.
• "Jutphaas in het nieuws 1890 -1919", J. Schut 1982.
• "Juiphaas.... Verleden tijd". Uitgave Historische Kring
Nieuwegein 1983.
• Dagboek van G. W van Heukelum, bewerkt door H.J.M.
Weve, 1980.
• "Vroonesteyn" door J. Schut. In beperkte oplaag verschenen.
• Brochure "10 Jaar Stichting De Lantaern" 1989.
• 'De Lantaern van Jutphaas" door Albert R. van Dort.
• 'De St.-Nicolaaskerk van Jutphaas"door dr. H.
Schaepman /G.W van Heukelum, 1906.
• Inventaris van het archief van de H. St.-Nicolaas paro
chie.
Samengesteld door W.B. Heinz. R.A. U. toegangsnum-mer
242.
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* "St.-Nicolaas schakel augustus 1974" uitgave n.a.v. het 40
jarig priester jubileum van pastoor G.H.H.A. Jansen.
Met dank voor de medewerking aan de onderstaande instellingen:
* Algemeen RijksarchiejUtrecht
• Afdeling Burgerzaken Gemeente Nieuwegein
• Afdeling Landmeten Gemeente Nieuwegein
• Archiefdienst van de Gemeente Nieuwegein
• ArchieƒR.K. Kerkparochie Nieuwegein
• Archief Stichting De Lantaern
• Archief Congregatie zusters Franciscanessen te Heyt
huysen
• Foto archief Historische Kring Nieuwegein

Met dank aan de onderstaande personen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuster Antonius Gussenhoven
Mevrouw G. van de Hoeven - Van Doorn
Mevrouw Ph.T.T. Weerdenstein - Nuhn
Mevrouw LA. de Waard
De heer Win 't Veld
De heer J.G.M. van Mourik
De heer J. C. van Rooyen
De heer S.A. de Ridder
De heer J. Schut
De heer C.A. van den Brink
De heer E. Hasselaar
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DE BEATRIXSLUIZEN TE VREESWIJK TIJDENS DE OORLOG 19401945
Rampen rond een kwetsbare dijk
door M.J. Ververs

Een introductie
Verscheidene malen hebben wij in Cronyck
de Geyn verhalen over Vreeswijk geplaatst, die
geschreven waren door de heer M.J. Ververs uit
Maarsbergen.
U zult zich wellicht afvragen wie de heer Ververs is en wat zijn relatie is met de Lek en met
Vreeswijk. Wij laten hemzelf graag de vraag
beantwoorden.
"Vianen is mijn geboorteplaats, maar ik had een
Vreeswijkse moeder. Zij was de enige dochter
van Jan Willem Kamu en Aletta Kooijman. Op
20 augustus 1891 slaat zandschipper Jan Kamu,
mijn grootvader, bij het zandbaggeren
overboord en verdrinkt. Zijn dochtertje
Geertruida Wilhelmina (mijn moeder) wordt
ondergebracht bij het gezin van veldwachter
Van der Stel te Vreeswijk. Mijn moeder en ik
hadden, zoals zoveel Vreeswijkers en Vianezen, een grote affectie met de Lek. De rivier is
rondom deze plaatsen niet alleen mooi, maar ook
geschiedkundig zeer interessant. De historie van
dit stuk rivier heeft mij altijd getrokken en ik
doe al vele jaren onderzoek naar de
geschiedenis ervan. Hierbij heb ik mij beperkt tot
3 km stroomopwaarts boven Vianen en 3 km
stroomafwaarts vanaf Vianen en dan nog tussen
de dijken in. Op dat kleine stukje grond is heel
veel gebeurd. De tijdspanne waarover ik mijn
onderzoek doe, ligt vanaf het prilste begin tot
heden. Ruim 25 jaar ben ik nu al bezig en nog is
het eind van de geschiedenis niet in zicht. Sinds
juni 1995 ben ik (oud- leraar avond-MTS) met
pensioen en heb nu meer tijd gekregen om mijn
interessante "hobby" voort te zetten. Ik hoop dat
nog heel lang te blijven doen, want ik kan
rustig stellen, dat al degenen die langs dit deel
van de rivier wonen op één van de meest
historische plekjes van Nederland leven."

Natuurramp in 1624
Iets ten oosten van de plaats, waar in Vreeswijk
de huidige voorhaven van de Beatrixsluis de
Lekdijk doorsnijdt, heeft begin januari 1624
een vreselijke natuurramp plaats. Abnormale
sneeuwval veroorzaakt grote hoeveelheden
smeltwater, die de rivierdijken onder grote druk
zetten. Door een ijsdam bij Vianen, die het opstuwende water tegenhoudt, wordt de druk op
de dijk aan de Vreeswijkse kant nog groter en
deze breekt door met alle fatale gevolgen van
dien. Grote stukken grond, wegen en landerijen
in de provincies Utrecht, Noord- en ZuidHolland komen onder water te staan. Dat het
water bij velen tot aan de lippen staat, is
duidelijk te merken aan de geldelijke bijdragen
die binnen komen om het gat zo snel mogelijk te
doen dichten. Ook prins Maurits zegt een
bijdrage toe voor het herstel van de dijk. Om de
orde bij deze werkzaamheden te bewaren, komt
er hulp van de overkant. De heer van Brederode
stuurt op 12 januari een groep van 50 soldaten.
Het is natuurlijk geen pretje om een dijkgat te
dichten. Alle beschikbare mankracht
moet dan worden ingezet. Dit gebeurt
veelal onder "pressie". En om de zaak in de
hand te houden wordt dan in vele gevallen van
militaire hulp gebruik gemaakt.
Het rampjaar 1672
Nog geen halve eeuw later; we schrijven 1672.
In de geschiedenisboeken staat dit jaar
bekend als het rampjaar. De dijk breekt dan
niet door, maar wordt moedwillig
doorgestoken. De Franse troepen dwingen
de Vreeswijkers de dijk, even ten westen van
Vreeswijk richting Klaphek, te doorgraven. Net
als vijftig jaar daarvoor komen wegen en
landerijen van de provincies Utrecht, Noord- en
Zuid-Holland onder water te staan. Wat bedoeld is om de Nederlandse bevolking tegen te
werken, werkt al heel snel in het nadeel van
de
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Ook in 1672 werd Vreeswijk al bedreigd door het water.

gende zal blijken. Hiervoor was soms goed en
slim samenspel nodig.
Verdediging door Nederlandse weermacht in
1940
De verdediging van de sluis was toegedacht aan
de zogenoemde Groep Lek van de Hollandse
Waterlinie. Het zwaartepunten voorpost van de
verdediging van de sluis bevond zich stroomopwaarts. Dit verdedigingswerk heette "De
groene weg" en behoorde tot de verdedigingswerken die in de mobilisatie van 1914-1918
waren aangelegd.
Bij het uitroepen van de mobilisatie op 28 augustus 1939 werden de herstelwerkzaamheden
aan dit verdedigingswerk direct ter hand
genomen. Het vele werk hieraan besteed,
gebeurde echter voor niets. Op de 10de mei, de
eerste oorlogsdag, werden de daar gelegerde
troepen naar Rotterdam gedirigeerd om mee te
helpen de stad te verdedigen.
Fort Honswijk, gelegen tussen Vreeswijk en de
Culemborgse spoorbrug, speelde bij de verdediging van de sluis geen rol van betekenis. Bij
de sluis waren aan de voorhavendijken bij de
Lek twee verdedigingswerken gebouwd.

vijand. De natte wegen bezorgen de
terugtrekkende Fransen veel hinder. Met veel
geweld dwingen ze de bewoners, die rondom
de doorgraving wonen, het gat zo snel mogelijk
weer dicht te maken. Bij veel Fransen zal
deze gebeurtenis een slechte herinnering hebben
achtergelaten en velen verlieten ons land met
natte voeten.
Rampen voorkomen, 1940-1945
De Beatrixsluis is nog maar enkele jaren in gebruik, als de Duitsers in de vroege morgen van
de 10e mei 1940 ons land binnenvallen.
Bruggen, sluizen, dijken, viaducten en andere
belangrijke objecten krijgen het in oorlogstijd
meestal het hardst te verduren. De schrik bij de
mannen van de Waterstaat is dan ook volkomen
en de angst om wat er zou kunnen gebeuren met
de sluizen, heeft eigenlijk de gehele oorlog
geduurd. Vooral zij waren ervan op de hoogte ook vanuit de geschiedenis - wat de gevolgen
zijn als de sluis vernield werd. De pas gebouwde sluis moest koste wat kost, behouden
blijven. Alles werd dan ook uit de kast
gehaald om vernieling te voorkomen, zoals uit
het vol
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Landinwaarts, meer aan de oostzijde van het
kanaal, was een kazemat ter verdediging gebouwd. Geen van de drie zijn op enige wijze ter
verdediging van de sluis gebruikt. Men kwam er
al snel achter, dat het inrichten van mitrailleursposten effectiever was. Ze waren bovendien
sneller te verplaatsen.
De verdedigers
De hoofdgroep van de verdedigers van de sluis en
het gebied daar rondom heen werd gevormd door
een detachement Vrijwillige Landstorm Korps
Vaartuigendienst van de Groep Lek. Die bestond
in hoofdzaak uit Rotterdamse schippers. De
groep arriveerde op 5 mei 1939 in de voorhaven
van Vianen met hun vaartuigen. Op ?5
september werd de vloot uitgebreid met twee
schepen van de "SPIDO". De plaatsvervangend
commandant van de varende vloot werd in
Rotterdam met spoed opgeleid tot sergeant en de
beide schippers van de SPIDOboten tot
korporaal.
Op 18 september was ook nog een snelle glijboot toegevoegd, wat de sterkte van de vloot
bracht op 15 vaartuigen. Aanwezig zijn dan:
Oostplaat, Oranjeplaat, Gertrude, Wilja, Kegunietia, Maria, Stern, Zeehaan, Kluit, Fix III,
Tarzan, F.K., Roto II, Jan van Gent en Jonge Jaap.
Voor elk vaartuig stonden twee man ter
beschikking. Het detachement bestond uit 26
manschappen, waaronder een korporaalschipper
en een korporaal van de infanterie, die eigenlijk
te jong was.
De bemanning van de boten was als volgt samengesteld. Eén persoon was dienstplichtig en
twee personen hadden een vrijwillige
verbintenis. De overige bemanningsleden waren
burgers.
Commandant van deze gemêleerde groep was de
reserve-2e-luitenant W.A. Fop Smit. Hij kon aan
de eerste oproep om in dienst te komen geen
gehoor geven, omdat hij in Budapest verbleef, waar hij namens de KLM gedetacheerd
was. De opdracht luidde om zo snel mogelijk
naar Holland te komen. Met trein en vliegtuig
gelukte het hem om zich, via Turijn, Milaan,
Bordeaux, Dion en Parijs, op 7 september in
Den Haag te melden. Op 8 september kwam hij

te Vianen aan en werd commandant van de
Vaartuigendienst Groep Lek. De gehele groep
Vaartuigendienst werd ondergebracht op het Fort
Vreeswijk, waar ook een afdeling van het 3III.R.I. (= Regiment Infanterie) gelegerd was. De
mensen van de Vaartuigendienst hadden ieder
voor zich de beschikking over een revolver. De
commandant had een pistool.
Fort Vreeswijk
Na 1 januari 1939 verdween de Infanteriebewaking van Fort Vreeswijk. Op deze datum bevond
zich, naast twee sergeants, vier korporaals,
zeven zeemiliciens en 20 manschappen ook nog
een andere bezetting op het Fort. Het waren 22
man van de Staf Groep-Lek, waarvan zes
pontonniers voor het afvoeren van het vee uit de
geïnundeerde gebieden rond Vreeswijk, 15 man
van het Geniepark Vreeswijk, drie ziekenverzorgers en 3 man keukenpersoneel, achtergebleven van de infanterie. De vloot lag
gemeerd in de oude schipbrughaven, maar werd
bij het uitbreken van de oorlog in de kolk van de
Oude Sluis ondergebracht. Zij lagen daar meer
uit zicht en werden beschut door de op de wal
staande bomen. Met spoed werden daar op twee
motorvletten M18mitrailleurs geïnstalleerd en
op de beide SPIDO-boten enkele draaibare
mitrailleuropstellingen. Maar wie moesten deze
mitrailleurs bedienen?
Dienstplichtige jagers in opleiding
Het probleem werd opgelost door op 1 februari
1940 vanuit Den Haag 20 dienstplichtige Jagers
te sturen. Ze werden opgeleid om de mitrailleurs te bedienen. Niet alleen de Jagers kwamen
erbij in de manege op het Fort. Er moest ook
voor eten gezorgd worden voor 34 man van het
43e- en 44e-peloton luchtdoelmitrailleurs bij de
Beatrixsluizen en voor de 33 man bewakingsdienst van de PTT-centrale te Vreeswijk en drie
man inundatiepersoneel station-Vreeswijk. Met
de Ml 8-mitrailleurs voor de vaartuigen zat het
niet zo goed. Volgens voorschrift moesten er tien
stuks aanwezig zijn, maar er waren er maar vijf,
waarmee kon worden geschoten. De andere vijf
waren in de werkplaats om te wor-
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den uitgeboord, zodat ze geschikt zouden zijn
voor de nieuwe munitie. Op de eerste oorlogsdag
bezat het Vaartuigdetachement vijf mitrailleurs
M18 met per mitrailleur 6000 patronen M17.
Beter bewapend waren de manschappen van het
43- en 44e-peloton luchtdoelmitrailleurs bij de
sluis. Zij waren voorzien van goede wapens en
goede munitie.
Torpedisten
Behalve het detachement van de Vaartuigendienst waren op het logiesschip Ella -in de voorhaven van de Koninginnensluis- een afdeling
van de Groep-Lek, de 2e-Compagnietorpedisten
gelegerd, onder commando van kapitein Zahn.
Zij moesten de eventueel
benodigde
versperringen aanbrengen bij en in de rivier. Ze
hadden de beschikking over grondmijnen en
zinkschepen. De laatste waren schepen die met
zand en stenen geladen waren met daarin houten
kokers, waarin springstoffen konden worden
aangebracht. Bovendien beschikten zij over vier
VICKERS No. 18- mitrailleurs. Verder
bevonden zich ten zuiden van de Lek nog vele
andere afdelingen van de Groep-Lek. In de
vroege ochtend van de 10e mei 1940 om 5.30
uur werd vanuit het hoofdkwartier van
Commandopost-Oostfront het bevel gegeven aan
de Groep-Lek rond Vreeswijk zich strijdvaardig
te maken. Onverwijld bracht de GroepMerwede
(aan de zuidzijde van de Lek gelegerd) de
grondmijnversperringen 5, 6 en 7 aan langs de
Vreeswijkse kant aan de zuidzijde van de Lek bij
Fort Everdingen. Ook de zinkschepen 4 en 5
werden als versperring strategisch in de rivier in
stelling gebracht.
Het bij de Groene Weg gelegerde II-31 R.I.
kreeg om 11.30 uur het bevel om zich niet
strijdvaardig, maar marsvaardig te maken. Het
bericht werd in twijfel getrokken. Er deden in die
dagen vele geruchten de ronde. Om 11.45 uur
werd nogmaals bevestiging gevraagd van dit
ingrijpende bericht. Verzameld moest worden om
13.00 uur bij de Fokkesteeg. Daar werd om
16.30 uur bekend gemaakt, dat 11-32 R.I.
ingezet zou worden bij de verdediging van
Rotterdam. Zelfs onder vijandelijk vuur zou
moeten worden doorgemarcheerd. De kolonne
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zou uit 60 wagens bestaan, die uit veiligheidsoverwegingen op een afstand van 50 m. van elkaar zouden rijden. Alles met paardentractie.
Een gelukkige bijkomstigheid was, dat de gevorderde paarden al enigermate getraind waren
onder leiding van de wachtmeester der artillerie,
P. Stutterheim uit Apeldoorn. Hij kreeg ook het
bevel over de trein (colonne). De opdracht om
naar Rotterdam te marcheren was snel gegeven,
maar de weg er naar toe was een stuk
moeilijker. Het plan om met gevorderde bussen
uit Vreeswijk het 11-32 R.I. naar Rotterdam te
rijden liep hopeloos vast, omdat de bussen op de
dijk niet te keren waren. Ook ontbrak er
eigenlijk van alles. Kaarten waren er niet, de
bewapening bestond uit geweren, karabijnen en
enkele mitrailleurs. Om toch niet geheel hulpeloos
te zijn, werd van een vrachtwagen de laadbak
gesloopt en op de vloer een mitrailleur
gemonteerd, zodat naar alle kanten kon worden
gevuurd. Ook kon men over een ordonnans
beschikken: dit was de soldaat van de infanterie,
J.H. Camper uit Soest. Om zoveel mogelijk
dekking te hebben, werd -waar het kon- van
binnenwegen gebruik gemaakt.
De eerste nacht werd doorgebracht in IJsselstein. In de nacht van 11 op 12 mei werd via
Benschop en Haastrecht richting Gouda getrokken. Hier werd de colonne versterkt met nog een
mitrailleur. Later dan gepland kwam men te
Rotterdam aan en hielp men mee de stad te verdedigen tegen de in groten getale afgeworpen
Duitse parachutisten. Na de capitulatie werd bevel gegeven weer terug te keren via de Beatrixsluis naar Fort Honswijk.
Eerste actie Vaartuigendienst
De eerste actie, die de Vaartuigendienst te verrichten kreeg, was een opsporing. Op donderdag
9 mei 1940 om 23.00 uur meldde de rijksveldwachter van Vreeswijk zich op het Fort. Hij had
opdracht een verdacht vaartuig op te sporen, dat
op dezelfde dag aan de douane voor visitatie bij
de grens was ontsnapt.
Het schip was bekend en behoorde toe aan de
Duitse rederij RHENUS. Het zou aan de vooravond door de Beatrixsluis het Amsterdam-

Rijnkanaal zijn binnengeschut. Dit werd door de
sluiswachter van de Beatrixsluis bevestigd. De
dienstdoende officier, twee zeemiliciens en de
veldwachter ondernamen per fiets een zoektocht langs het kanaal. In Jutphaas werd een
auto gevorderd. Alle toegangskanalen naar de
stad Utrecht werden gecontroleerd tot aan de
draaibrug bij Breukelen toe. Hier kon de sluiswachter geen duidelijkheid geven over de schepen die dezelfde nacht gepasseerd waren en
men besloot terug te keren. De opsporing werd
telefonisch doorgegeven aan de Rijksveldwacht van Amsterdam.
Nauwelijks had men de telefoon neergelegd of
men hoorde om 3 uur in de morgen, zeer laag
van west naar oost vliegend, enkele Duitse
militaire vliegtuigen overkomen. Door de inmiddels ook gealarmeerde pelotons-luchtdoelmitrailleurs op de Beatrixsluis werd onmiddellijk vuur gegeven. Doordat de toestellen zo laag
vlogen, waren zij tamelijk snel buiten het bereik van de luchtafweer.
Nederland in oorlog met Duitsland
Nog maar net bekomen van de schrik hoorde men
rond 3.15 uur de eerste grote aantallen
vliegtuigen overkomen. Ze vlogen op grote
hoogte van oost naar west. Direct werd grootalarm geslagen en melding gemaakt van deze
vliegtuigen aan de Centrale post van het Stafkwartier Groep-Lek. Van hieruit werd om 3.30
uur bevestigd, dat Nederland in oorlog was met
Duitsland.
Om 9.00 uur werd door Fop Smit gemeld, dat het
detachement Vaartuigendienst te Vreeswijk
geheel gereed en inzetbaar was. Alle tanks van
de Vaartuigendienst waren met brandstof gevuld, terwijl de grotere vaartuigen reserve-olie
en benzine voor de kleine vletten aan boord
hadden. Het geheel was, op de menage na, in
mobiele toestand.
De eerste opdracht die gegeven werd, was om de
motorboot, met een mitrailleur bewapend, naar
de commandopost te Jaarsveld te sturen. Hier
werd met behulp van de bewaking van de
Lekbrug 2-11-25 R.I. de bemanning van een
neergestort Duits vliegtuig gevangen genomen.
Tijdens deze gevangenneming wierp een
ander

vliegtuig nog bommen af, waardoor soldaat
S.T. Brechmann gedood werd door een bomscherf.
Ook werd een boot met eenzelfde bewapening
gestuurd naar het zenderpark te Lopikerkapel,
waar de schipper zich moest melden bij de
commandant van het bewakingsdetachement, de
2e-reserve-luitenant Borkus. Beide boten
werden onder bevel van dit detachement gebracht. De mitrailleurs werden op de wal in
stelling gebracht. Verscheidene keren
werd het vuur op overvliegende vliegtuigen
geopend, echter zonder succes. Er werd later
bevel gegeven alleen op laagvliegende
vliegtuigen te vuren. Het personeel van de
Vaartuigendienst werd in drie groepen verdeeld
en wel zodanig, dat er steeds een derde deel van
de vaartuigen met volledige bemanning voor
onmiddellijke dienst inzetbaar was.
De eerste dagen van de oorlog werden er op Fort
Vreeswijk ook nog geïnterneerden aangevoerd.
Dat waren in hoofdzaak lieden, die het goed
meenden met de Duitsers. Wegens onvoldoende
accommodatie werden de meesten van hen op
transport gesteld in overleg met de plaatselijke
kantonnementscommandant.
11 mei, de tweede dag...
Reeds om 3.30 uur begon weer het overvliegen
van vijandelijke toestellen. Ook op dit tijdstip
kwamen er schepen met evacué's vanuit het
oorlogsgebied aan. Evacué's uit Wageningen en
Rhenen, die als eindbestemming de Zuidhollandse eilanden hadden, kwamen niet verder
dan Schoonhoven. De eilanden konden met
geen mogelijkheid bereikt worden, aangezien
Rotterdam en omstreken geheel in de vuurlinie
lagen. De schepen voeren op de rivier, dáár
mensen achterlatend waar men ze onder kon
brengen. De evacué's van Veenendaal kwamen
niet verder dan Jaarsveld. De schepen met evacué's bleven de komende nacht voor die plaats
liggen. In de loop van de 12e mei werden ze,
met bestemming Jutphaas, geschut in de Beatrixsluis. Tijdens het schutten leverde een
IJsselsteinse bakker brood af, dat door de commandant van het Fort werd verdeeld in overleg
met de zich aan boord bevindende evacuatielei-
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ders.
Bericht kwam binnen, dat er nog meer evacuatieschepen onderweg waren. Zij zouden ter herkenning verscheidene vlaggen voeren en 's
nachts een hoeveelheid lichten. De opdracht
kwam om -na dit transport- op alle afkomende
vaart het vuur te openen. Toen in de nanacht
nog een schip stroomafwaarts kwam, werd er
met een motorvlet een onderzoek ingesteld. De
vlet werd gedekt door de op de wal opgestelde
mitrailleurs. Het schip bleek afgeladen met evacué's en werd eveneens in de Beatrixsluis geschut.
Veiligheid vóór alles
De torpedisten van de 2e-compagnie hadden
niet alle mijnen gebruikt voor de versperringen.
In het munitiemagazijn van Fort Vreeswijk bevond zich nog een zodanige hoeveelheid, dat in
overleg besloten werd deze -vooral met het oog
op de veiligheid van de burgerbevolking van
Vreeswijk - te verwijderen. Men vond het niet
verantwoord om deze grote hoeveelheid
springstoffen in verband met de plaatsvindende
luchtbombardementen zo dicht bij het dorp te
laten. In een gevorderde zandaak werden deze
explosieven geborgen en op een ankerplaats
bovenstrooms van Vreeswijk verankerd.
In de Schippersschool werd een verbandpost
ingericht die al snel weer werd opgeheven. Wel
is bekend, dat een gewonde luitenant uit Tiel
daar is binnengebracht.
Een leger op terugtocht
In de nacht van 12 op 13 mei kwamen de eerste
golven terugtrekkende troepen van het Veldleger op Vesting Holland in Vreeswijk aan. De
Brigade- B van het 4e Legercorps, onder commando van kolonel Nijland, vestigde zijn commandopost in het gemeentehuis van Vreeswijk.
Ook het Stafkwartier van de Groep-Lek vestigde zijn commandopost in het gemeentehuis.
De overste Land werd te Vreeswijk aangewezen als kantonnementscommandant. In de loop
van de avond van 13 mei kwam zelfs een bevel,
dat er onmiddellijk maatregelen moesten
worden genomen om de komende nacht 6000
man onder te brengen. De onderde

len die 's nachts binnenstroomden, werden op
het Fort zoveel mogelijk van warm voedsel
voorzien.
Een brigade marechaussee werd op het Fort gelegerd, terwijl de overige troepen van het 16e
Regiment Artillerie, 29e Regiment Infanterie
en de Staf van het 24e Regiment Infanterie in
het dorp werden ondergebracht. De Vaartuigendienst kwam onder bevel te staan van het
commando van Brigade B van het 4e Legerkorps. De eerste opdracht die werd gegeven,
was het bezetten van de kazemat 'WEST' op de
voorhavendijk van de Beatrixsluizen met een
mitrailleur M18. Van hieruit kon de dijk naar
Fort Honswijk worden bestreken. Er is van
hieruit echter niet gevuurd. Op de 13e mei,
omstreeks 18 uur, mitrailleerden twee
vijandelijke vliegtuigen de mitrailleuropstelling op de hoofden van de Oude
Sluis, tijdens het vuren van het luchtdoelgeschut vanuit de opstellingen te Vianen. Dit vijandelijk vuur werd door alle aanwezige mitrailleurs beantwoord. Vervelend was het, dat in de
dekking van één der opstellingen een blindganger van het afweergeschut terecht kwam. Gelukkig zonder meer schade aan te richten dan
een stuk verpulverd hardsteen. Reeds op 12 mei
was er luchtdoelgeschut -vuurmond 7,5 cm - bij
het zenderpark opgesteld onder commando van
reserve 2e-luitenant G.J. Koenderink.
De ongelijke strijd
In de vroege morgen van de 14e mei werd een
vlet bemand met een sergeant, een korporaal en
twee soldaten en bewapend met een mitrailleur,
over de Lek richting Culemborg gestuurd. Daar
zouden vijandelijke vaartuigen gesignaleerd
zijn. De vlet vertrok 's morgens om half drie en
keerde rond 13.00 uur terug met aan boord de
door vijandelijk vuur getroffen sergeant Renzema. Hij had een schampschot aan zijn borst.
De commandant van de brigade gaf bevel, dat
geen enkel vaartuig zich meer stroomopwaarts
boven Vreeswijk op de Lek mocht bevinden.
De hoger op de rivier nog gelegerde troepen
zouden op ieder vaartuig schieten. 's Middags
om 17.00 uur kwam het bericht van de
capitulatie. Hieraan werd geen geloof ge-

hecht, maar na een nogmaals gevraagde
bevestiging te hebben ontvangen, werd het
bericht onder een gedeprimeerde stemming
aanvaard. De Vaartuigendienst kreeg na het
bericht van de capitulatie opdracht om het
personeel, dat belast was met het eventueel
onklaar maken van de Beatrixsluizen, de
onklaarmaking te verbieden.
Op deze 14e mei bevonden zich even boven de
stelling 'de Groene Weg' reeds Duitse legereenheden van de SS-Standarte der Fuhrer. Op de
morgen van de 15e mei verschenen er vóór de
sluis vier Duitse patrouilleboten, uitgerust met
een mitrailleurkoepel in de neus. Dit is in grote
lijnen het krijgsrumoer, dat zich in de
meidagen van 1940 afspeelde rond de Beatrixsluizen.
De zorg voor de sluizen door de bezetter
Het leven op de sluis kabbelde de eerste paar
jaren van de oorlog rustig verder. Doch naarmate de oorlog langer duurde en de Duitsers het
almaar benauwder begonnen te krijgen, werden
de uitgevaardigde verordeningen steeds strenger
en volgden elkaar ook steeds sneller op. Wat
niet kon uitblijven, gebeurde begin 1943. Er
kwam een verbod dat niemand zonder vergunning
zich op of in de naaste omgeving van de sluizen
mocht bewegen. Dit gold niet alleen voor de
Vreeswijkse sluizen, doch ook voor vele
andere strategische punten, waar men liever geen
pottekijkers zag. Mensen die ambtshalve bij de
sluis hoorden, werden uitgerust met een witte
armband.
Op 5 januari 1943 reikte de werktuigkundige
van de sluis, de heer J. Ceelen, de armbanden
uit aan het sluispersoneel. Dit waren de sluismeester J. Oepkes, de hulpsluismeester H. van
Beest en de sluisknechten G. Stuijfzand, F.
Homma, J. Visser, C. Peerenboom, H. Roeleven
en W.C. van de Wal. Ook een band kregen de
elektricien P.W. IJsseldijk en de monteur G.C.
van der Heide. Ceelen mocht er zelf ook één
houden.
De controle op het dragen van de banden was in
handen van de vaste Duitse bezetting op de
sluis. Deze bestond uit ongeveer 25 man, die in
een barak maar ook in de directiekamer op de

sluis hun huisvesting hadden. Het verblijf van de
bezetter op de sluis was wisselend. De ene keer
werden ze kort na elkaar vervangen en de
andere keer soms pas na lange tijd. Per groep
keken ze ook meer of minder streng naar het
dragen van de armband. De omgang van het
sluispersoneel met de bezetting was per ploeg
verschillend, maar niet direct onaangenaam.
Steeds waren er echter twee mannen in het
geweer, die de wacht op de sluis liepen. Met de
bediening van het ten westen van de sluis
opgestelde afweergeschut was nagenoeg geen
contact.
De adem van de bezetter in de nek
Totdat de maatregel werd genomen dat onbevoegden zich niet meer op de sluis mochten bevinden, hadden de sluisbeambten hun gang
kunnen gaan. Maar genoemde maatregel was
niet de enige verandering, die genomen werd ten
aanzien van de verantwoordelijkheden. Alle
waterstaatobjecten waren ingedeeld in categorieën. De Beatrixsluizen vielen onder categorie I. Om de belangrijkheid van de maatregel
nog eens te benadrukken riep op 6 september
1943 de Polizeiangestellte Rothenspieler alle
ingenieurs en opzichters van het district Utrecht
van de Rijkswaterstaat bijeen op het hoofdkantoor op de Maliebaan. Hij verplichtte allen om
alle dijkwerken, kanalen, duikers, viaducten,
bruggen en sluizen onder permanente bewaking
te stellen en alle verdachte zaken direct aan
hem te melden.
Beatrixsluizen, no 1 van de toptien
Toen er van alle sluizen in ons land een toptien
zou worden opgesteld, kwamen de bezetters tot
de conclusie, dat de Beatrixsluizen no. l stond.
Zij schreven:
"Die wichtigste von diesen 10 Schleusen ist in
diesem Zusammenhang die neue Schleuse im
Amsterdam-Rijnkanaal in Vreeswijk. Fur diese
Schleuse sind oder werden bereits verschiedene
Masznahmen ergriffen.
Fur die Abdichtung der westlichen Schleusenkammer mittels eines Sanddammes ist der
Auftrag gegeben; diese Arbeiten kónnen wahrscheinlich in etwa 6 Wochen durchgefuhrt wer-

den. Wie Ihnen bereits mundlich mitgeteilt
wurde, ist deren Vorbereitung verzbgert worden, weil sich hier die Schwierigkeit herausstellte, dass, infolge der Anbringung eines
Sanddammes ohne weiteres, in der Armierung
der bewehrten Schleusensohle viel zu grosse
Spannungen auftreten wurden.
Es wird versucht werden diese Schwierigkeit zu
heben durch Anbringung einer Absteifung
zwischen den beiden Kammermauern, welche
aus vorhandenen Materialen hergestellt werden
kann.
Bei der 6stlichen Schleusenkammer, welche in
Betrieb bleiben wird, sind bereits Vorkehrungen
getroffen, damit die SchlPUSenbffnung
máglich schnell abgedichtet werden kann,
nachdem die Tore zerstórt sind. Dazu sind

Steinmaterialen zugefuhrt, sowie Kippwagen
und
Loren urn diese
Steine
zur
Schleusenkammer zu bringen, wahrend ferner
vorhanden sind ein schwerer Balken, welcher
quer uber die Schleuse gelegt werden kann,
sowie ein Partei Nadeln, welche gegen diesen
Balken gestellt werden kdnnen und welche als
Leitwerk Dienst leisten kdnnen fur drei
gleichfalls vorhandene Pontons, welche vor der
Schleusenáffnung versenkt werden kónnen.
Holz und Segeltuch fur provisorische
Abdichtung von Ldchern in den Toren ist
gleichfalls vorhanden."
Snel in het Duits gezegd, maar nog een zeer
zware opgave om het met het nog voorhanden
zijnde materiaal te realiseren.
85

Graag verleende hulp
Herr Rothenspieler had wel in de gaten, dat hij
zonder de hulp van de Rijkswaterstaat de werkzaamheden niet zou kunnen bewerkstelligen.
Omdat de hulp hierdoor grotendeels in eigen
handen kon worden gehouden, werd deze
gaarne verleend en het verrichten van de werkzaamheden om de sluis te behouden met beide
handen aangepakt.
Gunstig was, dat de hoogste Duitse chef van de
Kriegsmarine -luitenant Simmering- niet ongenegen was om zijn medewerking te verlenen.
De werkers van Rijkswaterstaat konden daardoor, wat betreft de uitvoering van veel werkzaamheden, de zaken in eigen beheer houden.
Luitenant Simmering, die bij de Hollandse
Koopvaardij gevaren had, gaf hierin een grote
mate van vrijheid. Door de meeste zaken eerst
met Simmering te bespreken en daarna aan de
hogere instanties voor te stellen, werden de
voorstellen vaak zonder veel omhaal aanvaard.
Door deze gelukkige omstandigheden is het
Rijkswaterstaat gelukt het initiatief tot aan het
eind van de oorlog in eigen hand te houden, al
moest er soms wel eens geschipperd worden.
Maar het einde van de oorlog was nog een behoorlijk eind weg.
Maatregelen genomen door de Waterstaat
Eén van de eenvoudigste maatregelen die voorgesteld werden om eventuele luchtaanvallen tegen te gaan, was het spannen van draden over
het sluizencomplex. Men verwachtte hiervan
weinig effect en het werd daarom achterwege
gelaten. Later werd dit voorstel in uitgebreide
vorm voorgesteld, waarin ook sprake was om
netten in de voorhaven aan te brengen om torpedo's en zwemmende mijnen af te weren. De
Waterstaat had eigenlijk niet zoveel belang bij
het afslaan van luchtaanvallen. Dit moest maar
door de Duitsers zelf gebeuren; wat zij dan
ook deden met wisselend succes. Zij hadden
op het zogenaamde Stort -de plaats waar de
overtollige grond van de sluisbouw opgeslagen
was - zes stuks zwaar luchtafweergeschut geplaatst met een kaliber van 8,8 cm. Dit geschut
werd bediend door zeer jong personeel van de
Rijksarbeidsdienst in de leeftijd van 16 tot 24

jaar. Zij waren eerst ondergebracht in de boerderij van Van de Water, later werden ze gelegerd in barakken vlakbij het geschut. Men had
veel moeite om het geschut op de opgevulde
grond in de goede stand te houden. Eind
november 1944 werden er bij een geallieerde
luchtaanval twee van de zes stukken buiten
gevecht gesteld. Meer dan 25 man bediening
werden gewond afgevoerd. De tweede
maatregel was het aanbrengen van een eenvoudige afsluiting van één van de sluiskolken door
middel van een zanddam. Toen de Waterstaat
met dit voorstel kwam, werd het omgezet in een
bevel van de Wasserstrassen Bevollmachtigte
und Referat Wasserwirtschaft. Op 13 september
1943 werd het bevel gegeven en op 16
september was de kostenberekening binnen.
Deze was opgemaakt door de aannemer B.M.
van Noordennen en Zonen uit Hardinxveld, die
in die jaren het onderhoud had van het kanaal en
de sluizen. Er werd door de Waterstaat alleen
niet zo hoog aangekeken tegen de dam van
alleen zand. Men wilde de dam inwendig
versterken met een stalen constructie.
Het benodigde materiaal hiervoor was echter
niet aanwezig. Het verkrijgen hiervan werd ook
nog eens ernstig gehinderd door de maatregel
van 21 juli 1943, waarbij alle waterstaatgoederen
in beslag werden genomen. Dit resulteerde
meestal tot het wegvoeren van de goederen
naar 'die Heimat'.
Uiteindelijk werd een groot deel van het benodigde materiaal gevonden bij de scheepswerf
De Liesbosch (Ballastmij). Maar om dat ijzer te
verwerken ontbraken daar alle middelen. Alles
kwam uiteindelijk terecht in Delft, waar in de
werkplaatsen van de Fa. Braat een kokerbalkconstructie werd gemaakt. Deze kokerbalk werd
in de westelijke kolk van de oostelijk sluis
dwars opgesteld en afgestempeld met tien
boomstammen, elk negen en een halve meter
lang en op het dunste einde 30 cm dik. Ze
werden met een Holzkaufschein van het
Wehrmachtsholzlager geleverd door de aannemer Smeulers uit Jutphaas. Wat de term
"oostelijke sluis" betreft daarvoor moet gelezen
worden: Beatrixsluis. Tijdens de bezetting was
het verboden om namen van het

koninklijk huis te gebruiken.
Roostervrij dagen
Een fenomeen dat op het ogenblik al behoorlijk
ingeburgerd is, waren de roostervrije dagen; zij
waren er ook al in 1943. Eind 1943 vaardigde
de bezetter een order uit die het werken verbood tussen 24 december 1943 en 2 januari
1944. Deze periode viel precies in de uitvoeringstijd van het vervaardigen van de zanddam.
Omdat het aanbrengen van de zanddam een
hoge
prioriteit
had,
zowel
voor
Rijkswaterstaat als voor de Duitsers, werd
ontheffing van het werkverbod gevraagd. Het
mogen
doorwerken
werd
uiteindelijk
toegestaan en de dam werd volgens de plannen
van de Waterstaat gereed gemaakt.
In het hart van de dam kwam de kokerbalk, goed
afgestempeld tegen de kolkwanden met
daaromheen takkenbossen voor de drainage,
stortsteen, zand en daarna weer stortsteen. Het
benodigde zand voor de dam werd even beneden
en even boven de voorhavenmond van de
Beatrixsluis opgebaggerd.
Voor de aansluiting van de balk tegen de kolkmuren was een soort luchtkamer gemaakt, die
elke dag opnieuw op spanning moest worden
gebracht. Dit was een taak van het sluispersoneel.
Al deze werkzaamheden die toch niet eenvoudig
waren, werden door aannemer Noordennen
uitgevoerd voor een bedrag van f 16.841,-.
Verdere voorzieningen getroffen door de
Waterstaat
Het leggen van de dam in de westelijke kolk had
tot gevolg, dat alleen de oostelijke kolk gebruikt kon worden om te schutten, wat de
kwetsbaarheid van de sluis vergrootte. Om
hierin te voorzien werd uit enkele ideeën het
maken van een dam van stortsteen gekozen om
zodoende de sluis bij vernieling van de deuren,
af te kunnen sluiten.
Dit was voor de grootste helft geen bezwaar,
want ongeveer een halve kilometer ten noorden
van de sluis lag 1000 kubieke meter stortsteen in
opslag. Er was echter 1600 kubieke meter nodig.
Het materiaal was wel ter beschikking,

maar lag een behoorlijk stukje van de sluis vandaan, namelijk bij de Zuiderzee-werken en zou
vanaf Urk moeten worden aangevoerd.
Omdat de steen zo dicht mogelijk bij de sluiskolk moest worden opgeslagen, kwamen bergen
problemen boven tafel. De 600 kubieke meter
steen kwamen bij de reeds aanwezige 1000
kuub terecht. Het was uiteindelijk vervoer per
schip geworden, daar de trein teveel arbeid
vereiste en de vrachtauto's, die in die tijd uitgerust waren met houtgasgeneratoren een te geringe
capaciteit hadden. Voor het vervoer van de
opslagplaats naar het middenpenant en de
zijkanten van de sluis werd gedacht aan smalspoor. De aannemer van het onderhoud van de
sluis was niet in staat om hiervoor te zorgen. Al
zijn spoormaterieel was door de Duitse Wehrmacht gevorderd en bij alle bekende firma's die
spoormaterieel verhuurden, was niets voorhanden.
Waterstaat, zelf het initiatief nemend, vroeg
aan de Nederlandse Heidemaatschappij die in de
omgeving enige cultuurwerken in uitvoering had,
of zij voor spoormaterieel konden zorgen. Op de
vraag van de Heidemaatschappij hoelang
Waterstaat het materieel nodig dacht te hebben,
werd geantwoord dat dit tot het eind van de
oorlog zou zijn. Hieruit sprak een groot enthousiasme, want de oorlog zou nog anderhalf jaar
gaan duren.
De Heidemaatschappij kon niet direct antwoorden, want het materieel dat zij in gebruik hadden,
was ook weer gehuurd van de N.V. Spoorijzer uit
Delft en daaraan dienden zij in ieder geval
toestemming te vragen.
De Nederlandse Heidemaatschappij
Wat voor cultuurwerken voerde de Heidemij in
de omgeving van de Beatrixsluisen uit?
De werkzaamheden vloeiden in hoofdzaak voort
uit een verordening van de bezetter van juni 1943.
Hierin werd de Waterstaat verplicht op de
gronden van de Staat, waar dat mogelijk was,
voedsel voor mens en dier te verbouwen. Bij de
sluis lag het Stort, waar de overgebleven
gronden van de sluis opgeslagen lagen. Niet alleen het geschut stond er op, ook aardappels
werden erop verbouwd. Dit werd gedaan door

de Heidemij met behulp van veel
Vreeswijkers. De gevaarlijkste tijd was als de
aardappels gerooid werden en ter plaatse
gekuild. Niet zo zeer vanwege de gevaren uit
de lucht, maar in hoofdzaak van het niet zo
nauw nemen van het mijn en dijn in die tijd.
Een
zakje
aardappelen
was
snel
meegenomen. Zonder bewaking dorst men het
dan ook niet aan en buiten de normale
werkuren was die dan ook permanent aanwezig. De bewaker was Piet van Dijk of Piet de
Soppert. Die bijnaam had hij gekregen om
hem te onderscheiden van de vele andere
Pieten van Dijk in Vreeswijk.
De Heidemij, zoals er kortweg over gesproken
werd, had niet zo'n beste naam. Je kon er
bij onderduiken, maar er ook bij
tewerkgesteld worden en de lonen waren
minimaal. Toch werd de Heidemij een lied
toegedicht, dat bij het rooien van de
aardappels en bij andere gelegenheden uit
volle borst gezongen werd op de wijze van:
"Daar komen de schutters, daar komen ze
an"

Zestienhonderd kubieke meter steen voor
geval van nood
Toen het vervoer per spoor te omslachtig
werd gevonden en het vervoer per auto
vanwege de geringe capaciteit van
gasgeneratoren ook afviel, bleef er voor de
onderhoudsaannemer alleen het vervoer per
schip nog over. Dat werd een heel karwei,
want de steen moest met de hand op een
kruiwagen geladen worden, daarna op een
zolderbak gelost en naar de sluiskolk
gebracht. In de sluiskolk werden de stenen op
de wal gestort door middel van een kraan, gebouwd op een schip.
Er was gekozen voor steen, omdat dit
materiaal niet zou wegstromen. Als namelijk
door omstandigheden beide hefdeuren
geopend zouden zijn en niet meer dicht
zouden kunnen, zou er een sterke stroom
vanaf de Lek in de kolk ontstaan en zand zou
dan gewoon meestromen. Om deze stroming
vanaf de Lek in geval van nood van zijn
grootste kracht te ontdoen, was ook nog de
mogelijkheid aanwezig om de pontons, die
normaal gebruikt werden voor het vervoer van
de sluisdeuren, in de voorhaven aan de
Lekzijde voor de sluisopeningen te laten zinken. Deze pontons lagen echter niet direct
bij de hand, maar in Wijk bij Duurstede. Ook
aan kleinere beschadigingen zoals gaten in de
deuren was gedacht. Hiervoor werden houten
baddings en dekzeilen bij de sluis voorhanden
gehouden. De grootste moeilijkheid bij de
baddings was, dat er geen enkele spijker
aanwezig was om deze onderling te kunnen
verbinden. Met de van hogerhand verkregen
bonnen werden bij Monster nog enkele
pakken spijkers te voorschijn getoverd. Dit
hele karwei werd door Noordennen geklaard
voor even onder de f 15.000,-. Dat was voor
een "prikkie" , gezien de prijzen die toen al
behoorlijk begonnen op te lopen.

"De kans die is er o zo groot
Je staat in het open veld,
wanneer je wordt neergeveld,
dan krijg je een mooie krans
cadeau van de Heidemaatschappij
van hele kleine piepertjes,
getrokken uit de klei. Met zijn
allen er achteraan, dan zingen wij
spontaan: Daar komen de rooiers
met pijn in het lijf,
van 's ochtends zeven tot 's avonds
vijf. Als het rooien is gedaan, dan
zingen wij spontaan; daar komen de
rooiers van de Heidemij aan"
Voor de Heidemij kon ook wel door de rooiers
van Vreeswijk gezongen worden. Dit lied
werd ook gezongen door Barend Doest, Bep
en Izaak van Bentum, Huibie Wagensveld,
Smitje en vele anderen. Jongens van rond de
13 jaar, die na het rooien de oude Van Dijk
opzochten om naar zijn verhalen te luisteren
en die dan op hun verzoek muziek op zijn
occarino speelde.

Bemoeienissen van de Wehrmachtbureaus
Naarmate de oorlog langer duurde, waren
er steeds meer Duitsers die zich met de sluis
gingen bemoeien. Zo kwam vanuit De Bilt
meer druk namens de Kommissar Fur Seeund Innenfahrt,
Wasserstrassenbevollmdchtiger Rollmann om
het sluizencomplex vanaf de Lek toch
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af te schermen met de reeds eerder voorgestelde netten. Netten die in de voorhaven gehangen zouden moeten worden om eventuele
torpedo's en mijnen tegen te houden. Van de
Landstrassenbevollmachtigter Oberregierungsrat
Schubert, die in het Badhotel in Baarn
resideerde, kwam het bevel dat zolang er
elektriciteit was, die in eerste instantie beschikbaar moest zijn voor de Vreeswijkse sluizen.
Ook gaf hij bevel aan de Fa. Smeulers, aannemer te Jutphaas, de werf te allen tijde gebruiksklaar te houden voor het geval de sluisdeuren
van de Beatrixsluis door luchtaanvallen beschadigd zouden worden, opdat reparatie onmiddellijk kon plaatsvinden. Dit bevel dateerde van
eind oktober 1944. De landingen in Arnhem
waren toen al achter de rug.
Belang van bezetters, overwegingen van bevrijders
Rond 1944 werd er per maand nog ongeveer
700.000 ton lading door de sluis geschut. Het

grootste deel was bestemd voor de oorlogsindustrie. Voor meer dan eenderde was dit steenkool, die vanuit Limburg in hoofdzaak naar
IJmuiden vervoerd werd. De rest was voor elektriciteitcentrales, gasfabrieken en een klein gedeelte voor huisbrand. Heel voorzichtig werd er
geschut, als er schepen met dynamiet, bestemd
voor de mijnen, door de sluis moesten. Een groot
gedeelte van de nog beschikbare tonnage werd
gebruikt voor het vervoer van zand en grind
voor het maken van bunkers aan de kust. Dit
vervoer viel echter na de invasie in Normandië
op 6 juni 1944 grotendeels weg. Als de
Beatrixsluis en ook de Koninginnensluis
onbruikbaar gemaakt zouden worden door
bombarderen of springen, dan zou dat nare gevolgen hebben voor de provincie Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland. Aanvoer voor alle benodigde zaken kon dan alleen plaatsvinden via
de IJssel over Leiden en Gouda. Grotere schepen zouden vanwege de geringe vaardiepte niet
maximaal geladen kunnen worden en de aan-

voer van vele goederen zou sterk stagneren.
Voor de burgerbevolking zou dit het zwaarst
aankomen, omdat strategisch materiaalvervoer
altijd voorrang had.
Indien men het sluizencomplex onbruikbaar
wilde maken, zouden de Duitsers zeker getroffen worden, maar een nog grotere ramp zou het
zijn voor de burgerbevolking. Wilde men de
stelregel doorkruisen, dat het Duitse belang boven alle andere belangen uitging, dan stond er
nog een andere weg open om het transport te
belemmeren.
Eenvoudiger zou het dan zijn om een aantal
bruggen over het Merwedekanaal, waarin veel
gevaren werd, te vernielen. Men had daarbij
de
bruggen
bij
Weesperkarspel,
de
Vleutenseweg in Utrecht en bij Maarssen op het
oog. Een nog goedkopere methode was om op
bepaalde afstanden in het Merwedekanaal
schepen dwars op de vaargeul te laten zinken.
Van bevrijderskant kwam men tot de slotsom,
dat het geen nut had de sluizen te
bombarderen, hetgeen grondig zou moeten
gebeuren. Kleinere beschadigingen zouden
binnen betrekkelijk korte tijd gerepareerd kunnen
worden. Ook zouden de gevolgen voor de
bevolking boven de rivier niet te overzien zijn.
Extra beveiliging sluis
Het personeel beveiligde nog eens extra die delen van de sluis die erg kwetsbaar waren. In de
heftorens bevonden zich pantserplaten van ruim
twee en een halve centimeter dik. Deze werden
naar beneden gehaald en rondom de
machinekamers van de portalen geplaatst. Ook
de twee bedieningshuisjes, de omvormer en de
transformatorruimte werden van stalen platen
voorzien. De bedieningstafels werden ook nog
door stalen platen omgeven.
Alles wat gebeurde op de sluis was tamelijk
snel bekend bij onze bevrijders. De gegevens
werden waarschijnlijk doorgespeeld door opzichter Van Toor van de Waterstaat. Misschien
was dit wel de oorzaak dat het aanbrengen van
de zanddammen, het baggeren uit de Lek van
het benodigde zand hiervoor en het
verwerken van de stortsteen op de sluizen
ongehinderd kon gebeuren.

Dat moge blijke uit de volgende gebeurtenis.
Een schip met gestolen waar op weg naar de
Heimat werd bij de Hogen Blieker tot zinken
gebracht. Met de sleepboot en een Duitse bemanning werd getracht de zaken van waarde op
dit schip aan de wal te brengen. Dit lukte wel
enkele keren, maar trok de aandacht van de
steeds meer in de lucht verschijnende Engelse
vliegtuigen, die op alles schoten wat zich op de
één of andere manier over de weg voortbewoog.
Een persoonlijke belevenis wil ik hier graag
aan toevoegen. Met broer Kees was ik op 22
februari 1944 op het bouwland in Vianen bezig.
Ongeveer op de plaats, waar nu in het plan Hagen het Shell-benzinestation staat, kwam uit het
niets vanaf de Hageweg een Spitfire regelrecht
over ons heen, met zijn boordkanonnen schietende. Waarop geschoten werd, wisten we niet,
maar we waren wel snel in dekking.
Na enige tijd kon ik mijn nieuwsgierigheid
niet meer bedwingen -ik was 14 jaar- en ik liep
naar de Lekdijk en zag in de voorhaven van de
Beatrixsluis een sleepboot met zijn kop in de
wal. Van de monteur van de sluis -Gerrit van
der Heide, met wie ik veel heb gesprokenvernam ik, dat de boot de Hendrika was geweest,
die op eigen kracht de wal was ingevaren, toen
de Duitse bemanning niet meer bij machte was het
schip te besturen. Meer dood dan levend waren zij
met ziekenwagens afgevoerd.
Personeel op de sluis
Toen de oorlog er voor de Duitsers steeds minder gunstig uit ging zien, gebeurden er vele
vreemde dingen rondom de sluis. Eén
daarvan was het al snel onder water zetten van
grote stukken land. Vanaf midden 1944
gebeurde dit stelselmatig.
Ook ten oosten van de Beatrixsluis werd volop
water ingelaten in de polder. De bediening van
dit pompgemaal behoorde tot de werkzaamheden van het sluispersoneel. Het pompgemaal
hield het water in de polder op peil, maar had
ook een duiker, waardoor het water vanuit de
polder in het Lekkanaal geloosd kon worden.
Deze duiker werd -als het maar even konopengezet, zodat het inunderen tot verbazing

van degenen die dit eisten, behoorlijk veel tijd
in beslag nam. Toch kon niet worden voorkomen,
dat grote stukken land onder water kwamen te
staan.
Goed gespeeld werd ook het personeelsbeleid.
Tijdens de bezetting van de sluis overleed sluismeester Oepkes. Er werd geen nieuwe sluismeester aangesteld, doch de hulpsluismeester H.
van Beest nam zijn plaats in. Jos Visser ging op
zijn 65e levensjaar niet met pensioen, maar hij
bleef in dienst. Zo hoefde er geen nieuw personeel te worden aangetrokken, waardoor voorkomen werd, dat NSB-ers solliciteerden, want zij
kregen bij sollicitaties de hoogste voorrang.
Men had nu een vertrouwde groep, die wist wat
er gedaan moest worden en ook wist, wat er
niet gedaan moest worden. Zo was Van der
Heide op zeker moment bezig met het maken van
een extra serie sleutels van het sluizencomplex.
Dit werd opgemerkt door één van de bezetters.
Men vond het beter dat Van der Heide van het
toneel verdween en onderdook. Doch zijn
wegblijven werd opgemerkt en na een week
of drie moest hij weer op de sluis verschijnen,
daar het wegblijven anders als sabbotage werd
aangemerkt.
Razzia's te Rotterdam
Toch werd het redelijk hermetisch afgesloten
sluizengebied nog één keer vrijgegeven onder
speciale omstandigheden. Vanaf de 10e november 1944 werd Rotterdam, net als het sluizencomplex door de bezetter, hermetisch afgesloten.
Doel was alle mannen van 17 tot 40 jaar, die
zich nog in Rotterdam bevonden, te arresteren
om elders in ons land werk te verrichten voor de
bezetter. Vijftigduizend mannen werden
weggevoerd. De afvoer van deze Rotterdammers gebeurde grotendeels per schip onder
erbarmelijke omstandigheden. Velen gingen via
het
Amsterdam-Rijnkanaal
over het
IJsselmeer naar de noordelijke provincies.
Op maandag 13 november rond 11.00 uur werd
in Vreeswijk bekend gemaakt, dat verscheidene
schepen met ruim 2000 opgepakte Rotterdammers door de Beatrixsluis waren geschut en ten
noorden van de sluis voor de wal lagen. Zij

hadden sinds hun arrestatie op vrijdag 10 november niets meer te eten gehad. Na veel overleg
en praatwerk met de Duitse commandopost werd
toestemming verkregen om de mensen van enig
eten te voorzien.
De plaats waar deze schepen lagen, was nog
steeds spergebied. Toen de toestemming
gegeven was, ontstond er in Vreeswijk een aan
het ongelofelijke grenzende activiteit. Heel
Vreeswijk was in de weer. Van de kleine
rantsoenen werden nog gedeelten afgestaan en
met elkaar werd kans gezien, behalve fruit, aan
2000 hongerige Rotterdammers 8000 dubbele
boterhammen uit te reiken. Met handwagens
werd het voedsel, onder een stromende regen,
naar de schepen gebracht.
Onderhoud
Het gewone onderhoud kon door aannemer B.
van Noordennen en Zonen -die ook de stortsteen
op de sluis aangebracht had- niet meer op
normale wijze plaatsvinden. Hij en zijn
personeel waren echter geïnformeerd hoe te
handelen in geval van nood. Een deel van het
personeel, dat met de fiets uit Vianen kwam,
vond het wijzer om maar per voet naar huis te
gaan, toen er weer eens fietsen gevorderd werden. Hun fietsen werden opgeborgen in het
diepste puntje van één van de pijlers van de
heftorens. Deze waren nooit door de Duitsers
opgemerkt. Na de oorlog, toen de aannemer direct weer met zijn werkzaamheden begonnen
was, was de eerste gang van Cees Tukker, Huib
de Jong en Cees Boden naar de pijler om te zien
of hun fietsen er nog waren. Nu, ze waren er nog
en de banden behoefden niet te worden opgepompt, want luchtbanden waren er al lang niet
meer. De massieve banden die er om heen zaten,
waren nog in goeie conditie en 's avonds konden
ze per fiets naar huis.
De laatste, gevaarlijke stuiptrekkingen
De Duitsers trokken op het laatst terug en vernielden op hun terugtocht alles aan kunstwerken
wat meer vernield kon worden. Een speciale
groep van 200 man, de zogenaamde
Sprengkommando's, had daar al behoorlijke
vaardigheid in gekregen. Het was voor hen een

peulenschil om op de kardinale punten van de
sluis -zoals de deuren- springstoffen aan te
brengen. Aan de hangkabels voor het heffen
van de deuren waren zelfs een klein soort bommen aangebracht. Een geluk was, dat luitenant
Simmering, de hoogste in rang van de bezetters
in Vreeswijk, zijn gezag in deze liet gelden.
Hij gaf het bevel niet eerder tot het doen
springen over te gaan dan op zijn orders. Toch
kon hij niet voorkomen dat in de laatste dagen
een begin gemaakt werd met het verwijderen van
de eerste aangebrachte beveiligingen in de
sluis. Door het openzetten van de binnen- en de
buitendeur werd de zanddam uit de sluis
weggespoeld. Het vervelende gevolg hiervan
was wel, dat de binnendeur niet meer gesloten
kon worden. Gelukkig heeft dit niet tot ernstiger
kwaad geleid.
Toen eindelijk vanuit Wageningen het bericht
van de capitulatie kwam, werd direct bevel gegeven om alle explosieven van het sluizencomplex te verwijderen. Of luitenant Simmering
hiervoor opdracht heeft gegeven, is niet bekend.
Wel zeker is, dat hij bij zijn vertrek uit
Vreeswijk persoonlijk afscheid heeft genomen
van al het sluispersoneel en hen bedankte voor
de prettige samenwerking.

De bevrijding
Voor de goede orde: Het officiële tijdstip van
de bevrijding van Vreeswijk is 7 mei 1945 om
10.30 uur. Toen de explosieven nog maar net
verwijderd waren, kwam direct de zandzuiger
van Zwietink in actie. In de eerste plaats werd
het nog aanwezige zand verwijderd uit de
westelijke sluiskolk en daarna in hoofdzaak
het zand, dat verhinderde dat de binnendeur niet
gesloten kon worden.
Voor het echte schoonmaken werd pas eind
juni 1945 toestemming gegeven. Misschien had
dit als oorzaak, dat de Waterstaat van huis uit
altijd probeerde werk met werk te combineren.
Want er was een bestemming voor het zand gevonden. Het ging naar Culemborg, waar het gebruikt zou worden voor het maken van enige
opritten bij de spoorbrug, die in gereedheid
werd gebracht voor de overgang van het lichte
verkeer.
De Amerikanen
Direct na de bevrijding kwam er voor enkele
weken een Amerikaanse bezetting op de sluis,
die zijn intrek nam in het huis van de in de oorlog
overleden sluismeester Oepkes. Voor het
bakken en braden werden er door monteur Van
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der Heide enige kachels geplaatst. In ruil hiervoor kreeg het personeel een rieten mand met
rozijnen en een groot blik met kaakjes en ook
nog een paar pakken thee van een half pond per
stuk. De gehele dag was het een gekauw van
jewelste op de sluis. De kaakjes smaakten heerlijk na het slechte en weinige oorlogsbrood.

gelden, moesten door zes man met de hand
worden opengedraaid. Ook de deuren moesten
met moed, beleid en trouw worden opgehaald.
De elektricien IJsseldijk en monteur Van der
Heide bedienden daarvoor een dieselmotor, die
er voor zorgde, dat de deur streepje voor
streepje omhoog - of omlaag ging. Met rasse
schreden nam het gewone leven op de sluis
weer zijn gewone gang. Het zand ging naar de
spoorbrug in Culemborg en zeshonderd ton
steen naar de stuwwerken in Limburg. Een
woelige periode werd afgesloten. Een periode,
waaruit bleek dat veel bereikt kon worden door
eenvoudig overleg en gebruik van het nuchtere
verstand.
Dat dit tot het behoud van een groot sluizencomplex kon leiden, heb ik met dit verhaal duidelijk willen maken, waarbij van een behoorlijke dosis geluk gesproken kan worden, want
niet alle Duitsers droegen de naam Simmering.

Orde op zaken
Niet alleen bij de sluis werden alle zeilen bijgezet om deze weer schoon op te leveren, ook op
andere fronten werd hard gewerkt om de grootste nood, die nog steeds boven de grote rivieren
heerste, te lenigen. Vijf of zes dagen na de bevrijding kwam de eerste grote sleep door de
Beatrixsluis. Het was een Franse sleepboot met
een sleep van vier schepen, volgeladen met
voedsel voor Amsterdam.
Op één van deze schepen bevond zich een familielid van oliehandelaar Baars uit Vreeswijk.
Gerrit van der Heide, die hem direct herkende
vanaf de oude schipbrug, had gelijk contact en
kreeg het verzoek om enig voedsel naar de familie van de schipper te brengen. Gerrit deed
dit graag en dacht bij zichzelf, dat er licht ook
iets voor hem zou overschieten. Nu dat werden
twee blikken kaakjes en een vaatje met vijftig
haringen, porky (varkensvlees) in blik en nog
een rieten mand met vijgen.
Er werd weer behoorlijk gekauwd op de sluis,
waardoor de energie weer toenam. Dit was wel
nodig, want stroom om de deuren op te halen
was er niet. De schuiven die het waterpeil re

Bronnen
- Waterstaatsarchieven in het Rijksarchief te Utrecht en
Zuid-Holland
- Rijkswaterstaatsarchieven in het Rijksarchief te Den
Haag.
- Centraal Depot van Militaire archieven te Den Haag. Archief Lekkendijk Bovendams.
- Maar bovenal de verhelderende gesprekken met de oudmonteur van de Beatrixsluizen, de heer Gerrit van der Heide.
Het archief in zijn bovenkamper kon de toets der kritiek met
de staatsarchieven glansrijk doorstaan.
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uit van de cursus. Na een algemene introductie
op de economische geschiedenis van Utrecht,
leert u hoe u literatuur kunt zoeken en archiefbronnen raadpleegt. Aan het einde bespreken we
onderwerpen voor mogelijk vervolgonderzoek
waar u mee aan de gang kunt. De cursus vindt
plaats op 16, 23 en 30 november, 7 en 14
december 1995 en 6 januari 1996 in Utrecht. De
kosten bedragen f 110,- inclusief koffie en een
syllabus. Docente is mw. drs. M. van Eck. Meer
informatie en opgave: Stichting Stichtse
Geschiedenis, Mariaplaats 23, 3511 LK
Utrecht, 030-343880.
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Nieuwe leden:
K. van Elk, Ringbaan West 353, Tilburg
A.W. de Rooy, Prof. dr. Bakkerlaan 91, Nieuwegein
Dhr. en mevr. Slagmolen, Omnibusdrift 23,
Nieuwegein
Mevr. G. Bolhuis, Weerdstede 49, Nieuwegein
A. Hullerns, Oude Sluis 17, Nieuwegein F.
Pouw, Lijsterbesstraat 8, Nieuwegein
Mevr. A. Koest, Vuurvliegweide 14, Niewegein
Mevr. C. Bakker, Richterslaan 19, Nieuwegein
J.H. van Gelder, Bazuinlaan 72, Nieuwegein
S.J. Hengeveld, Kerkstraat 11, Nieuwegein
J.L.A. Bosch, Reinoutsgaarde 25, Nieuwegein
Mevr. Den Boesterd, De Malapertweg 21,
Nieuwegein.

Willibrord en het begin van Nederland
18 november 1995 tot en met 28 januari 1996
Op 21 november 1995 is het 1300 jaar geleden,
dat Willibrord in de St.- Pieter te Rome door
paus Sergius tot aartsbisschop van de Friezen
werd gewijd. Ter gelegenheid van de herdenking
van deze wijding wordt in Museum Catharijneconvent een indrukwekkende expositie gehouden van zaterdag 18 november tot en met 28
januari 1996.
Willibrord kreeg de opdracht de Friezen tot het
christendom te bekeren. Het voormalige Romeinse castellum Traiectum, de basis van het
latere Utrecht, werd hem toegewezen als missiebasis. Utrecht werd zo het kerkelijke, bestuurlijke en culturele centrum van het gebied,
dat later met de naam de 'Noordelijke Nederlanden' zou worden aangeduid. Met enige
stoutmoedigheid zou men kunnen stellen, dat
deze gebeurtenis het begin van Nederland inluidde.
Beginnend bij de Romeinse resten op het
Utrechtse Domplein wordt op de tentoonstelling
een tocht gemaakt langs een keur van meer dan
duizend jaar oude voorwerpen, die de bezoeker
een indruk geven van de vroegste culturele,
religieuze, sociale en politieke ontwikkelingen
in ons land en in het bijzonder in Utrecht.
Vroegmiddeleeuwse kunstvoorwerpen die
maar zelden bijeen te zien zijn, zoals goudschatten, grafgiften van Friezen en Franken, reliekschrijnen, kostbare handschriften en liturgi-

Cursus Economische geschiedenis van Utrecht
Economische ontwikkelingen hebben vaak ingrijpende gevolgen gehad in de geschiedenis.
Denk aan de vele volksoproeren, die het gevolg
waren van een stijgende broodprijs of aan dalende belastinginkomsten, waardoor er een
voortijdig einde kwam aan oorlogen. Ook in de
geschiedenis van uw woonplaats heeft de
economie diep ingegrepen. Om die invloed te
onderzoeken, heeft de Stichting Stichtse
Geschiedenis met het Gemeentearchief Utrecht
een cursus 'economische geschiedenis van
Utrecht' georganiseerd. Op 6 donderdagavonden
leren wij u de vaardigheden aan, die nodig zijn
om onderzoek te doen naar economische
verschijnselen in de geschiedenis. De nadruk
ligt daarbij op de negentiende en twintigste
eeuw.
Ook een excursie waarop een historica haar
economisch onderzoek presenteert, maakt deel
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sche voorwerpen die toebehoord hebben aan
Willibrord en zijn tijdgenoten, afkomstig uit
schatkamers, musea en bibliotheken uit geheel
Europa, zijn in Utrecht bijeengebracht. In een
aparte afdeling wordt aandacht besteed aan de
kerken, die Willibrord in Utrecht stichtte. De
tentoonstelling wordt begeleid door een diaprogramma en een catalogus.
Otto Pijpker
EXPOSITIES OP DE BOVENVERDIEPING
VAN WARSENHOECK
Net als in voorgaande jaren zal het bestuur van
de H.K.N. de bovenverdieping van het museum
aan kunstenaars beschikbaar stellen om te exposeren.
Dit zijn zeker geen exposities die gebaseerd
zijn op de historie maar meer het werk van eigentijdse kunstenaars. Voor 1996 zijn een zestal
exposities gepland met een tijdsduur van 6 à 7
weken.
De eerste van deze serie exposities start op 16
december 1995 en zal tot 11 februari 1996 duren. Gabriëlle Donné, een glaskunstenares, die
zich vooral richt op het vervaardigen van zogenaamde tiffany-glas toont dan haar werk van
modern tot klassiek.
Curriculum vitae Gabriëlle Donné
Gabriëlle Donné werd in 1955 geboren in
Weert, waar zij opgroeide in een kleine beschermde wereld. Haar moeder beschikte over
artistieke gaven, maar het ontbrak haar aan de
tijd om deze te ontwikkelen.
Gabriëlle Donné bleek haar aanleg overgenomen
te hebben, maar richtte zich gedurende de eerste
helft van haar leven op een ontwikkeling van
haar intellectuele mogelijkheden. In 1974 begon
zij een universitaire studie Scheikunde in
Utrecht en zette deze voort met een promotie in
de Biochemie, die zij in 1984 voltooide. Daarna
kreeg zij een functie als universitair docente
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar
zij nog steeds werkzaam is.
Enkele jaren geleden besloot zij om haar creativiteit een belangrijker plaats in haar leven te

laten innemen en begon zij zich te bekwamen
op het terrein van de Tiffany-glaskunst.
In enkele jaren tijds wist zij zich de meeste
vaardigheden eigen te maken en richtte zij aan
huis een atelier in met de bedoeling om binnen
een aantal jaren haar wetenschappelijke carrière af te bouwen. In december 1995 zal zij voor
het eerst haar werk tentoonstellen.
Tiffany-Fantasy - Glasdecoratie voor ieder
interieur
Lampen, raamhangers, raampanelen, spiegels
en kandelaars; dat is slechts een kleine greep uit
de artistieke en ambachtelijke artikelen, die gemaakt worden door Gabriëlle Donné, die onlangs in Maarssen onder de naam TiffanyFantasy haar nog huiselijke atelier opende voor
de verkoop van haar werk. Tiffany duidt op een
speciale techniek, ontwikkeld door Louis
Comfort Tiffany, geboren in 1848 in de
Verenigde Staten. Aan het eind van de
negentiende eeuw begon Tiffany glas te gebruiken als decoratiemateriaal. Stukjes glas
werden aan elkaar bevestigd door de zijkanten te
beplakken met dun koperband en de glasstukken vervolgens aan elkaar te solderen. De
resultaten lijken op die van glas-in-lood, maar de
Tiffany-techniek is veel geschikter om sierlijke
en verfijnde vormen in de werkstukken aan te
brengen.
Gabriëlle Donné maakt voor haar werk veelal
gebruik van bewerkelijk handgemaakt glas, met
een grote rijkdom aan kleurschakeringen en
patronen. Binnen de kunstwerken worden soms
halfedelstenen in ruwe of bewerkte vorm
verwerkt. Tiffany past in nagenoeg ieder interieur - van klassiek tot modern. Naast een keuze
uit eigen creaties, kan men ook werk in opdracht laten uitvoeren.
Deze bijzondere expositie is voor ieder een bezoekje waard: zeer fraai en in heldere kleuren
uitgevoerd werk. En zoals u van ons (=expocommissie) gewend bent, is het werk goed en
overzichtelijk opgesteld. Hierbij bent u als lid
van de H.K.N. van harte uitgenodigd om bij de
opening op zaterdag 16 december om 15.00 uur
aanwezig te zijn.
C. W. Coomans
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VOOR U GELEZEN IN... DE
UTRECHTSCHE COURANT
1846: 29 Juni:
VERANDERING VAN KANTOOR EN LEGPLAATS DER
STOOMBOOT ERASMUS, va

MENT te VREESWIJK, ten overstaan van den
Notaris CAMBIER van NOO'1'1:N, te Lupin
gevestigd, in het openbaar verkoopen:
- Een ruim hecht en sterk HUIS, waarin de
VLEESCHHOUWERIJ met goed gevolg
wordt uitgeoefend, benevens Erf, Schuur en
Hooiberg, staande en gelegen op het beste
gedeelte van het dorp VREESWIJK, aan de
westzijde van de GROOTE SCHUTSLUIZEN.
Te aanvaarden den 1. Februarij 1847. De
kooper kan des verkiezende op hetzelve fl.
1100 tegen 5 percent intrest als eerste hijpotheek gevestigd houden voor den tijd van ZES
JAREN.
- Een ruim hecht qn sterk HUIS, waarin de
BROOD en KLEINGOEDBAKKERIJ met
goed gevolg is uitgeoefend, benevens Erf,
staande en gelegen als het vorige perceel over
de KLEINE OPHAALBRUG. Dadelijk te
aanvaarden. Breeder bij billetten en nadere
inlichtingen te bekomen ten kantore van
voornoemden Notaris.

rende tusschen CULEMBORG, VREESWIJK
en ROTTERDAM. De ondergetekende, agent
van bovengemelde STOOMBOOTDIENST,
adverteert bij deze aan het geëerde publiek,
dat de LEGPLAATS der STOOMBOOT is
veranderd, en verplaatst naar het VEERHUIS
bij de SCHIPBRUG, in welk Veerhuis. ruime
localiteit, tot ontvangst van Passagiers, zeer
goede stalling en tevens het kantoor tot
afgave der plaats billetten aanwezig is. De
dienst en uren van afvaart blijven op den
gewone voet. De agent voornoemd
P. van Dijk.
1846: 31 Juli:
Uit VREESWIJK meldt men ons van den 25
dezer:
"Heden verkregen wij alhier een vernieuwd
bewijs, hoezeer de wetenschap, en met name
de geneeskunst bevorderlijk is aan het heil
der menschheid, en zelfs in de schijnbaar
meest hopelooze omstandigheden, nog redding
en troost kan aanbieden. "Een knaapje van
omstreeks 6 jaren, heeft het ongeluk in eene
KOLK van 14 voeten diepte te storten.
Onmiddelijk wordt het aan het oog dergenen,
die zich in den omtrek bevinden, onttrokken,
en zinkt naar de diepte. Na vergeefsche
pogingen om den drenkeling te redden, wordt
hij eindelijk door middel eener dreg
opgehaald, en schijnbaar levenloos, daar hij
reeds bijna een kwartier uurs in het water had
gelegen, naar eene nabij zijnde herberg gebragt. Daar wordt hij aan de geneeskundige
behandeling van den verdienstelijken Med.
Doctor VAN ENST onderworpen, en deze
heeft het geluk, na zich bijna een uur met den
patient te hebben bezig gehouden, hem in de
armen van zijne dankbare betrekkingen, terug
te voeren."
1846: 4 September:
Woensdag den 23. September 1846, des voormiddags ten 11 ure, zal in het NIEUWE LOGE

1846: 14 September:
KERMIS
Aan de belanghebbenden wordt door het Bestuur bekend gemaakt, dat er te Vreeswijk dit
jaar geene KERMIS gehouden zal worden.
1846: 26 Oktober:
OPENBARE ERFPACHTING BIJ INZET EN
AFSLAG.
Op Woensdag den 4. November 1846, des namiddags ten twee ure, ten Stadhuize
(Financiekamer) te UTRECHT. Van de ONTVANGST DER TOLREG'1'EN, geheven wordende aan de BARRIéRE, geplaatst op den
Weg aan den aanvang van het dorp VREESWIJK.
Waarvan de konditien en voorwaarden van
VERPACHTING, alsmede het TARIEF der te
ontvangen REGTEN, van heden af aan, dagelijks, uitgezonderd des Zondags, van des
morgens 10 tot des namiddags ten 2 ure, ter
Kamer voorsz., voor de gegadigden zullen
voorliggen. UTRECHT den 16. October 1846.
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