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MET GEMENGDE GEVOELENS... 
 
 
Inleiding 

Wanneer ik dit aan het schrijven ben, is de 
afbraak van een belangwekkend monument in 
Nieuwegein in volle gang. Nog steeds is het 
dus mogelijk dat - zoals destijds de Anna van 
Rijnhuisjes, nadat ze voor de sloop verkocht 
waren - monumenten in Nieuwegein "per 
ongeluk" verdwijnen. Daarom de wat droeve 
titel boven dit jaarstukje. 
 
Nog even terug 

De aanhef van hiervoor slaat natuurlijk op 
de sloop van de boerderij "Vee- en Bouwlust" 
of, zoals ze met weinig gevoel voor de historie 
in officiële plannen genoemd wordt: "Boerderij 
Bos". Het had natuurlijk nooit mogen 
gebeuren, dat een boerderij in perfecte staat 
en met een historie die 500 tot 600 jaar 
teruggaat, niet op de lijst van Rijks-
monumenten staat en dat een advies van de 
Gemeentelijke Monumentencommissie om de 
boerderij te beschermen, zomaar gepasseerd 
wordt. 
 

Gemengde gevoelens dus, omdat dezelfde
`mogelijkheden' ook in 1996 zullen blijven
bestaan. Alleen... na de Anna van Rijn-
huisjes, het Rechthuys, de hekwachters-
woning van De Wiers, de Valom, de witte 
huisjes bij Henkel, enzovoorts, is er niet zo-
veel meer dat `per ongeluk' kan verdwijnen.
Nieuwegein wordt steeds armer aan monu-
menten! 
 

Wat "Vee- en Bouwlust" betreft, is er een 
schrale troost: zelfs de restanten die onze 
archeologische groep met medewerking van 
Florie & Van den Heuvel heeft kunnen ver-
werven, zijn zó bijzonder, dat het Rijksopen-
luchtmuseum in Arnhem meer dan grote
belangstelling heeft! 
 
Wat bracht 1995 ons verder? 

Het voorbije jaar is eigenlijk wat `stille 

tjes' verlopen, zoals uit de volgende regels 
blijkt: 
" 700 jaar stadsrechten van Het Gein is 

alleen in ons museum herdacht; 
wellicht ook door de hete zomermaan 
den nam het museumbezoek af; 
we slaagden er nog niet in om een spon 
sor te vinden voor het "Cronyck de 
Geyn". 

Maar... natuurlijk zijn er vele pluspunten, 
zoals de successen bij lezingen en diaavonden, 
de voortgang bij de inventarisaties van onze 
archieven, het realiseren van depot-ruimte, de 
regelmatige uitgaven van het Cronyck, de
6.500 inzendingen bij de fotospeurtocht van 
jubilerend Cityplaza en de voortgang van het 
archeologisch onderzoek. 

En waar het allemaal door draait: het 
geweldige enthousiasme van alle vrijwilligers in 
de verschillende werkgroepen. 
 

Dat geeft ons tóch het recht om te zeg-
gen, dat 1995 voor de Historische Kring 
Nieuwegein geen slecht jaar is geweest. 
 
Waarheen in 1996? 

In het nieuwe jaar staan we voor weer 
nieuwe opgaven. Het zal een `Alle Hens aan 
Dek' worden voor de verdere uitbouw van 
onze activiteiten in de diverse werkgroepen. 

We zijn nu zover, dat de eerste fase van de 
archiefinventarisatie afgerond is; alles is 
gesorteerd, zodat de beschrijving kan begin-
nen; ruim 450 boeken zijn gecatalogiseerd en 
ze `zitten in de computer'; zo'n 4.000 foto's 
zijn beschreven en in ladenkasten geplaatst en 
de `inbreng' in de computer kan beginnen 
(liefst met een scanning-programma!). Het 
streven is om medio 1996 te kunnen zeggen: 
"Kom kijken, zie hier ons archief!" 

De Archeologische groep is zover, dat er 
een veelheid aan vondsten is om eigen ex-
posities te gaan verzorgen in het museum 
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en voor 1996 staat met name Galecop/boer-
derij "Vee- en Bouwlust" in de planning. 

De groep Publicaties zal nieuwe richtingen 
inslaan en naast het Cronyck, excursies en 
lezingen, met gebruikmaking van onze 
geweldige foto- en prentenverzamelingen 
kijken hoe daarmee exposities in ons museum 
extra impulsen kunnen krijgen. 

In het museum zijn de taken voor het 
realiseren van exposities verdeeld naar de 
gebieden kunst en historie; dat biedt in ieder 
geval nieuwe mogelijkheden voor andere 
mensen en ideeën. 
 

En natuurlijk hoop ik, dat op gemeentelijk 
niveau werkelijk gestalte gegeven kan worden 
aan een beleid van cultuurbehoud, waarvan 
een goed monumentenbeleid één van de 
belangrijkste elementen moet zijn. 

Ik hoop dat het sous-terrein van De Wiers 
niet dezelfde weg gaat als "Vee- en Bouw-
lust"; dat historische boerderijen in Galecop 
behouden blijven; dat de wipwatermolen 
wordt gerestaureerd en herplaatst en dat de 
restauratie van de Oudesluis een aanvang 
neemt. 

Ik hoop dat in Rijnenburg met uiterste 
zorg wordt omgegaan met de geweldige 
omvang van de archeologische monumenten. 
 

Ik hoop daarnaast, dat het onze 
vereniging in 1996 heel goed mag gaan, 
maar op de eerste plaats dank ik iedereen 
voor zijn inzet in 1995 en wens ik u allen 
in uw persoonlijke sfeer een heel gelukkig 
1996 toe. 
 
Piet Daalhuizen, voorzitter. 

 In memoriam Bas Schouten 
 

Op 22 oktober 1995 is Bas Schouten overleden. Hij is 74 jaar geworden. Bas is 
meerdere jaren aan ons "Historisch Museum Warsenhoeck" verbonden geweest als 
rondleider. Hij deed dat samen met zijn vrouw. 

Op de rouwkaart stond de tekst: "Een blijvende leegte is ontstaan na een langdurige 
periode van een gelukkig gezinsleven." Wij kunnen ons dat goed voorstellen; hij was een 
behulpzame, fijne kerel en zeker zijn gezin zal hem missen. 

Ook nadat bij hem een ernstige ziekte was geconstateerd, bleef Bas zo lang mogelijk 
actief bezig met zijn hobby's en op een voor ons aangrijpende manier sprak hij over het feit, 
dat hij niet meer beter kon worden. 

Zo'n man zullen we missen! In de eerste plaats echter wensen wij zijn vrouw en 
kinderen alle sterkte toe om dit verlies te verwerken. 

Dat hij in vrede rusten moge, is onze wens. 
 

Bestuur Historische Kring Nieuwegein. 
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DE BATAU, KASTEEL OF EDELMANSWONING? 

 door René van der Mark 

 
De Batau was ook wel bekend onder de naam Ten Baan of de Baten. Het huis is in 1642 als 
ridderhofstad erkend. De Batau was net als de meeste ridderhofsteden in jutphaas gelegen aan 
de zuidzijde van de jutphase wetering. 
Hoewel in de literatuur wordt vermeld, dat het huis omstreeks 1470 werd gebouwd door een 
lid van de familie Mathenesse, blijken de eerste vermeldingen al uit 1381 te dateren. De Batau 
werd omstreeks 1754 gesloopt; ondanks dit feit bleven nog veel structuren van de Batau tot op de 
huidige dag bewaard. Zo wordt thans het voorterrein van het kasteel gemarkeerd door een 
boerderij die hier in 1791 is gebouwd. Vóór deze boerderij (Nedereindseweg 4031) markeert een 
deel van de gracht de plaats waar het hoofdgebouw heeft gestaan. 

De ridderhofstad De Batau o f Ten Baan, omstreeks 1730. Tekening in oostindische inkt door L.P. 
Serrurier. 

Geschiedenis 
De Batau was evenals Rijnestein een leen

van de heer van Vianen. De geschiedenis gaat
terug tot in 1381, toen Hubert van Ever-
dingen zes morgen land in jutphaas overdroeg
aan jan Bokelz., een lid van de wijdvertakte
familie Van Rijn. In 1394 werd zijn 

neef Bokel van Rijn Willemsz. ermee be-
leend. In 1473 werd de Batau opgedragen 
aan de leenheer, die in genoemd jaar zijn nicht 
Foyse, dochter van Hendrik Malsen en 
gehuwd met Gijsbert van der Donk ermee 
beleent. Het leen werd met twee morgen 
uitgebreid. 
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Waarschijnlijk maakten in die tijd meerdere 

familieleden aanspraak op de Batau. In 1487 
blijkt Bokel, de zoon van genoemde Gijsbert, 
het overgedragen te hebben aan Adriaan van 
Rijn van Jutfaas, een neef van de leenheer, de 
heer van Vianen. Waarschijnlijk drukten op de 
Batau schulden, want het volgende jaar 
bleek het in handen van de wisselaar Daniël 
van der Heide te zijn geraakt. De familie Van 
der Heide bezat het gedurende de gehele 
16de eeuw. In 1510 werd jaspar van 
Everdingen vanwege zijn vrouw Agnes van 
der Heide met de Batau beleend. Genoemde 
jasper vinden we in 1539 als riddermatige 
vermeld in de lijst van ridderhofsteden. In 
1551 was jasper overleden en de broer van 
zijn vrouw Andries van der Heide, een 
Utrechts burger, werd met de Batau beleend. 
In genoemde leenakte lezen we voor het eerst 
de naam de Batouwe voor het huis; toch mag 
aangenomen worden, dat het huis ouder 
was. Genoemde Agnes overleed in 1554 en 
haar broer werd ermee beleend. 

In 1586 blijkt Willem Gerardsz. van 
Schalkwijk eigenaar te zijn. In 1615 ziet men 
zijn zoon Filips Willemz. van Schalkwijk als 
eigenaar optreden. In 1644 deden Herman 
Valckenaer en Frederik van Renesse van 
Malle een verzoek tot erkenning van de 
Batau tot ridderhofstad. Dit geschiedde ten 
behoeve van Jasper van Everdingen, mogelijk 
een kleinzoon van de hiervoor genoemde 
Jasper.' Dit verzoek werd ingewilligd op 9 
april 1644.3 

Voor de periode 1644 en 1685 zijn in de 
repertoria van de leenkamers van Vianen geen 
beleningen bekend van de Batau. Volgens 
Rientjes is het huis in 1671 in bezit gekomen 
van leden van de Hollandse adellijke familie 
van Mathenesse: Florentia en Maria van 
Mathenesse. De echtgenote van Florentina, 
jan van Hardebroek heer van Mathenesse die 
op 11 februari 1685 met het huis was beleend, 
is de eerste naam die we weer tegen komen.4
Uit deze belening blijkt, dat jan van 
Hardenberg het huis verkreeg door de dood 
van Margretta Valckenaar, 

vrouwe van Bafquart. Zij had het huis reeds 
geërfd van haar man Hendrik van Valckenaar. 
Op grond van dit gegeven is een vermelding 
van een telg van de familie op de Batau vóór 
1685 onwaarschijnlijk. 

Op 6 september 1688 wordt de Batau 
verkocht aan Gerard van Rhenen en op 25 
april wordt Corrina van Rhenen met het huis 
beleend. Nadat deze Gerard van Rhenen 
door de stadhouder van de leenhoven van 
Vianen officieel werd beleend met de ridder-
hofstad, horen we tot 1729 niets meer over de 
Batau. In 1729 verkoopt Hendrikus Gerardus 
Staats (de kleinzoon van Gerard van Rhenen), 
de ridderhofstad de Batau aan Christoffel, 
baron Wamboldts van Umstadt. Deze bezat 
het huis tot 1754, waarna het huis overging 
op Frederik Spindeler. Na diens overlijden 
wordt zijn zoon jan Spindeler met de Batau 
beleend. 

Op 4 mei 1763 komt de Batau door over-
lijden van Jan Spindeler in handen van mr. 
Johannes Swellengrebel. Deze Johannes 
Swellengrebbel liet het huis waarschijnlijk 
slopen, waarna er een eind aan de geschie-
denis van het huis komt. De laatste belening die 
we tegen komen in de repertoria op de 
leenregisters van Vianen' is die van Evert Pauw
op 11 juni 1787. Deze kocht de Batau na 
afschaffing van het leenstelsel in 1798. Evert 
Pauw is tevens degene die in 1791 de huidige 
boerderij "Huize De Batau" liet bouwen.' 
 
Het huis 

Hoe de Batau er in de 15de en in de eerste 
helft van de 16de eeuw uit heeft gezien, is niet 
duidelijk. In de leenakte van 1551 is sprake 
van een hofstede en het huis daarop, dat 
verbrand en afgebroken is, genaamd Batouw, 
met singel en gracht. Genoemde singel en 
gracht is nog te herkennen op de kaart van het 
kapittel van Oud-Munster van Van Stralen uit 
1626.' We zien hierop een omgracht eiland met 
langs de zijde van de Jutphasedijk en aan de 
westzijde een singel. Op deze tekening zien we 
een torenachtig bouwwerk met een zadeldak. 
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Deze woontoren is gelegen op een ei-

landje ten zuiden van de Juphasewetering. 
Achter de toren stond een vrij grote boerderij. 
Iets duidelijker dan de tekening van Van 
Stralen is de vogelvluchttekening die deze 
maakte voor het kapittel van St.-Marie. Veel 
meer dan een eenvoudig woontorentje zal het 
niet zijn geweest. 

Een anonieme 18de eeuwse tekening van 
L.P. Serrurier8 mag naar het rijk der fabelen 
worden verwezen. Deze tekening geeft ons een 
geheel ander beeld van het kasteel. Op deze 
tekening zien we een vrij groot kasteelachtig 
gebouw. Dit gebouw bestond uit een drietal 
trapgevels en een zware halfronde toren en was 
gelegen in een gracht. Het gebouw was 
toegankelijk via een houten brug, die via een 
stenen poortgebouwtje toegang gaf tot het 
voorterrein. 

Op basis van deze twee tekeningen is het 
uiterst moeilijk een beschrijving te geven van de 
ontwikkeling van het kasteel. Wel kunnen we 
aannemen, dat de situatie die de kaart van Van 
Stralen weergeeft overeen moet komen met 
de situatie van na 1551. Om in deze van een 
woontoren te spreken, lijkt mij riskant 
aangezien de stichting van woontorens na de 
15e eeuw erg ongebruikelijk zou zijn.' Het 
woontorenachtige gebouwtje dat Van Stralen 
weergeeft in zijn vogelvluchttekening zou daar 
ook te klein voor zijn. Het bouwsel dat Van 
Stralen weergeeft, zal niet meer dan een 
omgrachte stenenkamer zijn geweest. Deze 
stenenkamer zou meer als statussymbool 
hebben gefungeerd dan als een verdedigbaar 
kasteel, ook wel "moated site" genaamd. 

Wat er na 1626 gebeurt met de Batau is 
niet te achterhalen. Het is moeilijk een voor-
stelling te maken van het huis, aangezien er 
alleen een fantasietekening uit 1730 is. 

Archeologisch onderzoek op het terrein 
zou inzake de vorm en de ontwikkeling meer 
klaarheid kunnen verschaffen. Hierbij denk ik 
niet direct aan opgraven; een onderzoek door 
middel van bodemweerstandsmeting zou ook 
meer inzicht in de bouwontwikkeling van de 
Batau kunnen geven. 

Luchtfoto van het voormalige complex. De gracht 
is gedeeltelijk gedempt. De 18deeeuwse dwarshuis 
boerderij staat blijkbaar op dezelfde plaats als aan 
het eind van de 1 7de eeuw. 

De huidige situatie 
Bij de sloop van de Batau zijn gelukkig niet 

alle sporen van de Batau uitgewist. Zo draagt 
de boerderij, die Evert Pauw liet bouwen, nog 
steeds de naam "Huize De Batau". Daarnaast 
kan men op het terrein van de boerderij nog 
verschillende sporen aantreffen, die aan de 
voormalige ridderhofstad herinneren. 

Zo treft men vanaf de Nedereindseweg nog 
een restant van de voormalige oprijlaan aan. 
Deze liep vroeger vanaf de Nedereindseweg 
naar de Randijk toe. Hiervan zijn de eerste 100 
meter vanaf de Nedereindseweg nog te zien. 

Naast de oprijlaan kan men vanaf de 
Nedereindseweg nog een deel van de gracht en 
het eiland waarop het kasteel stond, waar-
nemen. Met name het oostelijk deel van de 
gracht van het kasteel geeft nog een goed 
beeld van de oorspronkelijke gracht die rond 
het kasteel heeft gelegen. Dit stuk gracht heeft 
een lengte van 10 meter en een breedte van ca. 
6 meter. 

De oppervlakte van het eilandje van het 
kasteel is helaas niet bekend. Dit omdat het 
zuidelijke en westelijke deel van de gracht in 
de jaren '60 zijn gedempt. 
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Op de topografische kaart uit 1957 is het 

eilandje van de Batau nog wel te zien. De 
oppervlakte van het eilandje zou dan 5 bij 4,5 
meter zijn geweest. Dit zou ongeveer de 
ruimte zijn geweest, waarop de bescheiden
woontoren heeft gestaan, die Van Stralen op 
zijn kaart weergeeft. Men mag redelijkerwijs
aannemen, dat de fundamenten van het huis 
deels nog aanwezig zijn. 

De huidige boerderij "Huize De Batau" 
markeert de plaats van het voorterrein van 
het kasteel. Op de kaart van Van Stralen 
staat op deze plaats ook al een boerderij.
Mogelijk is de huidige boerderij die in 1791 is 
gebouwd, gebouwd op de resten van de 
boerderij die Van Stralen weergeeft. Reintjes 
veronderstelt echter, dat de huidige boerderij 
is gebouwd op de plaats van het poort-
gebouw."' 

We moeten deze veronderstelling echter
van de hand wijzen, omdat Reintjes zich 
waarschijnlijk heeft gebaseerd op de weinig 
betrouwbare tekening van Serrurier. Wel kan 
gesteld worden, dat het voorterrein ten zuiden 
van het kasteel lag. Dit voorterrein zou dan 
een agrarische- en een woonfunctie hebben 
gehad. Deze indeling van het terrein is thans 
nog waar te nemen. 

Ook één van de stenen die de toegang tot 
het terrein van de boerderij aangeeft, doet 

vermoedelijk aan het kasteel herinneren. Het 
betreft hier een fragment van een zandstenen 
fries uit ca. 1690 met beslagwerk. Helaas kon 
de huidige bewoner mij niet vertellen wat de 
exacte herkomst van dit bouwfragment is. 
Maar er zou kunnen worden aangenomen, 
dat dit bouwdeel bij het schouwen van de 
sloten rond de boerderij tevoorschijn is 
gekomen. 

De resten van de ridderhofstad de Batau 
zijn thans opgenomen in de tuinaanleg rond de 
boerderij. Het is niet te verwachten dat deze 
situatie zich snel zal wijzigen. Het is te hopen, 
dat de resten die nog over zijn van de Batau 
in de toekomst ook nog behouden zullen 
blijven. Zo blijft de herinnering aan het 
kastelenrijke verleden van Nieuwegein levend. 
Daarnaast biedt het behoud van deze resten 
ons in de toekomst nog de mogelijkheid om 
onderzoek te doen naar dit kasteel. 
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Schets van de Batau rond 1536 naar een af-
beelding op de kaart van het kapittel van 
Oud-Munster. 
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VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR EEN VRIJWEL ONBEKEND 
PIJPENMERK 

door Cor van der Kooij 

Een jaar of tien geleden verzamelde ik in 
het voormalige jutphaas op een akker, die 
voor de aanleg van een plantsoen moest 
worden omgeploegd, ca. 600 pijpekoppen. 
Het merendeel hiervan bleek afkomstig 
uit de 17e eeuw. Op dezelfde akker trof ik 
ook een aantal benen knopen, resten van 
wijnroemers, enkele duiten en pijpaarden 
haarkrullers. Verder lagen op dit landje 
opvallend veel versierde pijpestelen. De voor 
mij, achteraf, meest belangwekkende vondst 
was een viertal pijpekoppen met vrijwel on-
bekend hielmerk, bestaande uit drie ruiten 
met daartussen een golflijn (zie on-
derstaande afbeelding). 

W. Krommenhoek en A. Vrijs en wel op pag. 
61 (M 370). Hij herinnerde zich met vrij grote 
zekerheid een exemplaar van deze pijpekop in 
de omgeving van Utrecht te hebben gevonden 
en het toen voor voornoemde publicatie 
beschikbaar te hebben gesteld. 

De door mij gevonden exemplaren zijn 
vrijwel identiek en hebben een trechtervormige 
kop (zie onderstaande afbeelding). 

    

Enige verdere gegevens 
Als datering kan worden uitgegaan van de 

periode 1700-1725. De hoogte van de 
pijpekop is 39,2 mm, de breedte 19 mm en de 
diameter van de opening 15,2 mm. Uitgaande 
van de meetformule van Friederich H x B x 
O(misschien niet geheel betrouwbaar) kom ik 
uit op het produkt 11320, dat voor 
trechtervormige pijpekoppen een jaartal 
oplevert van ca. 1715. 

Volgens de heer Smiesing lijkt het hiel-
merk van de drie ruiten met golflijn nog het 
meest op het gemeentewapen van Harmelen, 
dat er als volgt uitziet: 

Bij een bezoek aan het pijpenkabinet in 
Leiden (ca. 6 jaar geleden) toonde ook de heer 
Duco belangstelling voor dit merk, dat volgens 
hem niet in zijn collectie voorkwam. Onlangs nam 
ik voor het determineren van een aantal andere 
pijpenvondsten in Jutphaas (te voorschijn 
gekomen bijeen archeologisch onderzoek rond een 
zeer oude boerderij langs de Galecopperdijk) 
contact op met de heer Smiesing. Daarbij kwam 
het bovengenoemde pijpenmerk opnieuw ter spra-
ke. De heer Smiesing wees mij erop, dat dit merk 
wel voorkomt in het boek "Drie eeuwen 
Nederlandse kleipijpen in foto's" van 
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schappen. De archieven van de polders en 
waterschappen die rond 1700 tot de ge-
meente Harmelen behoorden (Gerverscop, 
Breudijk, Indijk, Haanwijk enz.), waren vol-
gens de hem beschikbare gegevens weer on-
dergebracht in het streekarchief van Zuid-
West-Utrecht en ter inzage beschikbaar op 
het stadskantoor te Woerden. Je zou er moe-
deloos van worden! 
 

Enkele dagen later ondernam ik de reis 
naar Woerden om daar verder onderzoek te 
doen. Toen ik lopend vanaf het station 
archiefwaarts ging, kwam ik toevallig langs 
het stadsmuseum van Woerden en dacht: 
Waarom daar niet eens naar binnen gestapt? 
En tot mijn grote verrassing - een mens moet 
toch ook eens geluk hebben - stond ik enkele 
passen voorbij de toegangsdeur van het 
museum ineens oog in oog met de levens-
grote afbeelding van het hielmerk `de drie 
ruiten met golflijn' in combinatie met het 
oude stadswapen van Woerden en het wa-
pen van de stadhouder Maurits (ook niet 
onbekend in de pijpelogie door de spreuk: 
"Hony soyt quy mael y pence" ("Schande 
over hem, die er kwaad van denkt"; afbeel-
ding zie volgende pagina). 

De begeleidende tekst van het museum bij 
de uit steen gehouwen wapens vermeldde, dat 
het linkerwapen (de drie ruiten met golflijn) 
omstreeks 1700 als het officiële wapen voor 
het Grootwaterschap Woerden gold. De 
drie ruiten met daartussen de dwarsbalk met 
kleine ruitjes was omstreeks 1700 het 
stadswapen van Woerden. Vermoedelijk zijn 
deze drie wapens als gevelstenen in de poort 
van Utrecht (één van de toegangspoorten van 
Woerden) ingemetseld geweest en na de af-
braak van deze poort in 1777 bewaard ge-
bleven. 
 

Met deze wetenschap `gewapend', wij-
zigde ik het doel van mijn onderzoek. Ik 
moest gewoon in de archiefbestanden van 
Woerden gaan zoeken en dan met name in 
die van de omliggende polders en water-
schappen. Mogelijk zou daar een verwijzing 

Ik besloot op onderzoek uit te gaan en 
nam contact op met het gemeentearchief in 
Harmelen. De bedoeling was om na te gaan
of in het begin van de 18e eeuw mogelijk
een pijpenmaker in Harmelen zijn ambacht
heeft uitgeoefend. 

De archiefmedewerker in Harmelen liet 
mij echter weten, dat het oude archief-
bestand van het kerspel Harmelen (1599-
1870) enkele jaren tevoren in zijn geheel was 
overgedragen aan het Rijksarchief Utrecht. 

Uit telefonisch contact met Utrecht werd 
mij duidelijk, dat de betreffende stukken 
i.v.m. de verbouwing van het pand aan de 
Alexander Numankade waren overgebracht
naar het gemeentearchief van Den Haag. 

Dus toog ik naar Den Haag om het oude
archief van het kerspel Harmelen daar te
raadplegen. Het bleek echter, dat dit archief-
bestand slechts uit enkele stukken bestond,
die mij niets wijzer maakten. 

Ik weid met opzet uit over al deze door-
verwijzingen om aan te geven hoe omslachtig 
archiefonderzoek kan zijn. De ambtenaar die 
mij in Den Haag te woord stond, was echter 
zeer behulpzaam. Toen ik hem over het doel
van mijn nasporingen inlichtte, bleek hij zelf
een enthousiast verzamelaar van kleipijpen te
zijn. Hij legde mij uit, dat ik onderscheid
moest maken tussen de archieven van het 
kerspel Harmelen en de daaromheen
liggende polders en water 
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Wapens uit stadsmuseum Woerden. Links: Groot Waterschap Woerden; midden: wapen Prins 
Maurits; rechts: stadswapen Woerden 1700. 

zijn te vinden naar een pijpenmaker of pij-
penfabriekje. 
 

Op het stadskantoor te Woerden werd ik
opnieuw hulpvaardig ter zijde gestaan. Mijn
eerste activiviteit was het doorlopen van een
enorme kaartenbak met ca. 2000 namen en
trefwoorden i.v.m. de vroegere stadsbewoners
(periode 1650-1830). 

Ik had mijn hoop erop gevestigd dat bij
de beroepen, die voor een deel achter de
namen stonden, een pijpenmaker zou worden
vermeld. Anderzijds zou het interessant zijn
namen te noteren van personen die aan het
begin van de 18e eeuw uit Gouda naar
Woerden waren verhuisd. 

De eerste mogelijkheid leverde niets op;
de tweede mogelijkheid slechts één naam: Jan
Ariëntz Korver, in 1699 van Gouda naar
Woerden verhuisd. De naam Korver brengt
mij -op het boek `De Gecroonde Roos' van J.
van der Meulen, waar op pag. 55 vier
'Korvers' als pijpenmaker staan vermeld. Dit
kan een mogelijkheid zijn voor verder on-
derzoek. 

De dienstdoende ambtenaar op het archief
te Woerden attendeerde mij nog op een aantal
gildebrieven uit de 17e eeuw, waaronder met
name het gilde van steen- en pannenbakkers;
een beroep dat in het toenmalige Woerden in
liefst 16 bedrijfjes werd uitgeoefend. Op het
stadsmuseum meende 

men met zekerheid te weten, dat in vroegere
eeuwen ook een pottenbakkerij in Woerden
heeft gestaan. 

Verder kunnen de staten van opbrengsten
van de 20e en 40e penning, de kohierlijsten
van geïnde belastingen met name van de
waterschappen, worden bestudeerd, want
hierbij worden vaak de beroepen vermeld.
Ook de rekeningen van het Grootwaterschap
Woerden bieden nog aanknopingspunten.
Kortom, ik ben van plan nog het nodige uit
te zoeken en dat in een volgend verslag vast
te leggen. 
 

Geheel los van dit relaas kan ik niet na-
laten te vermelden, dat archiefonderzoek
zeker geen saaie bezigheid is. Veel boeiender
dan ik zelf eerst had gedacht. Het is ver-
makelijk om in de oude kaartenbak van
Woerdenaren uit de 17e en 18e eeuw per-
soonsaanduidingen tegen te komen - een deel
van de bevolking had toen nog geen officiële
achternaam - als `Gekke Kee', `Kobus de
Vloekerd', `Jan de Sjacheraar', enz. 

En dat het leven hard was in die tijd moge
blijken uit de sancties die werden toegepast op
niet-betalende gildeleden en belasting-
plichtigen. Het was niet ongebruikelijk dat
bij dergelijke wanbetalers de voordeur uit de
scharnieren werd gelicht en tot nader order
op het stadhuis in bewaring gehouden. 
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Kortom, waar leden van de vereniging 

kunnen laten zien aan anderen waarop hun 
aandacht zich speciaal richt. Waar ze ook met 
anderen in contact kunnen komen die 
misschien dezelfde interesses hebben. Waar 
mogelijkheden ontstaan om een verzameling 
uit te breiden en waar ook nieuwe ideeën 
geboren kunnen worden. 

Het vraagt nogal wat voorbereiding, ook 
al omdat we ruim te voren moeten weten 
hoeveel belangstelling er is en waarmee men 
wil komen. 

Als u in principe mee wilt doen, neem 
dan contact op met de werkgroep Publi-
caties, Otto Pijpker (tel. 6031637) of Piet 
Daalhuizen (tel. 6038633). 
 
 
Archivalia 

Op een veiling in Zutphen is door de 
Kring aangekocht een akte uit 1798 met be-
trekking tot de verkoop van een stuk grond in 
Vreeswijk aan de Ringkade, 8 morgen groot, 
aan de weduwe J.H. Mosch. 
 
 
Nieuwe boeken 

In november j.l. is van de hand van dr. A. 
van Hulzen een boekje verschenen over 
Hoograven, een gebied dat destijds toebe-
hoorde aan de gemeente jutphaas. Het boek is 
getiteld "Het Schrale End, langs de Vaartse Rijn 
van het Ledig Erf naar Jutphaas" en is 
verlucht met vele foto's. De winkelprijs is fl. 
17,50. Het boek is verkrijgbaar via de 
plaatselijke boekhandel en in het buurthuis 
Ravelijn in Hoograven. 

  

VAN DE REDACTIE 

Nieuwe leden 
H. Manschot, Frederiksoord 19, Nieuwe-
gein. 
J. Wouda, Nypelsplantsoen 355, Nieuwegein.
K. Nieuwenhuizen, Melissegaarde 31, 
Nieuwegein. 

W. Rosenberg, Herenstraat 65, Nieuwegein. 
 
 
Bibliotheek 

Geschonken door mevr. W. Vendrig-Veld-
huizen een boek getiteld "In Vuur en Vlam".
Geschiedenis van de Brandbestrijding, door
G.J. Verburg, januari 1967. 
 
 
De dag van uw expositie 

Er wordt aan gedacht om op 1 en 2 sep-
tember 1996 in ons museum "Warsen-
hoeck" een dag te organiseren voor de leden
van de Historische Kring Nieuwegein, waar zij
hun bijzondere verzameling van wat-dan-ook
kunnen exposeren. De Kring stelt kramen
beschikbaar en u exposeert uw prenten- of
kaartenverzameling of historische boeken of
oude munten, archeologische vondsten,
historisch speelgoed, oude gereedschappen,
enzovoorts! 

Otto Pijpker
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DE SCHUTSLUIS IN DE NEDEREINDSE WETERING  
Een stukje geschiedenis over `t Sluisje 

Door J. van Egdom en J. Dommerholt 

verzamelde en dan weer verkocht. 
Ik verklaar verders dat bij en benevens het

voornoemde vrouwenhuis aan de westzijde
heeft gelegen: een Dam of Overtoom.' Die
naar mijn onthouden plus-minus drieëndertig
jaren door ordre van de Ge-erfden' werd
afgebroken als wanneer daar benevens in de
wetering westwaards werd gemaakt: een
gemetselde sluis,' op last van de Ge-erfden
van de Lange Vliet. Bij het maken of leggen
van die sluis werd het voornoemde
vrouwenhuis gesloopt, op last van `t Gerecht
van jutphaas of van de Ge-erfden werd af-
gebroken. En mij, attestante met mijn man
zaliger en kinderen werd een andere woning
gegund en gegeven bij de kerk van Jutphaas. 

Voor reden van de wetenschap geef ik
ook op, dat ik niet alle twee jaren, als boven
gezegd, met mijn man in het voorschreven
huis heb gewoond en vrije inwoning en
gebruik van het erf heb gehad, uitgenomen dat
mijn man gehouden bleef, een dorps-
dwarsstraatje, lopende door de dijk schoon en
klaar te houden. Maar ook dat ten tijde als het
voorschreven huysgen door ordre als voren
werd afgebroken, ik attestante was gelegen in
het kraembedde van mijnen zoon Matthijs.
Welke zoon ten dien tijde oud was anderhalve
week. En dat mijn voorschreven man zaliger,
ter oorzake van de inwoninge van het
voornoemde huysgen, in de wandeling is
genoemd geworden: "Gerrit int Huysgen".

Met presentatie van deze mijne attestatie
des verzocht zijnde tot alle tijden nader ge-
stand te doen. En bij Ede te sterken, `t Oor-
konde bij mij ondertekend, op de 10 July
1683. 
Dit merck X gesteld bij Magdalena Hendrickx,
voorschreven. Ons present Flip van 
Oudewater,1683 Jan Dircksz. Schiilenborh. 

`t Sluisje is in het midden van de 17e eeuw 
gebouwd volgens een verklaring van een 
oude jutphase vrouw, gedaan voor het 
Gerecht van het Nedereind van Jutphaas 
op 10 juli 1683.  
 
 
I. De attestatie1 

Ik ondergetekende Magdalena Hen-
drickx, laatst weduwe van Gerrit Matthijs 
Weyers, wonende in het Nedereind van 
Jutphaas, oud 78 jaar verklare bij deze ten 
verzoeke van de gezamelijke erfgenamen van 
Peter Cornelisz. Bosch en Eva (Aafje) van 
Royen in leven echtlieden en gewoond heb-
bende in de brouwerije staande in jutphaas 
aan de Rijn, alwaar zij brouwersneringe de-
den.2 Ik, attestante was geacht te worden dat
ik met mijn man zaliger door gunst van `t 
Gerecht van `t Nedereind van Jutphaas,' voor 
de tijd van twee jaren mochten wonen in een 
huis vanouds genaamd `t Vrouwenhuis' 
zonder daarvoor huur te betalen. Dit huis van 
`t Gerecht, stond destijds in Jutphaas aan de 
kant van de wetering, op de dijk, bij het huis 
"daer de Swaen" uythanght tegenwoordig
bewoond bij Philibert van Ravesway, 
tegenover de brouwerij. 

Het huis was in de lengte net zo lang als de 
breedte van de gevel van de brouwerij aan de 
westzijde en strekte zich in oostwaardse 
richting uit tot recht tegenover de putpoel4 van 
de brouwerij of tot daar waar het opgehangen
bord' buiten tussen de beide gevels tegen de 
muur neerhing. Behalve dat `t Gerecht, ons 
boven de vrije inwoning had toegestaan, 
mochten wij ook vrij gebruik maken van het 
erf dat langs de wetering was gelegen. Dit erf
lag in `t oosten tot aan de kolk' of Rijndijk. 
Mijn man had aldaar toen laten maken een
loodsje met daarnaast een mestvaalt waar hij
asdrek en ander vuilnis 
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Het sluisje in het begin van deze eeuw. Links café de Zwaan. In het midden het brandspuithuisje 
(gesloopt in 1928). 

De voorgeschiedenis van `t Sluisje 
Tot de oudste instellingen van ons land 

behoren de waterschappen. Het waterschap
waaronder het Nedereind van jutphaas van-
ouds ressorteerde, was het waterschap Hey-
cop, de Lange Vliet genaamd. De Neder-
eindse wetering, weg en dijk maakten hier een 
deel van uit. In een oorkonde uit 1385 wordt 
hierover reeds gesproken: waarbij bisschop 
Floris van Wevelinchoven de ingelanden10 van 
jutphaas beneden de Rijn, Galecop, Raven, 
Rosweide, Papendorp en Heycop het recht 
verleent om de Lange Vliet te graven, enz. In 
het kort gezegd loopt de Lange Vliet van de 
Nedereindseweg tot in de polders bij 
Breukelen. Deze lange watergang is gegraven 
om de bovengenoemde polders, die te laag 
liggen om op de IJssel uit te kunnen wateren,
te verlossen van hun overtollig water. 

Het bestuur van het waterschap bestond 
uit een aantal bestuursleden. Een vaste norm 

daarvoor bestond er vanouds niet, maar was 
afhankelijk van de taak en de grootte van het 
waterschap en het aantal ingelanden. Die werd 
bij het Bijzonder reglement voor het 
waterschap nader vastgesteld. Voor de functie 
van voorzitter komen we naast de simpele 
aanduiding voorzitter, verschillende 
benamingen tegen zoals dijkgraaf, water-
graaf, weigraaf, schout. 

Ze waren - in vorige eeuwen - meestal van 
adellijke afkomst. De andere bestuursleden 
heetten: hoogheemraden, heemraden of 
gewoon leden.11 De leden van het waterschap 
Heycop genaamd de Lange Vliet begonnen in 
augustus 1646 met de besprekingen over het 
leggen van een verlaat in het Nedereind van 
jutphaas. 
 

IL Op 7 augustus 1646 begon men volgens 
een extract uit de resoluties van de Geerfden 
van de Lange Vliet,12 te vergaderen over de 
goedkeuring der artikelen over het 
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leggen van een Verlaat13 in plaats van een 
dam, in het Nedereind van jutphaas. Het 
verlaat zal gelegd worden tot hun kosten. 
Het zal zolang moeten zijn dat een turf-
schouw14 er behoorlijk in kan liggen ter
lengte van omtrent vijftig voeten15 en in de 
breedte naar evenredigheid. Door de Ge-erfden 
van de Lange Vliet zal een opzichter ten hun 
kosten worden aangesteld om `t verlaat dicht 
te houden. Wanneer het water hoog is en zij 
daardoor schade lijden, zal het verlaat een 
weinig geopend worden en is het nodig ook 
voor een tijd gesloten te blijven. De opzichter 
zal zich gedragen naar de instructie hem door 
de Geërfden van de Lange Vliet te geven. 

III. Op 12 april 1647 bleek uit een ander 
besluit van de Geërfden dat men het reeds 
genoemde vrouwenhuis had afgebroken en 
begonnen was met maken van de schoeiingen 
in kwestie.16 

IV Op 14 maart 1649 kwam er een
schriftelijke "ordre" met bijbehorende lijst
van het genoemde waterschap waarnaar de 
sluiswachter van de sluis, gelegen in het 
Nedereind van jutphaas, zich zal hebben te 
reguleren. 
1. Op de sluis en de deuren getrouw te

passen en vooral oppassen, dat geen stro of 
vuiligheid tussen de deuren komt, op 
straf van voor de eerste maal te ver-
beuren 12 stuivers, voor de tweede maal 
18 stuivers, voor de derde maal 24 stui-
vers, daarboven zwaardere correcties. 

2. Hij zal `t verlaat zo min mogelijk openen. 
3. Het schutten zal hij - of door iemand van 

zijn huisgezin dit verstaande - waarnemen.
4. Van ieder schuitje van de huisluiden17

hebben vier penningen, van alle jutphase 
vrachtschuiten, turfschouwen en alle 
andere schuitjes iedere reis acht pennin-
gen, mitsgaders van iedere Rijnschuit, 
een stuiver. 

5. Geen schuiten zullen in de sluis tussen de 
beide deuren blijven liggen.  

6. Niemand zal een schuit tussen de ste- 

nen brug en de Rijndijk en de bovenste 
sluisdeuren mogen leggen of zij moeten 
laden of lossen, op de boete van 8 stui-
vers. 

 
Voor extract conform, de Secretaris-pen-
ningmeester, 
Fr.H. de Pesters. 
 

V. Op 7 augustus 1649 stuurde de 
heemraad van het waterschap, de heer 
Cornelis Ravesway, aan de heer Fr. Pesters, 
secretaris-penningmeester, een kwitantie 
wegens de gemaakte kosten van het schut-
sluisje of verlaat. En daarmee was de dam, in 
een verlaat veranderd, een voldongen feit. 

Het is opmerkelijk dat de verklaring van 
de bejaarde jutphase vrouw Magdalena 
Hendrickx, oud 78 jaar, gedaan voor `t Ge-
recht van `t Nedereind van jutphaas, waarbij 
zij verklaarde "dat na haar onthouden 
ongeveer 33 jaar geleden op die bewuste plek 
werd gemaakt: een gemetselde sluis, op last 
van het genoemde waterschap, op ware his-
torische feiten berustte. Zij toonde daarmee 
aan, dat zij nog over een uitstekend geheugen 
beschikte, op die hoge leeftijd. 
 

VI. Het onderhoud van het sluisje met de 
daarbij behorende schoeiingen. Anno 1669
werd over deze kwestie door Peter Cornelisz, 
brouwer, eigenaar van de brouwerije en het 
huis "De Swaen" en de 4 cameren, gelegen aan 
de Nedereindse zandweg, die leidt naar de 
Meerndijk vragen gesteld, aan de heer van 
jutphaas, schout en heemraden. 
 

VI. "Waarop de Geërfden en landgenoten 
van het Nedereind van jutphaas naar 
voorgaande convocatie in het kleine Kapit-
telhuis van de Dom te Utrecht vergaderd 
zijnde hebben goed gevonden te autoriseren18

de schout en de heemraden om een 
beslechte19 te doen maken waarna men de 
schoeiingen tegenover de brouwer Bosch zal 
doen reparen om reden dat dezelfde daar 
ook camers heeft om te verhuren en hij zelfs 
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recht van `t Nedereind behoort aanbesteed te 
worden, uit reden om van "opspraak" 
bevrijd te zijn,23 verminderd nochtans het 
recht van de heemraden tot de schouw.24 

En eindelijk dat de onkosten van het 
maken van de schoeiingen onder dezelfden 
omgeslagen worden, zoals het behoort te zijn, 
n.l. twee delen tot last van de eigenaar en een 
deel tot last van de gebruiker, gelijk ook zo is 
geschied met de reparatie van het sluisje, voor 
deze. 
 
Actum, de 18 January 1670. 
F. van Ravesway, Anthonius Jansz. G. de 
Woerden. 
Dit merck X gesteld bij Thomas van Dyck. 
Dit merck XX gesteld bij Claes Gysbertsz. 
 

Op de 8e juni1696 werd het Sluisje uit-
gediept volgens het besteck of conditie 
waarna de heren Ge-erfdens van het Neder- 

geen tijd heeft om de schoeiingen te onder-
houden, gezien zijn andere drukke bezigheden, 
daarom het werk maar aan te besteden. 
Actum, de 14 October 1669. 
 

VII. Waarop de schout en de onder-
staande heemraden involge van de boven-
staande autorisatie hebben doen maken een
besteck,20 dienende voor een rapport aan de 
heren Geërfden van `t Nedereind voorschre-
ven. 
 

Dit rapport luidde aldus: "Eerstelijk dat 
de schoeiing van het land behorende aan de 
heren van het Duitse Huis,'' aan de noordzijde 
van de kolk door de voornoemde heren 
gemaakt en onderhouden moet worden of 
diegenen die hier van land in pacht hebben. 

Ten tweede de schoeiing aan de zuidzijde 
van de kolk 22 met communicatie van `t Ge- 

Gezicht op het sluisje vanaf de Nedereindse weg omstreeks 1950. 
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nende in het huis aan de brug, eigendom van 
de Domijnenlants van Utrecht, bekend ge-
maakt deze resolutie en hem aangezegd, de 
sluis voortaan met een slot gesloten te houden 
en niet te openen als `s Vrijdags en Za-
terdags, en dat de heer van jutphaas als 
ambachtsheer bij nalatigheid hiervan een 
andere sluiswachter zal aanstellen. 
 

Extract uit de resolutie van de Wel. Ed. 
heren Watergraaf en de Hoogheemraden van 
de Lange Vliet, op de 15 December 1724. 
 

De Wel. Ed. heren watergraaf en de hoge-
heemraden van de Lange Vliet, collegiaal 
vergaderd zijnde, hebben doen weten aan 
Phillippus van de Posch, hare ed. molenaar, 
dat hij niettegenstaande, in het verleden jaar 
tot nog toe met goed succes hare cd. polder 
door het malen is droog gehouden. Maar dat 
zij nu bevonden hebben, dat door het gedurig 
schutten in de sluizen van jutphaas en 
onnodig inlaten van water door dezelfde 
sluizen, dagelijks zoveel water in de polder 
komt, als een molen in staat is, om uit te 
kunnen malen. 

Gelijk ook dat enige kwaadaardige en 
booszoekende mensen de gruppels,2

5 die-
nende tot het afvoer van het water na de 
sloten toe, doen toedammen, waardoor de-
zelfde landen dras raken. De molens raken 
daardoor buitenstaats om de landen droog te 
houden en verzoeken derhalve dat daarin mag 
worden voorzien, waarop de afgevaardigden 
van de heren hebben goedgevonden en 
besloten, dat de schout van jutphaas zal 
worden bevolen, bij deze de sluizen van 
Jutphaas, niet anders als noodzakelijk te 
openen en zorg te dragen dat door dezelfden 
geen water wordt ingelaten. Op poene dat in 
geval van overtreding van dit gebod, de 
voornoemde sluizen, alle doen sluiten. Idem 
dat aan de respectivelijke schouten zal worden 
gelast dat zijlieden in hare gerechten een goede 
opzichter zullen doen aanstellen. Zodat de 
gruppels dienende tot afvoer van het water in 
de sloten en vervolgens na de molenvlieten 
niet opgestopt zullen worden en het 

eind van jutphaas willen aan besteden het 
leggen van een suffisante dam boven de sluis. 

In de eerste zal de aannemer de dam 
moeten leggen ten minste zes voeten boven de 
hoofdingen of muurwerk, zodanig dat de sluis 
zal kunnen drooggemalen worden. De schade 
die de schoeiingen, ten wederzijde, zoude 
mogen komen te lijden, zal de aannemer 
wederom gehouden zijn te repareren, en die 
wederom in de staat stellen daarin die voor `t 
aannemen van de dam geweest zijn. De 
aannemer zal de dam tot zijn kosten wederom 
moeten opnemen, en de modder of bagger 
niet mogen laten lopen maar die gehouden 
zijn uit te beugelen, op de diepte als de 
wetering voor het leggen van de dam gehad 
heeft, enz. 
 

Ingezet bij Jelis Otterspoor op veertien 
gulden. De voorschreven dam is nader bij 
Jelis Otterspoor aangenomen een gulden 
minder, en zulks om dertien gulden. 
 
Borge: Anthony Aertsz. van Cleeft. 
(en voor de aannemers twee vadem bier). 
 

We besluiten dit relaas met een resolutie 
en aanschrijving van de heren Ge-erfden van 
de Lange Vliet, aangaande de sluis in Jut-
phaas, uit de 18e eeuw. 

Op de 14 December 1724 werd aan 
Cornelis van Kesteren, wonende aan de brug 
bekend gemaakt, deze resolutie en hem aan-
gezegd de sluis voortaan met een slot gesloten 
te houden en niet te openen als `s Vrijdags en 
Zaterdags; bij nalatigheid hiervan zal de heer 
van jutphaas als ambachtsheer een andere 
sluiswachter aanstellen. 

De reden hiervan was, dat door het ge-
durig schutten in de sluis, onnodig veel water 
werd ingelaten, als een molen in staat is om 
uit te malen, waardoor hare cd. polders dras 
raken, enz. 
 
Was getekend Everard Drakenborch. 
 

In de 18 eeuw, en wel op 14 december 
1724 werd aan Cornelis van Kesteren, wo 
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water daardoor opgehouden maar dat de 
gruppels en sloten worden en blijven geo-
pend, opdat het water daardoor na de molens 
kan schieten. Daardoor zal deze resolutie 
door de exploitanten van het waterschap de 
Lange Vliet aan de voornoemde schouten 
worden gestuurd en zullen de 
onnadenkenden voor het gerecht worden
gestraft. 
 
In kennis van deze en was getekend, 
Everard Drakenborch, Secretaris. 
 

De bovenstaande ordonnanties blijken niet 
zoveel te hebben geholpen, want zelfs in de 
jaren van de Broederschap waren er nog 
kwaardaardige en booszoekende burgers, die 
de resolutie-artikelen aan hun laars lapten, ten 
minste volgens een publicatie, aangaande de 
Sluis, in het Nedereind van Jutphaas en het 
schutgeld door de municipaliteit aldaar
vastgesteld, op 28 september 1797, te Utrecht, 
het derde jaar der Bataafsche vrijheid. 

Een extract van dit bulletin, gedrukt bij P. 
Muntendam, Stads-Drukker in de Mariestraat 
luidt als volgt: 
 
Gelijkheid, vrijheid, broederschap. 
Publicatie 

"De municipaliteit (gemeentebestuur) 
van het Neder-Einde van jutphaas. 
 

Aan allen den geenen die deze zullen zien
ofte hooren lezen, Heil en Broederschap!
doet te weten, dat zij tot hunne verwondering 
ontwaar geworden zijn, dat geduurende een 
geruymen tijd onderscheide personen zich niet 
ontzien hebben, om zelve hunne vaartuigen 
door de sluis alhier door te schutten, niet 
alleen: maar daar en boven, als het hun gelust,
de verlaaten, ja zelfs de sluisdeuren open 
zetten, om water door te laaten, tot merkelijk 
nadeel van de goede in- en opgezetenen, 
welken hunne landen in `t Neder-Einde van 
jutphaas, gelieve te leggen die daar door 
onderlopen, en vermits het nodig is dat daar 
in op de meest gepaste wijze 

worden voorzien, geljk zij geresolveert en 
vastgesteld bij deeze." 
 

Dan volgen er tien verbodsartikelen die 
eindigen met: "En op dat niemand hier van 
onweetenheid zoude kunnen voorwenden, zal 
dezen worden gedrukt, afgekondigt en 
aangeplakt, daar en waar zulks behoort, als 
mede ten allen tijden bij den sluyswagter voor 
handen moeten zijn." 
 

Aldus gedaan en gearresteerd in den 
gerechtshuyze van jutphaas, den 28 September 
1797, het derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
In kennisse van mij, M. Houtkamp, Secre-
taris." 
 

Tenslotte: Een reglement betrekkelijk de 
schutsluis in het Nedereind van jutphaas en 
voornamenlijk aangaande de Pachter of 
Sluiswachter zijn werkzaamheden (vermoe-
delijk uit het begin van de 19e eeuw). 
 

De pachter zal bij de heffing van het 
schutgeld zich regelen naar het volgende ta-
rief, waarnaar hij zal ontvangen telkens bij 
het doorvaren van de sluis van: Eene schuit 
........................................................... fl. 0,15 
Twee schuiten gelijktijdig, 
van elke schuit .................................fl. 0,075 
Drie of meer schuiten gelijktijdig, 
van elke schuit ................................... fl. 0,15 
Eén of meer boomen of vlot ............ fl. 0,05 
 

Wanneer de sluis geschut moet worden 
na zonsondergang en voor zonsopgang, zal 
het dubbele schutgeld daarvoor verschuldigd 
zijn. De ingezetenen van het Over- en Neder-
eind van jutphaas zullen slechts de helft van 
bovenstaand tarief betalen en de dorpschuiten 
op vastgestelde dagen varende, betalen naar 
gewoonte. 

Behalve het schutgeld naar dit tarief, zal de 
pachter zijn aandeel genieten in de door hem 
opgelegde boeten, overeenkomstig den inhoud 
der bestaande verordeningen. 

De pachter zal zorgen, dat hij of iemand 

 
1 7



 
van zijnentwege en onder zijne verantwoor-
delijkheid ten alle tijde tegenwoordig zijn om de 
sluis voor de doorvarende vaartuigen te 
openen: hij zal door zijn toedoen geen beletsel 
of oponthoud veroorzaken, en gehouden zijn, 
om zoveel mogelijk als zulks noodig mogt zijn, 
de schippers bij het doorvaren der sluis teregt 
te helpen, terwijl hij aansprakelijk blijft voor 
alle schade, welke door zijne 
onvoorzichtigheid of gebrek aan toezigt, 
hetzij door hem zelven of door anderen, aan 
de sluis mogt worden toegebragt. 

Hij zal toezien, dat in de heul, vóór de 
sluis of in de kolk door niemand eenige vui-
ligheid geworpen worde en zal hen die zich 
daaraan schuldig maakten moeten aangeven 
en beboeten en zo het bleek dat hij daarin 
nalatig bleef, zal hij zelf telken reize verbeuren 
de boete van eenen gulden. 

Hij zal niet mogen toelaten, dat in de heul 
vóór de sluis of in de kolk goederen gelost of 
geladen of eenige vaartuigen vastgesteld 
worden, maar hen die zulks deden, moeten 
aangeven en beboeten en wanneer hij zulks
vergunde, in strijd met dit artikel, zal hij 
vervallen telken reize in eenen boete van drie 
gulden. 

Hij zal behalve op den marktdag, na 
zonsondergang tot zonsopgang, of wanneer 
het water boven de vastbepaalde peil is, of 
wanneer zulks door het Polderbestuur wierd 
gelast de sluizen altijd met het slot gesloten 
houden. 

Hij zal zorgen dat de kolk van de sluis 
altijd half volwater wordt gehouden. 

Hij zal voor zijne rekening moeten nemen 
en bezorgen het onderhoud van den wal en de 
wetering voor het erf van de kerk der 
Hervormde gemeente in het Nedereind, 
overeenkomstig het polderreglement, en 
aansprakelijk zijn voor alle boeten die wegens 
niet nakoming der daar omtrent bestaande 
nader vast te stellen verordeningen konden 
verschuldigdigd worden, insgelijk zal hij voor 
zijne rekening moeten nemen en bezorgen het 
schoonmaken en houden van de goot langs de 
sluis, welke elken Zaterdag behoorlijk 
gereinigd zal moeten worden. 

Hij blijft in het algemeen onderworpen aan
de opvolging van alle wettelijke veror-
deningen of voorschriften, welke op de dienst
van schutsluizen gelden en in het bijzonder
van die, welke ten opzigte van deze sluis
reeds zijn gemaakt of nog later konden worden
vastgesteld en zulks bepaaldelijk met
betrekking tot het opleggen van boeten en
bekeuringen aan hen die daartegen handelen. 

In geval van moeite of verschil met de
doorvarende of met hen die zich aan over-
treding van de verordeningen daarvan voor
deze sluis schuldig maakten of wanneer ie-
mand zich ten opzigte daarvan eenige feite-
lijkheid veroorloven, zal de pachter dadelijk
daarvan kennis moeten geven aan het
verpachtende Polderbestuur, welke tussen-
komst hij ter handhaving van zijne beweerde
regten alle eerst moet inroepen, en aan welke
beslissing hij zich ingeval van twijfel daar-
omtrent moet onderwerpen. 
 
Te Utrecht, ter Akademie-Prov.-Gouverne-
ments- en Stadsdrukkerij, Korte Nieuw-
straat. 
 
 
Noten 
L Attestatie: schriftelijk bewijs van een 

verklaring. 
Attesteren: verklaren, bevestigen. 
Attestant(e): hij of zij die een verklaring 
aflegt. 

2. De brouwerij stond op de hoek van `t
Sluisje en de Herenstraat, aan de noord-
zijde; de naam ervan "de Seven Ster"
werd voor het eerst vermeld in 1766. 

3. `t Gerecht van `t Nedereind van Jutphaas
zetelde, anno 1693, ten huize van Jacob
Nierop, schout, wonende bij de Rijn, in
het Nedereind van Jutphaas, in de
gerechtskamer aldaar. De heer van
jutphaas was toen eigenaar van dit pand,
genaamd "Het Bonte Peert"; bruiker
ervan was Jacob Nierop, schout.
Tegenwoordig staat op die plek het huis
met de trapgevel. 
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4. Putpoel: afvoerput van de brouwerij.  
5. Het opgehangen bord: vermoedelijk 

beplakt met voorschriften het Sluisje 
aangaande, zoals het tolgeld e.d. 

6. Kolk: de ruimte tussen de sluisdeuren.  
7. Overtoom: sleephelling aan weerszijden 

van de dijk of kade tot het overtrekken 
van kleine vaartuigen met windas. 

8. Ge-erfden: bezitters van een erf of stuk 
grond (in een marke). 

9. Gemetselde sluis: kunstmatig beweegbare 
waterkering met twee openslaande deuren.

10. Ingelanden: grondbezitters binnen een
bedijkt gebied, een polder of water-
schap. 

11. Oorkonde/bestuur van het waterschap.
Literatuur: "De Stichtse Rijnlanden,
geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse
waterschappen". 

12. De Ge-erfden van de Lange Vliet waren 
de ingelanden die zich verenigd hadden in 
een waterschap, "Heycop de Lange Vliet"
genaamd. 

13. Verlaat: kleine schutsluis. 
14. Turfschouw: een platboomde schuit met 

platte voor- en achtersteven. 
15. Vijftig voeten: een Rijnlandse voet = 

31.394 cm; een Utrechtse voet = 26.828 
cm. 

16. Vrouwenhuis, vermoedelijk gebouwd op 
20 januari 1623, volgens een zinsnede in 
een oude akte: "Alzo ik Willem Adriaansz. 
onlangs geleden aan de Rijn in jutphaas, 
annex (bijbehorende) de Nedereindse
Jutphaser dijk, heb doen timmeren, 
zekere huizen ende camers, met welke 
timmering ik de dijk, zo nauw heb 
getimmerd, dat de dijk nauwelijks zijn
behoorlijke breedte behield, waardoor ik
heb goed gevonden, een schoeiing te
doen maken aan de Jutphaserwetering." 

17. Huisluiden: agrariërs, boeren. 
18. Autoriseren: machtigen. 
19. Een beslechte doen: een geschil vereffe 

nen. 
20. Een besteck: een omschrijving van een 

uit te voeren werk met alle inlichtingen 
omtrent de uitvoering ervan, bijvoorbeeld 
de kosten. 

21. Het Duitse Huis: tussen de Catharijne-
singel en de Springweg staat één van de 
grootste middeleeuwse kloostercom-
plexen van Nederland en daarmee ook de 
oudste (landbouw-)organisatie in 
Nederland. Hier in jutphaas bezat zij o.a. 
goederen en landerijen in het Nedereind, 
West-, Hoog- en Laagraven. 

22. De grond aan de zuidzijde van de kolk was 
vermoedelijk vóór de transportatie 
eigendom van het Duitse Huis, volgens 
een lijst van de grootte der landerijen 
behorende onder de gerechte van 
Jutphaas en de meting van de landmeter 
De Roy, anno 1698, 3 Rijnlandse morgen 
(Archief Malapert). In Cronyck de Geyn, 
1994, 3 wordt in de rubriek "Voor u 
gelezen", 1814, april 15, gesproken over 
een Verkooping op Regtelijk gezag: van 
woningen gelegen aan de ene zijde van de 
Scheisloot en aan de andere kant van de 
grenssloot, de goederen behorende tot de 
voormalige Duitse Orde. 

23. In opspraak komen: over de tong gaan. 
24. Schouwen: volgens de schouwbrief van 17 

augustus 1641 moest de dijk en 
watergracht van `t Nedereind van 
jutphaas, alle jaren ten minste tot driemaal 
met drie heemraden, geassisteerd met de 
secretaris en de gerechtsbode van 
jutphaas, geschouwd worden. 

 
De Nedereindse wetering-zandweg liep 
vroeger van de Vaartse Rijn, tot aan de 
Meerndijk en was anno 1881 lang ± 
6228 meter. Toen het water in 1956 
overkluisd werd, is deze sluis - die voor 
een vaarverbinding met de Vaartse Rijn 
zorgde- opgeheven. 

 
De stukken I tot en met VII - Rijksarchief 
Utrecht (RAU). 
De bijlagen 1 tot en met 3 - Gemeente-archief 
Nieuwegein (GAN). 
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" ... ZOLANG MEN OP ZIJN DIJKEN PAST... " 

door Jonna Dommerholt 

Nu ik dit artikel schrijf, is het eind ja-
nuari 1996 en bitter koud. Alle kanalen,
vaarten, sloten en grachten liggen dicht; ook de 
grote rivieren zijn bevroren. Welk een te-
genstelling met vorig jaar toen Maas, Rijn,
Waal en IJssel grote delen van ons laagland
overstroomden. De Lek bleef gelukkig binnen 
zijn dijken, die enkele jaren geleden al op 
deltahoogte' waren gebracht. In het verleden is 
dat wel eens anders geweest.' 
 

Eeuwenlang waren overstromingen in ons 
rivierenlandschap een regelmatig terugkerend 
verschijnsel. Al in de vroege middeleeuwen 
bond men de strijd aan met het water door het 
aanleggen van dijken en kaden en het graven 
van afwateringen. 

De eigenzinnige kracht van het water liet 
zich keer op keer gelden. De waterschappen
die in de 12e en 13e eeuw werden ingesteld,
beschikten niet over de kennis en de moge-
lijkheden die kracht in te dammen en konden 
overstromingen niet voorkomen. 

De meeste watersnoodrampen zijn in de 
vergetelheid geraakt. Een enkele grote leeft
nog voort in onze herinnering. Zoals de St.-
Elisabethsvloed, die op 18 en 19 november 
1421 een groot deel van West-Nederland 
overstroomde (waardoor de Biesbosch is 
ontstaan). 
 

Een watersnoodramp die minder ingrij-
pende gevolgen had voor het landschap,
maar niettemin een groot deel van de pro-
vincie Utrecht blank zette, was die van fe-
bruari 1747. Toen brak de Lekdijk Boven-
dams bij Wijk onverwachts door met als 
gevolg, dat een groot deel van de provincie 
Utrecht onder water kwam te staan. 

De oorzaak was een dijkverzakking in 
samenhang met een zeer hoge waterstand van 
de Lek en een zware noordwester storm, die al 
een dag of vier de dijk teisterde. Voor 

een doorbraak van de dijk werd op zaterdag 
25 februari al gevreesd. 

De Lekdijk, vooral rond Vreeswijk, stond 
al sinds de middeleeuwen bekend als een 
gevaarlijke `zinkdijk'. De ondeugdelijkheid 
van de dijk viel te wijten aan ondermijning 
van de dijk door zeer krachtige kwellen en 
verplaatsing of wegduwen van de zeer slappe 
grond onder de dijk. 

De meeste overstromingen door de Lek 
zijn dan ook niet ontstaan door hoogwater of 
ijsgang, maar door dijkverzakkingen en -
verzinkingen. Het water uit de kwel onder de 
dijk spoelde zand en aarde weg. Er ont-
stonden gangen, die zich vulden met water. 
Zakte het water in de Lek dan stroomde het 
kwelwater naar buiten, het inwendige van de 
dijk verloor zijn samenhang met verzakking 
tot gevolg. 
 

De oud-drost van De Vaert, jan Jacob 
Ram,' die inmiddels weer bestuurder van de 
stad Utrecht was, heeft een dagboek over deze 
- volkomen onverwachte - watersnoodramp 
bijgehouden. In een zwierig handschrift vol 
krullen en met veel Franse woorden doorspekt, 
beschrijft hij uitvoerig de gevolgen van de 
ramp, het handelen van de bestuurders en de 
windrichting. 

Wat de ramp betekende voor de bewoners 
van ondergelopen steden en dorpen kunt u 
tussen de regels door lezen (aan dat aspect 
wordt nauwelijks aandacht besteed). Het 
dagboek eindigt op de dag dat het water 
overal aan het zakken is en de herstel-
werkzaamheden aan de dijken zijn begonnen.

In een beknopte weergave en in - groten-
deels - twintigste eeuws Nederlands treft u de 
bevindingen van J.J. Ram aan. 
 

"Eigen aantekeningen van het voorgeval-
lenen bij en wegens de doorbraak van de 
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 Het gearceerde deel geeft schema-

tisch het overstroomde gebied van 
de provincie Utrecht weer. 
 
A. Vecht, B. Hollandse IJssel, C. 
Lek, D. Vaartse Rijn 
 
1. Muiden, 2. Oud-Loosdrecht, 
3. Nieuw-Loosdrecht, 4. Breukelen, 
5. Maarssen, 6. Woerden, 7. Utrecht, 
8. Jutphaas, 9. Vreeswijk, 10. 
Vianen, 11. Ijsselstein, 12. 
Beusichem, 13. Wijk bij Duurstede, 
14. Zeist, 15. De Bilt, 16. Bilthoven, 
17. Amersfoort, 18. Lopik, 19. 
Montfoort, 20. Wilnis. 

 



 
Vrijdag 3 maart: Op deze vierde dag begon

het water van de Lek weer sterk te wassen.
Het water in de Kromme Rijn steeg daardoor
ook en op de vierde en vijfde maart kwamen
alsnog verscheidene Utrechtse werfkelders aan
de Oude- en Nieuwe Gracht en bij Paushuisen
twee tot drie voet' onder water te staan. 
 

Het hoofdkwartier van de dijkgraven Van
Hardenbroek en Van Berk bevonden zich in
Schalkwijk. Op de 2e maart steeg het water
echter zeer snel. De beide heren zagen zich,
samen met secretaris Van Bochoven,
genoodzaakt het vege lijf te redden door met
bootjes over de overstroomde landerijen te
varen naar De Vaert om daar een nieuw
hoofdkwartier op te zetten. 
 

Door de dijkdoorbraak in de Lek kwam
een groot deel van de provincie Utrecht onder
water te staan. De Vecht kon al het Lekwater
niet verwerken en zette de landerijen
benoorden de stad Utrecht onder water. De
polders rond Achttienhoven, Maarssenbroek en
enige andere dorpen bleven droog. De kaden
waren daar opgehoogd, zodat het water
niet in de polders stroomde. 

Ten zuiden van de stad kon de Vaertse
Rijn, die ook het water van de Schalkwijkse
Wetering en de reeds ondergelopen landerijen
moest afvoeren, het water niet meer kwijt. En
hoewel de sluizen aan de Doorslag
openstonden, stortte het water van de
Hollandse IJssel zich uit over de Doorslag en
aan de stadszijde van de brug bij de Lange
Vliet over het zandpad met een lengte van 80
roeden. Het Nedereind van jutphaas, Galecop
en Papendorp, tot aan de Meerndijk toe,
kwamen blank te staan. 

Rond Montfoort begon het water ook al te
stijgen, de brug van de Lopiker- en Ben-
schopperwetering was al met schotbalken
afgezet, maar op de 4e maart kregen de be-
woners van Willeskop en Heeswijk te horen,
dat ze moesten evacueren. 

De wind bleef gedurende die dagen uit het 
oosten waaien en het water zakte maar 

langzaam. Op de 4e maart stond het water
aan De Vaert nog 41 duim boven het klokke-
slag en benedendams nog 44 duim. 
 

Zondag 5 maart: Aan de oostzijde van 
Utrecht bij De Bilt liepen de landerijen onder. 
Ongeveer 100 roeden boven de Gildbrug 
stroomde het water over de Biltse Straatweg. 
Burgemeester Van Cleeff van Utrecht liet nog 
diezelfde avond wagens met puin in het gat 
storten, maar het mocht niet baten. 

De bewoners van de laag gelegen gebieden 
vluchtten met have en goed naar de hoger 
gelegen delen van de provincie: Doorn, 
Leersum, Driebergen en Amersfoort. Vooral 
deze laatste stad kreeg veel vluchtelingen te 
verwerken. 

Door de dijkdoorbraak en het onderlopen 
van het Zandpad tussen Utrecht en De Vaert 
was er nauwelijks communicatie tussen beide 
gemeenten mogelijk. Om die enigermate weer 
op gang te brengen, besloten Utrechts vroede 
vaderen dagelijks drie schuiten te laten varen 
tussen Utrecht en De Vaert. 
 

De schuiten zouden voortgeboomd of 
geroeid worden, al naar gelang de bevindingen 
van de schippers. Tegen de stroom óp was dit 
zwaar werk en besloten werd, op aandrang van 
de schippers, maar twee schuiten per dag te 
laten varen. `s Morgens één om negen uur 
en's middags één om één uur. Voor deze 
zware tocht werd de prijs verhoogd van drie 
en een halve stuiver naar zeven stuivers. 
 

Maandag 6 maart kwam het bericht van 
De Vaert, dat het water sedert de morgen van 
de vorige dag dertien duimen gevallen was. 
Eenzelfde tijding kwam van Wijk. 

Bij de Wijkerwetering kwam de onder-
gelopen kade weer boven water en met man en 
macht begon men nu aan het (provisorisch) 
herstel van de dijken. Hiervoor werd de hulp 
ingeroepen van Balthazar Bos uit Sliedrecht, 
die grote deskundigheid bezat in het dichten 
en herstellen van dijken. 
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In de stad Utrecht liepen nog wat kelders 

door kwelwater onder, omdat het water van de 
Kromme Rijn nog niet zakte. 
 

Het openbaar vervoer had ook met de 
wateroverlast te kampen. Het trekschuiten-
veer naar Leiden v.v. lag geheel stil en de 
postkoetsen van Arnhem, Nijmegen en 
Amersfoort naar Utrecht v.v. moesten op de 
Biltse Steenstraat door het water rijden. 

De postkoets naar Alphen vertrok om vijf uur 
in plaats van zes uur om toch op tijd in 
Alphen te kunnen zijn. De trekschuit naar 
Amsterdam vertrok maar eenmaal per dag, 
zolang het Zandpad tussen Utrecht en 
Nieuwersluis onder water stond. 

Het water in de Lek begon langzaam te 
zakken. Het dijkleger dat bovendams bezig 
was geweest de gaten te dichten, werd naar 
huis gestuurd. De heren Van Hardenbroek en 
Van Bochoven werden verzocht de heer 

Van Renesse, die te Wijk verbleef, te helpen
bij het ophogen van de kaden en het leggen
van een ringdijk rondom het gebroken gat. 

Bij Woerden brak de Hollandse Kade
door en het gehele waterschap van Woerden
werd overstroomd. 
 

Dinsdag 7 maart: De nachtpostkoets
kwam niet aan. Die had door het hoge water
tussen Woerden en Utrecht niet kunnen rijden.
`s Morgens was de wind nog noordoost maar
viel in de loop van de dag stil. Het water in
de Lek was inmiddels 2'/Z duim gezakt en in
Utrecht in de singels 1!/, duim door het
opentrekken van de sluizen buiten De Weerd.

De Kromme Rijn en de Minstroom bleven
even snel stromen als de dagen daarvoor en
het water dat over de landerijen stroomde,
spoelde grote hoeveelheden turf los van het
land en uit de schuren. In groten getale 

Dijkdoorbraak te Tull en `t Waal, 1624. A. den doorgebroken dijck. B. het dorp. C. den Dom te 
Uytrecht. D. het vingeling o f nieuwen dijck. E. het ingebroken gat diep omtrent 8 vadem en wijt 
omtrent 20 roeden. FE het huys op den dijck daar de gecommitteerden logeerden. 
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sloegen ook de hazen, mollen, ratten, en 
muizen op de vlucht voor het water. Hun 
aantallen waren zó groot, dat Jan Jacob Ram 
daarover schrijft: "zulks dat deselve in mee-
nigte wierden doodgeslagen." 

Om de gevolgen van de dijkdoorbraak in 
zijn geheel te kunnen overzien, beklom Jan 
Jacob de toren van de Sterrenwacht (toen nog 
Astronomische Toorn geheten). Door de
verrekijkers zag hij duidelijk hoe ver de over-
stroming zich over de provincie uitstrekte. 

De Vaertse Rijn bracht geen water meer in 
Utrecht; ook bij jutphaas en omstreken begon 
het water te zakken. Bij de Meerndijk lag het 
land nog diep onder water, ter hoogte van het 
Huis Nijevelt stond het water een 
"manslengte" hoog. 
 

Woensdag 8 maart deed de dijkgraaf Van 
Hardenbroek rapport in de vergadering van de 
Staten over de ongelukkige doorbraak van 
de Lekdijk. Op rustige wijze vertelde hij, dat op 
28 februari dijkmeester De Ridder een uur 
tevoren nog een controletocht over de dijk had 
gemaakt en geen "ongemak" had kunnen 
ontdekken. Hetgeen bevestigd werd door 
brieven van secretaris van Bochoven en de 
cameraar Bonnet." 

De postkoets van dinsdagavond was eerst 
woensdag gearriveerd en bracht de couranten 
mee. De wind was inmiddels weer naar het 
noordoosten gedraaid en bracht veel kou. 
Het water was in Utrecht maar twee duimen 
gezakt. 

De nachtpost bleef hinder ondervinden van 
het hoge water. De postmeester besloot, dat de 
nachtpost vanuit Utrecht om zes uur zou 
vertrekken. De koets zou rijden tot aan de 
Steldam en de post zou vervolgens per schuit 
naar Woerden en Alphen vervoerd worden. 
 

`s Avonds berichtte de secretaris van de 
Lekdijk, dat het waterpeil bij Wijk inmiddels 
acht duimen beneden het klokkeslag was 
gezakt en nog bleef zakken. 

Inmiddels werkte dertig man met alle 
macht om de doorwatering van het Zand 

pad bij het Klaphek te beletten. Het water bij 
het Molengat aan de Vaertse Rijn stroomde 
nauwelijks meer en stond nog maar zestien 
duimen boven het klokkeslag. 

Het water in de Kromme Rijn en de 
Minstroom liep nog even hard; Loosdrecht en 
's-Graveland waren nu ook overstroomd. 

De sluizen van de Vecht trokken hard, 
waardoor het waterpeil op de Biltstraat ook 
zakte. 
 

Donderdag 9 maart: Er woei een kalme 
wind, maar nog steeds uit het noordoosten. 
Het water was `s nachts in en rondom de stad 
Utrecht twee duimen gevallen. Ook het water 
op de Biltse Steenstraat zakte, maar het had 
veel schade aangericht. Stenen waren 
losgespoeld, gaten en kuilen ontstaan en de 
weg zou geheel opnieuw bestraat moeten 
worden. 
 

In de nacht van 9 op 10 maart zakte het 
water rondom Utrecht nog steeds en de werf-
kelders liepen weer leeg. 

Aan de Lek bij De Vaert was het water 
gezakt tot nog maar acht duimen boven het 
klokkeslag en had vrijwel hetzelfde peil be-
reikt als dat bij Wijk. 

De nachtpost kwam `s avonds om 10 uur 
aan en bracht kranten mee uit andere ge-
westen. 

Uit een aantekening van jan Jacob Ram 
kan men lezen, dat er toen ook al `journa-
listieke vrijheid' bestond. Wij laten Ram zelf 
aan het woord: 

"Men las met verwondering in de Hol-
landse Couranten besonder in de Haegse een
beschrijving van den jammerlijken staat,
waarin de Stad en de Provincie van Utrecht
door het water omringt zig bevond, dog met
zoo veel onwaerheden opgevuld, dat het
zigzelve schaamde. " 
 

De Utrechtse Couranten van 13 maart 
weerspraken op niet mis te verstane wijze de 
onwaarheden over de overstroming rondom 
Utrecht, zoals in de Haegse Courant was 
vermeld. 

 
27



 
Op vrijdag 10 maart woei de wind in de 

morgen nog uit het oosten, maar draaide in 
de namiddag naar het zuidoosten. 
 

Zaterdag 11 maart: De wind bleef uit de 
zuidoosthoek waaien en het was vrij koud. 
Het water was in de stad twee duimen ge-
vallen, maar steeg weer in de loop van de
dag zonder dat dit echter tot nieuw ongemak 
leidde. 

"Inkomende huijsluijden" vertelden, dat
ten westen van de Vecht nu ook gevaar voor
overstroming bestond tot aan Muiden toe. In 
Schalkwijk was het water `s nachts twee voet 
gevallen en in de Lek, Crommenrijn en andere 
wateren rondom Utrecht twee à drie duimen. 
Bij Wijk lag het nu beneden het klokkeslag 
en in DeVaert nog maar zes duimen 
daarboven. 

"Het zand, hetwelk van het Zandpad en 
uijt de Straet gespoeld was, quam desen dag 
reets boven aan de andere zijde van de Straet 
alwaer het op malkanderen als platen in een 
rivier in de verdronke weijden lag. Man sag
van rondsomme de hoge ackers, voorna-
mentlijk de warmoezierslanden wederom 
bovenkomen, alhoewel door den Crommenrijn 
en Minstroom nog veel water afquam." 
 

Zondag 12 maart: Het water in de Lek 
was één à twee duimen gezakt. In Utrecht 
stonden de meeste kelders droog. De Biltse 
Steenstraat was weer toegankelijk voor voet-
gangers. Om droogvoets te blijven had men 
over de gaten planken gelegd. Deze bijzondere 
overtocht kostte een duit. 
 

Maandag 13 maart: De dijkgraaf van de 
Lekdijk Bovendams en heemraad De jong van 
Wijk controleerden de Ringdijk, inspecteerden 
de werkzaamheden aan het gat in de Lekdijk 
en deden voorstellen voor het verder 
ophogen van de dijk. 

In de Lek stond het water vijf duimen 
beneden het klokkeslag. Door het gat 
stroomde geen water meer naar binnen. De 
kaden liepen droog en werden alsnog
opgehoogd om te voorkomen, dat er bij 

nieuwe instroom de herstelwerkzaamheden 
aan het gat gestaakt moesten worden. De 
landerijen rondom Utrecht begonnen droog te 
vallen. 
 

Dinsdag 14 maart: De wind woei nog 
steeds uit het zuidoosten. Het water in 
Utrecht was gezakt en de werven waren weer 
droog. In de Lek zakte het water nog steeds. 

De schuiten op Amsterdam vertrokken 
drie maal daags weer op hun normale tijd. 

Het land ter weerszijden van de Vaertse 
Rijn naast en boven de Liesbosch stond nog 
onder water (dat kwam onder andere door 
vier à vijf zware gaten in de dijk); de Lies-
bosch zelf was vrijwel droog. 

De St.-Elizabethsvloed, geschilderd door de
Meester van Rhenen. Hiermee brengt de
schilder de overstroming van 1421 in beeld,
die op 19 november (het feest van de H.
Elizabeth) onder meer een streek bij Dor-
drecht verzwolg, waardoor de Biesbosch
ontstond. Op de afbeelding is te zien hoe
boeren bun have en vee met schuiten en voer-
tuigen trachten te redden (ca. 1500; paneel).
(Amsterdam, Rijksmuseum). 
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Bij de Doorslag stroomde het water nog 

steeds door het gat in de dijk en spoelde over 
het Zandpad. 
 

Woensdag 15 maart: Er werd gemeld, dat
het water in de Lek en op het land al be-
hoorlijk begon te zakken. 

In de krant van deze dag verdedigde de 
Haegse Courant haar artikel over de U-
trechtse watersnood, maar het was "zoo laf en 
onnoozel dat het zich schaamde." 
 

Donderdag 16 maart: Het was mooi helder 
weer en de wind kwam uit het zuidwesten. De 
nachtpost kwam deze morgen bijna op zijn 
oude tijd aan en de algemene gedachte was, 
dat de weg Woerden-Utrecht weer redelijk
berijdbaar was. Het water in de Lek en op de
landerijen rondom zakte nog steeds. 

Op deze dag begon men hard te werken
aan het herstel van de grote gaten in het 
Zandpad en van de dijk tussen jutphaas en 
Utrecht langs de Liesbosch, over een lengte
van ongeveer 60 roeden. Op sommige plaat-
sen was van het Zandpad en de dijk een
manslengte diep en meer weggespoeld. De 
gaten werden volgestort met misbak van 
steen, dat van de nabijgelegen steenoven 
werd gehaald. Toen de gaten dicht waren,
werd het water in de Vaertse Rijn hoger en 
begon richting Utrecht te lopen. 

De schuiten naar De Vaert werden door 
een paard getrokken; kwamen ze bij de gaten 
dan werd het paard op het dek gezet tot de 
gaten waren gepasseerd. De schuiten naar
Leiden en Den Haag namen ook hun dienst
weer op. 
 

Vrijdag 17 maart: De wind draaide naar
het noordoosten en voerde sneeuw met zich 
mee; geleidelijk werd de wind noord. De 
nachtpost kwam bijna op tijd aan. Tussen de 
buitenkade en het gat in de dijk maakte men 
een afsnijding of nieuwe kade. Zeker 100 man
werkte hieraan. Het water in de Lek en op het 
land bleef vallen. In de Utrechtse Courant 
stond: "de buiten, en 

binnengrachten waren en bleven ook op haar 
oude peil van winterwater." 
 

Zaterdag 18 maart: De wind woei uit het
noordoosten en bracht vorst en sneeuw met
zich mee. De nachtpost reed op tijd. Uit de
omgeving van Montfoort kwamen de boeren
te paard over de Meerndijk gereden naar
Utrecht. Zij vertelden dat de gaten in de dijk
niet zo diep waren en dat de bovenste laag
van de dijk was gespoeld, maar dat de laag
daaronder hard was al steen. Voetgangers
werden, op die plaatsen waar het water nog
over de Meerndijk liep, met bootjes overgezet. 
 

Zondag 19 maart: De wind kwam uit het
zuidoosten. Het land aan beide zijden van de
Biltse Steenstraat viel droog, hier en daar
stond er op het land nog wat water. 

"De Haegse Courantier had een missieve
uit Utrecht, waarbij hem geschreven wierd,
dat men reets genoeg geantwoord hebbende
op de brabbeltaal van de Utrechtse Courantier
het daarbij laten zoude, `t welk zeer onnoozel
wierd gehouden." 
 

Maandag 20 maart: Aan de dijkgraaf van
Bijleveld werd opdracht gegeven de Meern-
dijk te herstellen en weer voor paard en
wagens berijdbaar te maken. 

Hard werd er ook gewerkt om het Zand-
pad tussen jutphaas en Utrecht weer geschikt te
maken voor rijtuigen. 
 

Dinsdag 21 maart: woei de wind zeer ver-
anderlijk. Berichten over de waterstand in de
Lek werden niet ontvangen. 
 

Ook op woensdag 22 en donderdag 23 en 
vrijdag 24 maart geen bericht van de Lek. 
 

Zaterdag 25 maart: Jan Jacob Ram gaat
het gat in de dijk inspecteren en ziet dat het,
zoals reeds door secretaris Van Bochoven was
opgemerkt, cirkelvormig is met een
doorsnede van ca. 95 roeden. 

Er komt een nieuwe dijk die hoger en 
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breder is dan de oude. De nieuwe dijk wordt
in een halve cirkel om het gebroken gat ge-
legd, zodat het zwakke punt nu binnendijks
ligt. 

De afmetingen van de nieuwe dijk zijn in de 
lengte 61 1/Z dijkroeden. De hoogte 91 roeden, 
gemeten vanaf het begin van de glooiing. 
De breedte verschilt ter plaatse, de gemiddelde 
breedte is vijf tot zes voeten. 

"Tegens de voet van de glooijing van den 
Dijk zal worden aengelegt een basin of bed-
ding van aerde omtrent tien voet lang en 
anderhalf voet hoog, met een gloijing van 
vijf voet, `t welk veel sterkte aan den Dijk 
geeft en daer de gemene gloijing binnendijks 
ophoudt, is omtrent drie roeden van het ge-
broken gat af." 

"Van alle kanten verstond men dat men 
wakker besig was met het water uijt de nog 
geinnundeerde polders te malen." 
 

Dinsdag de 28ste was de wind noordoost 
ten oosten. 
 

De dijk zal op de 22 april aanbesteed
worden. Uiteindelijke som van aanbesteding: f 
20.000,-. Een kapitaal bedrag in die jaren. 
 

De overstroming had grote schade aan-
gericht aan de weilanden en de landbouw-
gronden, die lang drassig bleven. Het vee kon
pas laat naar de weiden en het zaad sloeg niet
aan op de akkers. De oogst was minimaal.
Een rampzalig jaar voor de boeren, maar ook
voor de overige bewoners van het
ondergelopen gebied. 
 
Noten: 

De titel van dit artikel is ontleend aan het 
gedicht "Wij en de zee" van J. van
Hattum (1900 - 1981). 

1 Deltahoogte: veilige hoogte van de dijk 
bij hoogste waterstand in de rivier. 

2 Andere grote overstromingen van de Lek: 
1374, geen archiefmateriaal over. 1482, 
doorsteken van de Lekdijk om de 
Hollanders te weren. 1523, bij 
Schalkwijk door verzakking van de dijk. 
1624, Vreeswijk De Vaert door ijsgang. 

3 Zie ook Cronyck de Geyn; 1994, 3. 
4 Duim: lengtemaat circa 2,5 cm. 
5 Klokkeslag: een waarschuwingssysteem;

bereikte het water een gevaarlijke hoogte 
dan werd de noodklok geluid om de 
inwoners te waarschuwen voor 
mogelijke overstroming en om het dijk-
leger op te roepen. 

6 Messie: mengsel van zand, turf, etc. 
7 Gecommitteerden: de betrokken be-

stuurders. 
8 Dijkroede: circa 50 cm. Er werden diverse 

roedematen gehanteerd, maar de 
landmeters gebruikten de min of meer 
gestandaardiseerde roedemaat van 50 cm.

9 Voet: lengtemaat, door landmeters op circa 
30 cm gesteld 

10 Cameraer: in het Sticht een ambtenaar, 
belast met het geldelijk beheer. Term 
stamt af van middeleeuws-geestelijke 
leven. 

 
 
Bronnen: 
- Gemeente archief Utrecht. 

Gemeente archief Nieuwegein 
Archief Historische Kring. 
`Niets is bestendig', de geschiedenis van 

de rivieroverstroming in Nederland, 
1995, Uitgev. Matrijs/Utr. `Het 
hoogheemraadschap van de Lekdijk 
Bovendams', Proefschrift van Martina 
van Vliet, Utrecht, 1961. 

 
Met dank aan de heer J. van Egdom van de 

werkgroep `Archief en documentatie.' 
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VUURSTEEN ALS GRONDSTOF VOOR DE OORLOGVOERING IN DE 16E TOT 19E 
EEUW 

Door Cor van der Kooij 

Voor onze prehistorische voorouders was 
vuursteen van wezenlijk belang om te over-
leven. Er werden werktuigen van gemaakt, 
zoals messen, klingen, schaven, pijl- en speer-
punten, zelfs bijlen. De rendierjager van 
duizenden jaren terug gebruikte de aan hout 
bevestigde pijl- en speerpunten als doeltreffend 
wapen om in het noodzakelijke levens-
onderhoud te voorzien. Daarnaast zal hij 
deze werktuigen (artefacten) ongetwijfeld ook 
gebruikt hebben om zich te verdedigen. 

Veel minder bekend is het feit, dat in de 
16e tot en met de 18e eeuw - en nog in een 
groot deel van de 19e eeuw - voor vuursteen 
opnieuw een belangrijke rol was weggelegd en 
wel als grondstof voor de oorlogvoering met 
musketten, pistolen en diverse typen van 
zogenaamde "voorladers". 
 

Men zal zich afvragen hoe vuursteen in die 
periode nog zo'n belangrijke rol kon 
spelen. Als grondstof voor werktuigen, slagen 
steekwapens was het vuursteen uit de 
prehistorie immers al lang vervangen door het 
veel gemakkelijker te bewerken ijzer en staal.
 

Uit het vervolg van dit verhaal zal blijken, 
dat in de `oorlogsindustrie' van de 16e tot en 
met de 18e eeuw vuursteen toch nog een 
veel gevraagd en zeer gewild handelsartikel 
was. De bewijzen hiervoor zijn in tastbare 
vorm nog steeds te vinden op plaatsen in 
Nederland, waar in de 80-jarige oorlog en in 
de Napoleontische tijd (eind 18e eeuw) 
veldslagen zijn geleverd of bezettingstroepen 
waren gelegerd. Een dergelijk legerkamp
heeft aan het eind van de 18e eeuw in de 
buurt van jutphaas gelegen en werd toen `het 
Franse kamp' genoemd. 

Had ik een paar jaar geleden bij Huize 

de Geer niet enkele fraai glanzende stukjes 
vuursteen in een slootrand gevonden, dan was 
ik niet tot het schrijven van dit artikel 
gekomen. 

Omdat vuursteen in onze omgeving (in 
tegenstelling tot de noordelijke provincies) 
weinig voorkomt, dacht ik in eerste instantie 
een belangrijke prehistorische vondst te 
hebben gedaan en liet beide duidelijk be-
werkte vuursteentjes aan de archeologe mw. T. 
Offermans uit Kortenhoef zien (bij ons 
museum bekend door het onderzoek van het 
vondstenmateriaal bij de put van Weber). Mw. 
Offermans herkende ze onmiddellijk als 
'vuursteenslagen'. 

Aan de kleur en de vetachtige glans van 
het vuursteen was bovendien de herkomst 
duidelijk te bepalen. Ze waren afkomstig uit 
een streek in Frankrijk (Grand Pressigny), 
waar reeds in prehistorische tijden vuursteen 
werd gedolven voor de vervaardiging van 
artefacten. Voor verder onderzoek verwees 
mw. Offermans naar een door haar gekopi-
eerd hoofdstuk uit het boek van Rainer 
Slotta, getiteld `5000 Jahre Feuerstein-
bergbau'. 
 

Wat zijn nu precies vuursteenslagen en 
waarvoor werden ze in de 16e tot en met de 
18e eeuw gebruikt? Het zijn vuursteen-
klingen, die zodanig werden bijgewerkt, dat ze 
in de oude musketten en pistolen voor de 
ontsteking van het buskruit konden worden 
gebruikt. 

Onderstaande afbeelding illustreert het 
gebruik van een vuursteenslag, die door het 
overhalen van de trekker van een pistool of 
musket met de scherpe voorkant in de `kruit-
pan' sloeg. De wrijving tussen de bewegende 
vuursteenslag en de metalen bovenkant van de 
kruitpan veroorzaakte een vonk, die het 
buskruit tot ontploffing bracht. 
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Schematische voorstelling van het vuursteenslot, 
zoals gebruikt in een musket. 

Dat veranderde drastisch, toen in de 80-
jarige oorlog het zogenaamde 'radslot' met 
vuursteenslag zijn intrede deed. Deze vinding 
maakte het weinig effectieve gebruik van 
lonten overbodig. Vanaf die tijd ontwikkelde 
zich een internationale handel in vuursteen, 
want de hoeveelheid vuursteen die nodig was 
om een met musketten uitgerust leger in 
stand te houden en een veldslag te leveren, 
was werkelijk enorm. 

Veruit de beste kwaliteit vuursteen werd 
vanuit het eerder genoemde Grand Pressigny in 
Frankrijk geleverd. De in de omgeving van 
Grand Pressigny gedolven geelbruine vuur-
steen bleek bij gebruik als vuursteenslag veel 
langer mee te gaan dan de donkerder getinte 
variëteiten uit andere landen. In een goed 
functionerend musket kon een vuursteenslag 
uit Grand Pressigny zo'n 15 maal vaker 
worden gebruikt vóór hij versleten was. De 
andere soorten van voornamelijk zwart 
vuursteen bleken na vier of vijf schoten al 
onbruikbaar. 
 

Om een indruk te krijgen van het gebruik 
van vuursteen moet men bedenken, dat tij- 

Handvuurwapens hebben vanaf de 16e 
eeuw een enorme ontwikkeling doorge-
maakt. De eerste `schietijzers' waren voor-
zien van zogenaamde lontsloten. Het buskruit 
werd met een brandende lont aan de 
voorkant via de loop van het musket tot
ontbranding gebracht. 

Deze `voorladers' functioneerden bij
gevechtshandelingen uitermate gebrekkig.
Met regen en winderig weer waren de lonten 
bijna niet aan te steken. Het buskruit dat 
geheel los onderin de loop van het musket of 
pistool lag, werd al gauw vochtig en er was 
zoveel tijd nodig om een schot op de vijand te 
lossen, dat deze allang dekking had gezocht of 
de benen had genomen. 

Het schieten met een musket was meer 
een vorm van intimidatie dan een effectief 
strijdmiddel. Bovendien was de reikwijdte en 
de trefzekerheid van een musket zó gering, 
dat de `musketier' op een wel zeer onveilige 
afstand van niet meer dan 20 of 30 meter 
moest staan om dood en verderf te zaaien. 
Wanneer de vijand dan ook nog kanonnen in 
de strijd bracht, kon de musketier vrijwel
niets uitrichten. 
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dens de revolutieoorlogen in de Franse tijd het 
Oostenrijkse leger in elf jaar tijd circa 50 
miljoen vuursteenslagen uit Galicië, het
toenmalige Klein-Polen, betrok. 

In dezelfde periode produceerde Frankrijk 
circa 30 miljoen vuursteenslagen. Het 
voordeel van de veel betere kwaliteit van 
Grand Pressigny vuurstenen leidde ertoe, dat
Frankrijk zonder enige scrupules en uit puur 
commerciële overwegingen miljoenen
vuursteenslagen leverde aan landen, waarmee 
het zelf in oorlog was. Het was namelijk een 
uiterst winstgevend bedrijf. 

De winning van vuursteen gebeurde echter 
op uiterst primitieve wijze tot op een diepte 
van 10 à 12 meter ondergronds. In smalle 
schachten, waarin de `mijnwerkers' maar net 
rechtop konden staan, werd vuursteen met 
zogenaamde keilhamers uitgehouwen. 

De verwerking van het vuursteen tot 
vuursteenslag werd voor een belangrijk deel
als huisvlijt uitbesteed. Schaapherders en 
landbouwers die `s winters toch weinig om
handen hadden, kregen wekelijks de vuur-
steenknollen aangeleverd. In de gezinnen was 
één persoon belast met het afslaan van de 
klingen, terwijl het meestal de kinderen waren 
die ze tot de vereiste vorm bewerkten. 

Omstreeks 1865 bestonden er maar liefst 
38 verschillende typen vuursteenslagen voor 
de diverse musketten, pistolen en voorladers,
die bij de oorlogvoerende partijen in gebruik 
waren. 
 

In het boek van Rainer Slotta staat een
twintigtal afbeeldingen van de meest in ge-
bruik geweest zijnde vuursteenslagen. Omdat 
de door mij bij Huize de Geer gevonden
exemplaren door veelvuldig gebruik erg ver-
sleten waren, was het niet gemakkelijk om nog 
na te gaan met welk type de gevonden 

vuursteenslagen overeenkomen. De grootste 
vuursteenslag is zeer waarschijnlijk voor een 
pistool gebruikt en lijkt het meest op de 

Vuursteenslag 
van het type 
`Belle a deux 

mèches'. 

Vuursteenslag van
het type `Palet 

ordinaire'. 

  

afbeelding zoals linksonder weergegeven. De 
kleinere vuursteenslag, die ik destijds gevonden 
heb, komt overeen met de afbeelding 
daarnaast. 

De rol van vuursteen leek uitgespeeld, toen 
aan het eind van de 18e eeuw het `slaghoedje' 
werd ontwikkeld. Het buskruit en de kogel 
werden toen één geheel. De patroon deed zijn 
intrede. Het merkwaardige is echter, dat tot 
aan de eerste wereldoorlog en zelfs nog daarna 
steeds aanzienlijke hoeveelheden 
vuursteenslagen werden geproduceerd en als 
handelsartikel geëxporteerd. 

Wat was namelijk het geval? Met name 
Frankrijk, Engeland en Spanje dankten hun 
oerdegelijke musketten en voorladers af door ze 
eveneens te exporteren naar hun koloniën 
overzee, waar oorlogvoerende stammen in 
Afrika, India en Zuid-Amerika er nog lang en 
dankbaar gebruik van maakten om hun 
onderlinge conflicten te beslechten. Zelf hielden 
de koloniale heersers het heft goed in handen 
door te beschikken over moderne wapens. 
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dat aan het eind van de 19e eeuw in gebruik 
was bij artsen ten behoeve van cara-patiënten.
 

Hartelijk dank aan de schenkers. Boven-
staande voorwerpen zijn inmiddels te zien 
in de "Schenkingen-vitrine" van ons museum 
"Warsenhoeck". 
 
 
Verschenen boeken 
"De levensloop van de Utrechtse bevolking 
in de 19e eeuw". 

Met o.a. de provincie Utrecht in de pe-
riode 1800 -1940, overleven in Utrecht, het 
einde van het alfabetisme, sociale- en eco-
nomische achtergronden van het huwelijks-
patroon, mobiliteit in de steden en op het 
platteland. 

Prijs f 39,50. 
 
"Praktische didaktiek voor omgevings-
onderwijs". 

Met o.a. "Van heemkunde naar omge-
vingsonderwijs. Aardrijkskunde in de basis-
vorming. Omgevingsgeschiedenis. Eigen om-
geving in beeld gebracht door foto, dia, film 
en video. De rol van de kleine musea en 
omgevingseducatie. 

Prijs f 34,50. 
Uitgeverij Coutinho b.v., Bussum. 

 
"De kerk van Herlulf als middelpunt van het 
oude dorp Houten" door L.M.J. de Keijzer. 

Een beschrijving van de kerk, parochie en 
de gemeente Houten. Het boek is verschenen 
in de Historische reeks Kromme-Rijngebied 
en is een uitgave van de Historische Kring 
"Tussen Rijn en Lek". 
 
Bovengenoemde uitgaven zijn verkrijgbaar in 
de boekhandel. 
 
Otto Pijpker 

  

VAN DE REDACTIE 
 
Nieuwe leden 
H.J. Nieuwdorp, Tooroplaan 11, Nieuwegein

A.R.M. Smit, Elandweide 106, Nieuwegein 
 
 
Schenkingen 

Van G. de Waard ontvangen: 
Een affiche van een openbare verkoping 
van huize de Doorslag met pakhuis, stal 
en garage, d.d. 9 mei 1930 Een affiche 
van een openbare verkoping van het 
heerenhuis "Nieuwenstein", twee 
percelen boomgaard, vijf percelen 
weiland en drie "Valom"-huisjes, d.d. 21 
juli 1938 
Een eierdopje van delfts aardewerk met 
als opschrift "souvenir Jutphaas". Een 
twintigtal pijpenkoppen, gevonden op het 
"Tweede veld" te Nieuwegein. Twee 
werktekeningen van het Merwedekanaal 
ter hoogte van De Liesbosch en Huize de 
Geer uit 1880. 

 
Van dr. K. Willemsen te Nieuwegein een

boekje geschreven door Dr. Teljer in 1876, 
getiteld "Het leven van den Arts". Dit boek-
werkje werd door dr. Teljer aangeboden aan
het gemeentebestuur van jutphaas bij zijn 
afscheid (na 51 jaar) als arts in jutphaas. 
 

Tenslotte werd van mw. Valkenburg een 
koperen stoomapparaat ontvangen, zoals 
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HISTORISCHE JUTPHASE BRANDBEL AANGEBODEN 

 door Piet Daalhuizen 
vrachtschip. De bel hing tot voor kort in de 
woning van deze schipper, de 91-jarige J.D. 
den Otter die in "Het Witte Huis" in Vrees-
wijk woont. 

Op 1 maart 1996 is de bel namens de heer 
en mevrouw Den Otter-Heijkamp aangeboden 
aan de Historische Kring Nieuwegein met het 
verzoek om mogelijkheden te bezien om de 
bel op de oorspronkelijke plaats te 
herplaatsen. 

Op initiatief van de heer Dijkstra en 
mevrouw Van Dijk van de gemeente Nieu-
wegein en wethouder De Bruin zijn daarover 
inmiddels afspraken gemaakt. Cor Coomans 
heeft een ontwerp gemaakt voor een paal, 
waarin de bel bevestigd zal worden. Deze 
paal zal binnenkort op het Sluisje worden 
geplaatst, waarbij een gedenkplaat zal worden 
aangebracht. 

Links op de hierbij geplaatste foto is de 
brandbel te zien op het Sluisje; opname van 
omstreeks 1915. 

In het oude jutphaas stonden in het ver-
leden een drietal pandjes, waarin brand-
spuiten waren opgesteld: één in het westelijk 
deel van de Nedereindseweg, één bij de 
Liesbosch en één op het Sluisje. 

Het brandspuithuisje op het Sluisje is 
omstreeks 1797 vernieuwd en uiteindelijk in 
1928 afgebroken. Nabij het huisje op het 
Sluisje stond op de hoek met de Herenstraat
een gietijzeren paal, waarin een brandbel
was opgehangen. Ook die is in 1928 verwij-
derd. De klok van de Nederlands Hervormde 
Kerk moest vanaf die tijd dienst doen om
onheil te melden. 

Onlangs is de uit 1797 daterende jutphase 
brandbel te voorschijn gekomen. Deze was 
nog steeds in bezit van nazaten van degenen, 
die destijds de sloop van het brandspuithuisje
en de verwijdering van de brandbel hebben
aangenomen. Nadat de brandbel was 
verwijderd, heeft die nog vele jaren dienst 
gedaan als scheepsbel op een zeilend 
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BLADEREN IN: 

Vaderlandsch Woordenboek; oorspronkelijk verzameld door Jacobus Kok, twintigste deel, 
Amsteldam, Johannes Allart, MDCCLXXXIX. 
 
Door Jonna Dommerholt 

heerlijkheid van dien naam legt in Over-
kwartier van `t Sticht te Utrecht, ten Oosten 
van jutfaas. Zij beslaat in haaren omtrek 
honderdendertig Morgens; in de Jaare 1748 
stonden `er negen huizen... 

De heer Diederik van Veldhuizen, Heer van 
Heemstede, President der Staaten van 
Utrecht, hadt dit Gebouw versierd met 
aangenaame Wandeldreven, Starrebosschen 
en Watersprongen, Wildbaan, Oranjerij en 
beplantingen; zodat het de bewondering van 
alle opmerkende Vreemdelingen tot zich 
trok... 

Hoewel het Gebouw zints het jaar 1720 
veel van zijn voorgaande luister heeft 
verlooren, heeft het, evenwel, nog merkelijk 
aanziens, als staande in een ruime Graft, en 
pronkende, op elken hoek, met een spits 
Torentje, en een hoog opgaand Dak in het 
midden. 
 

`s Heerenzandvaart, eene kleine Buurt, 
niet verre van Haarlem, behoorende onder de 
Heerlijkheid van Heemstede, meest bewoond 
door Kleerebleekers. 
 

Hein, (Pieter Pieterszoon), even als de 
meesten onzer Zeehelden, welke de Vader-
lande de grootste en heilzaamste diensten 
hebben beweezen, van geringe beginzelen 
groot geworden, wierdt gebooren te Delfs-
haven, in den Jaare 1578, van eerlijke, hoe-
wel minder aanzienlijke Ouderen. Al vroeg 
blonk in hem uit, eene edele zucht tot roem-
waardige bedrijven. Zijn aanhoudende zwer-
ven op Zee, en zijn deelneemen aan menig en 
hachelijk bedrijf, vermeerderde zijne kennis in 
Zeezaaken en sleep te gelijk zijnen moed... 

Gelijk zijne dapperheid, dus roemt men 

Hals, (Frans), wierdt in den Jaare 1584 te 
Mechelen gebooren, doch heeft zijne meeste 
leeftijd te Haarlem doorgebragt, en is ook 
aldaar gestorven. De vermaarde Konstenaar 
Van Dyk, aan `t Hof van Karel den I 
ontbooden, wilde zich het genoegen bezor-
gen, voor zijne overtogt na Engeland een
Man te zien, van welken hij zoveel wonderen 
gehoord had... Hij zogt hem dan ten zijnen 
Huize; doch hier was hij niet te vinden, maar 
wel in eènen kroeg, zijn doorgaand verblijf...
Veele moeite deed de eerstgenoemde 
Kunstschilder om Hals met zich na Engeland
te troonen, doch deeze hadt `er geene ooren
na: liever dan aan Koninklijk Hof, wilde hij
in gemeene kroegen zijne dagen slijten...
Zelden liep `er een dag ten avond, dat hij
niet van den drank bestoven uit den kroeg na 
huis keerde. Zijne leerlingen, ... uit vreeze dat 
hem, ... een ongeluk zoude overkomen,
hadden de gewoonte bij beurten op hem te 
passen. Te bedde geholpen, had hij, zo 
bezoopen als hij was, de gewoonte, eene 
soort gebed te doen, waarvan telkens het slot 
was: Lieve Heer, haal mij vroeg in uwen 
hoogen Hemel! 

Eenigen zijner Leerlingen... wierden te 
raade, van zijnen ernst eenen proeve te nee-
men. Boven zijne slaapplaats boorden ze vier
gaten in de zolder, lieten daar door sterke 
touwen neder, en maakten ze vast aan de 
vier hoeken van zijn Bed. Als op zekere 
avond zijne Leerlingen hem te Bedde gehol-
pen hadden, hoorden zij zijne gewoone
Avondbede. Straks haalden ze hem met Bed
en al na boven; `t welk hij ontwaardende,
hem met nog luider stemme deedt bidden: Zo 
haastig niet, Lieve Heer, zo haastig niet! 
 

Heemstede, eene andere Ambachts 
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behoefte verlengd of verkort. Ook bracht hij 
nog enige verbeteringen aan, waardoor de 
slang-brandspuit sneller en makkelijker 
werkte. In 1672 kreeg hij octrooi op zijn uit-
vinding en stelde de stad Amsterdam hem aan 
als "Algemeenen Brandmeester" en mocht hij 
in Amsterdam brandspuiten maken en 
verkopen. 

De verlichting in de stad bestond lange 
tijd uit brandende kaarslantaarns, die hier en 
daar in het midden van de belangrijkste straten 
en bruggen stonden. Deze nachtelijke 
verlichting bleek echter onvoldoende en tap-
pers en herbergiers kregen opdracht in hun 
voorhuizen tot `s avonds tien uur licht te 
laten branden. Toen ook deze maatregel niet 
voldoende bleek; werden de bewoners van elk 
twaalfde huis in de straat gelast op eigen 
kosten een lantaarn aan de gevel te hangen 
met een brandende kaars daarin. 

"Doch deze keure werd gebrekkig 
naagekoomen. De menigvuldige voorbeelden 
van in `t water vallen en verdrinken van 
menschen deeden de vindingrijken Van der 
Heyde zijn vernuft spitzen om, door het 
brengen van meer lichts in de Stad bij nacht, 
deeze en andere ongelukken te voorkoomen. 
" 

De verlichting zag er als volgt uit: de lamp 
hing in een vierkante lantaarn, van ca. 60 cm 
hoog, van boven wijder dan beneden. Het 
dak bestond uit een blikken snuiver met een 
aantal openingen die naar onderen toe taps 
uitliepen, waardoor de rook van de kaars wel 
afgevoerd kon worden, maar tocht van bovenaf 
de pit niet uitblies. De lamp rustte op een 
houten paal van ca. 3 meter hoog of hing aan 
een ijzeren arm aan de gevels van huizen en 
openbare gebouwen. Tot in 1788 is deze vorm 
van verlichting gehandhaafd, rond die tijd 
begon men de lantaarns te voorzien van twee 
pitten en een touw, zodat de lantaarn voor het 
ontsteken of verwisselen van de kaarsen 
omlaag getrokken kon worden. 

ook `s Mans Christelijken inborst. Nooit 
zeilde hij uit op eenen togt, of hij hadt zich 
alvoorens ter dood bereid. Een uitmuntend 
voorbeeld ter naavolging in zijn beroep, `t 
welk door losheid van zeden te dikwijls ge-
kenmerkt wordt. 
 

Heyde, (Jan van der), "gebooren te 
Gorinchem, in den Jaare 1637, verdient, bij 
de naakoomelingschap, in erkentnisse 
gedagt te worden, van wegen twee zijner 
heilzaame uitvindingen, om `t Menschdom, in 
den ongevallen, aan welke het blootstaat, 
eenig redmiddel of behoeding toe te brengen. 
Ik heb het oog op zijne verbeteringen aan de 
Brandspuiten, en zijne uitvindingen van 
Lantaarnen, om bij nacht, de Straaten te 
verlichten. 

...zich na Amsterdam begeeven, en `er 
zich met ter woon hebbende nedergezet, 
beschouwde hij, met verwondering, de ge-
brekkige inrigting op het brandbluschen, in 
eene volkrijke en digtgebouwde Stad, en hier 
door, meer dan eenig andere, aan brand on-
derhevig." 

Branden werden in vroeger eeuwen ge-
blust door leren emmers gevuld met water 
tegen de gevels en via brandladders over en in 
de huizen te storten. De naaste huizen werden 
overdekt met natte zeilen of werden 
omgetrokken om verdere uitbreiding te voor-
komen. 

De emmers werden eerst hand over hand 
doorgegeven, dat kostte enorm veel tijd. 
Bovendien was in de haast menig emmer al 
leeg voordat hij de brand bereikte. Een zware 
brandspuit werd ontwikkeld, die bedoeld was 
om met grote kracht water tot boven het dak 
van het huis te brengen. Hij bestond uit een 
lange, kromme koperen pijp die aan de spuit 
werd geschroefd. Dit logge toestel bleek in de 
praktijk niet te voldoen. 

Jan van der Heyde verving de koperen 
pijpen door flexibele leren pijpen, die aan 
elkaar geschroefd konden worden en naar 

 
37



 
HET JAAR 1995 IN CIJFERS 
 
door Piet Daalhuizen 

Inleiding 
Eind februari keek de algemene leden-

vergadering van de Historische kring Nieu-
wegein terug op het jaar 1995. De vergadering 
heeft geconcludeerd, dat het een gunstig 
maar rustig jaar is geweest. Toch zijn er ook 
`aansporingen' in de richting van het bestuur 
gegaan actie te voeren om meer leden en meer 
vrijwilligers bij het doen en laten van de 
vereniging te betrekken. Financieel is de 
vereniging kerngezond, maar de toekomst is 
beslist niet zorgeloos. Oordeelt u met ons mee 
over onze vereniging! 
 
De financiën 

Met een klein voordelig saldo van f 388,-
kon de exploitatie van 1995 worden afge-
sloten. De contributies en donaties kwamen
volgens plan binnen. Juist op het gebied van 
extra baten konden enkele bijzondere ont-
vangsten gemeld worden, onder meer door de 
verkoop van videobanden, de deelname aan 
excursies en het succes van enkele exposities. 
De kosten konden wat binnen de perken 
gehouden worden: enerzijds door be-
zuinigingen, anderzijds door bijdragen aan
activiteiten van leden, donateurs en derden. 
De vereniging beschikt over een kleine reserve 
om wat tegenslagen te kunnen opvangen! 
 
Activiteiten in cijfers 

De activiteiten van 1995 logen er opnieuw 
niet om: vrijwel dagelijks was er - en is er - in 
het gebouw "Warsenhoeck" een of andere 
activiteit. Vaak zijn werkgroepen bezig of 
wordt er gewerkt aan de exposities. 

De werkgroep Archeologie heeft zich in 
1995 met man en macht ingezet voor het 
archeologische onderzoek in en rond de in-
middels verdwenen monumentale boerderij 

"Vee- & Bouwlust" in Galecop. Het heeft een 
schat aan gegevens en archeologische 
vondsten opgeleverd! 

De activiteiten van de werkgroep Archief 
en Documentatie richtten zich opnieuw op een 
volledige verandering van de archivering van al 
onze eigendommen: van foto's en prenten tot 
archiefstukken, boeken en andere 
eigendommen. Er is veel werk verzet en 
wellicht kan deze zomer de klus grotendeels 
zijn afgerond en dan staat ons archief er 
overzichtelijk en fraai bij! 

De Expositiegroep bouwde aan de "Ex-
positie over 700 jaar stadsrechten in de stad 
Gein"; er werd gewerkt aan foto-exposities en 
kunsttentoonstellingen. Veel eigen werk, maar 
ook veel inbreng van mensen en instanties 
buiten de vereniging. Het publiek kon in ieder 
geval genieten van uiteenlopende 
tentoonstellingen. 

De werkgroep Publicaties voerde het 
jaarprogramma uit met de excursies en pre-
sentaties, maar voorzag - voor het 18e jaar 
achtereen - onze leden en donateurs van alle 
nieuws en een prima stukje geschiedschrijving 
over onze omgeving in het Cronyck de Geyn. 
Daarnaast was er deelname aan diverse 
evenementen, zoals de jubilea van "De 
Lantaern" en van "Cityplaza". 

Het Museumbeheer verzorgde in het mu-
seum de rondleidingen aan scholen, groepen 
mensen en individuele bezoekers. De 44 
vrijwilligers ontvingen enkele duizenden 
mensen! 
 

Verder waren er natuurlijk vele anderen 
actief: bezorgers van poststukken aan leden en 
donateurs, de schoonmaakploeg in het 
museum, de onderhoudsploeg, de admini-
strateurs, enzovoorts. 

De Historische Kring Nieuwegein is altijd 
bezig! 
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De cijfers: 

 
Aantal betalende museumbezoekers ................................................................. 1.291 
Aantal schoolklassen dat het museum bezocht ........................................................ 5 
Bezoekers aan lezingen die verzorgd zijn .............................................................149 
Deelname aan de parkdagen; bezoekersaantal........................................................ 81 
Begeleiding van rondvaarten met een gids; bezoekersaantal ............................... 770 
Open Monumentendag; aantal extra bezoekers .................................................... 41 
Historische fotospeurtocht Cityplaza; aantal inzenders ..................................6.500 
Bezoekers expositie Wetenschapsdag FOM ......................................................... 350 
Verkochte videobanden van jutphaas en Vreeswijk.............................................. 350 
Beschreven foto's door de Archiefgroep ...........................................................4.000 
Totaal verzameld bezit aan negatieven, dia's/foto's ........................... ruim 2x 6.100 
Boekenbezit .........................................................................................................±600 

Dit alles is zomaar een greep. Van veel 
meer belang is het aantal mensen dat zich 
inzet voor de Historische Kring, waardoor al 
die prestaties geleverd konden worden. We 
komen dan, met enkele dubbeltellingen, toch 
aan 80 tot 100 mensen die binnen de 
vereniging actief zijn. Dat is een geweldig
aantal! 

Cijfers zeggen veel, maar niet alles; de 
sfeer en de manier van met elkaar omgaan 

vormen het belangrijkste binnen de vereni-
ging. Als daaraan teveel schort, loopt bin-
nen een vereniging niets. Bij de Historische 
Kring Nieuwegein gaat er erg veel heel goed! 
 

De vooruitzichten om in 1996 met het-
zelfde enthousiasme door te gaan zijn goed: 
de plannen zijn rond, de mensen hebben zich 
gemeld, de middelen zijn voorhanden. Wij 
wachten op nog meer bezoekers/deelnemers. 
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Jutphaas.-aantal 

eind van dit jaar telde jutphaas 12.237 in-
woners. 

Met ingang van 1 Januari 1954 zal dit 
aantal verminderen tot 3.617. Niet minder dan 
8.620 personen, in hoofdzaak wonende in de 
wijk Hoograven, gaan over naar de gemeente 
Utrecht. 

Thans worden de persoonskaarten in kisten 
verpakt en overgebracht naar Utrecht. Het 
aantal inwoners van jutphaas zal echter nog 
iets stijgen. Een gedeelte van de 
Galecopperdijk, dat tot de gemeente Oudenrijn 
behoort, komt bij Jutphaas. 

Als de annexatie een feit is zal jutphaas 
ongeveer 3.800 zielen tellen; een kleine 
plattelandsgemeente dus. 

1954: 2 januari: 
Jutphaas. Jongeren K.V P- Op Maandag 4 

Januari zal de jongerenorganisatie der K.V.P., 
afd. Jutphaas, voor alle jongeren boven 18 
jaar, `s avonds om acht uur een algemene 
vergadering houden op de zaal. De heer Ph. 
van Leeuwen, voorzitter van de afd. Jutphaas 
en lid van het kringbestuur der K.V.P. zal 
spreken over de organisatie der K.V.P. en hoe 
een gemeenteraad tot stand komt. 

Voor belangstellenden is er tevens gele-
genheid zich op te geven als lid. 

1954: 4 januari: 
Jutphaas.-Wethoudersverkiezing.-

Zaterdagmiddag kwam de nieuwe raad van de 
verkleinde gemeente jutphaas ten 
gemeentehuize bijeen. 

Op de publieke tribune was zeer grote 
belangstelling. 

Nadat de beëdiging van de nieuwe raads-
leden had plaats gehad sprak burgemeester 
Hamers een kort woord, waarin hij memo-
reerde, dat de raadsleden voor een taak 
kwamen te staan, die buitengewoon mooi is. 
Al is de gemeente thans verkleind toch zijn er 
nog perspectieven. De voorzitter wenste de 
raadsleden veel beleid, veel geduld en veel tact 
toe en hoopte dat onder Gods zegen jutphaas 
een levenskrachtige gemeente moge worden. 

De heer van de Akker, fractievoorzitter van 
de K.V P. deelde mede, dat de K.V P. van 
mening is, dat een katholiek wethouder en een 
protestants-christelijke wethouder moet 
worden gekozen. 

Spreker deed een beroep op de PvdA om 
door eendrachtelijke samenwerking de be-
langen van de gemeente te dienen. 

Hierna had de wethoudersverkiezing 
plaats. 

Op de heer R.M. Veldhuizen (K.V P.) 
werden 8 stemmen uitgebracht. 

De heer J.G. van Dijk (Prot.-Chr.) verkreeg 
10 stemmen. Beide heren aanvaardden hun 
benoeming. 
 

1954: 5 januari: 
Jutphaas.-De draaibrug-In 1953 zijn door 

de draaibrug alhier gepasseerd: 
- 8834 schepen in opvaart, met een inhoud 

van 609426 ton; 
- 10059 schepen in afvaart, met een inhoud 

van 706471 ton. 
 

-Geslaagd- Onze plaatsgenoot A. van 
Mourik is te Soest geslaagd voor het examen 
vakbekwaamheid Rietdekken. 
 

1954: 8 januari: 
Jutphaas.-Vergadering K.V.P.-jongeren.-

Voor `t eerst sinds de oprichting kwam de 
jongerenorganisatie van de K.V.P. in een 
algemene ledenvergadering bijeen. De heer 
Ph. van Leeuwen, voorzitter van de K.V P., 
gaf een zeer interessante en boeiende 
uiteenzetting van de organisatievorm van de 
K. V. P. 

VOOR U 
GELEZEN IN: 

het Utrechts Katholiek 
Dagblad van 1953: 31 
december: 
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NIEUWEGEIN 25 JAAR. 
JUTPHAAS, VREESWIJK EN NIEUWEGEIN IN KLEINE MONUMENTEN

door Jonna Dommerholt 

"Een gemeenschap moet zijn verleden kennen", schreef burgemeester Laan in het boek van Hans Baaij: 
"Nieuwegein van groeikern tot stad", dat uitkwam ter gelegenheid van 20 jaar Nieuwegein. Voor een 
gemeenschap die zo divers is samengesteld als de onze geldt dit zeker. 

Nieuwegein 25 jaar jong of een kwart eeuw oud. Dat laatste klinkt "ouder" en past meer bij een 
Historische Kring, die de geschiedenis beschrijft van de eeuwenoude dorpen jutphaas en 
Vreeswijk. 

City Plaza mag dan stadshart heten, beide dorpen vormen nog steeds de kernen, waaromheen de 
gemeente Nieuwegein is gebouwd. De echte, oudere Jutphasers en Vreeswijkers zullen dit beamen. 
Dat kan ook niet anders: hun herinneringen zijn nog te veel verweven met het leven in hun eigen dorp, 
jutphaas of Vreeswijk. 

De geschiedenis van Nieuwegein begon officieel 25 jaar geleden. Moderne geschiedenis dus, 
die de Nieuwegeinse gemeenschap met elkaar schrijft. 

Als Historische Kring willen we in dit kroonjaar aandacht schenken aan de gezamenlijke 
historie van jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein. De voorzitter, afkomstig uit jutphaas, opperde 
"iets met monumenten te doen." 

Het archief bood een schat aan gegevens, daaruit heb ik een eigen, kleine monumentenlijst 
samengesteld of een lijst met bijzondere wetenswaardigheden, zo u wilt. Bij "nieuwe" 
Nieuwegeiners hoop ik hiermee interesse te hebben gewekt voor een nadere kennismaking met 
heden en verleden van hun gemeente, bij de "oude" naast de herinneringen aan het voorbije, 
nieuwsgierigheid naar het nieuwe. 

Uiteindelijk is er in de afgelopen 25 jaar in Nieuwegein veel tot stand gebracht; daar mogen 
we met z'n allen best trots op zijn. 

Tegen burgemeester Laan zou ik willen zeggen: de Historische Kring Nieuwegein gaat 
onversaagd verder om het verleden en heden voor de toekomst van Nieuwegein vast te leggen. 

recht. Dit recht was voorbehouden aan de
bisschoppen van Utrecht, wat zeer tegen de zin
was van de graven van Holland. In on-
ophoudelijke twisten tussen beide partijen is `t
Geyne in de eerste helft van de 14e eeuw een
aantal malen vrijwel geheel verwoest. Na
1355 blijft het een tijd rustig, maar in 1402
laait de strijd weer op. Jan van Arkel, heer van
Zoelen, plundert `t Geyne. 

Veel inwoners trekken naar veiliger oor-
den en het stadje verarmt en vervalt. In de 15e
eeuw is het van de kaart verdwenen en rust
sinds die tijd onder een paar meter aarde in het
park Oudegein. 

Hoe Nieuwegein aan zijn naam kwam 
De samenvoeging van jutphaas en Vrees-

wijk was in 1970 vrijwel rond, maar een
naam voor de nieuwe gemeente moest nog
gevonden worden. Voorstellen als "Lekstad" en 
"Doorslag" vonden geen doorgang. Den Haag 
kwam uiteindelijk met "Nieuwegein";
historisch zeer verklaarbaar. 

De naamgeving herinnert aan het mid-
deleeuwse stadje `t Geyne, dat in de 13e en 
14e eeuw gelegen heeft op de plaats van het 
huidige parkgebied Oudegein aan de Hol-
landse IJssel. 

`t Geyne was een handelsplaats met tol 
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land bevoorraadden. Voor de inwoners van `t 
Geyne was het dus wat makkelijker om over 
luxe goederen en voedsel te beschikken. 

Hopelijk komen er ooit gelden ter be-
schikking om opgravingen te doen. We zullen 
dan meer te weten komen over het leven in `t 
Geyne, de stad die aan de wieg stond van 
onze gemeente. Nu is het slechts gissen op 
grond van opgravingen elders! 
 
De Beugelaar 

Het leukste monument van Nieuwegein 
vind ik het beeldje van de beugelaar. Het 
herinnert aan de vele Vreeswijkers, die het 
zware beroep van zandschipper uitoefenden. 
De naam staat voor de man die met behulp 
van de beugel - een linnen zak bevestigd aan 
een lange stok - het zand uit de Lek baggerde 
om de rivier op diepte te houden. Het zand 
werd gebruikt in de huizen- en wegenbouw. 

Het manneke staat in de Dorpsstraat met 
zijn rug gekeerd naar de Oude Sluis - waar de 
zandscheepjes vroeger doorheen voeren -,
alsof het zeggen wil: "Ziezo, dit harde leven is 
voorgoed voorbij." 
 

En dat het een hard leven was, heeft jan 
Beukes (1888-1987) me verteld. Beukes was 
bij zijn leven al een monument: groot, rijzig 
en een zekere autoriteit uitstralend. Ook nog 
op zijn 94ste, toen ik hem voor het eerst 
ontmoette. 

Vele oudere Vreeswijkers zullen zich hem 
nog wel herinneren, zittend op het `leugen-
bankje' bij Het Laantje, uitkijkend over de 
Lek. Of - toen zijn oude benen het niet meer 
deden - in de deuropening van zijn huis aan 
het Raadhuisplein, altijd bereid tot een 
praatje, het liefst over `zijn' Vreeswijk. 

Van 1911 tot 1949 was hij sluiswachter 
op de Oude Sluis. Maar daarvóór was hij 
zandschipper en, zoals zovelen, begonnen als 
knechtje bij zijn vader op de schuit. `s Mor-
gens rond een uur of vier gingen de trossen los 
en via de Oude Sluis voeren ze een eindweegs 
de Lek op. Dan met de handbeugel 

Zegel van het stadje `t Geyne. 
 

Vraagt u zich ook wel eens af hoe het 
stadje `t Geyne er uit gezien moet hebben
met z'n veelal houten huizen en winkels, z'n
straten, een kruidentuin misschien en een 
marktplein? Bisschop jan van Sierck ver-
leende `t Geyne in 1294 stadsrechten. 

Was dat aanleiding voor een feest voor
de ongeveer 600 inwoners, met misschien wel 
een extra brood voor de armen? De toenmalige 
bestuurders zullen vast wel een feestmaal 
aangericht hebben. Dat was gebruikelijk in 
die tijd. Hoe zagen ze er toen uit? In 
stemmige kledij met hun ambtsketen om
vanwege de eerbiedwaardigheid van hun 
positie of juist in feestelijke kleuren? Wat aten 
en dronken ze bij deze gelegenheid? 

In de middeleeuwen waren de dagelijkse
maaltijden ook voor de welgestelden vrij
eenvoudig. Was er voor het maal wijn uit
Frankrijk ingekocht, verse zalm uit de Maas, 
hertenvlees uit de bossen van Utrecht, aman-
delen uit Italië voor een taart? 

De schepen die op Frankrijk of Duitsland 
voeren, betaalden in 't Geyne tol om verder 
te mogen gaan. Bovendien moesten ze hier 
hun vracht overladen op andere schepen, 
vanwege de dam in de Hollandse IJssel of op 
wagens, die de steden in het binnen 



 
Neanderthalers 

Weet u aan wie nauwelijks enige aandacht 
wordt geschonken, maar die toch ook deel 
uitmaken van de geschiedenis van 
Nieuwegein? Aan de Neanderthalers, verre 
neven van ons. Ze leefden zo'n 75.000 jaar 
geleden of meer op het grondgebied van het 
huidige Nieuwegein in een bar koud klimaat 
aan het einde van een ijstijd. 

Hun officiële naam luidt homo sapiens 
Neanderthalensis en ze deelden onze dreven 
met kleine en grote, nu veelal uitgestorven, 
dieren als het rendier, de mammoet en de 
wolharige neushoorn. 

Op reconstructietekeningen zien die laatste 
er al bijster gevaarlijk uit. Je moet er niet aan 
denken ze in het echt tegen te komen en ter 
verdediging alleen maar over stenen wapens te 
beschikken. Toch gingen de Neanderthalers 
de strijd met ze aan, omdat met het vlees van 
zo'n immens groot dier vele hongerige magen 
gevuld konden worden. Ander voedsel was er 
nauwelijks te vinden op de veelal bevroren 
grond van de toendra-achtige vlakten, waaruit 
ons land toentertijd grotendeels bestond. 

Ruim 530 artefacten - bewerkte vuur-
steensplinters - van de Neanderthalers en ook 
veel dierlijke resten zijn gevonden in de Put 
van Weber. Ze zaten in het zand en het grind, 
dat van een diepte van 26 meter opgezogen 
was om bij de wegenbouw te worden gebruikt. 
De Neanderthalers zijn ooit van hier 
vertrokken of gewoon uitgestorven; niemand 
weet precies wanneer en waarom. Wat de 
reden ook mag zijn, ze hebben recht op een 
plaats in onze historie. 

In ons Historisch Museum "Warsenhoeck" 
treft u nog lichaamsfragmenten aan van dieren, 
zoals de mammoet en de wolharige neushoorn 
die meer dan 150.000 jaar geleden leefden op 
Nieuwegeins grondgebied. 
 
Paardentram of tractortram 

De keuze voor bovengenoemde herinne-
ringen heeft twee redenen. De eerste is een 
nostalgische. Ooit heb ik, zeer kort na de 
oorlog, in een paardentram gereden. Wat 

"De Beugelaar" 

zand baggeren tot het scheepje (ca. 10 ton)
vol was en óp naar Utrecht, Bussum of waar 
het zand nodig was. 

Stond er wind, dan werd de tocht zeilend 
afgelegd. Was er geen wind of woei die vanuit 
de "verkeerde hoek", dan ging de knecht - zo 
ook jonge jan - in het zeelt en.... trekken maar.
Tegenover al dat harde werken stond een
karig loon en zelfs dat niet, als er `s winters 
ijs in de rivier lag en er geen zand gewonnen
kon worden. Duurde de winter lang dan 
kregen de zandschippers `steun'. Voor een
gezin met drie kinderen was dat voor de 
oorlog f 4,75. 

Kreeg je geen steun dan kocht je op de 
pof; gegeten moest er toch worden! In de 
zomer loste je de winterse schulden af. Een 
spaarpotje voor de komende winter was
daardoor moeilijk te maken. 

Jan Beukes, besloot zijn verhalen vaak met 
de verzuchting: "Ja jongens, dat was me een 
tijd." Een mooie tekst voor zijn monument, 
mocht dat ooit voor hem opgericht worden. 
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v.v. vanaf 1880 tot 1983 wordt beschreven, 
noemt echter een andere dichter en datum. 
Op bladzijde 77 staat vermeld, dat het van 
Joh. van Grapendaal is, brugwachter van de 
Overeindsebrug in Jutphaas. Hij zou het 
gedichtje geschreven hebben op 28 december 
1928, twee dagen voordat de tractortram 
werd opgeheven. 

Zo ziet u maar, zelfs recente historie kan in 
ons kikkerlandje in nevelen gehuld zijn. Maar 
een leuk gedichtje blijft het. 
 
Monument voor de gevallenen 

In de Molenkruier van 7 mei jl. stond 
boven een artikel als kop: "Vernield monu-
ment schokt." Je hoeft eigenlijk niet verder te 
lezen, je weet waar het om gaat. Weer een 
oorlogsmonument vernield, weer de nage-
dachtenis aan diegenen die voor onze vrij-
heid vochten en vielen geschonden. Arm af-
gebroken, neus kapot. "Lachen, joh!" De 
vredesduif die op de uitgestoken arm behoort 
te zitten, is al verwijderd. Kort vóór de 
herdenking wordt hij er weer opgeschoefd, 
omdat-ie anders aan vandalisme ten offer zou 
vallen. 

Je vraagt je af of de vernielers beseffen wat 
voor verdriet en boosheid ze teweegbrengen 
bij nabestaanden en vrienden van de 
slachtoffers. Zouden ze echt niet begrijpen wat 
zo'n monument betekent voor al diegenen die 
de oorlog hebben meegemaakt of weten wat 
het inhoudt om in onvrijheid te moeten 
leven? Zetten de beelden uit de huidige 
oorlogsgebieden de daders dan niet aan het 
denken? Betekent vrijheid voor hen, doen en 
laten wat je wilt, ook al is dat een monument 
vernielen? Een monument dat is opgericht ter 
nagedachtenis aan allen die hun leven gaven om 
jou in vrijheid te laten leven? 

Het beeld staat wat verscholen in het 
groen op een plaats, waar `s avonds weinig 
publiek langs komt. Misschien moet het 
meer in de openheid komen te staan, zodat 
vernieling minder kans krijgt. Zodat 
Nieuwegein voortaan op 4 mei zijn doden 
kan herdenken bij een gaaf monument. 

had ik medelijden met het paard. Dat arme 
dier, dat zo'n grote wagen moest trekken vol 
met mensen en bagage; wat een zwaar werk! 

De tweede reden is, dat ik bij mijn zoek-
tocht in de archieven van de Kring een aantal 
malen op onderstaand `literair monumentje' 
stuitte: 
 

"Afscheid aan mijn ouden vriend 
 

Beste vriend ik heb gelezen, 
Dat je ons verlaten gaat. 
Is dit nu voor al jouw goeddoen? Zet 
men jou nu zoo op straat? Wat een 
buien, wat een stormen Heb je op deez' 
aard doorstaan, En door de moderne 
toekomst, Is je werk nu afgedaan. 
Ouderwetsche, kalme mensen Blijven 
je tot `t laatst getrouw Halfstok waait 
Neerlands driekleur Als bewijs van 
diepe rouw. Menig keuv'lend vrijend 
paartje, Menig moeder met haar kind, 
Zaten rustig in de kamer Van hun 
ouderwetschen vrind. 
`k Breng u dank van vele menschen! 

Met wie gij gingt en ook weer kwam, 
Wij wenschen U een zalig einde, 
Jutphaasche oude trouwe Tram." 

 
Het vreemde was echter, dat de naam van 

de dichter en datum van verschijning ver-
schilde. In een overdruk van een kranten-
artikel, werd het vers toegeschreven aan de 
volksdichter Willem van Grapendaal. Die had 
het als `ingezonden mededeling' laten 
plaatsen in de Utrechtse Courant van 31 juli 
1923, de laatste dag waarop de paardentram 
reed. Een dag later zouden er tractoren voor de 
tramwagens geplaatst worden. De mo-
dernisering was niet meer te stoppen en met 
weemoed keken sommige passagiers terug op 
die "goeie ouwe paardentram." Vandaar het 
vers. 

Het boekje "Van stoomtram tot sneltram", 
waarin de geschiedenis van het openbaar 
vervoer Vreeswijk - Jutphaas - Utrecht 
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De brug bij het Sluisje 

Stadsuitbreiding of renovatie van oude 
wijken maakt, dat niet alles uit de oudheid 
bewaard kan blijven. De kosten voor behoud
zouden de pan uit rijzen. Dat er soms zonder 
enig overleg wordt gesloopt en historische 
plekjes plotseling zijn verdwenen, is een bekend 
verhaal. 

Het was daarom een vreugdevol bericht te 
lezen in de "Molenkruier" van 4 april jl., dat 
er een nieuwe brug komt op de plaats waar 
15 jaar geleden nog de Rijnhuizerbrug lag. 
Ruim 800 jaar was er op die plaats een 
oeververbinding geweest. 

Ter hoogte van `t Sluisje zal nu een mo-
derne fiets- en voetgangersbrug worden ge-
slagen over het Merwedekanaal. De histo-
rische route Nedereindseweg - Fort jutphaas -
Heemstede en Houten keert hiermee terug. 

De gemeente had drie architectenbureaus
gevraagd een ontwerp in te dienen. Eisen
daarbij waren onder andere: de brug moest 
een doorvaarbreedte van 14 meter hebben en 
een wegbreedte van ca. vier en een halve 
meter. De vormgeving diende van deze tijd te 
zijn en te passen in de omgeving. 

De ontwerpen werden tentoongesteld en de 
Nieuwegeinse burger kon zijn voorkeur
uitspreken. Gekozen kon worden uit: een
dubbele ophaalbrug met gebogen brugdek en 
als contragewichten twee grote bollen; een 
enkele ophaalbrug met een wigvormig
bovendeel en een horizontaal wegdek en uit 
een tweedelige brug met een licht hellend dek en 
een asymmetrische vorm. Dit laatste ontwerp 
kreeg de meeste stemmen. 

Begin juni blijken B&W verdeeld te zijn
over de keuze van de brug. Twee wethouders 
ondersteunen de voorkeur van de bevolking. 
Zij het dat ze de brug wat ranker uitgevoerd 
zouden willen zien, als dat technisch mogelijk
is. Op 27 juni valt de definitieve beslissing. 

Voor welke brug ook wordt gekozen, met de 
komst van de nieuwe verbinding wordt een 
historische route hersteld en dat is het 
belangrijkste. 

"Kunst na Arbeid" 
Het woordenboek geeft als betekenis voor 

het woord `monument' onder andere: "alle 
voor tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken, 
van algemeen belang zijnde wegens hun 
schoonheid, betekenis voor de wetenschap of 
volkskundige waarde." 

De eertijds Vreeswijkse muziekvereniging 
"Kunst na Arbeid", die nu 77 jaar bestaat, 
behoort dus ook tot de Nieuwegeinse mo-
numenten. 

In 1919 richtte de Vreeswijker Gijs Pouw 
de vereniging op en werd tegelijkertijd de 
eerste voorzitter. Pouw was actief lid van de 
RK.-werkliedenvereniging. De arbeiders-
verenigingen wilden in die tijd hun leden 
kunstzinnige vorming bijbrengen en stimu-
leerden hen tot het oprichten van culturele 
verenigingen. 

Veel fanfarecorpsen zijn op die manier 
ontstaan. Pouw werd, vanwege zijn 
onderofficiersrang en zijn werk voor vakbond 
en kerk, voorgedragen door de toenmalige 
pastoor Mol om een muziekvereniging op te 
richten. 

Twee voorwaarden werden gesteld: de 
vereniging moest Sinte-Barbara heten en de 
leden moesten lid zijn van de RK.-
werkliedenvereniging. Op 9 mei 1919 had 
Sinte-Barbara 20 leden. Als dirigent was de 
Utrechtse majoor Van Lent aangetrokken voor 
een honorarium van f 4,20 per week. 

Op die eerste repetitiedag leerde de majoor 
de leden noten lezen, want muziekin-
strumenten waren er nog niet. Voor de aan-
schaf ontbrak het geld. Maar wat is een 
muziekvereniging zonder instrumenten! 

Gijs Pouw liep dan ook de deur plat bij de 
pastoor en het bestuur van de werklieden-
vereniging om de nodige gelden bijeen te 
krijgen. Alle verzoeken werden vriendelijk 
doch resoluut afgewezen en anderhalf jaar 
later was het nog steeds notenlezen geblazen. 
Bestuursleden zijn toen op pad gegaan om 
geld in te zamelen voor de aankoop van 
instrumenten. Een drietal Vreeswijkers 
bracht de benodigde f 950,- bij elkaar. 

Eindelijk kon er écht geoefend worden. 
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Eén van de latere donateurs van Sinte-
Barbara, de gereformeerde dominee Van der 
Veen, drong bij het bestuur aan om ook niet-
katholieken tot de vereniging toe te laten. 

De nieuwe pastoor Van Soest gaf met 
moeite toestemming hiertoe. In 1924 mochten 
de `andersdenkenden' wel gewoon lid van de 
vereniging worden, maar geen bestuurslid.
De naam moest een `algemeen' karakter 
krijgen en Sinte-Barbara veranderde in 
"Kunst na Arbeid." Wie heeft in die 77 jaar 
niet van hun muziek genoten? 
 
De Molenkruier 

Ons Nieuwegeins huis-aan-huisblad `De 
Molenkruier', kunnen we (nog) niet onder de 
monumenten scharen, maar de naam wel.
Misschien vindt u het aardig om te weten
hoe het blad aan zijn naam komt. Het ver-
haal gaat terug tot het 17e eeuwse jutphaas. 

In die tijd stond er aan de Molensteeg bij 
de huidige Herenstraat een molen, die 
landelijke bekendheid kreeg door de vele 
ruzies die erom gevoerd werden. 

De dichter Stalpert van der Wiele schreef 
er in 1630 al een gedicht over. Een bekende
uitdrukking in die tijd luidde: "Dat hen het 
hoofd draaide als een Jutfase molen." 

De molen, die zich met al die landelijke
aandacht toch al niet gelukkig voelde, kreeg
het in 1680 zwaar te verduren. Een grote
brand teisterde dat jaar jutphaas: veel houten 
en stenen huizen werden door de brand 
verwoest. Bewoners van jutphaas probeerden 
de molen te redden door de onderdelen naar 
de Doorslag over te brengen, waar het 
veiliger was. De kop van de molen werd
daartoe op een platte wagen gelegd. Halver-
wege het transport, viel de molenkop van de 
wagen, waarschijnlijk door de haast. 

Wat er toen verder mee gebeurde is on-
bekend. Maar sinds die tijd is de spottende
bijnaam van de Jutphasers `molenkruiers' en 
de krant ontleende daaraan zijn naam. 
 
Jutphase speculaaspop 

We blijven nog even in jutphaas. Vele 
steden en streken in Nederland kennen een 

lokaal gerecht of lekkernij. Zo kent Utrecht 
zijn Dommetjes en Den Haag z'n Haagse 
Hopjes. 

Jutphaas heeft meer dan een eeuw zijn 
speciale speculaaspoppen gekend, die alleen 
rond Sinterklaastijd gebakken werden. Het 
baksel stelde Sint-Nicolaas voor, de patroon-
heilige van de kerk en van de kinderen. Het 
idee was afkomstig van mgr. Van Heukelum, 
de bouwpastoor van de Nicolaaskerk. 

Na het gereedkomen van de kerk in 1875 
wilde de pastoor alle misdienaars, de koster en 
andere helpers op de Sinterklaasavond 
verrassen met een bijzonder attentie. Hij 
kwam op het idee een speculaaspop te laten 
maken met de afbeelding van Sint-Nicolaas die 
- volgens een middeleeuwse legende - drie reeds 
gepekelde kinderen weer tot leven wekte. De 
Utrechtse edelsmid Brom goot in lood de 
vorm, die de heilige verbeeldt met aan zijn 
voeten de vleeskuip, waaruit de tot het leven 
teruggebrachte kindertjes omhoog komen. 

Ieder jaar bracht pastoor Van Heukelum -
en later zijn opvolgers - de vorm naar een 
andere katholieke bakker in het dorp. Die 
mocht dan de traditionele speculaaspoppen 
bakken. Dat was wel een eer, maar geen 
pretje. De loden vorm was erg zwaar en er was 
moeilijker mee te werken dan met de gewone 
houten vormen. 

In 1938 vond de laatste traditionele uit-
deling plaats. Daarna ontfermde het RK.-
kerkbestuur zich over de vorm. Een enkele 
keer werd die nog uitgeleend. Na 1994 zijn er 
geen speculaaspoppen meer gebakken. 

Kunnen we deze traditie niet in ere her-
stellen, bijvoorbeeld om de kas van het 
restauratiefonds van de Nicolaaskerk te 
spekken? 
 
De "Zwolsche Algemeene" 

Het is gebouwd tussen 1983 en 1984 en 
is dus nog lang geen monument. Van mij 
mogen ze het echter vandaag nog op de 
monumentenlijst plaatsen, zo mooi vind ik 
het. Ik doel daarbij op het kantoorgebouw 
van de "Zwolsche Algemene", gelegen aan 
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twee vleugels ingeklemd terzijde van de 
Buizerdlaan. 

Benader je het gebouw dan zie je jezelf 
weerspiegeld in de glazen wand - wat een 
lachspiegeleffect oplevert - en maak je ook 
even deel uit van dat moderne schilderij. 

Zijn de kunstuitingen op de gevel afhan-
kelijk van het weer, binnen zijn ze bewust, 
gekozen. In de zeer ruime hal met de centrale 
receptie en in de ruimte annex worden 
wisseltentoonstellingen gehouden van ob-
jecten en schilderijen van moderne kunste-
naars. 

Hou je van moderne kunst of van kunst in 
het algemeen dan is een bezoek aan de 
exposities zeer de moeite waard. Niet omdat 
het geëxposeerde altijd `mooi' is, maar wel 
interessant als tijdsbeeld. Bovendien brengt 
het kleur in de mooie, maar in streng wit, 
zwart en grijs uitgevoerde ruimten. 

Bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor 
van de "Zwolsche Algemeene" was een reeks 
van eisen gesteld. Het diende in ieder geval 
representatief te zijn, economisch verantwoord 
gebouwd en energiezuinig. In een besloten 
wedstrijd kreeg architectenbureau Peter J. 
Gerssen te Rotterdam de opdracht vanwege de 
originaliteit van het ontwerp en de 
economische bouw, zowel intern als extern. .

Het kantoorgebouw behoort daardoor tot 
de energiezuinigste van Nederland. Volgens 
de berekeningen bedraagt het energieverbruik 
maar 25 % van wat gebruikelijk is voor 
gebouwen met eenzelfde inhoud. 

Dit komt omdat tussen de zware betonnen 
'prefab'gevels en de glaswanden een dikke 
isolatielaag is aangebracht. Hierdoor dringt `s 
winters de kou nauwelijks door en `s zomers 
de hitte evenmin. Energiezuinige lampen 
houden de elektriciteitsrekening laag en door 
hun dieptestraling hebben de 
beeldschermwerkers geen hinder van even-
tuele lichtspiegelingen. 

Hulde aan architect en opdrachtgevers die 
gezamenlijk een mooi, economisch en 
milieuvriendelijk gebouw wisten te realiseren, 
waarin het prettig werken is. 

de Buizerdlaan in de Poort van Nieuwegein. 
De strakke vormgeving en de glazen puien 

van zilvergrijs hardglas geven het een 
ultramodern aanzien. Beide bepalen tevens het 
karakter van het gebouw, dat wisselt met het 
weer. 

Op een donkere, grijze herfstdag staat het er 
nors en gesloten. Het neemt de kleur aan van 
de lucht en het wordt zelfs niet vrolijk van de 
warrelende bladeren, die hun eigen malle 
capriolen weerspiegeld zien in het glas. 

Bij mooi weer begint het gebouw te le-
ven. De glaspanelen weerkaatsen zon, lucht, 
wolken, bomen en vogels in hun vlucht. De 
gevels worden oer-Hollandse schilderijen 
van gigantische afmetingen. Moderne schil-
derijen, dat wel, want de ietwat bolle ramen 
geven een extra dimensie aan al wat het 
weerspiegelt. 

Bovenaanzicht Zwolsche Algemeene. 

Bekijk je het gebouw vanuit de lucht, dan 
lijkt de vorm op trapeziumvormige molen-
wieken, geschaard rond een vierkante hal. 
Drie wieken hebben vijf verdiepingen, één 
wiek bestaat uit één bouwlaag. De breedte 
van elke wiek bedraagt ca. 12,60 m. 

In de centrale kern waar de vleugels sa-
menkomen, bevinden zich de liften, loop-
bruggen en trappen. De entree ligt tussen 
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Het kantoorgebouw van de 
"Zwolsche Algemene " 
gelegen aan de Buizerdlaan 
in de poort van 
Nieuwegein. 

Nieuwegein op weg naar 2020 

Nieuwegein 25 jaar. Hoewel nog jeugdig is 
de stad volwassen geworden en vraagt om een 
andere benadering. Lag in de beginjaren het 
accent vooral op bouwen en vormgeven, nu
ligt het op bouwen, beheren en handhaven of 
verbeteren van de kwaliteit van onze woon-
en leefomgeving. En wel zodanig dat alle
inwoners van Nieuwegein zich, nu en straks, 
thuis blijven voelen in onze gemeente. 

Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad 
een `strategische visie' opgesteld, getiteld 
"Nieuwegein, stad van de toekomst", of wel 
Nieuwegein op weg naar 2020. 

Wil men komen tot een nieuwe visie dan
vallen er veel vragen te beantwoorden, zo-
als: Wat is direct nodig in onze gemeente?
Wat moet of kan er veranderd en aangepast
worden in de loop van de jaren? Wat zijn
eigenlijk onze wensen en verwachtingen
voor de komende 25 jaar? 

B & W wilden deze vragen niet alleen
beantwoorden, maar tezamen met degenen 
die in Nieuwegein wonen en werken. Zij no-
digden bewoners, vertegenwoordigers van 
bedrijven, instellingen en organisaties uit om in 
een aantal bijeenkomsten hun mening te
geven, die meegenomen zal worden bij het
opstellen van de plannen. Op de eerste bij 

In 2020 - dat is over 25 jaar - is Nieuwe-
gein bijna 50 jaar oud. Jutphaas en Vreeswijk 
zullen dan alleen nog maar wijken zijn van 
een moderne stad. De geschiedenis van de 
beide dorpen zal vooral opgeslagen zitten in 
het geheugen van computers en liggen in de 
archieven van de Historische Kring 
Nieuwegein. 

Ik ben heel benieuwd wat bij het 50-jarig 
bestaan van Nieuwegein over de moderne 
historie van onze gemeente geschreven kan of 
zal worden in "Cronyck de Geyn". 
Bronnen: 

Archieven "Historische Kring Nieuwe-
gein" 
"De Molenkruier", diverse edities 
Informatiemateriaal en foto welwillend 
afgestaan door de "Zwolsche Alge-
meene." 
"De Architect" nr. 12, 1984 
Overdruk uit "Bouwwereld" 1-2-'85 van 
de HBM (Hollandsche Beton Maatschappij) 
"Van Stroomtram tot Sneltram", W J.F. 
van der Kuijlen 

eenkomst werd al direct 
gezegd, dat City Plaza 
volledig "op de schop 
moest" en gezelliger her 
bouwd moest worden. 
Het stadshart krijgt dus 
geen plaatsje op de mo 
numentenlijst. 
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IN MEMORIAM ARIE DE REUVER 
 

Op 15 mei 1996 overleed Arie de Reuver, 71 jaar oud. Arie heeft lang en met 
volharding gevochten tegen de ziekte die hem bijna twee jaar geleden trof. Vooral de 
laatste maanden werd duidelijk, dat hij die strijd zou verliezen. 

Vanaf het begin van de jaren zeventig heeft Arie aan iedereen duidelijk gemaakt, dat 
het belangrijk was om de historie van de dorpen jutphaas en Vreeswijk vast te leggen, 
voordat die zouden worden opgeslokt in de enorme bouwstromen van de 
nieuwbouwstad Nieuwegein. 

Zelf bouwde hij met een enorme inzet en een groot doorzettingsvermogen een 
prachtige verzameling foto's en dia's op van met name "zijn" Jutphaas. En met die dia's 
(later ook over Hoograven en over diverse thema's) trok hij rond door heel de provincie 
Utrecht. 

Arie de Reuver is bij heel veel mensen bekend geworden als amateur-historicus en 
in 1978 was hij één van de initiatiefnemers bij de oprichting van de Historische Kring 
Nieuwegein: een vereniging, waarvoor hij zich op meerdere manieren inspande. 

Hij was bestuurslid, werkte mee aan dia- en filmavonden en leverde stof voor 
artikelen in "Cronyck de Geyn". De laatste maanden besteedde Arie veel tijd aan 
activiteiten ten behoeve van de voormalige dwangarbeiders uit de Tweede Wereld-
oorlog. Hij was één van hen en aan de hand van zijn dagboek schreef hij een artikel, dat 
in dit nummer van de kroniek is opgenomen. 

Arie was altijd bezig - tot het laatst toe - met taaie volharding en volle inzet. In de 
Historische Kring Nieuwegein zal het vreemd zijn, dat de inzet van Arie de Reuver 
niet meer regelmatig ervaren wordt: we zullen hem zeer missen. 

Wij wensen Arie de Reuver zijn verdiende rust en wij wensen Truus en de kinderen 
toe, dat zij de kracht mogen ontvangen om - ook zonder hun man en vader - verder te 
gaan en om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. 

 
Nieuwegein, Piet Daalhuizen, 
17 mei 1996 voorzitter Historische Kring Nieuwegein. 



 
in de abdij van Hautvillers bij Reims in 
Noord-Frankrijk. Omstreeks het jaar 1000 
kwam het psalter in Canterbury terecht, waar 
het een inspiratiebron vormde voor Engelse 
kunstenaars uit de 11de en 12de eeuw. In die 
tijd werd het ook drie maal gekopieerd. Deze 
oude kopieën zullen alle drie te zien zijn op de 
expositie in Utrecht. Daarnaast wordt er een 
groot aantal andere, uiterst kostbare en fraai 
geïllustreerde handschriften tentoongesteld 
als ook kunstig ivoorsnijwerk en gegraveerde 
bergkristallen, die de betekenis van het 
Utrechts Psalter in perspectief plaatsen. Deze 
topstukken komen uit bibliotheken en musea 
uit de gehele wereld. Zij vormen tezamen een 
unieke tentoonstelling die deze cruciale 
periode in de middeleeuwse kunst op een 
wijze belicht zoals in ons land nog nooit 
eerder is gebeurd en gezien de kwetsbaarheid 
van de stukken ook niet gauw meer herhaald 
zal worden. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk 
geïllustreerde Engelstalige catalogus waaraan 
geleerden van internationale faam hebben 
meegewerkt. Het Utrechts Psalter wordt 
bovendien op CD-Rom aangeboden. Een dia 
programma zal een inleiding geven op de 
expositie. 

Rondom deze tentoonstelling zullen op de 
volgende data diverse lezingen gehouden 
worden: 29 september, 6, 13, 17, 20 en 27 
oktober, 3, 11, 6 en 7 november. De ten-
toonstelling wordt georganiseerd door Mu-
seum Catharijneconvent en de Universiteits-
bibliotheek Utrecht en maakt deel uit van de 
lustrumactiviteiten die plaatsvinden rond het 
360-jarig bestaan van de Universiteit 
Utrecht. Informatie: tel. 030-2533483. 

  

V A N  D E  R E D A C T I E  
 
Nieuwe leden 
J.J. Oosterhof, van Herwijnenplantsoen 296, 
Nieuwegein 
W .L. Hoegee, Braamgaarde 17, Nieuwegein

 
Bibliotheek 
Het afgelopen kwartaal in de bibliotheek 
opgenomen: 
 

Vreeswijk en de Zandwinnerij, door 
Rina Copier - Van der End. Uitgave 
Oudheidskamer Vreeswijk Kozakkendag, 
door Mark van Hattem. De bevrijding van
Utrecht in 1813. Uitgave Broese Kemink - 
Kwadraat. Jutphaas in het Nieuws 1870-
1879, door J. Schut 
Vreeswijk in het Nieuws 1870-1879, 
door J. Schut 

 
Het Utrechts Psalter 

Van 31 augustus tot en met 17 november
wordt in het Museum Catharijneconvent te
Utrecht een tentoonstelling georganiseerd rond
het belangrijkste en kostbaarste handschrift
van Nederland, het Utrechts Psalter. Het
ontleent zijn naam aan de Universiteits-
bibliotheek Utrecht, waar het reeds eeuwen
lang bewaard wordt. Dit fraaie psalmenboek ligt
altijd goed opgeborgen in een kluis en is
slechts zelden te zien. 

Alle 150 psalmen in het psalter worden
geïllustreerd door levendige pentekeningen die
de tekst op welhaast letterlijke wijze uit-
beelden. Deze realistische tekeningen zijn
omstreeks 830 vervaardigd door monniken 

i

 Rondleiders gevraagd voor museum. Voor 
de zaterdag- en zondagmiddag zoeken wij nog 
enkele rondleiders/suppoosten voor ons 
museumr 
Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht 
bij: C.J.M. van der Mark, Kruyderlaan 107, 
Nieuwegein, tel. 030-6032121. 

Otto Pijpker 
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Lekkendijk Bovendams in de Wijkerweert bij 
Wijk op den 28 febr. 1747" 
 

Zaterdag 25 februari: Het water in de Lek 
was gestegen tot meer dan 40 duimen4 boven 
het klokkeslags en daags daarna op de 26ste 
nog geklommen. De heren dijkgraven van de 
Lekdijk Benedendams gingen naar de dijk, 
doch die van de Bovendam stelden hun gang 
uit tot maandag. Inmiddels lieten ze het
bericht uitgaan, dat alle boeren op 
maandagmorgen om vijf uur op de dijk 
aanwezig moesten zijn. 

Op die ochtend ontdekten ze, dat het
water inmiddels gewassen was tot 66 à 67 
duimen boven het klokkeslag. Ook was de 
dijk op verschillende plaatsen weggeslagen
door de harde noordwestenwind, die al vier tot 
vijf dagen pal op de dijk stond. 
 

Maandag 27 februari: Men ontdekt in de 
namiddag een ongemak aan het zogenaamde 
Molengat aan De Vaert (Vreeswijk). Deze 
uitlaat lag achter het huis van de drost (mr. Ph. 
J. van Soestdijk van Cloon), liep achter de dijk 
door en was met twee schutten gesloten. Het
buitenste schut, de belangrijkste sluisdeur,
werd door de kracht van het water omhoog 
geduwd en was met geen mogelijkheid meer
neer te krijgen. 

De heemraden vreesden een doorbraak en 
brachten met een speciale `courier' bur-
gemeester Van Cleeff van Utrecht op de
hoogte. Op zijn beurt stelde hij de vroedschap
van Utrecht van de onheilstijding in kennis. 
Deze waarschuwde de bewoners en eigenaren 
van de werfkelders aan de Oudeen de Nieuwe 
Gracht om zichzelf en eventueel opgeslagen
bederfelijke waar in veiligheid te brengen,
omdat bij een te hoge waterstand de kelders 
onder zouden lopen. Het stadswerkvolk werd 
naar de Tolsteegpoort verordonneerd om
maatregelen te treffen bij een mogelijke
overstroming. Op de meest zwakke plekken,
onder andere bij de ophaalbrug bij de Poort en 
de brug bij het Veerhuis aan De Vaert, 
zouden schuiten met messie6 afgezonken 
worden. Men hoopte op 

deze manier de overstroming van de stads-
grachten enigermate op te kunnen houden, 
waardoor er voldoende tijd was om de goe-
deren in de kelders in veiligheid te brengen. 
 

Dinsdag 28 februari: In de vroege ochtend 
kwam het bericht, dat de dijk bij het 
Klaphek water doorliet. De gecommitteerden' 
gingen om half vier `s morgens opnieuw naar 
Utrecht om de vroedschap van het gevaar te 
verwittigen. Opdracht werd gegeven om 
schuiten met messie, palen en planken gereed 
te houden. 

Tussen elf en twaalf uur meldden boeren, 
die voor het water op de vlucht waren 
geslagen, dat de Lekdijk Bovendams bij het 
Beusecommerveer plotseling was doorgebro-
ken. Een uur vóór de doorbraak had een 
dijkwacht het Zandpad nog gecontroleerd en 
niets onregelmatigs bespeurd. Er was een gat 
ontstaan van tien dij kroeden8 lang en een 
manslengte diep. De angst voor een over-
stroming van Utrecht en omstreken was zó 
groot, dat zelfs de burgemeester van Am-
sterdam van de droeve tijding op de hoogte 
werd gesteld. Gelukkig kwam later in de 
ochtend het bericht, dat bij het Molengat het 
gevaar geweken was. De Vreeswijkers hadden 
met man en macht gewerkt om een breuk te 
voorkomen. 
 

Donderdag 2 maart: Ik (J.J. Ram) was in de 
namiddag met enige heren aan De Vaert wezen 
kijken en had bemerkt, dat het water in het 
Molengat veel sneller stroomde dan ik ooit 
had gezien in de tijd dat ik nog drost van 
Vreeswijk was. Het stroomde zelfs sneller dan 
in de zomertijd, wanneer ik, bij laag water in
de binnenpolders, de schutten tot het hoogste 
had laten ophalen. 

Het geluk wilde dat daags vóór de door-
braak de wind was gedraaid en uit het oosten 
begon te waaien, "waardoor de Zee laeg raekte 
en de Muydersluijs vervolgens open, zulks 
dat het water `t geen in de Stad (Utrecht) 
quam in de eerste vier dagen alzoo schielijk 
wederom er uitliep, en geen ongemak aan de 
werven ofte kelders toebragt." 
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DE ROEP OM ERKENNING 
Het verhaal van de dwangarbeider 1940-1945. 
 
 
door A.M. de Reuver t 

Vanaf zijn machtsovername in 1933 had Adolf Hitler de 5.000.000 werklozen in Duitsland 
ingeschakeld voor de oorlogsindustrie. Vanaf 1936 groeide dat aantal met uiteindelijk nog eens 
10.000.000 buitenlanders, waaronder 631.000 Nederlanders. Van de Nederlanders overleefden 
30.000 de oorlog niet. 

De dwangarbeiders werden vaak min of 
meer als collaborateurs beschouwd en pas de 
laatste jaren begint hun roep om erkenning 
als oorlogsgetroffene weerklank te vinden. 

Uit jutphaas en Vreeswijk werden tientallen 
jonge mannen naar Duitsland gedeporteerd 
voor de Arbeitseinsatz. Ik was één van hen en
nu nog ondervind ik de traumatische gevolgen
van wat ik heb meegemaakt tussen de zomer 
van 1943 en 30 juni 1945. 
 
Voorspel van Wereldoorlog II 

De economische crisis aan het begin van de 
jaren dertig maakte het mogelijk, dat Adolf 
Hitler in 1933 in Duitsland de macht greep. 
Het land telde miljoenen werklozen die door 
de Fuhrer werden ingezet in projecten van de 
"Arbeitseinsatz". Gestaag groeide deze
"Arbeitseinsatz" uit tot een geweldige
oorlogsindustrie, hoewel naar buiten leek, 
dat er sprake was van een forse opleving van 
de economie. 

Ook Nederland had in de dertiger jaren
zijn economische crisis. Ons land telde ruim
500.000 werklozen en dat is ruim 17 % van de 
beroepsbevolking, die toen 2.950.000 mensen 
omvatte. De werklozen moesten twee keer 
per dag een stempeltje halen en voor 
kostwinners van gezinnen was er een 
steunregeling van f 11,00 per week. 

De Nederlandse staat organiseerde ver-
der werkverschaffingsprojecten in de 
Drentse veenkoloniën en bij het in - cultuur -
brengen van de droogvallende Noord-
Oostpolder. 

Vanaf 1936 zag de regering Colijn nog 
andere mogelijkheden om werklozen aan de 
slag te krijgen: het werken in Duitsland werd 
gepropageerd! De arbeidsbureaus voerden de 
term "Passende Arbeid" in voor mensen die 
werkloos waren en/of in de werkverschaffing 
zaten. Onder deze passende arbeid werd ook 
het `uitzenden' voor werk in Duitsland verstaan 
en wie zo'n aanbod weigerde, kreeg geen steun 
meer. Gezinnen kwamen op die manier in de 
grootst mogelijke ellende terecht, wanneer de 
kostwinner weigerde om werk in Duitsland te 
accepteren, dat door de Arbeidsbureaus in 
Nederland werd aangeboden. Men werd op 
die manier gedwongen om in de Duitse 
oorlogsindustrie te gaan werken. In feite was 
vanaf 1936 sprake van dwangarbeid c.q. 
deportatie van werklozen! Aanvankelijk ging 
de "werving" nog met een `fluwelen 
handschoen', maar in latere jaren werden 
mensen tijdens razzia's zomaar opgepakt en 
direct in veewagons van de spoorwegen of in 
rijnaken afgevoerd naar Duitsland. 
 
De bezetting 1940-1945 

In de eerste jaren van de oorlog pro-
beerde de Duitse bezetter de Nederlandse 
arbeiders met propaganda voor de oorlogs-
industrie te winnen. Dat mislukte: men wilde 
toch veel liever in de eigen, vertrouwde 
woonomgeving blijven dan ergens in den 
vreemde aan het werk te worden gezet. 

Bovendien sijpelden uit Duitsland berichten 
door, dat de "gastarbeiders" bij de bevolking 
allesbehalve welkom waren. Aan- 
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ken. De Duitsers zochten namelijk in hoofd-
zaak technisch personeel in de leeftijd van 17
tot 35 jaar; later tot 45 jaar. Deze leeftijdskeuze
had vooral ook te maken met het streven van
de Duitsers om te voorkomen, dat mensen
zich zouden melden bij de geallieerde
strijdkrachten. 

Op de persoonsbewijzen werd dan met
medewerking van gemeente-ambtenaren het
technische beroep van iemand veranderd in
dat van `landbouwer' en/of het geboortejaar
werd vervalst, zodat iemand te oud werd
voor uitzending. 
 

Het werd echter steeds moeilijker om te
ontkomen aan de deportatie naar Duitsland.
De razzia's waarbij mensen zomaar werden
opgepakt, zijn al genoemd: in jutphaas en
Vreeswijk zijn er in 1943, 1944 en 1945
meerdere gehouden. 

Als een razzia werd bespeurd, was er paniek
in de dorpen; alle mannen moesten zich
proberen te verstoppen. Eens ging het ge-
rucht van een razzia tijdens de kerkdiensten
op zondagmorgen. De kerken, eigenlijk uit-
sluitend `gevuld' met vrouwen, liepen vrijwel
direct helemaal leeg en men spoedde zich naar
huis, waar vader meestal op de kinderen
paste. 

Als op zo'n moment de soldaten zich toe-
gang tot het huis verschaften, was de keuze
voor de vader heel moeilijk: of de kinderen
alleen laten en vluchten of het koffertje pak-
ken en zich binnen enkele minuten laten af-
voeren. 

Een andere methode van de Duitsers was
de `werving' van dwangarbeiders binnen de
Nederlandse bedrijven. Met behulp van de
arbeidsbureaus werden de bedrijven uitge-
kamd en de meeste directies werkten mee
aan de uitlevering van hun jongens en mannen
aan de Duitsers. 

In Nieuwegein is de busmaatschappij "De
Twee Provinciën" daarvan een voorbeeld
geweest. Hoewel er persoonsbewijzen waren
vervalst (er was geknoeid met de ge-
boortedatum en het beroep van `chauffeur'
was veranderd in `landarbeider'), werden 

Propaganda-affiche voor werken in Duits-
land uit 1939. 
 
vankelijk beschouwde de Duitse bevolking
hen als `vrijwilligers' die arbeidsplaatsen van 
Duitse mannen innamen, waardoor voor
elke binnenkomende buitenlander een Duitse 
jongen naar het front werd gestuurd! 
 

Op veel manieren hebben Nederlandse
mannen geprobeerd om deportatie naar
Duitsland voor de Arbeitseinsatz te voorko-
men. Men trachtte onder te duiken, waartoe 
de regering vanuit het veilige Engeland steeds 
vaker opriep. 

Maar enerzijds betekende onderduiken dat 
het gezin onverzorgd en zonder inkomen 
achterbleef en anderzijds waren de 
mogelijkheden om onder te duiken, zeker in 
de eerste oorlogsjaren, schaars. 

Onderduiken kon eigenlijk alleen maar
goed in een soort werkverschaffing in de riet-
landen van de drooggevallen Noord-Oost-
polder. Ook werd geknoeid met de persoons-
bewijzen, waarover een ieder moest beschik 
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Afbeelding van een persoonsbewijs uit 1941, waarmee geknoeid is. Het beroep is gewijzigd
van "chauffeur" in "landarbeider" en het geboortejaar is veranderd van 1905 in 1903,
waardoor betrokkene boven de vereiste 35-jarige leeftijd kwam. 

weten te ontsnappen uit de werkkampen of 
fabrieken. Ruim 30.000 dwangarbeiders zijn in 
Duitsland om het leven gebracht of door 
ziekte of bombardementen gedood. 
 
Wonen en werken 

De meeste dwangarbeiders van voor de 
oorlog werden gericht geworven voor be-
paalde bedrijven. In de oorlogsjaren werden 
gedeporteerden via een 'Durchgangslager' 
verhandeld aan Duitse werkgevers. Meestal 
waren dat fabrieken voor de oorlogsindus-
trie. Soms echter ook boerenbedrijven, waar 
gedeporteerden de plaatsen moesten innemen 
van naar-het-front-gestuurde Duitse 
jongemannen. 

Degenen die bij boeren werden onderge-
bracht, troffen het meestal niet zo slecht; 
men kreeg vaak genoeg te eten en de huis-
vesting bij de particulieren was redelijk. 

De overgrote meerderheid kwam echter in 
barakkenkampen terecht, die meestal vlak 

toch de juiste gegevens aan de Duitsers door-
gegeven! In enkele gevallen konden `kandi-
daten' door snel onder te duiken alsnog aan
de deportatie ontkomen. 
 
De Vreeswijkse sluizen 

De Nederlandse dwangarbeiders werden
ingezet in de belangrijke Duitse industriege-
bieden, die gelegen waren langs de grote ri-
vieren. Behalve in spoorwagons werden de 
dwangarbeiders daarom gedeporteerd met 
behulp van rijnaken. Schepen vol gepakt met 
mensen passeerden zo vanuit Amsterdam en
Rotterdam de Vreeswijkse sluizen. 

Bekend is dat met name de Vreeswijkse
illegaliteit erg veel gedaan heeft om tijdens de 
pauzes bij het schutten hulp te verlenen, ook 
bij het laten-ontsnappen van de gevangenen. 

Velen kwamen echter toch in Duitsland
terecht. Van de 631.000 Nederlandse
dwangarbeiders hebben er circa 143.000 
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naast een fabriek gelegen waren. De houten 
wanden waren dun en tochtig. In de `kamers' 
stonden de stapelbedden drie hoog voor 12 
tot 24 mannen. Voor een tafel en krukjes 
was nauwelijks plaats en de persoonlijke
eigendommen moest men opbergen in kleine 
kastjes of onder de bedden. Van privacy was
geen sprake. 

De waslokalen in de barakken bestonden 
uit enkele kranen met goten daarbij als
afvoer. Er was alleen koud water. Er waren
zelfs kampen, waar men uitsluitend kon be-
schikken over kranen buiten de barak. `s 
Winters had men daar helemaal geen water, 
als de kranen bevroren waren. 

Het behoeft niet nader toegelicht te wor-
den, dat de barakken in de werkkampen vol
ongedierte zaten! 
 
En nu mijn verhaal 

Begin augustus 1943 kreeg ik een oproep
om mij te melden voor de Arbeitseinsatz in 
Duitsland. Er waren geen mogelijkheden om 

onder te duiken en bovendien hadden de 
Duitsers de mogelijkheden om weg te komen 
bij voorbaat sterk verkleind door vele 
patrouilles. 

De groep waarmee ik afgevoerd werd, 
bevatte mensen uit jutphaas en Vreeswijk en 
uit andere gemeenten uit het zuiden van de 
provincie Utrecht. Niemand was de Duitse 
taal machtig en velen hadden zelfs nog nooit 
met de trein gereisd. 

We hebben ruim anderhalve dag in de trein 
gezeten en gelegen en uiteindelijk zijn wij 
naar een Durchgangslager gebracht in de 
omgeving van Berlijn. 

In dit barakkenkamp Berlin Rehbrucken 
kregen we voor het eerst iets warms te eten: 
koolsoep van een erbarmelijke kwaliteit! De 
mensen werden vanuit het kamp bij diverse 
bedrijven in de omgeving `gedropt'. Ik zelf 
kwam terecht bij het bedrijf Rheinmetall-
Borsig, waar ondermeer duikbootmotoren en 
locomotieven gemaakt werden. Er werkten 
circa 20.000 mensen. 

1943 - Nederlandse dwangarbeiders met hun schaarse bezittingen bij de schuilkelder voor de 
barak 
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In de fabriek werd aanvankelijk gewerkt in 

een dagploeg van 6.00 uur tot 17.15 uur, met 
een kwartier pauze om 9.00 uur en een 
middagpauze van een half uur. De zaterdag-
middagen en de zondagen waren nog vrij; er 
werd dus 60 uur per week gewerkt. Later 
werden de werktijden 12 uur op en 12 uur af; 
dus 84 uur per week. 

De lange werktijden waren er de oorzaak 
van, dat iedereen volledig afgestompt raakte.
Het kon uiteindelijk niemand meer schelen
wat men deed. Het enige wat toen nog telde
was: overleven! 

Op onze eerste vrije zondag in augustus
1943 gingen we naar de kerk en we kwamen 
langs een moestuin. Met de betrekkelijke 
vrijheid die we toen nog genoten, konden we 
`s avonds het kamp verlaten om de moestuin
te `plunderen': je moest wat! De tomaten en 
de appels smaakten geweldig. 

Herhaaldelijk werden de Rheinmetall-
fabrieken getroffen door geallieerde bombar-
dementen. Velen van de dwangarbeiders zijn
twee of drie keer alles kwijtgeraakt, door 

dat ook de kampbarakken door bommen 
getroffen werden. Gelukkig vielen daarbij 
toen geen slachtoffers, omdat de bombar-
dementen plaatsvonden tijdens de werkuren. 
 
Internering 

De situatie bij Rheinmetall liep op een 
gegeven moment zover uit de hand, dat 
meerdere mensen het aandurfden om be-
paalde werkzaamheden te weigeren. Als re-
presaille werden deze werkweigeraars -
waartoe ook ik behoorde - naar een werk-
kamp aan de Poolse grens gestuurd. We 
werden tewerkgesteld in een wapenfabriek. 

Er werkten daar mensen van tien ver-
schillende nationaliteiten, waaronder Duitse 
communisten die voor straf vanuit Berlijn 
naar de Oder-Neisse grens waren gedepor-
teerd. Met hen hebben wij, een groep Ne-
derlanders, in het geheim kunnen samen werken 
bij enige sabotageactiviteiten. 

We strooiden zand in olie en vet, zodat bij 
gebruik ervan slijtage zou ontstaan in plaats 
van smering. Tijdens een nachtdienst 

Lager Waldau te Kassel. Fa. Fieseler. In de rij voor eten halen. 
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hebben we in een hoogspanningshuisje een 
kortsluiting kunnen veroorzaken, waardoor 
het bedrijf uren lang zonder stroom heeft 
gezeten. 

Medio oktober 1944 werd de wapen-
fabriek overvallen door de Sicherheitspolizei. 
Alle dwangarbeiders werden tegen de muur
gezet en met veel gebrul werd gedreigd, dat 
iedereen neergeschoten zou worden. Er was 
namelijk zand ontdekt in olie en vet tijdens 
proefschieten met wapens op de schietbanen 
in Hannover. Dat zand zou door mede-
werkers/dwangarbeiders van `onze' fabriek 
daarin zijn gestrooid. 

Het liep allemaal met een sisser af, maar 
weken lang bleef er extra controle in de fa-
briek door leden van de Waffen S.S. 
 
De Russen komen! 

In februari 1945 wisten de Russen de 
Oder over te steken en op 14 februari 1945 
moesten we de fabriek ontruimen en vluchtten 
we onder dreiging met geweren in de richting 
van Dresden. 

De stad was echter dusdanig zwaar ge-
bombardeerd, dat we daar niet heen mochten. 
Wij, de dwangarbeiders, zijn 14 dagen lang 
opgejaagd door het Spreewald en uit-
eindelijk in barakken ondergebracht in 
Wittenberg aan de Elbe. 

Na een verblijf van enkele dagen werden 
we op transport gezet naar het concentra-
tiekamp in Erfurt. Tijdens ons verblijf daar, 
dat enkele dagen duurde, hebben we niets te 
eten gekregen: "Wie niet werkt, heeft geen eten 
nodig!", was het motto. 

In het concentratiekamp werd naar ons 
beroep gevraagd en uiteindelijk bleken we 
allemaal `landarbeiders' te zijn. Begin maart 
1945 volgde het transport naar Harzgebergte. 
In Nordhausen moest zwaar grondwerk 
worden verzet voor de aanleg van startbanen 
voor de in ontwikkeling zijnde V-2. 
 
Ondergedoken 

Tijdens het verblijf in Nordhausen zag ik 
kans om te ontsnappen. In het dorpje 
Sundhausen kreeg ik onderdak in een tuinde 

rij, waar ik als tegenprestatie tuinderswerk 
moest verrichten. Dat kende ik van huis uit, 
dat was dus geen bezwaar. 
 
Bevrijd 

Op 11 april 1945 reed een Amerikaanse 
jeep het dorp binnen. We hebben met de 
bemanning contact gezocht en waren toen 
eindelijk BEVRIJD van het NAZI-JUK. We 
zijn op stap gegaan en hebben het nodige 
`gepikt' bij het spoorwegstation en uit di-
verse opslagloodsen, zodat we een feestje 
konden vieren met de Amerikanen. Die zorg-
den op hun beurt voor rokerij en chocolade. 

In het dorp was direct al een nieuwe 
(communistische) burgemeester; hij had een 
houten been overgehouden aan verwondingen 
uit de eerste wereldoorlog. Eén van zijn eerste 
opdrachten in zijn functie was het laten-
arresteren van de nazi-voormannen uit het 
dorp. 
 
Terug naar huis 

Tot die tijd hadden we nog geen kans 
gezien om contact op te nemen met thuis en de 
mogelijkheden om de thuisreis te aanvaarden 
waren zeer gering. Medio juni 1945 
werden we echter opgehaald door een wagen 
van het Amerikaanse leger voor een 
transport via Leipzig, Braunlage, Brunswick, 
Bremen, Hamburg en Leer naar Nieuwe-
schans. 

We hadden het, naar later bleek, uitste-
kend getroffen. Andere dwangarbeiders hebben 
na hun vrijlating weken lang gezworven en 
moesten te voet, per fiets of met de bolderkar 
de weg naar huis zien te vinden. Soms kon 
worden gelift met legerwagens of kon met 
schepen worden meegevaren. Er zijn gevallen 
bekend van thuisreizen via Odessa en via 
Frankrijk. 

Aan de Nederlandse grens werden we niet 
bepaald vriendelijk ontvangen: zelfs mensen 
van het Rode Kruis zagen ons als 
collaborateurs, die met de nazi's hadden sa-
mengewerkt. Grenswachten namen de terug-
kerende dwangarbeiders soms alles af: de 
schamele persoonlijke eigendommen en het 
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gen van de oorlog alleen moeten verwerken.
De regering, de "Stichting 1940-1945" en
andere organisaties hebben de dwang-
arbeiders stelselmatig behandeld alsof zij
gecollaboreerd hadden met de Duitsers. 

De Duitse overheid heeft miljoenen
guldens aan de Nederlandse staat betaald
voor `Wiedergutmachung' van de
dwangarbeiders (het gaat om in totaal 70
miljoen gulden). De ex -dwangarbeiders
hunkeren nog steeds naar de erkenning, dat ook
zij echte oorlogsslachtoffers zijn. 

In de dertiger jaren stimuleerde de Ne-
derlandse regering met forse repressailles het
gaan-werken in Duitsland, en in de oorlog
werden de deportaties met nog forsere mid-
delen doorgezet. 

In 1987 heb ik meegewerkt aan de op-
richting van de "Vereniging van ex-dwang-
arbeiders". 

Met dit artikel hoop ik enige helderheid
verschaft te hebben over de positie van de ex-
dwangarbeiders. 
 

Door het ministerie van V W.S. werd tij-
dens de herdenkingsfestiviteiten "5 mei 1995
- 50 jaar bevrijding" een startkapitaal gestort
voor de oprichting van een herden-
kingsmonument voor de dwangarbeiders. Het
monument is geplaatst op het terrein van het
Nationale Oorlogs- en Verzetsmuseum in
Overloon, waar het op 29 mei 1996 onthuld
is. 
 
 
Bronvermelding: 

"Slavenwerk in Duitsland"; in 1995 uit-
gegeven door de "Vereniging van ex-
dwangarbeiders Nederland"; "Nieuws-
brief" van voornoemde vereniging; 7e 
jaargang, nummer 3. 

 
Bewerking: P. Daalhuizen. 

weinige (inmiddels waardeloze) Duitse geld 
dat verdiend was! Ik heb geweigerd om mijn
spullen af te geven en m'n grote mond
maakte werkelijk nog enige indruk. 

Toch was men bij de grens in Nieuwe-
schans behulpzaam; zieken en ondervoeden
werden naar ziekenhuizen in Groningen ge-
bracht. Op 29 juni 1945 transporteerden de 
Canadezen de overige teruggekeerden naar
Kampen. Van daaruit werden we `s nachts 
met de boot over het IJsselmeer naar Am-
sterdam gebracht. Een Franse Rode Kruistrein 
bracht ons van Amsterdam naar het Centraal 
Station in Utrecht. Daar werden we aan ons 
lot overgelaten! 

We hadden nog wat rokerij over en uit-
eindelijk bleek iemand bereid ons met een 
wagen van het Rode Kruis tegen vergoeding 
naar Jutphaas en Vreeswijk te rijden! Op 30 
juni 1945 om 19.00 uur was ik weer thuis. 
 
Ontvangst op het Kerkveld 

De ontvangst thuis was overweldigend, ook 
al omdat vader en moeder en broers en zussen 
maanden lang niets van me gehoord hadden en 
het allemaal voor hen nog maar de vraag was 
of ik de oorlog overleefd zou hebben. Ruim
30.000 dwangarbeiders waren immers
gestorven! 

Ik heb me kunnen wassen in een teiltje
met water, maar het leek wel de warme 
douche van een koninklijk hotel! Daarna 
volgde een ontvangst door het buurtcomité
van het Kerkveld. Ik was de laatste die te-
rugkeerde. 

De voorzitter van het comité, wijlen Arie
de Heus, overhandigde mij een herdenkings-
sleutel. Het was een symbool: een tijdperk
werd afgesloten en een nieuwe periode brak 
aan. Die sleutel heb ik nog steeds. Diezelfde
avond werd er op het plein van het Kerkveld 
gedanst  bi j  de muziek van de accordeonist
jan Dirkse. 

Voor mij leek de oorlog voorbij! 
 
Tenslotte 

jaren lang heb ik (en mét mij honderd-
duizenden anderen) de traumatische gevol 
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EEN DAGJE ARCHEOLOGIE 
( o p g e d r a g e n  a a n  J a n  G u s s e n h o v e n )  
door Cor van der Kooij 
 
Het is zaterdagmorgen acht uur. De ploegleider van de werkgroep Archeologie en enkele 
enthousiaste leden zijn bezig met een noodopgraving achter de Blokhoeve. Even daarvoor heeft 
een graafmachine een diepe sleuf van vijftien bij drie meter getrokken. Met spaden, troffels, 
tandenborstels en andere gereedschappen zijn de amateur-archeologen druk in de weer om het 
grondoppervlak op een diepte van zo'n veertig centimeter op bewoningssporen te onderzoeken. 

Er nadert een man op een fiets, die ken-
nelijk iets meer van de zaak wil weten. "Ja
hoor", moppert de ploegleider, als hij hem 
ziet aankomen, "daar krijgen we het geou-
wehoer weer!" De anderen beginnen te la-
chen. 

"Dag heren", klinkt het opgewekt, "al 
druk aan de slag op de vroege morgen?".
"Ja, dat zou je wel kunnen zeggen", ant-
woordt de ploegleider, terwijl hij met een 
nijdige zwaai een schep klei over de rand 
van de werkput gooit. "Mag ik eens horen
wat u hier aan het doen bent?". 

"We zijn met archeologisch onderzoek 
bezig", reageert de ploegleider kortaf. "Er 
heeft hier in de Romeinse tijd waarschijnlijk 
een boerderij gestaan." "Zo zo, dat is nog 
eens interessant! En nu bent u natuurlijk op 
zoek naar oude munten en skeletten!" 

De ploegleider zucht duidelijk hoorbaar.
"Nee", legt hij geduldig uit, "het gaat voor-
namelijk om scherven van inheems aarde-
werk. De boeren die hier vroeger hebben
gewoond, bakten hun eigen aardewerk en 
aan het gevonden schervenmateriaal hopen 
wij te kunnen zien in welke periode van de 
Romeinse tijd de boerderij hier heeft gestaan.
Misschien begrijpt u het nu beter." 

"Je moet er maar aardigheid in hebben", 
zegt de man ontwijkend. "Ik zou voor een
zootje scherven zo vroeg in de morgen mijn
bed niet uitkomen." Hij parkeert zijn fiets 

tegen een paaltje en komt nog wat dichter 
bil' de werkput staan. "Maar als u nu eens een 
pot met zilveren munten vindt", zemelt hij 
verder, "wat gaat u er dan mee doen?" 

"Verdelen we onder elkaar", klinkt buiten 
het gezichtsveld een verloren stem uit de 
werkput. 

"Ik dacht dat je oude munten naar het 
museum moest brengen", brengt de man met 
de fiets behoedzaam in het midden. 

"Meneer schijnt goed op de hoogte te 
zijn", klinkt een andere stem uit de werkput. 
De ploegleider begint het toch nog leuk te 
vinden en speelt het spelletje mee. Met een 
onverstoorbaar gezicht kijkt hij de man aan. 
"Bij ons ligt dat allemaal wat anders. 
Wanneer wij iets van grote waarde vinden, 
gaan we er eerst mee naar het Waterloo-
plein." 

De man met de fiets krijgt nu toch de 
indruk, dat hij niet serieus wordt genomen. 
"Nou, veel succes dan maar", roept hij nog, 
terwijl hij weer op zijn fiets stapt. "Ik moet 
naar de markt. Een paar boodschappen doen 
voor moeder, de vrouw." 
 

De ploegleider pakt een bos touw en be-
gint met piketten een nieuw vierkant af te 
bakenen. "Elke week datzelfde geouwehoer", 
moppert hij nog na. "Vanaf dit moment zijn 
we voor niemand meer aanspreekbaar. Al 
komt de burgemeester in hoogst eigen 
persoon." 
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VOOR U GELEZEN IN: De 

Utrechtsche Courant van: 1951: 23 

juli: 
VERBINDING VAN JUTPHAAS NAAR 

VREESWIJK HERSTELD. Met het eenvou-
dige gebaar van het verwijderen van de hekjes, 
welke tot dan toe het verkeer belemmerden, 
werd Zaterdagmiddag om twaalf uur de weg 
JUTPHAAS / VREESWIJK in gebruik 
gesteld. Drie maanden lang is deze weg, 
welke loopt van de DOORSLAGBRUG tot 
aan de HANDELSKADE in VREESWIJK, 
afgesloten voor het verkeer geweest. Nu is 
deze echter geasfalteerd en aan weerszijden
van nieuwe rijwielpaden voorzien, welke een
meter breed zijn. Bovendien is de gehele weg
een halve meter opgehoogd, zodat twee 
bochten minder scherp zijn geworden. De 
bermen van de weg zijn nog niet klaar en op de 
rijwielpaden liggen dientengevolge nog
obstakels in de vorm van zand en steenlaag.
De wielrijders zullen dus nog even geduld 
moeten hebben. Over zes weken echter is de 
weg definitief gereed. De vraag bestaat nu
alleen nog of er langs de weg bomen geplant
zullen worden. In het begin van Augustus
wordt een aanvang gemaakt met de
wegvernieuwing tussen de 
DOORSLAGBRUG en de SCHOOLSTRAAT
in de kom van het dorp. (Jutphaas JS.). Van 
een omlegging van het verkeer is echter geen
sprake

1951: 28 juli: 
VREESWIJK. "VREESWIJKS MAN-

NENKOOR". Op het concours te Hierde 
(Gld.) behaalde "VREESWIJKS MANNEN-
KOOR" dezer dagen een tweede prijs met 
283 punten. 
 

ONDERSCHEIDINGEN. Bij het uitreiken 
der einddiploma's aan de Ambachtsschool te 
Utrecht ontvingen de beide 
tweelingbroeders A. en D. VAN HEININ-
GEN een medaille en oorkonde omdat zij de 
beste leerlingen der school waren geweest. 
Beiden slaagden met zeer hoge cijfers 
voor het diploma machinebankwerker. 
 
1951: 30 juli: 

VREESWIJK. CON BRIO. Met mooi 
zomerweer trok de R.K. Gem. Zang-
vereniging "CON BRIO" Zaterdag onder 
leiding van dirigent A.W. PIERIK naar het 
concours te Zevenhoven (Z.-H.). 

De stemming zat er al aanstonds in en toen 
"CON BRIO" voor de jury stond, voelde men, 
dat ze er echt zin in hadden. Er werd met 
bezieling gezongen en beidenummers 
eindigden mooi op toon. 

Bij de uitslag brak een stormachtig applaus 
los: Een eerste prijs met 342 punten, tevens het 
hoogste aantal voor zang over het hele 
tweedaagse concours. 

Door dit resultaat is "CON BRIO" in de 
afd. Uitmuntendheid gekomen, terwijl het nog 
geen vier jaar bestaat. 

In uitbundige stemming trok men daarna 
naar Avi Fauna te Alphen a.d. Rijn. Daar trof 
men het wel zeer bijzonder, wijl er `s avonds 
een waterballet werd gegeven. Voldaan keerde 
men tenslotte huiswaarts. 

`t Was een succesvolle dag voor "CON 
BRIO". 
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H.J. TER MAAT BENOEMD TOT ERE-LID 
 
door Piet Daalhuizen 
 

Op 11 juli jl. is de heer H.J. ter Maat 80 jaar geworden. Voor de zeer vele vrienden en 
bekenden vierde hij dit heugelijke feit een dag later tijdens een bijeenkomst in het kerkelijk 
centrum "De Bron". Het was een bijzonder geslaagde happening, waar ook diverse bestuursleden 
van de Historische Kring Nieuwegein bij aanwezig waren. 

Ti jdens de bi jeen 
komst is namens de His 
torische Kring Nieuwe 

gein het woord gevoerd 
door voorzitter Piet Daal 

huizen. Die schetste de 
bijzondere verdiensten 

van de heer Ter Maat 
voor de vereniging. Vanaf 

 

Nieuwegein een belangwekkend archief op 
te bouwen van foto's, dia's en negatieven. 
Momenteel omvat dit archief ruim 6.000 
dia's en even zovele negatieven, alsmede circa 
4.000 foto's. Het ontzagwekkende karwei 
van de ordening en de beschrijving van de 
dia's en de negatieven heeft de heer Ter Maat 
grotendeels alleen geklaard. 

Aan het slot van zijn toespraak berichtte 
de voorzitter dat het bestuur met algemene 
stemmen had besloten om de heer H.J. ter 
Maat bij gelegenheid van zijn tachtigste ver-
jaardag te benoemen tot Ere-Lid van de His-
torische Kring Nieuwegein wegens zijn bij-
zondere verdiensten. 
 

De heer Ter Maat toonde zich zeer inge-
nomen met deze benoeming. Hij is het eerste 
en tot nu toe enige ere-lid van de vereniging. 

de oprichting in 1978 heeft de heer Ter Maat 
zich volledig ingezet om de doelstellingen 

van de vereniging te helpen realiseren. Hij 
is tijdens de oprichtingsvergadering in 1978 
benoemd tot vice-voorzitter en deze functie 

bekleedt hij nog. In de werkgroep Publicaties 
is hij ook al sinds 1978 actief met het schrij-
ven van teksten, het transcriberen van oude 
handschriften en het corrigeren van teksten 

en drukproeven. Vooral echter heeft hij zich 
ingespannen om voor de Historische Kring 

 
Jaarprogramma 

 
Noteert u de volgende data in uw agenda: 

21 oktober 1996: dia-avond " Verdwenen monumenten " om 20. 00 uur in " de Bron ". 
 
9 november 1996: bezoek aan museum Slot Zuylen om 14.00 uur. 

 Zie ook de rubriek "Van de redaktie" op pagina 80. 
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HET GEIN: NIEUWE GEGEVENS UIT DE MIDDELEEUWEN 
 
door W B. Heins en C.A. van Kalveen 
 

Zoals bekend wordt Het Gein in het jaar 1200 voor het eerst genoemd.' De nederzetting lag bij 
een bisschoppelijke tol en overlaadplaats over de dam die aangelegd was op de plaats waar de 
Vaartse Rijn (de Doorslag) in de IJssel uitmondde. De ononderbroken noordelijke IJsseldijk aldaar 
fungeerde ter plekke als dam, die de Vaartse Rijn van de IJssel scheidde. De bovenloop van de 
IJssel ( de Kromme IJssel) stond toen nog in verbinding met de Lek. 

In de zomer van 1217 heeft de bisschop Otto van Utrecht aan de daar in de buurt wonende 
parochianen, die ten dele onder de parochie Eiteren (bij IJsselstein) en ten dele onder de parochie 
Vreeswijk vielen, toestemming gegeven om voor hen zelf bij Het Gein een kerk te bouwen.' Het 
motief was, dat de mensen zo moeilijk in Eiteren of Vreeswijk konden komen vanwege de slechte 
begaanbaarheid van de weg richting Vreeswijk, terwijl richting Eiteren het water van de Hollandse 
IJssel een belemmering vormde. 

vaten wijn over de dam aldaar van het ene 
schip overslaan op het andere, dat dan recht-
streeks naar Utrecht voer. 

De nauwgezetheid van deze akte van 1217 
was zo groot, dat gedetailleerd door de 
bisschop de parochiegrenzen werden op-
gegeven, namelijk tussen Oudegein als noord
oostgrens en de westzijde van de Rijpicker-
waard als uiterste westgrens, thans het ge-
bied vlakbij de autosnelweg waar nu nog de 
hoeve "Rijpickerwaard" ligt aan de oude weg 
en de sneltrambaan naar IJsselstein.3 Voorts 
waren de parochiegrenzen gelegen tussen een 
verder niet te traceren gracht achter het huis en 
het erf van een evenmin bekende Wendekind, 
tot de weg die leidde naar De Wiers. Dat is dus 
de Wiersdijk of -steeg, die vroeger naar de 
hofstede "De oude Wiers" onder Vreeswijk 
leidde. Vijftien huizen van de parochie 
Vreeswijk werden toegewezen aan dit nieuwe 
kerspel Het Gein, waarvoor de parochie 
Vreeswijk een vergoeding ontving. 

Omgezet in latere begrippen, omvatte de 
parochie Het Gein het land ten zuiden van de 
Randijk, de polder Het Gein, de Rij-
pickerwaard en de Oudegeinsepolder. Dat 
werd later tevens de grens van stad en gerecht 
van Het Gein. 

Gezegeld werd er met aanhangende zegels 
in groene was door Walter, de proost 

Voor de bewoners van Het Gein was
bovendien de afstand tot beide kerken ta-
melijk groot. De kerk van Het Gein werd dus
hun parochiekerk om de sacramenten te
ontvangen. Er kwam daar ook een doopkapel
en een eigen kerkhof. 

De parochianen van de nieuw gevormde
parochie Het Gein werden ontslagen van de
gehoorzaamheid aan de parochiekerken van
Eiteren en Vreeswijk. Het Utrechtse kapittel
van S.-Marie, het machtige college van hoge
geestelijken, dat het recht had de pastoor te
Eiteren te benoemen, mocht in zijn
rechtsgebied niet gekrenkt worden, ook niet in
de omvang ervan. Daarom ontving het kapittel
van S.-Marie het patronaatsrecht over de kerk
van Het Gein, zodat het kapittel de vrijheid
kreeg daar de pastoor aan te stellen die zich
niet mocht laten vervangen, dus in eigen
persoon de godsdienstoefeningen moest leiden.

De inwoners van Het Gein hoefden daarover
namens hun pastoor aan het kapittel niet de
gebruikelijke "servitia" te betalen, dus niet de
belasting door het kapittel op de
pastoorsinkomsten uit het pastorie- en
kerkegoed. Wel moesten de parochianen van
Het Gein op eigen kosten bij wijze van er-
kenning van het eigendomsrecht en het
patronaatsrecht van de kerk van Het Gein
jaarlijks voor het kapittel van S.-Marie 15 
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Oorkonde uit 1217 waarin de stichting van een eigen parochie in Het Gein wordt aangegeven. 

 
64 



 
van Oudmunster te Utrecht (de aartsdiaken 
die de benoemingen zou moeten gaan be-
vestigen), het kapittel van S.-Marie te 
Utrecht (de eigenaar van de nieuwe kerk) en 
door Diederik, de custos (dat wil zeggen de 
koster, beheerder van de relieken, archief en 
bibliotheek) van het kapittel van Oudmunster, 
die tevens persona van de kerk van Vreeswijk 
was, dus zich in Vreeswijk in zijn officiële 
pastoorsambt door een dienstdoende priester 
kon laten vervangen. Overigens waren tekst 
en bezegeling in tweevoud, namelijk op twee 
aan elkaar passende charters met dezelfde 
tekst en bezegeling uitgevaardigd. Dat was 
de zogeheten "chirograaf"-vorm. 

Officieel verstaat men onder een chirograaf 
een gedeelte van een blad perkament of 
papier, waarop oorspronkelijk twee of meer
akten betreffende dezelfde rechtshandeling 
waren geschreven met openlating van een 
ruimte voor het plaatsen van een aantal letters 
of cijfers, welke akten vaneen zijn gesneden 
door een zigzagsnede dwars door die 
tussenruimte. Het aaneenpassen van beide 
gedeelten is het bewijs van de echtheid van 
het charter.' Een vroegdertiende eeuwse 
chirograaf - zoals deze uit 1217 - is op zich 
niet ongewoon, maar deze was toen naar de 
vorm met zaagtanding (zigzagsnede) voor die 
tijd, althans in het Duitse Rijk - dus ook in de 
Nederlanden - wel bijzonder .5 Het kapittel 
van S.-Marie, de eigenaresse van de kerk van 
Het Gein, kreeg beide helften van de 
chirograaf in bewaring.' Van weinig 
middeleeuwse parochiestichtingen in 
Nederland bestaat zo'n duidelijke en 
gedetailleerde stichtingsoorkonde als van Het 
Gein 

De blijvende onbeduidendheid van de 
nederzetting zelf steekt daar nogal schril tegen 
af. De patroonheilige van de kerk is 
onbekend. De kerk moet gelegen hebben op de 
plek van of vlakbij het latere klooster "OLV 
van Nazareth", dat daar in de periode van 
1438 tot zijn ondergang in 1572 gelegen 
heeft ter hoogte van de boomgaard aan de 
oostkant van de Doorslag bij de Gein 

brug ter hoogte van de hofstede "Geinoord", die 
vroeger dan ook "Nazareth" heette (dus ook op 
de hoek Hollandse IJssel/Enge IJssel/Doorslag). 

Achteraf blijkt, dat de parochiestichting de 
eerste vergeefse poging van bisschop Otto van 
Utrecht is geweest om van Het Gein een 
bloeiend handelsstadje te maken aan de 
hoofdroute van de Hanzeatische handel van 
Noord-Duitsland via de Vecht en Utrecht en 
dan via de grote rivieren zuidwestwaarts naar 
Brugge. In Het Gein konden goederen 
overgeladen worden in een ander type schip, de 
zogeheten lichter.' Maar Hollandse, eco-
nomische en waterstaatkundige tegenkrachten 
maakten de groei en bloei van Het Gein 
telkens onmogelijk 

Zo was er de hele 13e eeuw door de on-
zekerheid geweest of de tol daar wel kon 
blijven. In 1225 was Het Gein al eens door de 
Hollandse graaf verwoest. Ook het plan van 
de elect jan van Nassau (gekozen bisschop 
van Utrecht) in 1271 tot stichting van een 
jaarmarkt die steeds een week lang te 
Hoppenesse gehouden zou worden, waar 
toen de Hollandse IJssel en de Lek nog met 
elkaar in verbinding stonden' en nu de IJssel-
dam ligt, liep op niets uit. 

In het register van de kruistochttienden, 
daterend van omstreeks 1275, waarin wer-
kelijk alle pastoors en parochies van het 
Utrechtse bisdom stonden genoteerd die 
hadden bijgedragen in die verplichte geld-
inzameling', ontbrak evenwel de parochie van 
Het Gein met zijn pastoor. Zij waren dus niet 
in staat, niet vermogend genoeg om bij te 
dragen. 

Het deed Het Gein economisch al helemaal 
geen goed, dat in 1285 op aandringen van 
graaf Floris V van Holland de Hollandse 
(Enge) IJssel aan zijn bovenloop bij het Klaphek 
(Hoppenesse) door een dam werd afgesloten 
van de Lek. De elect (gekozen) bisschop van 
Utrecht jan van Nassau bevestigde dit en voor 
zijn toestemming kreeg hij van Floris V 4500 
pond. Beide heren gaven van deze 
waterstaatkundige ingreep een eigen oorkonde 
uit.10 Het waterstaatkundige 
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werk waar het over ging, was de aanleg van de 
Nieuwe Dam", die in 1296 voltooid was. 1 2  

Tevens werd de "oude dam" bij Het Gein 
doorgeslagen en daar kwam een sluis. Vanaf dat 
ogenblik werd - natuurlijk of kunstmatig - de 
hele Kromme of Enge IJssel tussen 
Hoppenesse en Het Gein over de volle lengte 
over tweederde van de oorspronkelijke 
breedte versmald door opwassen en 
wildernissen als een soort kilometerslange
versmalde indamming. De Vaartse Rijn 
kreeg een nieuwe aftakking (de Nieuwe 
Vaart) in zuidoostelijke richting naar Vrees-
wijk en Het Gein viel van toen af buiten de 
hoofdscheepvaartroute van Utrecht, maar de 
economische activiteiten bleven. In 1290 
werd kraan- en overslaggeld geheven." 

De bisschoppelijke akte van 1285 werd als 
de eerste, de oudste van de IJsselsteinse 
rechtsbronnen beschouwd. Het wijst erop,
dat Het Gein tot aan de stadsrechtverlening
van 129514 als rechtsgebied vooral tot 
Eiteren/IJsselstein bleef behoren. Dat Het
Gein in later eeuwen bleef behoren tot het 
maarschalkambt van het Nederkwartier en niet 
tot het oostelijker gelegen Overkwartier, is 
eveneens uit de Eiterse oorsprong te verklaren.

Vanuit deze gezichtspunten betekende de 
vorming van het stedelijk rechtsgebied van 
Het Gein allereerst een losmaking van 
Eiteren. Motief van de stadsrechtverlening
door jan van Sierck, bisschop van Utrecht, in
1295 was om de doortocht van vijanden langs 
"het dorp genaamd Het Gein" bij de dam of 
brug daar te stuiten en mede aldus de 
aanslagen van de vijanden van het Sticht af te 
weren. 

De bisschop stelde dus duidelijk, dat Het 
Gein tot dan toe een "villa" was, die tot zijn 
gebied behoorde, en dat hij in overleg met 
zijn grote raadscollege van prelaten en ge-
trouwen (op dat moment bestaande uit een
aantal proosten en dekens van Utrechtse 
kapittelkerken, de drie maarschalken of 
plattelandsrechters van het Nedersticht en 
enkele ridders) aan plaats en bewoners van 

Het Gein het privilege van de stadsvrijheid en 
de burgervrijheid verleende. Zij ontvingen 
namelijk vrijstelling van bisschoppelijke 
belastingen in het algemeen (Latijn: exactio) 
en van de vaste jaarlijkse bede (Latijn: 
precariae) in het bijzonder, onder de beper-
kende bepaling, dat aan één ervan - namelijk 
aan de grote, algemene bede of precariae - wel 
altijd voor een vast onveranderlijk bedrag
moest worden betaald. De poorters ontvingen 
van de bisschop voor zichzelf en hun goederen 
tolvrijheid in alle tolplaatsen in het Sticht en 
op dezelfde manier als de Utrechtse burgers 
die tolvrijheid bezaten. 

Essentieel was voorts, dat schout en sche-
penen van Het Gein (schepenen waren in die 
tijd toch over het algemeen nog uitsluitend een 
stadscollege) ook de criminele, hoge ju-
risdictie ontvingen voor de berechting van 
misdrijven, zoals vijandschap, brandstichting, 
roof, gevangenhouding en dergelijke. 
Merkwaardig is wel, dat de berechting van 
moord en doodslag (toch wel de kenmerken bij 
uitstek van het bezit van halsrecht en hoge 
jurisdictie) niet expliciet vermeld staat. 

Wel werd precies de grens van de stede-
lijke autonomie vastgesteld. De bisschop 
stelde als landsheer duidelijk, dat hij de lei-
ding behield over het wereldlijk bestuur in Het 
Gein, bestaande uit schout en schepenen die 
door hem benoemd en ontslagen werden en 
aangevuld met raden die door de burgers zelf 
zouden worden benoemd. Over het aantal 
schepenen en raden werd echter gezwegen. 
Schout, schepenen en raden hadden het recht 
verordeningen te maken en besluiten te 
nemen, maar nergens blijkt echter, dat deze 
regelingen ook in praktijk werden gebracht. 

De inwoners van Het Gein moesten verder 
de bisschop helpen bij de verdediging van het 
Nedersticht (dat was zo ongeveer het gebied 
van de tegenwoordige provincie Utrecht, maar 
juist zonder het gebied van IJsselstein) en 
tenslotte de beambten en rechters van de 
bisschop steunen tegen misdadigers. Kortom, 
de bisschop gaf het stadsrecht vooral ten eigen 
nutte. Het is dan ook niet 
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zozeer afgedwongen of gevraagd door de 
bewoners en het was evenmin een bevesti-
ging van geusurpeerde rechten. Veeleer heb-
ben diverse bisschoppen van Utrecht plan-
matig maar tevergeefs een stad in Het Gein uit 
de grond willen stampen. 

In 1295, het bekende jaar van de stad-
stichting, wordt ook voor het eerst de pastoor 
van Het Gein expliciet vermeld, zij het in een 
kwestie die niets met Het Gein zelf van doen 
had. De pastoor was toen bemiddelaar in een 
geschil elders." Het wijst er op, dat hij een 
man van moreel gezag was en tijd 
beschikbaar had. Zijn parochie moet op dat 
moment al niet veel meer hebben betekend. 
In ieder geval heeft de stadsrechtverlening 
voor de bisschop zelf vergroting van het 
Nederstichtse gebied betekend en was 
politieke invloed van de heren van IJsselstein 
aldaar onmogelijk geworden. Bisschoppen van 
Utrecht, die in de periode na hun intrede de 
stadsrechtprivileges van alle steden moesten 
bevestigen, hebben alleen het stadsrecht van 
Het Gein nooit bevestigd. 

In 1303 is er sprake van de Geintol en 
van bisschoppelijke tijnsheffing aldaar. 16In 
1305 verklaarde bisschop Guy van Avesnes 
van Utrecht, dat nog steeds "te Gein" kraan-, 
windas-, overslag-, en dijkgeld werden 
geheven. 17 Die heffingen moeten de 
voornoemde tijnsheffing uit 1303 zijn ge-
weest. Omstreeks 1300 werd Het Gein om-
schreven als het gerecht van "De Wiers en 
Het Gein", of omgekeerd als "De Wiers en 
het gerecht van Het Gein". Deze vaste com-
binatie, gevoegd bij de grote uitgestrektheid 
van het gerecht en het feit dat Het Gein toen 
slechts 14 hoeven telde (dat waren perce-
len van niet minder dan elk 16 morgen 
grond en het was zelfs 1 hoeve minder dan in 
1217), dat alles betekende, dat de boer-
derijen zeer verspreid lagen. Het Gein 
vormde al van meet af zeker geen compact 
gebied, zij het dat er wel een kern was.18

Het zijn de eerste interne gegevens, die ons 
iets leren over de nederzetting zelf. 

In 1321 bleek, dat eertijds 8'/Z hoeven 
land bij Het Gein eigendom waren geweest 

van graaf Floris V van Holland (1267-1296), 
die deze in leen had gegeven aan de heer van 
IJsselstein.19 Kort daarop in 1328 bleek het 
hele gerecht van Het Gein gecombineerd te 
zijn met dat van De Vaart.20 In 1331 is er 
sprake van de sluis, die te Gein lag.21 

Was er in de toponymie tot op dat mo-
ment sprake van de omschrijving "te Gein" of 
"van Gein", in 1334 was er voor het eerst 
sprake van de topografische aanduiding "in 
Het Gein".22 De Hollandse edelman Willem 
van Duvenvoorde had er kort te voren ge-
plunderd en brandgesticht, waardoor de 
onbeduidende nederzetting die Het Gein 
toch altijd al geweest was, definitief in zo'n 
nederige status zou blijven. Maar de Geintol 
van de bisschop bleef ook in de veertiende 
eeuw gewoon voortbestaan .23 

Het oudste document dat rechtstreeks 
betrekking heeft op de interne geschiedenis 
van Het Gein en enigszins verduidelijkt, hoe 
het bestuur en de toestand in de praktijk was, 
dateert van 1344.24 Tevens leren wij dan de 
oudst bekende namen van ingezetenen van 
Het Gein kennen, die echter niet in ander 
verband te traceren zijn. Het waren de 
schout Bernard, genaamd Snoye van de 
Oudegein, en de schepenen Johan, de zoon 
van Verwonnen, Henrik genaamd Molenaar, 
Arnold van Remmerten en Henrick, de zoon 
van Gerard Graaf. 

Zij hielden een zitting van het gerecht van 
Het Gein, waarbij zij - overigens veelbete-
kenend voor de toestand - aangaven, dat Het 
Gein niet een stad maar een dorp was, 
althans in de praktijk als zodanig werd be-
schouwd. Voor het gerecht verschenen 
Reyner, de zoon van Hugo en Alard van den 
Waal, die optrad als gemachtigde van de 
eerder genoemde Willem van Duvenvoorde, 
ridder, en diens vrouw Heylwich. En van 
deze machtiging toonde, zoals gebruikelijk 
bij dit soort rechtshandelingen, Alard van den 
Waal een officiële, in de "Duitse" (bedoeld is 
middelnederlandse) taal gestelde oorkonde 
aan het bestuur van Het Gein. 

De eigenlijke rechtshandeling gold ove-
rigens een oorkonde die al een jaar eerder, 
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Deze 17e eeuwse manuscriptkaart geeft een overzicht van het gebied van Het Gein in die tijd.
Midden onder het kasteel Oudegein. Rechts daarvan boerderij Warsenhoeck. Het noorden
van de kaart is onder. 

 
68 



 
van 1343, dagtekende. De machtiging hield in 
een eigendomsoverdracht aan het S.-
Catharijnealtaar. Dat was een vicarie, die
gevestigd was in de Utrechtse kapittelkerk van 
S.-Jan, waarvan op dat moment een verder niet 
bekende priester Lubbertus vicaris was. De 
eigendomsoverdracht behelsde 4 morgen 
akkerland die Alard van den Waal op dat 
moment in bezit had in de parochie Het 
Gein (de term "de stad" werd vermeden) en 
wel op de plek "De Rijpickerwaard". 

Dat was een goed (hofstede met land) op
de noordelijke oever van de Hollandse IJssel 
in de buurt van de oude weg van Jutphaas 
naar IJsselstein, de huidige IJssel-
steinseweg.25 De hoeve Rijpickerwaard - thans 
nog de naam van een boerderij - lag toen 
tussen de oostelijk ervan gelegen
"Bisschopshoeve" en een perceel akkerland
van het Utrechtse kapittel van S.-Jan. 

Het verslag van de rechtshandeling zelf (in 
het Latijn gesteld) verliep verder als volgt:
bovengenoemde Reyner, de zoon van Hugo,
verklaarde, dat genoemde Alardus van den
Waal hem het bezit, de eigendom van de 
genoemde 4 morgen akkerland van de
Rijpickerwaard had overgedragen ten over-
staan van het gerecht van Het Gein. Beiden
(Reyner, de zoon van Hugo en Alard van
den Waal) hebben vervolgens al hun rechten 
overgedragen aan Johan van Westeinde,
priester-vicaris in de Utrechtse Domkerk, ten
gebruike van Domdeken en Domkapittel. Het 
lijkt erop, dat die Johan van Westeinde
gewoon als procurator, zaakwaarnemer,
optrad en de overdrachtsakte in ontvangst
nam. 

Waar? Er was in Het Gein geen recht- of 
schepenhuis en zeker geen raadhuis. Deze
rechtshandeling in 1344 vond plaats op een
pleintje of op straat bij het huis van Agnes, de 
weduwe van Nicolaas Noddaert. Onder de 
getuigen waren in 1344 nog drie andere
inwoners van Het Gein, namelijk Martin van
den Gein, Dirk Moelnaer en Heynriék, de
zoon van Verwonnen. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat in 
1348 Hollanders opnieuw Het Gein geplun 

derd en in brand gestoken hebben. Kort 
daarop, namelijk in 1350, ziet men de plaat-
selijke overheid van Het Gein weer optreden 
bij een andere, bij oorkonde officieel 
vastgelegde rechtshandeling? Toen was 
voorzitter van het gerecht Johan van Gein 
junior en werden er 4 schepenen vermeld. Zo 
leren wij opnieuw namen van ingezetenen van 
Het Gein kennen. Die schepenen heetten 
Hendrick de Grise, de zoon van Gerard 
Grise, Frederik Frankenzoon, Peter de Rode 
en Egbert, de zoon van Albert. 

Net als bij de voorgaande rechtshandeling, 
stelden ook in 1350 de schepenen niet zelf de 
oorkonde op, maar schakelden ze een notaris in 
.21 De procedurele gang van zaken, dus in de 
vorm van schepenrecht in een officiële zitting, 
geschiedde - zoals juist in deze akte 
uitdrukkelijk vermeld staat - overeenkomstig 
het aan Het Gein gegeven recht, dus niet 
volgens de algemene regels van het Stichtse 
Landrecht, maar volgens de regels eigen aan 
het stadsrecht van Het Gein. 

Nog meer namen van inwoners passeren de 
revue: zo was daar Sophia, de weduwe van 
Elias van Gein. Men ziet onder meer hier in 
de veertiende eeuw nogal eens_ het verschijnsel, 
dat inwoners van Het Gein de naam van het 
stadje als hun eigen achternaam gingen 
voeren. Want aan jan van Gein, een 
geestelijke altaarbedienaar in de Utrechtse 
kapittelkerk van S.-Jan, droeg voornoemde 
Sophia 2'/z morgen land over bij de Rijndijk, 
waarmee de latere Randijk is bedoeld. 

Ook deze rechtshandeling van schout en 
schepenen van Het Gein vond in de open 
lucht plaats, aan de westzijde van de kerk van 
Het Gein aan de overzijde van de Doorslag. 
Het betekende, dat in 1350 vlak bij de 
Geinbrug aan de oostzijde van de Doorslag de 
parochiekerk lag en aan de overzijde, de 
westzijde van de Doorslag, westelijk van de 
Geinbrug, toen de openluchtgerechtsplaats 
lag. Omstreeks 1350 lag de kern van het 
stadje Het Gein dus aan de oostzijde van de 
Doorslag, waar inmiddels al tientallen jaren de 
Geindam Geinbrug was geworden. 
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Onder de getuigen leren wij in 1350 op-

nieuw de namen van ingezetenen van Het Gein
kennen. Behalve de al in 1344 vermelde
Hendrik, de zoon van Verwonnen, worden in
1350 ook vermeld Henrick Frankenzoon,
Diederik, de zoon van Mechteld en Henrick, de
broeder van genoemde Diederik. 

Het is duidelijk, dat Het Gein zeker in de
eerste helft van de veertiende eeuw uitsluitend
aangeduid werd als rechtsgebied, parochie of
dorp. De notie van "stadje" leek verdwenen.
Niettemin, volgens de "compositio"28 van
1364 - het program van eisen en rechten van
kapittels, steden, en overige bevolkingsgroepen
aan de bisschop - waren behalve de
schepenbanken van Utrecht, Amersfoort en
Rhenen ook die van Het Gein en Vreeland
bevoegd tot vonnissen in criminele zaken, ook
die zich voordeden in het omringende
platteland, mits zij door de schout van het
betreffende kwartier van het Nedersticht (later
maarschalk geheten) werden aangebracht. 

Het concrete functioneren van Het Gein als
rechtsgebied ziet men daarna pas weer in
1380. De wisselvallige gang van zaken valt
steeds weer op. Op 14 juni 1380 vond de
overdracht van 8 morgen land op Rijpicker-
waard plaats. Dat gebeurde ten overstaan van
schout, landgenoten, en buren29 - dus ten
overstaan van de gezamenlijke ingezetenen of
althans van de vertegenwoordigers daaruit van
het kerspel, de parochie Het Gein. Maar nog
geen twee dagen later functioneerde het
schepencollege weer. Het bestond toen (in
1380 dus) uit Peter de Rode (hij was de nestor,
al in 1350 in functie), Goeswin van den
Gheyne, Johan Roec, en Vrederic Baars. Het
schepencollege was dus sinds 1350, in 1380
uitgebreid van 4 naar 5 leden onder leiding van
de schout Tydeman Herboerdszone. Die
bezegelde het charter.30 

Deze beide charters uit 1380 zijn de oudst
bekende akten die in Het Gein door de overheid
zelf daar zijn opgesteld. Maar het zelf
opstellen van akten en de functionering van het
schepencollege zaten vooralsnog niet diep
geworteld, want in 1386 gebeurde dit 

weer door middel van een bisschoppelijke 
gerechtsakte (officialaatsoorkonde) en Het 
Gein heet dan "`t gherichte bij de Rijndijk (het 
gerecht bij de Randijk31 en langs de 
Doorslag). Er kwam geen schout of schepen 
meer aan te pas. In dat zelfde jaar 1386 vonden 
dit soort rechtshandelingen betreffende Het 
Gein ook voor het schepengerecht van 
IJsselstein plaats. Dit gebruik duurde voort tot 
in de zestiende eeuw. 

Samengevat: in de praktijk blijkt in de 
veertiende eeuw Het Gein vooral als "villa" 
(dorp) aangeduid te worden, in de tweede 
helft van de veertiende eeuw (1340-1386) als 
zelfstandig rechtsgebied en de hele periode 
van de veertiende en vijftiende eeuw ook als 
parochie. Na 1380 is Het Gein nauwelijks meer 
als rechtsgebied te beschouwen. Pas in de 
zestiende eeuw keert Het Gein weer volop als 
zelfstandig rechtsgebied terug en dan weer 
met een in één opzicht stedelijk karakter. Net 
als in de andere kleine steden - en als 
voortzetting van de oude compositio van 1364 
- bleef de mogelijkheid bestaan, dat de 
maarschalk ('n soort officier van justitie) in 
het Nederkwartier van het gewest Utrecht 
misdadigers terecht kon laten staan voor 
schepenen van Het Gein.32 Dus wat betreft de 
zo alles bepalende hoge rechtspraak, in 
criminele zaken, bleef Het Gein vooralsnog 
op één lijn staan met de "echte" onvervalste 
Stichtse steden Utrecht, Amersfoort en Rhenen 
en sinds het midden van de 15e eeuw ook Wijk 
en in gezelschap van het ook nogal 
onbeduidende stadje Vreeland. Het duidelijkst 
blijkt dit wel in 1476, toen bisschop David van 
Bourgondië Het Gein als stad aanduidde: 
"onser stadt int 
Geyn".33 

Wat betreft de kwestie van het al dan niet 
bestaan van een stadszegel zij het volgende 
vermeld. Het logo van de Historische Kring 
Nieuwegein is ontleend aan een afbeelding 
van het stadszegel van Het Gein bij het artikel 
van J.J. de Geer, "Oudegein en Het Gein", in 
N. van der Monde, "Tijdschrift voor 
geschiedenis,oudheden en statistiek van 
Utrecht", 9 (1843). Deze heeft op zijn beurt 

 
70



 
de afbeelding gebruikt die afgedrukt staat bij 
Antonius Matthaeus in zijn "De Nobilitate" 
(1686), blz. 832. Hier is alleen een fout 
ingeslopen in het randschrift: "sigillum oppidi 
de Gern" in plaats van "de Geyn". 

Sinds 1295 bezat de stad zelf de hoge 
heerlijkheid. Schout, burgemeester en sche-
penen droegen met instemming van "ge-
meente en ingezetenen" in 1637 de hoge ju-
risdictie zoals omschreven in de akte van 
1295 op aan Adriaan Ploos van Amstel. Deze 
oorkonde van 6 februari 1637, eveneens 
afgedrukt bij Matthaeus, werd gezegeld met 
"des heerlicheyts segel". 

Een origineel middeleeuws stadszegel van 
Het Gein werd niet gevonden. Het is zelfs de 
vraag of er ooit een geweest is. Het afgedrukte 
zegel zou dan mogelijk in 1637 zijn 
vervaardigd door Adriaan Ploos van Amstel 
zelf om zijn pogingen om de hoge heerlijkheid 
te verkrijgen kracht bij te zetten. Na de 
verwerving van de heerlijkheid in 1629 werd 
Adriaan in 1638 beleend door stadhouder 
Frederik Hendrik met de hoge heerlijkheid. Na 
zijn overlijden in 1639 eigenden de Staten van 
Utrecht zich deze hoge rechtsmacht weer toe. 

Al is het met het stadje dus nooit veel 
geworden - uit al het voorgaande moge wel 
blijken, dat in ieder geval de parochie van Het 
Gein in de 14e eeuw nog min of meer redelijk 
functioneerde. 

Kerkelijk ressorteerde de parochiekerk van 
Het Gein onder de proostaartsdiaken van 
Oudmunster, één van de belangrijke vijf 
Utrechtse stadskapittels. Hij benoemde en 
installeerde de pastoor na een bindende 
voordracht door het al eerder genoemde 
Utrechtse kapittel van S.-Marie, eigenaar van 
kerk en pastorie. Datzelfde kapittel bezat in Het 
Gein nog in de veertiende eeuw oude en novale 
tienden. 

Die werden echter toen al pro memorie 
genoteerd, dus noch verpacht noch zelf ge-
heven.34 Uit diezelfde tweede helft van de 
14e eeuw dateert het hierna gepubliceerde 
goederenregistertje. "Registertje" is echter een 
te "zwaar" begrip. In feite is het uitslui 

tend een goederenlijstje van de kerk en de 
pastorie van Het Gein. Waarom is het zinvol 
deze lijst te publiceren? Behalve de uit-
gebreide stichtingsoorkonden van kerk en 
stad zijn de gegevens over het middeleeuwse 
Het Gein spaarzaam. Het betreft hier een vrij 
oud origineel stuk, midden 14e eeuw, dat 
onbekend is. Het werd in het rijksarchief in 
Utrecht gevonden bij werkzaamheden aan het 
archief van het kapittel van S.-Marie. Bij niet-
publicatie zou het stuk weer in vergetelheid 
verdwijnen. Na het "Geinjaar" is het bij 
uitstek passend om het in de "Cronyck de 
Geyn" te plaatsen. 

Het stuk is waardevol, omdat het een 
aardig beeld geeft van de inkomsten van de 
kerk en de pastorie van het Gein in de 14e 
eeuw. Tal van namen van personen waren tot 
nu toe onbekend. Wie was her Hubert? Een 
aantal geografische namen als `t Rot, 
Leckervelt, die Kule zijn voorlopig slecht thuis 
te brengen. Interessant is ook de vermelding 
van een molenwerf, maar wat wordt bedoeld 
met de Grote werf? Zo geeft deze lijst niet 
alleen een aantal nieuwe gegevens, maar het 
werpt ook nieuwe vragen op voor ieder die 
zich met de geschiedenis van het grondgebied 
van Nieuwegein bezighoudt. 
 
 

Oorkondenboek van het Sticht Utrecht 
deel II, ed. K. Heeringa, ('s-Gravenhage 
1940) 13, nr. 547, 1200 sept. 30. Voor de 
oudste geschiedenis van Het Gein, zie 
kort en bondig C. Dekker, Inventaris huis 
Oudegein en `t Gein, (Utrecht 1976), p. 
1. 
Oorkondenboek Sticht Utrecht II, 111, nr. 
647, 1217 (voor 27 juli). Nederlandse 
vertaling bij H.v.H. en H.v.R. (Van 
Heussen-Van Rhijn), Kerkelijke historie 
en outheden der zeven vereenigde 
provinciën, deel 2, Historie ofte 
beschrijving van `t Utrechtsche bisdom 
(Leiden 1725),258-259; en bij A. Mat-
thaeus, Fundationes et fata ecclesiarum 
(Leiden 1703), 495. 
Zie ook Z. van Doorn, Uit de vroege 
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geschiedenis van Rijpickerwaard en om-
geving, 1959. 

4. Lexicon van Nederlandse Archieftermen ('s-
Gravenhage 1983), 25, nr. 27.  

 5  H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre fur 
Deutschland und Italien (I), Leipzig 1889), 
508. 

6    Rijksarchief in Utrecht, kapittel van S.Marie 
inv.nr. 830, 2 charters in chirograaf-vorm. 

7. J.F. Niermeyer, De wording van onze 
Volkshuishouding (Den Haag 1946), 42 en 
S.J. Fockema Andrae en E.H. ter Kuile, 
Duizend jaar bouwen in Nederland I 
(Amsterdam 1948), 41. 

8. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht dl. 
IV,I, 1267-1283 ed. F.Ketner ('s-
Gravenhage 1954), 78, nr. 1810, 1271 aug. 
6 

9 J.G.C. Joosting en S. Muller Hz., Bronnen voor 
de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in 
het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen I, 
Werken Oude Vaderlandsche Recht 2e 
reeks 8(`s-Gravenhage 1906) p. 5 vlg. 

10. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht deel 
IV ed. F. Ketner (`s-Gravenhage 1954) p. 
430, nr. 2230, 1285 juli 19, akte van de 
elect jan van Nassau. De akte van graaf 
Floris V van Holland, 14 juli 1285 bij A. 
Matthaeus, De Jure gladii tractatus (Leiden 
1689), 302-303. "Juxta" en "apud" 
betekenen beiden "te", dus gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van Het Gein en 
aldus tot het rechtsgebied van Het Gein 
behorende. Zie voor de politieke 
samenhang vooral E Ketner, "De elect jan 
van Nassau en zijn tijd" in Bijdragen voor
de Geschiedenis der Nederlanden, dl. 12 
(1957), 22-24. 
RAU. Handschriften nieuwe signaturen nr. 
265, (oudnr. 1234), p. 149-150. "Eenen 
brieff van den bisscop van Utrecht, dat 
hij consenteerde dat men d' IJssel stoppen
zoude bij `t Geyn, dat men nu den 
Nijendam noempt". Deze versie is niet 
verwerkt in de tekstuitgave 

in het Oorkondenboek Sticht Utrecht deel 
4, 430, nr. 2230, 1285 juli 19. 

12. A. Beekman, Holland, Zeeland, en 
Westfriesland in 1300 II, Holland ten 
Zuiden van het IJ, Geschiedkundige atlas 
van Nederland (Den Haag 1920), 81-83. 

13. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de 
middeleeuwen (1983), p. 94. 

14. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht deel 
V, I ed. F Ketner ('s-Gravenhage 1959), 
187, nr. 2668, 1295 januari 30. 

15. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht deel 
5,1, ed. E Ketner ('s-Gravenhage 1959), p. 
235236, nr. 2724, 1295 nov. 29; p. 238 nr. 
2727, 1295 dec.3; p. 238, nr. 2728, 1295 
dec.4. 

16 Akte van Lambrecht de Vriese en Alart van 
Buren, 5 aug. 1303: "ende tolne ende tijns 
van den Gheyne" RAU, Archief 
bisschoppen van Utrecht nr. 340. 

17. "Dat te Gheyne doorvaert" en waarvan 
Utrechtse burgers waren vrijgesteld. A. 
Matthaeus, De jure gladii (Leiden 1689), 
302. 

18. P.W. A. Immink en A.J. Maris, Registrum 
Guidonis, Werken van het Oud 
Vaderlandsche Recht, 3e reeks nr. 23, 
(Utrecht 1969), 167. Dekker, Kromme 
Rijngebied in de middeleeuwen, 105, stelt 
dat ook Het Gein, net als de overige steden 
een min of meer stelselmatige verkaveling 
van grond in hofsteden ten behoeve van 
huizenbouw ontving zo tussen 1296 en 
1307. 

19. J.W. Berkelbach van der Sprenkel, 
Regesten van oorkonden betreffende de 
bisschoppen van Utrecht 1301-1340, 
Werken van het Historisch Genootschap 
3e serie nr. 66 (Utrecht 1937), 194, nr. 486, 
17 oktober 1321. 

20. J.J. de Geer, Bijdragen tot de geschiedenis 
en oudheden der provincie Utrecht 
(Utrecht 1860), 387-388. Akte waarbij 
bisschop jan van Diest "het dagelijks 
gerecht" (dus de lage rechtspraak) 
verpandt aan de stad Utrecht, 1328 aug. 21 
"utghenomen onse hoghe 
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Rhenen, in Eemland voor de schepenen van 
Amersfoort en in het Nederkwartier voor de 
schepenen van Vreeland of Het Gein. Dit 
was volgens de instructie van het Hof van 
Utrecht en dus overgenomen van de 
compositio van 1364. 

33. RAU, bisschoppen van Utrecht inv.nr. 4 
fol. 177 vo-178 ro, oude fol. 173 vo174 ro; 
R. Fruin, De middeleeuwsche 
rechtsbronnen der kleine steden van het 
Nedersticht van Utrecht, Oude Vader-
landsche Rechtsbronnen, Eerste reeks, nr. 
13, ('s-Gravenhage 1903), 143-144. 

34. RAU, kapittel van S.-Marie inv.nr. 3081, fol. 
71 ro. 

BIJLAGE 
 
Lijst van vaste inkomsten van de kerk en de 
pastorie van Het Gein. ca. 1350/ 1370 
 
Dit is alsulke rente als die kerke te Gheyn heeft. 
 
- Item in den iersten in `t Rot 3 1/2libras; daerof 

heeft die kerke ter Cappellen' 12 denariosz 
ende die paep van der Cappellen 5 solidos3 
Item half den Ghe...ende half der kerke, 
ende half der papeliken provendea 4 

- Item Aelbert die Listich 1 libras iaers; dat gaf 
her Hubert die paep van der Cappel up 
lant dat gheleghen is op Leckervelt6 

- Item enen halven morghen lants die 
gheleghen is in `t Wiersvelt7 in een viertelg 
lants die is jan Gherijts zoen van Vloten. 

- Item Dirc van Muden ende Otte Baers die 
hebben hofstede9 op die IJsel10 in erfpacht 
daerof sun si sculdich 31 solidos des iaers 
der kerken van den Gheyn, ende dese 31 
solidos sal men betalen binnen 
viertiennachtenl' na Sinte Merten, of si
bevallen 12 van allen recht 

gerechte, ende utghenomen dat gherechte 
van der Nyervaert, ende dat daertoe 
behoord". 

21. De Geer, Bijdragen, 369-370; Berkelbach 
van der Sprenkel, Regesten nr. 992, 17 
februari 13 13. 

22. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten nr. 
1102, 22 aug. 1333; Evan Mieris, Groot 
Charterboek der graaven van Holland 
etc., dl II, (Leiden 1754), 558 

23 K. Heeringa, Rekeningen van het bisdom 
Utrecht 1378-1573, deel I, 1, Werken van 
het Historisch Genootschap, 3e serie nr. 50 
(Utrecht 1926), 23. 

24. RAU, Domkapittel inv.nr. 2978, akte van 22 
aug. 1344. 

25. Z. van Doorn, Uit de vroege geschiedenis 
van Rijpickerwaard en omgeving (1959), 
bespreekt onderhavige oorkonde echter 
niet. 

26. RAU, kapittel van S.-Jan, inv.nr. 630, 27 
februari 1350. 

27. Deze heette Arnoldus van Kampen, maar 
hij heeft voor de geschiedenis van de stad in 
Het Gein verder geen betekenis gehad. 
21. A.J. Maris, Van Voogdij tot Maar 
schalkambt (Utrecht 1954) p. 150, n. 
22 alwaar ook vermelding van de tekst 
uitgaven van de compositio van 1364. 29. 

RAU, kapittel van Oudmunster, inv.nr. 
1226-1, 14 juni 1380. 

30. RAU, kapittel van Oudmunster inv.nr. 1226-
2, 1380 juni 16. 

31 RAU, kapittel van S;.-Jan inv.nr. 630, 1386 
febr. 21. In 1386 staat in de akte de term 
"Rhijndijk", in 1592 is in deze zelfde serie 
aktes de aanduiding Rijndijk vervangen 
door Randtdijk. Het betreft overigens 
steeds eenzelfde soort rechtshandelingen 
betreffende dezelfde morgens land in Het 
Gein. 

32. J. van de Water, Groot Utrechtsch 
Plakkaatboek (Utrecht 1729) deel 2, p. 
959. De maarschalken moesten misda-
digers terecht stellen voor het Hof van 
Utrecht of in het Overkwartier voor 
schepenen van Wijk bij Duurstede of 
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Lijst van vaste inkomsten van de kerk en de pastorie van Het Gein. Circa 1350/1370. 
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dat si aen die hofsteden hebben voer-
screven. 
Item in dese voerscreven hofsteden heeft
die kerke van den Gheyn een hofstede
daer Otte ende Dirc voerscreven of
gheven 1 libra des jaers van huer. 

- Item een hofstede gaf Dirc van den Ouden 
Gheynh der kerken van den Gheyn die 
gheleghen is op Die Kule;13 die hebben 
die kercmeesters van den Gheyn 
verhuert om 3 placken des Jaers. 

- Item Elyaes van den Gheyn 4 placken14 des
jaers uut eenre hofstede die gheleghen is
tusschen Claes Pael; ende eenre hofstede
gaf Dirc van den Gheyn der kerken. 

- Item uur den Groten Wervels die gheleghen
is alre naest Elyaes hofsteden 20 placken
des jaers. 

- Item noch uut den Groten Werve van eenre
hofstede die heeft Claes Pael in hueren, 4
placken des jaers. 

- Item 12 grote16 ten twee paer sconenl' die
Claes Pael sculdich uut den Groten Warf;
dat gaf Heylwich Moleners. Ende die
kercmeesters18 van den Gheyn sullen `t
heffen ende gheven `t den armen. 

- Item noch is sculdich Claes Pael 25 placken
van den Molenwarve, lanc bi der steghe19

6 roeden ende 5 breet, ende daer is een
steghe ende een hofstede an, ende al om
25 placken des jaers. 

- Item Vrancke Heynen zoen 7 groot des jaers 
uut eenre hofstede die vrou Fie gaf. Item 
San Brouwers heeft ghegheven der kerken 
haer hofstede; die verhuert siin om 24 
placken; des sal men daer of betalen den 
tins;20 ende dan dat daer of blijft sal 
hebben die kerke die een helft, ende die 
pape die ander helft. Item daernaest is 
gheleghen een hofstede San Brouwers; 
die is verhuert om 9 groot vri ghelts21 des 
jaers. 

- Item 2 hofstede die ghegheven hebben
Herboert die Heyper ende Willam
Snoeyen soen; die siin verhuert om 7
placken des jaers vrijsghelts. 

- Item uut Tyedeman Herboerts zoens 

hofstede 15 solidos des jaers. 
- Item die papelike provende ende die kerke 

hebben een hofstede bi der hoeve22

die is verhuert om 9 placken des jaers 
vrijs ghelts. 

- Item uut jan Aerntszoens steghe 1 plack `t 
sjaers. 

- I tem een hofstede die leyt an die 
kerchof;23 die is verhuert om 1 libra `t 
sjaers 

- Item Aelbeyen hofstede daer heeft die 
kerke 1 libra `t siaers uut. 

- Iten uur der hofsteden die Ghijsbert 
Muuskens was, die nu Claes Pael heeft 
metter steghen; daer gaet een libra `t 
sjaers uut vrijs ghelts, die een helft den 
paep ende d'ander helft den paep` der 
kerken. 

 
a Deze gehele passage is al in de middel 
eeuwen doorgestreept en daardoor ten 
dele onleesbaar gemaakt. 

b "Ouden" is doorgestreept. 
c "den paep" is doorgestreept. 
Uit: Rijksarchief in Utrecht, Archief van het 
Kapittel van S. Marie, inv.nr. 308-2, ca. 
1350/1370 
 
1. Kapel = Lopikerkapel; oudste vermelding 

in 1326; P.L. Muller, Regesta 
Hannonensia, ('s-Gravenhage 1881), 
166. 

2. Denarius = Latijnse naam voor de sinds de 
tijd van Karel de Grote geslagen zilveren 
penning; de afkorting d. voor penning is 
lang in gebruik gebleven. Alle cijfers zijn 
duidelijkshalve in arabische cijfers 
getranscribeerd. 

3. Solidus = Latijns woord voor "Schelling". 
Dit was in de middeleeuwen de 
gebruikelijke aanduiding voor een hoe-
veelheid van 12 penningen (of 1/20 
pond), die op penningen van zeer uit-
eenlopende waarde toegepast werd. 
Zilveren munten van 1 schelling of 12 
penningen werden voor het eerst in de 
13e eeuw geslagen (meestal groot ge-
noemd). 
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4 .  Papeliken provende = prebende van de 

pastoor; vaste inkomsten uit goederen die 
aan de pastoor waren toegewezen 
(pastoorsgoed) en aan hem werden uit-
gekeerd. 

5 .  Libra = pond. Aangezien in de Karo-
lingische tijd 240 penningen uit een 
gewichtspond zilver geslagen werden, 
bleef de term pond behalve als gewicht 
ook in gebruik ter aanduiding van een 
hoeveelheid van 240, gewoonlijk veel 
lichtere penningen. 

6 .  Leckervelt = Lakerveld bij Lexmond. 
7. Wiersveld, gelegen tussen de Vaartse Rijn 

en de Schalkwijkerwetering, noordelijk 
van het huis De Wiers. 

8.  Viertel = vierendeel van een hoeve, dus 4 
morgen. 

9. Hofstede = huisplaats, het erf waarop een 
huis/ boerderij staat. Zie C. Dekker, Het 
Kromme Rijngebied in de middeleeuwen 
(1983), 105 

10. "Op die IJssel" betekent: onmiddellijk 
gelegen aan de Hollandse of Enge IJssel.

11. Viertiennachten = binnen veertien dagen.
12. Bevallen van = verliezen. 
13. Kule = Bedoeld is de zogeheten "Waey-

cule". Zie RAU, Dorpsgerechten 694, 30 
oktober 1668: "Seeckere partije lants 
gelegen in desen gerechte van `t Geyn 
daer de waeycuyle inleyt. 

14. Plak is de 14e-eeuwse aanduiding voor 
zilveren munten van 2 groot, sinds de 15e 
eeuw gewoonlijk stuiver genoemd. 

15. Werf = verhoogde grond langs of aan het 
water; molenwerf, verhoogde grond 
aldaar, waar een molen was gebouwd. 

16. Groot = algemene benaming voor de 
grotere zilverstukken, die sinds het 
einde van de 13e eeuw werden gesla-
gen. De groot werd in de noordelijke 

gewesten ingedeeld in 8 penningen. 
Nadat in de 15e eeuw de stuiver de basis 
van het muntstelsel was geworden, was 
groot de benaming voor de halve stuiver.

17. Sconen= schoenen 
18. Kerkmeesters = college van bestuurders 

over de parochiële kerkegoederen, te 
vergelijken met de kerkvoogdij van de 
protestantse kerkelijke gemeenten. 

19. steeg = omhegd voetpad ten plattelande. 
20. tins = tijns = pachtvorm, soort pacht 

vallend onder een eigensoort recht van de 
eigenaar; tijns: rente uit een goed gaande 
ter erkenning van het recht van de 
eigenaar; vergoeding door de gebruiker; 
eigenaar en tijnsgerechtigde vallen onder 
een eigen soort zakelijk recht. 

21. vrigelts = geld waarover de ontvanger 
(crediteur) de vrije beschikking heeft en 
dat verder niet belast is. 

22. hoeve = 16 morgen is een mansus, dat wil 
zeggen een oud officieel op lijsten 
geregistreerd boerenbedrijf; het kan ook 
gewoon een oppervlaktemaat betekenen 
of boerderij. 

23. RAU, Dorpsgerechten inv.nr. 694, 
Cedulle van de mergentalen, ackeren, 
hoffsteden, campen tuynen boom-
gaerden ende landen onder de gerechte 
van `t Geyn. 22 augustus 1643: "het 
kerckhoff van `t Geyn is groot twee 
hondt bruyct Anthonis de Ridder. Op den 
voorgaenden aenbrengh van den ouden 
schilden sonder eygenaer. Den selven 
(Jacob) van Oostrom eygenaer ende 
bruyker"; 20 oktober 1666: haer huysinge 
daer sij comparante (Sijken Jans) in 
woont metten boomgaert ende campgen 
lants daer aen te samen geleegen in 
desen gerechte streckende van den 
Geyndeyck tot aen `t kerkckhoff van `t 
Geyn toe. 
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DE BODEM: EEN ARCHIEF DAT JE MAAR ÉÉN KEER KUNT 
BEBRUIKEN 
GALECOP LEGT SCHATTEN BLOOT 
 
door Tineke Prins 
 

Ruim zes jaar zijn archeologen van de Historische Kring bezig geweest met inventariseren, 
graven en eindeloos zoeken om materialen te vinden die ons iets meer kunnen vertellen over het leven 
van de voormalige bewoners in de huidige wijk Galecop. 

Het zoeken is ruimschoots beloond. Een
zeldzaam pelgrimsinsigne, strijkijzers, munten en 
potscherven uit verschillende tijden zijn de buit 
van een jarenlange speurtocht en leveren de 
archeologen een schat aan informatie over de 
geschiedenis van Galecop. In de vitrines van het 
Historisch Museum Warsenhoeck prijken sinds
maart van dit jaar een deel van de 
gebruiksvoorwerpen, bouwhistorische
overzichten en teksten illustreren de 
bewoningsgeschiedenis van dit deel van 
Nieuwegein. 
 
Werkgroep 

In 1979 richtte de Historische Kring
Nieuwegein de werkgroep archeologie op, die 
onder leiding van Marijn Lockefeer en Jan 
Gussenhoven kwam te staan. Zij wisten een 
aantal jeugdigen te stimuleren de werkgroep te 
versterken. Onder hen was de toen negenjarige
René van der Mark die in 1990 de leiding van 
hen over nam. De samenstelling van de 
werkgroep veranderde in de loop der jaren: zeker
tien mensen zijn in de afgelopen jaren betrokken
geweest bij het `project Galecop'. 

De doelstelling bleef echter steeds hetzelfde: 
de geschiedenis van Nieuwegein in kaart 
brengen. Onmisbaar daarbij zijn een nauw 
overleg met de Rijksdienst Oudheidkundig 
Bodemonderzoek en toestemming van de 
gemeente om bepaalde terreinen te onderzoeken.
 
Galecop 

De werkgroep inventariseert terreinen in 
Nieuwegein op archeologische waarde. In 

1988 wordt besloten het gebied in het noordelijk 
deel van de gemeente, het gebied Galecop, te 
gaan onderzoeken. De gemeente Nieuwegein 
maakt twee jaar later kenbaar, dat in Galecop 
een nieuwe woonwijk zal herrijzen. 

Inmiddels is de werkgroep archeologie het 
terrein gaan verkennen. Systematisch wordt het 
hele gebied verkend en geïnventariseerd. Nadat 
het terrein in kaart is gebracht wordt in 1990 
gestart met het veldwerk. Er worden onder meer 
sleuven gegraven om de structuur van de grond te 
analyseren. 

Er wordt vooral veel aardewerk gevonden op 
het terrein. Al het vondstmateriaal helpt de 
archeologen bij de datering en interpretatie van 
de grondsporen. "In de loop der eeuwen is de 
techniek van het pottenbakken steeds meer 
verfijnd," legt Van der Mark uit. "Bepaalde 
soorten aardewerk kom je pas in de 17de eeuw 
tegen. De grondsporen, waaronder stukken 
aardewerk, vertellen iets over de materiële 
cultuur en dus over de tijd waarin het voorwerp 
werd gebruikt." 
 
Archief 

De groep is zuinig op elke vondst en rap-
porteert alles zorgvuldig. "Alles wat bewaard is 
gebleven, vertelt iets over het verleden," zegt 
Van der Mark. "De bodem is een geweldig 
archief, dat een schat aan informatie biedt. 
Het is echter een archief dat je maar één keer 
kunt raadplegen." 

Naast archeologische vondsten, onderzoeken 
de oudheidkundigen op verschillende 
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manieren hun schatten. "Bouwhistorisch
onderzoek is een taak die erbij is gekomen",
zegt hij enthousiast. "Wij duiken de histori-
sche literatuur in om meer te weten te ko-
men van bijvoorbeeld de bouwstijlen in een 
bepaalde periode. Door het metselwerk zorg-
vuldig te bestuderen, weet je uit welke periode 
een gebouw stamt." 

Ondanks de beperkte middelen heeft de 
werkgroep van de Historische Kring Nieu-
wegein verschillende schatten weten boven te 
halen. Tijdens het bouwrijp maken van de 
grond worden in het oostelijk deel van het 
gebied verschillende donkere verkleuringen 
waargenomen. Bij één van de verkleuringen 
worden scherven gevonden. "Wij ver-
onderstellen dat, in de late ijzertijd, op deze 
plek een haardplaats is geweest. Helaas kon-
den de resten van deze mogelijke nederzetting 
niet verder onderzocht worden door de 
geplande bouwactiviteiten van de gemeente", 
aldus Van der Mark. 

Daarnaast zijn twee grote objecten gelo 

kaliseerd. Nabij de Galecopperdijk nr. 5 werd 
een stenen gebouwtje van 11 x 9 meter 
gelokaliseerd. Het is waarschijnlijk gebouwd 
in de 14e eeuw en verdwenen in het begin 
van de 16e eeuw. "De muren waren 
anderhalve meter dik." Dit wijst er op dat het 
gebouw een versterkt huis is geweest. Over 
dit gebouw is geen geschiedenis bekend. 
Naast deze resten zijn overblijfselen 
aangetroffen van een 16e eeuwse boerderij. In 
de 19e eeuw kwam deze bebouwing bekend 
te staan als de boerderij annex herberg "De 
Kikvors". 
 
Vee- en Bouwlust 

Ten westen van de Galecopperdijk heeft, 
waarschijnlijk in de 13e eeuw, midden in het 
weiland een omgrachte boerderij gestaan. De 
oudheidkundigen denken dat de boerderij in 
die tijd de naam `Galesloot' droeg. "Een 
gracht om een huis en de ligging midden in 
het weiland was nogal bijzonder. De bebou-
wing was in die tijd geconcentreerd langs 

  
Enkele leden van de werkgroep archeologie aan het werk in de polder Galecop. Op de 
achtergrond het "populierenbosje". 
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de Galecopperdijk. Wij denken dat er een 
bemiddeld heer heeft gewoond. Een gracht
om het huis gaf immers aanzien," luidt de 
conclusie. 

Overblijfselen van een middeleeuws ge-
bouw werden aangetroffen in de boerderij die 
in 1786 werd gebouwd en de naam "Veeen 
Bouwlust" kreeg. De opkamer van deze 
boerderij bevatte overblijfselen van een vroe-
gere stenen kamer. Een stenen kamer was 
een versterking, een stenen gebouw, dat vroeger 
tegen een houten boerderij werd aan
gebouwd. Onder de houten vloer in deze 
stenen kamer bevond zich een fraaie plavui-
zen vloer. Spannend was het moment dat de 
archeologen de vloer eruit haalden. Vloer-
delen hiervan zijn momenteel te zien in het 
museum. 

Op het moment dat de plavuizen werden 
verwijderd, werd een zeer zeldzame vondst 
gedaan. Elbert Wallet vond een klont modder,
waarin een stukje metaal zat. Nadat dit 
voorwerp was schoongemaakt, zag René, 
dat het ging om een pelgrimsinsigne van de 
heilige Cunera. "De bedevaart moet hebben 
plaatsgevonden naar Rhenen, waar deze 
heilige werd geëerd. Het is het dertiende
insigne van dit soort, dat in Nederland is 
gevonden. In de late middeleeuwen (rond 

1500) is de tocht gemaakt. De plavuizen 
vloer stamt van iets latere datum, de zeven-
tiende eeuw." Tot spijt van velen moest "Veeen 
Bouwlust" in 1995 worden gesloopt. 
 
Inventariseren 

Alle waargenomen gegevens worden 
momenteel in kaart gebracht door leden van 
de werkgroep archeologie. Naast René en 
Elbert bestaat de groep uit Gerda Bolhuis, 
Kees Hoogeveen, Louis Bosch en Cor van der 
Kooij. Vrijwel elke zaterdagochtend zijn zij in 
de werkkamer van het museum aanwezig. De 
leden tekenen alle voorwerpen op schaal na en 
brengen de sporen van het veldwerk in kaart, 
zodat alle `vondsten uit Galecop' 
geïnventariseerd kunnen worden. Hierna zal 
een uitgebreide rapportage volgen. Het 
karwei zal zeker nog een jaar in beslag 
nemen. Inmiddels dienen zich andere 
projecten aan. 

Recent heeft de werkgroep de Provincie 
assistentie verleend bij het realiseren van een 
archeologische monumentenkaart. Daarnaast 
gaan de oudheidkundigen op pad in het gebied 
`Rijnenburg', om veldwerk te verrichten, zodat 
binnen enkele jaren (hopelijk?) gestart kan 
worden met nieuwe opgravingen in het 
grondgebied van Nieuwegein. 
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H.J. TER MAAT BENOEMD TOT ERE-LID 
 
door Piet Daalhuizen 
 

Op 11 juli jl. is de heer H.J. ter Maat 80 jaar geworden. Voor de zeer vele vrienden en 
bekenden vierde hij dit heugelijke feit een dag later tijdens een bijeenkomst in het kerkelijk 
centrum "De Bron". Het was een bijzonder geslaagde happening, waar ook diverse bestuursleden 
van de Historische Kring Nieuwegein bij aanwezig waren. 

Tijdens de bijeen 
komst is namens de His 
torische Kring Nieuwe 

gein het woord gevoerd 
door voorzitter Piet Daal 
huizen. Die schetste de 

bijzondere verdiensten 
van de heer Ter Maat 
voor de vereniging. Vanaf 

Nieuwegein een belangwekkend archief op te 
bouwen van foto's, dia's en negatieven. 
Momenteel omvat dit archief ruim 6.000
dia's en even zovele negatieven, alsmede circa 
4.000 foto's. Het ontzagwekkende karwei 
van de ordening en de beschrijving van de 
dia's en de negatieven heeft de heer Ter Maat 
grotendeels alleen geklaard. 

Aan het slot van zijn toespraak berichtte de 
voorzitter dat het bestuur met algemene 
stemmen had besloten om de heer H.J. ter 
Maat bij gelegenheid van zijn tachtigste ver-
jaardag te benoemen tot Ere-Lid van de His-
torische Kring Nieuwegein wegens zijn bij-
zondere verdiensten. 
 

De heer Ter Maat toonde zich zeer inge-
nomen met deze benoeming. Hij is het eerste 
en tot nu toe enige ere-lid van de vereniging. 

de oprichting in 1978 heeft de heer Ter Maat 
zich volledig ingezet om de doelstellingen 

van de vereniging te helpen realiseren. Hij 
is tijdens de oprichtingsvergadering in 1978 
benoemd tot vice-voorzitter en deze functie 
bekleedt hij nog. In de werkgroep Publicaties 

is hij ook al sinds 1978 actief met het schrij-
ven van teksten, het transcriberen van oude 
handschriften en het corrigeren van teksten 
en drukproeven. Vooral echter heeft hij zich 
ingespannen om voor de Historische Kring 

 
Jaarprogramma 

 
Noteert u de volgende data in uw agenda: 

21 oktober 1996: dia-avond "Verdwenen monumenten " om 20. 00 uur in " de Bron ". 
 
9 november 1996: bezoek aan museum Slot Zuylen om 14. 00 uur. 
Zie ook de rubriek "Van de redaktie" op pagina 80. 
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