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EEN SPRINGLEVENDE ORGANISATIE BLIJFT VERANDEREN!  

Door Piet Daalhuizen 

met het `nieuwe particuliere(??)' initiatief voor 
het Binnenvaartmuseum. 

Daarvan is nog niks concreets bekend, 
maar het mag zich nu reeds verheugen in 
voornemens voor miljoenen investeringen, 
ambtelijke administratieve ondersteuning en 
exploitatiesubsidies die tot zo'n drie-en-een-
halve ton per jaar kunnen oplopen. 

Ondanks alles hoop ik, dat in Nieuwegein 
bij het Binnenvaartmuseum het Alphense 
drama van het "Archeon" zich niet zal 
herhalen! 
 

De Historische Kring Nieuwegein gaat 
1997 in met de hiervoor aangetipte zeker 

heden en ongewisse punten. Een springle 
vende organisatie moet dat áánkunnen! 

De vele vrijwilligers, zo'n 70, staan borg 
voor een goede sfeer en een goed lopende 
organisatie van de vele werkzaamheden en 
activiteiten. Ik en met mij de overige bestuurs 
leden, zijn hen bijzonder dankbaar. Een paar 

uitdagingen voor 1997 wil ik noemen: 
aanschaf, programmering en ingebruik-
neming van een computer voor archief-
beheer en administratie; uitbouw van de 
museumcollectie; nieuwe 
archeologieprojecten; voortzetting, 
vernieuwing en uitbreiding van de 
museumexposities, ook op kunstgebied; 
handhaving van de hoge kwaliteit van het 
`Cronyck de Geyn'; 
vernieuwing van de aanpak van historisch 
onderzoek. 
Nogmaals wil ik iedereen geweldig be 

danken voor de geleverde inspanningen voor 
de Kring in 1996: leden, donateurs en spon 
soren voor financiële bijdragen en de `actie 

ven' voor hun geweldige inzet. 
U allen wens ik, vooral in de persoon 

lijke sfeer, een geweldig 1997 toe. Onze ver 
eniging wens ik in 1997 alle succes bij alle 
inspanningen. GELUKKIG NIEUWJAAR. 

De titel voor het artikel, waarin ik aan het
begin van elk jaar terugblik naar het verleden en 
kijk naar de toekomst, heb ik gekozen om aan 
te geven, dat de vele veranderingen bena-
drukken, dat de Historische Kring Nieuwegein 
bruist van energie. Het is een terugblik, die 
tegelijkertijd de uitdaging inhoudt om de 
veranderingen tegemoet te treden. 

Het jaar 1996 verloopt in meerdere op-
zichten als de voorgaande jaren: de werk-
groepen doen hun werk, het museumbezoek is 
vrijwel onveranderd en de financiële zorgen 
nemen toe. In 1996 verschijnt de ge-
meentelijke nota over cultuurbehoud, waar-
over het bestuur enerzijds positief gestemd is, 
maar waarop anderzijds behoorlijke kritiek 
geuit wordt. Er is sprake van goede contacten 
en samenwerking op onderdelen met de 
Oudheidskamer Vreeswijk. 

De werkgroepen doen hun werk: archeo-
logie, archief en documentatie, publicaties, 
exposities, rondleidingen en beheer zorgen
ervoor, dat in alle opzichten de Historische
Kring Nieuwegein goed functioneert. 

Voor archeologie houdt de gemeentelijke
nota "Cultuurbehoud" een zekere belofte in 
voor de toekomst: betere bescherming van het 
bodemarchief en monumenten en subsi-
diemogelijkheden voor de werkzaamheden
van onze vereniging. 

Dezelfde nota heeft ook `subsidie-beloftes' in 
zich voor archiefbeheer (voor de aanschaf van 
een computer en het opzetten van een netwerk) 
en het museum (voor verwerving van 
belangrijke stukken). 

Met betrekking tot de exploitatie van de 
vereniging zijn de subsidie-afspraken uit het
verleden `bevestigd', maar niet verbeterd.
Daardoor komt bijvoorbeeld de uitgave van 
het'Cronyck de Geyn' in de problemen, omdat 
nieuwe sponsors nog niet gevonden zijn. 

De Historische Kring Nieuwegein en de 
Oudheidskamer Vreeswijk vinden, dat zij
ongelijk worden behandeld in vergelijking 
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HET BUSVERVOER ROND JUTPHAAS EN VREESWIJK VOOR DE TWEEDE 
WERELDOORLOG  
Door Cor van der Kooij 
 

Sedert enkele jaren beschikt onze Kring over het archief van de vroegere `Autobus-
diensten Vereeniging v/h Tram- en Bargedienst Vereeniging'. Deze wat omslachtige naamgeving 
voor een busmaatschappij werd na een fusie in 1941 met de 'Stoombootrederij Op de Lek' 
gewijzigd in `De Twee Provinciën', die ruim dertig jaar later (in 1974) vervolgens opging in de 
`N.V Verenigd Streekvervoer West-Nederland' (sinds kort: `Midnet' geheten). 

De archiefbescheiden, door mij met de 
nodige moeite zo goed mogelijk geordend,
waren helaas in slechte staat. Het materiaal
schijnt een aantal jaren in een vergeten hoek
van een garage te hebben gelegen. Een aantal 
papieren was vrijwel onleesbaar geworden en 
moest worden gedumpt. 

Maar er bleef voldoende over om er nu
enkele artikelen aan te wij den. Naast de cor-
respondentie over de periode 1935 tot en
met 1954 werd ook het financieel archief
overgedragen. Een belangrijk deel van dit 
financieel archief bestaat uit handgeschreven
(tabellarische) kasboeken en grootboeken
vanaf 1917. Hierin zijn dus ook de inkomsten 
en uitgaven van de vroegere `Tram- en 
Bargedienst' verwerkt. 
 

In dit eerste artikel heb ik gemeend mij te 
moeten beperken tot de periode voorafgaand 
aan de tweede wereldoorlog. Daar is alle 
reden toe, omdat de situatie van het openbaar
vervoer tijdens de oorlogsjaren drastisch
veranderde door de bemoeienis van onze 
bezetter. Het kan daardoor als een af-
zonderlijk hoofdstuk worden beschouwd.
Juist over de periode 1940-1945 is een op-
vallend uitgebreide documentatie aanwezig
met veel interessante brieven en documenten.
 

Wanneer je als 60-plusser dergelijke stukken 
doorleest, komen alle herinneringen aan de 
oorlogsjaren weer tot leven. Hierover volgt 
dus nog een apart artikel. 

De voorgeschiedenis 
Wanneeer je over het busvervoer in de 

twintiger- en dertiger jaren schrijft, kom je er 
haast niet onderuit ook iets over de voor-
geschiedenis van het openbaar vervoer rond 
Jutphaas en Vreeswijk te vertellen. Ik heb 
daarover wat publicaties geraadpleegd, die in 
de bibliotheek van het Historisch Museum 
aanwezig zijn. 

Als we een paar honderd jaar teruggaan, 
blijkt er reeds aan het eind van de 18e eeuw 
een soort busdienst tussen Utrecht en Vrees-
wijk te zijn geweest. 

In zijn boek ' Van Stoomtram tot Sneltram' 
maakt de schrijver W.J.F. van der Kuijlen 
melding van de zogenaamde `Paar-
denomnibus', die gedurende de wintermaanden 
- de Vaartse Rijn was dan meestal door 
ijsgang onbevaarbaar geworden - driemaal 
per week het traject Utrecht - Vreeswijk heeft 
gereden. Vanaf 1860 was verder sprake van 
een geregelde 'Stoombargedienst', die met een 
drietal bootjes passagiers en vracht langs 
hetzelfde traject vervoerde, maar dan over 
water. 

Parallel aan deze bootdienst werd in 
1883 door de "IJsselstoomtram Maatschap-
pij" een tramdienst begonnen met als start-
punt het huidige Centraal station in Utrecht 
en als eindpunt de Dorpsstraat in Vreeswijk. 
Voor deze tramdienst leek aanvankelijk een 
grote toekomst weggelegd, maar de op-
brengsten van het passagiersvervoer en het 
goederentransport vielen bijzonder tegen. 

Het reizigers- en vrachtvervoer met de 
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Stoombargedienst bleek voor de bewoners
van Jutphaas en Vreeswijk een veel aantrek-
kelijker alternatief en ondervond hoege-
naamd geen concurrentie van de stoomtram.
De bootdienst kon zelfs nog verder worden
uitgebreid. 

Men moet hierbij bedenken, dat de factor 
tijd in de periode tot de eerste wereldoorlog 
een ondergeschikte rol speelde. Dat de 
stoombarge er tien minuten langer over deed 
dan de stroomtram om Utrecht te bereiken, 
was niet van doorslaggevende betekenis. Voor
de bedrijfsvoering van de stoombargedienst
was het ook een voordeel, dat vervoer over
water niet gehinderd werd door allerlei 
problemen en bepalingen, die voor het vervoer
over de weg golden en daardoor vaak hoge 
kosten met zich meebracht. 

Daarnaast regende het klachten over de
geluidsoverlast die de stoomtram veroor-
zaakte. 

De bevolking van Jutphaas en Vreeswijk
die in de omgeving van de trambaan woonde, 
was bovendien allesbehalve gelukkig met de 
stinkende walm en het roet, die de stoom 

locomotieven uitbraakten. 
Uiteindelijk moest de onrendabele 

stoomtram in 1893 het veld ruimen en 
maakte plaats voor de veel `milieuvriende-
lijker' paardentram. Na het aanbrengen van 
wat veranderingen en aanpassingen van de 
rails kon de paardentram nog in hetzelfde jaar 
de dienst van de stoomtram overnemen. De 
paardentram werd een geliefd vervoermiddel 
en paste veel beter bij de vredige en landelijke 
dorpssfeer van die tijd. Zo reed de 
paardentram dertig jaar achtereen zijn 
dagelijkse ritten tussen Utrecht en Vreeswijk. 

Er kwam bovendien een nauwere samen-
werking tot stand met de stoombargedienst. 
De reisbiljetten en abonnementen van de 
stoombargedienst mochten ook voor de 
paardentram worden gebruikt. 

Pas tegen de twintiger jaren kwam men tot 
de conclusie, dat aan een snellere verbinding 
tussen Utrecht en Vreeswijk moest worden 
gedacht. De `Tram- en Bargedienst' besloot 
in 1923 om naast de paardentram ook 
autobussen op haar traject te laten rijden. 
Dit betekende een serieuze bedreiging 

De `Tractortram' van 1923 tot 1928. 
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voor de paardentram. De gehechtheid aan dit 
vervoermiddel bleek echter bijzonder taai. 

Er werd koortsachtig naar een oplossing
gezocht om dit zo geliefde vervoermiddel in 
stand te houden. Deze oplossing werd ge-
vonden in de zgn. 'Tractortram', die als een 
soort overgangsvorm met de tram naar de 
autobus kon worden beschouwd. De voor-
stewagen die met motortractie was toegerust, 
had tevens rubberen banden. Wanneer bij 
Vreeswijk de meeste passagiers uit de 
aangekoppelde tramrijtuigen waren gestapt,
kon de `tractor' als autobus met circa 16
passagiers zelfstandig zijn weg vervolgen. Hij
reed dan als een volwaardige omnibus via de 
schipbrug van Vreeswijk naar zijn definitieve 
eindpunt in Vianen. Een uiterst praktische en 
werkelijk geniale oplossing! Wel werd als 
voorwaarde gesteld, dat de tractortram uit 
veiligheidsoverwegingen niet harder dan 15 
kilometer per uur mocht rijden. Met andere 
woorden het kostte nog altijd zo'n drie
kwartier om van Vreeswijk per tractortram
naar het Ledig Erf in Utrecht (het eindpunt) 
te komen. 

Intussen was in 1923 eveneens een auto-
busdienst tussen Utrecht en IJsselstein via 
Jutphaas geopend. Dat betekende uiteindelijk 
de genadeslag voor de tractortram, die er eind 
december 1928 mee ophield. Vanaf dat 
moment was de autobus het enige openbare 
vervoermiddel, want in augustus 1923 had de
stoombargedienst zijn taak als openbaar 
vervoermiddel naar Utrecht ook al moeten 
beëindigen. 

Het zou tot 1983 duren eer de tram als 
openbaar vervoermiddel weer zijn intrede zou 
doen. 
 
Overgang 'Tram- en Bargedienst naar de 
`N.V Autobusdiensten-Vereeniging' 

Na de beëindiging van de tramdiensten in 
1928 werd enkele jaren later de `Tramen 
Bargedienst' omgedoopt tot de `N.V 
Autobusdiensten-Vereeniging', een naamge-
ving, die in een keurig vignet op alle auto-
bussen werd aangebracht. 

In de archiefbescheiden uit de dertiger 
jaren komen personele aangelegenheden 
slechts bij uitzondering aan de orde. Eén van 
die uitzonderingen is de correspondentie in 
november 1935. Daarin voert de directeur 
van de `Autobusdiensten Vereeniging', de 
heer L. de Ruyter, onderhandelingen met de 
Nationale Nederlanden te Utrecht over de 
mogelijkheid om voor het personeel een col-
lectieve pensioenverzekering af te sluiten. 
Voor gehuwde mannen zou dit recht geven op 
een ouderdomspensioen van f 520,- per jaar 
in combinatie met een weduwenpensioen 
van f 312,- per jaar. 

 
De heer L. de Ruyter. 

Bij het afsluiten van de verzekering werd 
ervan uitgegaan, dat de gehuwde man op het 
moment van het aangaan van de pen-
sioenverzekering normale levenskansen had en 
dat hij drie jaar ouder was dan zijn echt-
genote. 

Deze laatste toevoeging zal ongetwijfeld 
betrekking hebben op het gegeven, dat de 
Nationale Nederlanden niet het risico wilde 
lopen, dat een weduwe die op het moment 
van overlijden van haar man twintig jaar 
jonger was, nog vele jaren weduwenpensioen 
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nuttig voor ieder die te maken beeft met snel-
verkeer, in den een o f anderen vorm te ver-
breiden. In verband hiermede verzoeken wij U 
beleefd wel goed te keuren, dat exemplaren 
van een folder, als waarvan hierbij een 
specimen is ingesloten, bij de loonuitbetaling 
op een door U te bepalen datum door o f 
vanwege den betalingsambtenaar aan het 
personeel worden uitgereikt. " 

De activiteiten van deze geheelonthou-
dersvereniging wettigen het vermoeden, dat er 
duidelijk sprake was van een drankprobleem 
onder het Spoor- en Tramwegpersoneel. 

Het is bijna vermakelijk om te lezen hoe 
formeel sommige afspraken, die in feite niets 
te betekenen hadden, met de directie van de 
busmaatschappij officieel werden vastgelegd. 
Een fraai voorbeeld hiervan is onderstaande 
overeenkomst, die door beide belanghebbende 
partijen moest worden bekrachtigd met een 
handtekening. 

"Ik ondergetekende, 
vertegenwoordiger van de N.V Tramen 

Bargedienst `Vereeniging' te jutphaas, neem 
aan, voor onbepaalden tijd dagelijks (met 
uitzondering van den zondag) te doen 
vervoeren per autobus van Utrecht naar 
Gorinchem (adres: Compagnie Torpedisten) 
een kistje inhoudende broodjes, tegen den prijs 
van f 0,30 per zending (terugzending van het 
lege kistje inbegrepen). De betaling van het 
vervoer zal 1 (één) maal per maand geschieden 
tegen aanbieding van de rekening van den 
vervoerder aan den Administrateur van de 
Militaire Bakkerij te Utrecht. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee-
kend te jutphaas, 
 
De Administrateur der Militaire 
Bakkerij te Utrecht (w.g. J. 
Beukeleman) 
 

De Vervoerder, 
NV Autobusdiensten Vereeniging 
De Directeur 

(w.g. L. de Ruyter) 

zou moeten worden uitgekeerd. 
De `Autobusdiensten Vereeniging' had in

1935 zestien gehuwde en vijf ongehuwde
mannen in dienst. Over vrouwelijk personeel, 
dat toen nog niet onder de pensioen-
verzekering viel, wordt niet gesproken. Uit de
correspondentie wordt niet duidelijk of deze
collectieve pensioenverzekering daadwerkelijk 
werd uitgevoerd, want er moeten hiervoor
forse premies worden betaald. 

Dat de `Autobusdiensten Vereeniging' niet
al te secuur was met de zorg voor haar
percelen, blijkt uit een officieel document de
dato 20 oktober 1936 van het waterschap `Het
Nedereind', waarin de busmaatschappij een
boete van fl. 1,- kreeg opgelegd, omdat
ondanks voorafgaande waarschuwing geen
gevolg was gegeven aan het verzoek om de
sloten achter de percelen, grenzende aan het
land van de heer Smorenburg, te laten uit-
diepen. 

Wat verder opvalt bij het doorlezen van de
archiefbescheiden uit de dertiger jaren is, dat
binnen de Nederlandse Spoorwegen en de
diverse trammaatschappijen in die tijd een zeer
actieve 'Vereeniging van Geheelonthouders' 
opereerde. 

Deze in 1911 opgerichte vereniging hield
zich intensief bezig met het propageren van
haar doelstellingen onder het spoorweg- en 
trampersoneel. 

Typerend voor de bijzondere stijl, waarin
destijds de werknemers door een dergelijke 
vereniging werden benaderd, is het schrifte-
lijke verzoek van 30 oktober 1936, dat de
directie van de `Autobusdiensten Vereeniging' 
ontving. Het verzoek was om een aantal 
folders, die door de Geheelonthouders-
vereniging waren opgesteld, onder het per-
soneel te verspreiden en wel als bijlage bij de
loonuitbetaling(!!). 

In de begeleidende brief stonden onder
andere de volgende alinea's: "Zoals U wellicht 
bekend is, voert onze Vereeniging thans reeds
dan 25 jaar propaganda onder het personeel
der Spoor- en Tramwegen, alsmede onder het
Van-Gend-en-Loospersoneel om het beginsel
der geheelonthouding, zoo 
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De dienstregeling Vianen - Vreeswijk - Jutphaas - Utrecht. 

Een dagje uit met de `Autobusdiensten 
Vereeniging', 

In een tijd, dat het voor weinig mensen was 
weggelegd echt met vakantie te gaan, was een 
dagtocht van de club of vereniging waarvan 
men lid was, het hoogtepunt van het jaar. In 
een enkel geval trok ook de werkgever er met 
zijn personeel een dagje op uit. 

De `Autobusdiensten Vereeniging' heeft, 
wat dat aangaat, een bonte stoet van mensen 
vervoerd door geheel Nederland. En gelukkig 
is daarvan in het archief van de bus-
maatschappij een en ander terug te vinden. 

Hoogtijdagen in de dertiger jaren, waarop 
dergelijke uitstapjes werden gemaakt, waren 
Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Zo 
vertrok op 1 juni 1936 (2e Pinksterdag) de 
Muziekvereeniging 'Zuylen's Fanfare Corps'
(beschermheer: F.C.C. Baron van 
Serooskerken) met een groot gezelschap in 
twee busssen naar Genderen om daar deel te 
nemen aan een muziekconcours. 

Voor diezelfde dag kwam een verzoek tot 
reservering binnen van de Nationaal Socia-
listische Beweging in Nederland (algemeen
leider: ir. A.A. Mussert). De afdeling Jut 

phaas (kring 64) was van plan met 50 resp. 
100 leden naar de nationale landdag te 
Lunteren te gaan. Eveneens voor deze datum 
werden ook bussen gevraagd door de 
Utrechtse Christelijke jongemannen-
vereniging te Utrecht (opgericht in 1875) 
voor een bustocht naar Wageningen. 

De regelmatige klanten van de `Autobus-
diensten Vereeniging' hadden de gewoonte bij 
voorbaat een bepaalde chauffeur van de 
busdienst te charteren. Zo informeerde de 
'Vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs' 
(VARA) steeds van te voren of de chauffeur 
Van Manen beschikbaar was. 

Dat deze chauffeur niet bij iedereen even 
geliefd was, blijkt uit een brief van de firma 
Hagenouw, de busmaatschappij die samen met 
de `Autobusdiensten Vereeniging' op het 
traject Utrecht - Gorinchem reed. In een brief 
van 23 juni 1937 aan de heer de Ruyter doet 
de heer Hagenouw zijn beklag over deze 
chauffeur: 

"Hiermede moet ik U tot mijn spijt me-
dedelen, heden de chauffeurs van mijn bus-
dienst opdracht te hebben gegeven om Uwe 
chauffeur Van Manen niet meer te vervoe 
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ren. Van Manen meent het recht te hebben
mij in het bijzijn van passagiers een repri-
mande te mogen geven, iets waarvan ik niet
gediend ben en waarover ik zeer ontstemd 
ben. Wanneer hij een even brutale mond
opzet tegen de passagiers als hij mij gisteren
meende te moeten doen, dan komt zulks de 
dienst niet ten goede." 
 

Hoewel het merendeel der dagtochten
goed zal zijn verlopen, deden zich een enkele 
maal onaangename situaties voor. Zo
schreef de 'Nederlandsche Persilmaatschappij 
N.V' te jutphaas op 12 mei 1937 een 
verontwaardigde brief aan de directie van de 
`Autobusdiensten Vereeniging', waaruit het 
volgende citaat: "Tijdens een korte on-
derbreking van een dagtocht met een van Uw 
autobussen werd door enkele meisjes aan de 
buschauffeur gevraagd, o f taschjes enz. even 
in de autobus konden worden achtergelaten, 
waarop een bevestigend antwoord werd
verkregen. Bij terugkeer in de bus miste één 
der meisjes haar taschje, waarin zich onder
meer een beursje met eenig geld bevond. 
Ondanks navraag en onderzoek bleef de tasch 
tot nog toe zoek. Het verhaal van het meisje 
kunnen wij natuurlijk niet controleren, maar
wij zouden U erop willen wijzen, dat het ons
enigszins onverantwoordelijk voorkomt,
indien goederen in de bussen zijn
achtergelaten, dat dan de chauffeurs zich 
verwijderen zonder de bussen af te sluiten." 
 

Een teleurstellende ervaring, die in onze 
moderne tijd wat komisch aandoet, over-
kwam het 'Lubro Mannenkoor'. De zang-
lustige bakkers die op Hemelvaartsdag begin 
mei 1940 (rib. vlak vóór het uitbreken van de 
2e wereldoorlog) vanaf de broodfabriek op de 
Abel Tasmanstraat in Utrecht met drie bussen 
op pad waren gegaan, zat het tijdens hun
uitstapje niet mee. 

De secretaris van het koor, de heer A. 
Nikkel, schreef op 6 mei van dat jaar een brief 
op poten aan de directie van de `Autobus-
diensten Vereeniging' om zijn misgenoegen 

over de verleende service kenbaar te maken. 
Hieruit het volgende citaat: "Doordat één der 
bussen weigerde hebben wij, zoals U bekend zal 
zijn, een oponthoud van twee uur gehad en de 
leden van ons koor waren hierover in het 
geheel niet tevreden. Wij zouden U hierover 
niet geschreven hebben , ware het niet dat 
eenige bijzonderheden een ongelukkig toeval, 
dat een ieder kan overkomen, schenen uit te 
sluiten. Dit waren: 
 
1. Het was bekend dat deze bus niet goed 

werkte, want reeds in Utrecht werd zij 
tussen de beide andere in genomen, een 
maatregel die later niet overbodig bleek te 
zijn. 

2. Geen van de chauffeurs had ook maar 
eenig verstand van motoren. 

3. De chauffeurs bleken geen stuk gereed-
schap, ja zelfs geen schroevendraaier bij zich 
te hebben en moesten van de reizigers een 
mes lenen. 

 
Wij stellen U dan ook in gebreke met 

betrekking tot het leveren van goed materiaal, 
hetwelk door U was toegezegd en vernemen 
gaarne hoe U ons tevreden denkt te stellen. "

Vreemd genoeg eindigt deze brief met het 
volkomen tegenstrijdige P.S.: "Over de 
chauffeurs hebben wij verder niets dan lof, 
hun treft geen blaam." 
 

Uiteraard maakten ook sportverenigingen 
en dan vooral voetbalclubs, regelmatig 
gebruik van de mogelijkheid van groeps-
vervoer in een touringcar. Eén van de beste 
klanten in de dertiger jaren was de voetbal-
vereniging 'Elinkwijk', die voor haar gehele 
competitieprogramma (Amersfoort, Zeist, 
Leerdam, Culemborg, Laren, Hilversum en 
Baarn) ver van te voren bussen reserveerde. 
 

Om een indruk te geven van de kosten, die 
in de jaren vóór de oorlog voor dergelijke 
reizen werden berekend: een bus met 
chauffeur voor het gezamenlijk vervoer van 
40 tot 50 personen van Utrecht naar Valken- 
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burg kostte voor een gehele dag f 70,-. Een 
groepsreis per touringcar, zoals op 3 oktober 
1936 werd ondernomen door de `Utrechtse
Kantoor-Voetbalbond' (voor een middag en 
een avond) kostte niet meer dan f 20,-. Deze 
reis ging naar Amsterdam. 
 

In de loop van 1939 liep het aantal dag-
tochten en excursies sterk terug. In een aantal 
gevallen moesten reeds gedane reserveringen 
ongedaan worden gemaakt, omdat steeds 
meer mannen in verband met de mobilisatie 
onder de wapenen werden geroepen. 
 
De dreiging van de naderende oorlog en 
de gevolgen voor het busvervoer 

Al in 1936 werden in jutphaas lucht-
beschermingsoefeningen gehouden met het 
oog op een eventuele oorlog. Zo ontving de 
heer De Ruyter als directeur der `Autobus-
diensten Vereeniging' op 20 april 1936 een
schrijven van burgemeester Hamers met de 
volgende inhoud: 
 

"In verband met hetgeen door mij met 
Uwe Directie terzake is besproken, moge ik U 
beleefd mededeelen, dat de algehele ver-
duistering zoowel van Uw gebouwen als van 
de terreinen zal dienen te geschieden op 
DONDERDAG 23 APRIL A.S. van 21.50
uur tot 23 uur. Voor Uw mij reeds toegezegde 
medewerking moge ik U nogmaals mijn 
welgemeenden dank betuigen." 
 
De burgemeester van jutphaas 
 

In de jaren daarna werd de `Autobus-
diensten Vereeniging' steeds meer ingescha-
keld bij het vervoer van militairen. Daarbij
deden zich van tijd tot tijd problemen voor,
die moeilijk waren op te lossen. Zo klaagde de 
garnizoenscommandant van Meerkerk erover, 
dat een aantal militaire verlofgangers, die `s 
avonds laat met de trein in Utrecht
aankwamen, geen aansluitende bus naar 
Vianen en Meerkerk konden krijgen. Uit
Rotterdam vandaan kwam b.v. om half één `s 
nachts nog een passagierstrein op het cen 

traal Station van Utrecht aan, waarin soms 
groepen militairen zaten, die nog door moesten 
naar Vianen en Meerkerk. 
 

Voor militairen die als eindbestemming 
Meerkerk hadden, was er na middernacht 
nog één bus, die vaak te vroeg wegreed. De 
schuld lag in dit geval niet in eerste instantie 
bij de buschauffeur. In de klaagbrief van de 
garnizoenscommandant van Meerkerk was 
tussen de regels door te lezen, dat de meeste 
verlofgangers na aankomst met de trein in 
Utrecht nog een aantal uren in de stad bleven 
rondhangen om er een deel van hun soldij op 
te maken. 

Omdat deze laatste vervoersmogelijkheid 
naar Meerkerk ook Vianen aandeed, werd 
deze laatste bus, die ver na middernacht ver-
trok, door alle ' feestvierders ` bestormd. `Vol is 
vol', moet de chauffeur hebben gedacht. Als 
dan toch alle zit- en staanplaatsen waren 
ingenomen, kon hij even goed meteen 
vertrekken. 

Daarvan werden de verlofgangers, die na 
twaalf uur `s nachts nog met de trein op het 
Centraal Station aankwamen, steevast de 
dupe. En ook in die tijd zal een taxi op 
zaterdagnacht niet goedkoop geweest zijn. 

Een ander probleem dat zich bij de bus-
maatschappijen, vooral in de laatste jaren 
vóór het uitbreken van de tweede wereld-
oorlog voordeed was een groeiend tekort aan 
dieselmotorolie. In 1939 moesten de bus-
maatschappijen zich onderwerpen aan 
een distributiesysteem, dat beheerd werd 
door het Rijksbureau voor Aardolieprodukten 
te `s-Gravenhage. In principe kregen alle 
busdiensten in 1939 niet meer dan 70% van 
hun normale kwantum. 
 

Het spreekt vanzelf, dat de mobilisatie in 
1939 belangrijke gevolgen had voor de inzet 
van allerlei vervoersmiddelen, waardoor het 
verbruik van dieselolie sterk toenam. Dat zou 
voor de busmaatschappijen na het uitbreken 
van de oorlog tot dermate grote problemen 
leiden, dat naar andere brandstoffen moest 
worden uitgezien. 
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A.A. de Korte, Ritsemalaan 24, Nieuwegein
E. Hoogendoorn, Vechtstraat 12, Nieuwe-
gein 
H.J.R. van der Kluit, Donkeregaarde 62, 
Nieuwegein 

 
Prenten 

Door de Kring zijn het afgelopen kwartaal 
de volgende prenten aangeschaft: 

Een kopergravure uit 1793 van Cornelis 
Govert Visscher, commandant van de 
patriottische troepen, gesneuveld bij het 
`Gevecht aan de Vaart' in 1787 door P.H. 
Tonxis. 
Een kopergravure van een kaart van circa 
1790 uit een Duitse atlas, voorstellend 
zuid-west Utrecht genummerd met nr. 
620, waarop de jutphase kastelen in 
Nedereind en Overeind zijn aangegeven. 
Een afbeelding van de parochiekerk van 
Jutphaas uit de `Katholieke Illustratie' van 
begin 1900. 

 
Bibliotheek 

Ontvangen van het Nederlands centrum 
voor Volkscultuur het boekje `Streek-
gebonden kleding'. Onderzoek hiernaar in 
Nederland en Vlaanderen. 
 
Slot Zuylen 

Zaterdag 9 november brachten een 
dertigtal leden van de Historische Kring een 
bezoek aan Slot Zuylen ter afsluiting van het 
jaarprogramma. 

Lenneke Berkhout, oud-lid van de His-
torische Kring en de werkgroep Historisch 
onderzoek, was de gids. De rondleiding is als 
zeer plezierig ervaren. Er is op boeiende wijze 
verteld, waardoor kasteel en bewoners voor de 
toehoorders gingen leven. De conclusie was: 
een fijne middag en je hoefde er niet eens zo 
ver voor weg. 

Slot Zuylen heeft een lange geschiedenis, 
die begint in de 12e eeuw. Belangrijke fami-
lies bewoonden het, hoge buitenlandse gasten 
hebben het bezocht en er gelogeerd. Tussen de 
heren van Zuylen en het kerspel Jut- 

  

VAN DE REDACTIE 
 
Nieuwe leden. 

T. Meerbeek, Elandweide 80, Nieuwegein J. 
Terpstra, Velduil 24, Nieuwegein J.H. 
Ploeger-Dijkstra, Benedenmonde 61, 
Nieuwegein 
A.M. van der Heide-Bregonje, Gorsplein 
45, Nieuwegein 
P. Ligtvoet, Strawinskystraat 4, Nieuwegein
J.M. Kraaijeveld, Avondgaarde 37, Nieu-
wegein 
J. Borst, Harmonielaan 32, Nieuwegein
A.G. Heesen, Parelduiker 18, Nieuwegein W 
van Hennik, Graspieper 62, Nieuwegein 
A.J. Voorhout, Kervelgaarde 5, Nieuwegein
J.P.C. Rebergen, Houtduif 9, Nieuwegein 
J.D. van Oosten, Gildehuisdrift 30, 
Nieuwegein 
V .C. Koegelberg, Harplaan 15, Nieuwe-
gein 
E. Reniers-Jonkers, Muntplein 90, Nieu-
wegein 
M.M.Weldam-Kragten, Nedereindseweg 
12, Nieuwegein 
A.T.P. van Putten, Martinusgaarde 18, 
Nieuwegein 
H.G. van Mameren, Rembrandthage 188, 
Nieuwegein 
A. Th. Besamusca, Damhertweide 21, 
Nieuwegein 
P.G. Pot, Anemoonstraat 26, Nieuwegein J. 
Goddijn, Puccinihof 4, Nieuwegein J. de 
Meyere, Goudenregenstraat 54, Vianen 
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phaas bestond een relatie. De herinnering
daaraan is terug te vinden in de naamgeving
van de wijk Zuilenstein. Dit en vele andere
wetenswaardigheden zijn door de heer Van 
Egdom op een rij gezet voor één van de vol-
gende Cronycken. 
 
Archeologische Kronyck 

Bij het Cronyck de Geyn ontvangt u deze 
keer gratis de Archeologische Kroniek van de 
provincie Utrecht 1988-1989. (Zie ook 

bijgevoegd schrijven van de Stichting Pu-
blikaties Oud-Utrecht). De financiële mid-
delen zijn helaas niet toereikend om alle 
leden de volgende nummers gratis te ver-
strekken. Wel bestaat de mogelijkheid de 
Kroniek voor fl. 5,- in uw bezit te krijgen. 
Laat u dit dan schriftelijk weten aan de 
Werkgroep Publicaties, Verdistraat 2, 3438 
XV Nieuwegein. 
 
Otto Pijpker 

DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN EN DE BELASTINGEN 

Door nieuwe fiscale wetgeving vallen
museale activiteiten vanaf 1996 onder de 
B.T.W. Omdat de Historische Kring Nieuwe-
gein het "Historisch Museum Warsenhoeck"
exploiteert, is ook onze vereniging belasting-
plichtig geworden voor de B.T.W. 

De achterliggende maanden hebben de 
penningmeester en enkele bestuursleden ge-
sprekken gevoerd met externe deskundigen en 
met de Belastingdienst. Nog niet duidelijk is 
in hoeverre de nieuwe wetgeving voor onze 
vereniging van toepassing wordt verklaard 
over 1996, maar voor 1997 is de Historische 
Kring Nieuwegein belastingplichtig. 

De gevolgen daarvan zijn voor de admi-
nistratie tamelijk ingrijpend, vooral omdat
sprake is van meerdere belastingpercentages.
Eigenlijk moet over alles B.T.W. worden af-
gedragen: de ontvangen sponsorgelden, de 
entreegelden van het museum, de verkoop van 
boeken en prenten en de verzorging van dia-
en filmavonden en andere presentaties. Daar 
staat tegenover, dat B.T.W. teruggevorderd
kan worden van alle betalingen voor 
exploitatie van het museum, het "Cro 

nyck de Geyn", de excursies en beheers- en 
administratiekosten. Subsidies, donaties en 
contributies zijn vrijgesteld van B.T.W. 
 
De gevolgen 

Enerzijds zijn er de administratieve ge-
volgen: mensen die geld uitgeven voor de ver-
eniging moeten bij de declaratie altijd een 
betalingsbewijs mèt B.T W.-vermelding over-
leggen. Bij activiteiten van de vereniging, 
waarbij gelden van derden ontvangen worden, 
zal altijd een factuur mèt B.T.W. moeten 
worden afgegeven. In het museum zullen de 
suppoosten nauwgezet het dagrapport moeten 
invullen. 
 

Door de nieuwe belastingmaatregelen 
zullen ook andere exploitatiekosten, flink 
kunnen stijgen. Nog steeds wordt erop ge-
hoopt, dat daarvoor één of meer sponsors 
worden gevonden. Voorlopig wordt er echter 
nog niet gedacht aan verhoging van con-
tributies en donaties. 
 
Het bestuur. 
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BURGEMEESTERSHETZE IN JUTPHAAS IN 1902 

Geloofstrijd of strijd om gewin 

door W B. Heins 
 

Burgemeesters worden benoemd door de Kroon, i.c. door de minister van binnen-
landse zaken. Niet iedereen is het altijd eens met een benoeming. Daar werden en worden 
nog steeds allerlei argumenten voor aangevoerd die, anno 1996, meestal betrekking hebben 
op de politieke kleur van de burgervader. Voor de oorlog betrof het meer de verhouding van 
aantallen protestanten en rooms-katholieken in een gemeente. Waren de protestanten het 
grootst in aantal dan werd er - in het algemeen - een protestantse burgemeester benoemd. 
Waren de meeste inwoners katholiek, dan kwam er een katholieke burgemeester. Was de 
verhouding redelijk gelijk dan kon de keuze van de Kroon wel eens tot teleurstelling leiden bij 
de ene of de andere denominatie. Zo ook in jutphaas rond de eeuwwisseling. Dit blijkt uit de 
briefwisseling tussen een kleine groep boze ingezetenen, de minister van binnenlandse zaken 
en de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. 

Het volgende was het geval: 
De heer W .F. Smits, burgemeester van 

Jutphaas van 1882 tot 1914, was van her-
vormden huize. Een kleine groep protestantse 
ingezetenen van jutphaas zag, om diverse 
redenen, deze burgemeester liever gaan dan 
komen. Zij grepen in 1902 een regel in de 
gemeentewet aan om de burgervader, die toen 
al bijna 20 jaar in functie was, te doen 
ontslaan. 
 

De aanleiding was het feit dat het eigenlijke 
domicilie van de heer Smits in Utrecht lag en 
hij niet in jutphaas woonde, zoals het 
gemeentereglement voorschrijft. De reden 
daarvoor en de antwoorden daarop vindt u 
terug in onderstaande correspondentie. 
 

Medio januari 1902 ontvangt de minister 
van binnenlandse zaken een eerste brief van 
E.Ph. van den Berg, cs. over de huisvesting van 
de burgemeester Smits van Jutphaas. De 
minister of liever één van zijn ambtenaren
antwoordt, maar blijkbaar niet tot 
tevredenheid van de heer Van den Berg. 

Op 26 februari volgt een tweede epistel 
van de requaestranten. 

Aan Zijne Excellentie den Minister van 
Binnenlandsche Zaken 
 

De ondergeteekenden wenden zich an-
dermaal met verschuldigde eerbied tot Zijn 
Excellentie naar aanleiding van Uw ant-
woord, dato 16 Januari 1902, doch eerst in 
hun bezit gekomen 29 Januari j.l. 

Zij wenschen Zijne Excellentie eene vraag te 
doen naar aanleiding der woorden uwer 
missive: dat na ambtelijk ingewonnen onder-
zoek gebleken is, dat de Burgemeester Jutphaas 
tot woonplaats heeft. Met alle bescheidenheid 
Zijne Excellentie, wenden ondergetekenden 
zich tot U door eerbiediglijk te vragen: heeft een 
burgemeester reeds dan eene gemeente tot 
woonplaats, zoo zijn Edel Achtbare zijn 
verhuisbillet ingeleverd heeft ten 
Gemeentehuize, zelfs kamers gehuurd heeft 
doch daarvan geen gebruik schijnt te maken? 

Na 1 December 1901 toch, den datum dus 
dat onze Burgemeester jutphaas tot 
woonplaats schijnt genomen te hebben, be-
zoekt zijn Edel Achtbare op dezelfde wijze de 
gemeente als vroeger, door van Utrecht per 
tram te komen des voormiddags 10 uur, om 
weer de gemeente te verlaten met de tram van 
12 uur. 
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Kunt U (zich), Zijne Excellentie met de 

zienswijze van onzen Burgemeester ver-
eenigen, van eene gemeente tot woonplaats te 
hebben, door slechts zijn verhuisbillet in te 
leveren, kamers te huren, doch intusschen na 
een twee urig verblijf ten Gemeentebuize,
wederom naar Utrecht zich te begeven, waar
zijn gezin woont? 
Met verschuldigden eerbied 
Zijne Excellentie 
Uw dw. drn. 
Jutphaas, 26 Februari 1902 
(getekend) 
E.Ph. van den Berg J.F. Oostrom 
L.W van Tellingen J . F E van den Berg N.A. 
Kool A. van Duuren 
J.E. van den Berg J. Schenkel 
E.J. Idenburg H. Idenburg 
J. W Beerekamp W.L.H. Noordanus 
jobs. van Dijk L. de Ruyter 
W Smit 
 

De minister van binnenlandse zaken be-
nadert begin maart schriftelijk de commissaris 
van de Koningin in de provincie Utrecht om 
inlichtingen betreffende de verplichtingen van 
burgemeester Smits. 
 

Woonplaats burgemeester jutphaas `s 
Gravenhage 3 Maart 1902 

Bij mijn brief van 16 Januari j.l. no 21, afd 
B.B. verzocht ik Gedeputeerde Staten Uwer 
provincie o.a. U.H.E.G. uit te nodigen toe te 
zien, dat de Burgemeester van Jutphaas, WE 
Smits aan zijne verplichting om in zijne 
gemeente te wonen voldoet. In verband 
daarmede heb ik de eer U.H.E.G. te 
verzoeken mij, naar aanleiding van het hierbij 
gevoegd adres van E.Ph. van den Berg c.s.,
ingezetenen van gemelde gemeente, 
nauwkeurig in te lichten of en c.q. in hoever 
genoemde Burgemeester in het nakomen
(van) zijn verplichting tot inwoning te kort
schiet. Bij Uw antwoord zie ik de bijlage 
dezes weder tegemoet. De Minister van
Binnenlandsche Zaken. 

Aan de Commissaris der Koningin in 
Utrecht 
 

De commissaris van de Koningin vraagt 
B&W van jutphaas om opheldering. Het 
antwoord volgt op 10 maart. 
 
Aan Zijne Excellentie, den heer Commissaris 
van de Koningin in de Provincie Utrecht 
 
"Naar aanleiding van het in onze handen om 
rapport gestelde adres van E.Ph. van den Berg 
c.s. hebben wij de eer Uwe Excellentie het 
volgende te melden: Toen aan den Bur-
gemeester dezer gemeente vergunning was 
gegeven om te Utrecht te wonen, werden 
door H.H. Gedeputeerde Staten op Maandag, 
Woensdag en Vrijdag van elke week uren 
vastgesteld, waarop de burgemeester voor de 
ingezetenen moest te spreken zijn en de Heer 
Smits kwam dus op die dagen. Sedert Z.E. in 
afwachting, dat eene geschikte woning voor 
hem openkomt, zijne woonplaats alleen naar 
hier overbracht, is hij elken dag in de gemeente, 
zoodat positief onwaar is, dat de toestand 
dezelfde gebleven is. De Burgemeester heeft 
hier nu een zit-slaapkamer. Daar hij echter 
een goede kamer in het Gemeentehuis en daar 
zijn bezigheden heeft, is het geen wonder dat 
hij daar meer dan in de gehuurde kamer 
vertoeft. Hij is in de regel in de 
voormiddaguren in het gemeentehuis, omdat 
juist in die uren daar de ingezetenen komen 
voor hunne belangen. Noch bij ons, noch 
bij den gemeenteraad is ooit eenige 
aanmerking gemaakt op het doen en laten van 
den burgemeester. Het adres is dan ook, 
evenals het vorige geheel een partijzaak en een 
gevolg van de haat der ontwerpers tegen den 
burgemeester. Opmerkelijk is daarbij dat, 
ofschoon de gemeente voor de helft uit 
Katholieken bestaat, noch op het vorige, noch 
op dit adres de handtekening van een 
katholiek voorkomt, wat wel zeker het gevolg 
hiervan is, dat de burgemeester nooit de 
belangen van dezen bij die der protestanten 
achterstelt, wat in deze gemeente, waar elke 
strijd een geloofs- 
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strijd is, aan enige drijvers onder de protes-
tanten ergernis geeft, wat nog is vermeerderd 
nu Z.E. zijne kamers bij een Katholiek heeft 
gehuurd. 
Het adres gaat blijkbaar weer uit van den 
Heeren Van den Berg (eigenaar van het on-
verhuurde huis en de predikant Beerekamp, 
die zoo weinig medewerking toont, dat, toen 
hem als voorzitter van het Diaconiebestuur 
der Nederlands Hervormde gemeente, door 
ons op Woensdag 27 Februari 1.1. staten het 
armenwezen betreffende, werden toegezonden 
met het schriftelijk beleefd verzoek voor de 
invulling te willen zorgdragen, door hem die 
staten ruw aan den veldwachter werden 
teruggegeven met de boodschap; "zeg, dat ik 
daar niets aan doe". Het adres is geschreven 
en onderteekend door E.Ph. van den Berg, 
bloemist, jongste zoon van J.Th. van den Berg,
ouderling, die met zijn oudste zoon J.E. van 
den Berg, kerkvoogd, laager heeft getekend, 
verder door den predikant J. W Beerekamp, 
door drie tuinbazen en een bloemist: L. W van 
Tellingen, W Smit, A. van Duuren en Joh.s. 
van Dijk, door N.A. Kool, logementhouder en 
kamerverhuurder, J.F. van Oostrom, land-
bouwer en ouderling, J. Schenkel, metselaar, 
en diaken WL.E. Noordanus, timmerman, 
E.J. Idenburg en H. Idenburg, beiden arts en 
door L. de Ruyter, directeur van de 
paardentram. 
Wij voegen hier met volle overtuiging bij dat de 
gehele beweging tegen den burgemeester, door 
enkelen begonnen en zoo harnekkig
voortgezet, niet het belang van de gemeente op 
het oog heeft, maar alleen voortspruit uit den 
wensch dat op deze wijze de burgemeester tot 
ontslagneming zal worden gedwongen. 
 
Burgemeester en Wethouders van jutphaas, 
w.g. G. van Riet, L.B. 
G.J. van Arkel, wethouder 
De Secretaris Hoffmann. 
 

Inmiddels is in jutphaas een tegenstroom op 
gang gekomen. Een groep van 72 veront 

ruste burgers, die de burgemeester graag voor de 
gemeente wil behouden, ondertekenen op 11 
maart een verzoek aan de minister van 
binnenlandse zaken om het request van E.Ph. 
van den Berg cs. naast zich neer te leggen. 
Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van 
Binnenlandsche Zaken 
Geven met verschuldigden eerbied te kennen 
de ondergetekenden, ingezetenen der 
gemeente jutphaas dat zij vernomen hebben 
dat er door een zeer klein gedeelte van zekere 
partij in deze gemeente, een beweging op touw 
is gezet om den Heer WE Smits te dwingen 
zijn ontslag als Burgemeester dezer gemeente 
te nemen. Overwegende, dat gedurende het 
negentienjarig Burgemeesterschap van 
genoemden Heer zoowel toen hij hier als toen 
hij te Utrecht woonde, nimmer eenige reden 
tot aanmerking is geweest en er ook in de 
gemeente niets gebeurt, wat rede zou kunnen 
geven om verandering in het bestuur te 
wenschen. Mede overwegende dat zij den Heer 
W F. Smits gaarne als Burgemeester zouden 
behouden. Verzoeke Uwe Excellentie beleefd 
en dringend de bovengenoemde beweging van 
eene kleine minderheid zonder gevolg te laten. 
Jutphaas 11 Maart 1902  

`t welk doende 
(geteekend) 
A.H. Smorenburg 
E. van Bentum, lid 
van den Raad H.A. 
Smorenburg P. 
Oostveen, Vliet, J. 
van J. Scholman D. 
van Dijk 

C. Scholman 

Joh. Scholman 
J. Goes 
E. van Wijk J.A. van 
Schaik W. van 
Kippersluis J.A. 
Spithoven 
G.Versteeg J. 
Verhoef A.B. Peek 
W. Versteeg J. 
Versteeg G. 
Sturkenboom J. van 
Wijk Adr. van Wijk 

C. van Miltenburg 
H. Vlooswijk C. 
Pouw 
G. van Wijk P. 
Verhaar 
A.J. van Bentum 
P.A. Sontrop W. 
Swambach 
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plichtingen en wel omdat geene enkele klacht tot
mij kwam, en wel omdat geene der onder-
teekenaars zich verwaardigden mij iets dien-
aangaande mede te deelen. Omgekeerd, bij
mijne herhaalde persoonlijke bezoeken aan
Jutphaas, waarbij iedereen bij mij op audiëntie
kan komen waren en de leden van den Raad
en de Wethouders en de nu overleden
presidentkerkvoogd Baron van Hardenbroek
en de uitnemende vroegere predikant bij mij in
het Gemeentehuis en hebben nooit eenige
klacht doen hooren. Ik heb op de Griffie
nauwkeurig onderzocht o f er ooit iets aan de
werkzaamheden van den Heer Smits en de
uitstekende en zoo onpartijdige Griffier had
niets dan lof over den tegenwoordige titularis.
Ook het College van Gedeputeerde Staten
bleek het dat alles in orde was. 
 
Ik zou uitvoerig over de onderteekenaars 
kunnen rapporteren. De overleden baron Van 
Hardenbroek wist alles van N.A. Kool, die 
hem het leven als president kerkvoogd soms 
lastig maakte. De predikant die hoofdmoteur 
is van dit adres, voldoet niet als Voorzitter 
van het Diaconiebestuur der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente aan zijne 
verplichtingen. Ik veronderstel dat de 
burgemeester Zijn Eerwaarde hierover ernstig 
heeft onderhouden. Bij de heeren Van den 
Berg, die steeds zoo ijverig zijn, om kwaad 
zaad tegen den Burgemeester te strooien, is de 
kwestie van een huis, dat zij wenschen te 
verhuren en dat voor den burgemeester 
ongeschikt is een ernstige grief. Waarom zijn 
de onderteekenaars wanneer zii wezenlijke 
grieven hebben niet bij mij, die voor een ieder
te spreken is gekomen? 
Het is nu twee jaar geleden dat een van den
Heeren Van den Berg bij mij kwam, dus lang
van te voren, voordat de Burgemeester kamers
had gehuurd en hij nog eenigen tijd wettelijk
verlof had om buiten de gemeente te wonen.
Toenmaals raadde ik hem aan, indien hij
wilde bevorderen gelijk thans het geval is, dat
de Burgemeester meer dan driemaal in het
gemeente kwam, zich tot den 
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Op 12 maart ontvangt de minister het 
antwoord van de commissaris van de Ko-
ningin. Daarin staat dat hem nimmer een 
klacht over de heer Smits bereikte over 
tekortschieting bij de uitvoering van zijn 
ambt. 
Aan Zijne Excellentie den Minister van 
Binnenlandsche Zaken 
Ik had de eer het bovenaangehaald schrijven 
van Uwe Excellentie te ontvangen. Uwe 
Excellentie zal wel verzekerd zijn, dat ik niet 
minder in jutphaas dan in andere gemeenten 
zooveel in mijn vermogen is, aan mijne 
verplichting voldoe om toe te zien, dat de 
Burgemeesters de hun toevertrouwde taak 
goed vervullen. Met aandacht heb ik bij-
gaande adres overwogen, zoo ook de 
onderteekeningen. Het was voor mij moei-
lijk, zoo niet onmogelijk om Uwe Excellentie 
te kunnen mededelen, dat de Burgemeester 
van jutphaas te kort schoot in zijne ver 
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Minister Borgesius te wenden en indien het
dan bleek, dat de Burgemeester te weinig in 
Jutphaas was, hij steeds op miin steun zou
kunnen rekenen. Dit is het eenige en laatste 
woord door mij ooit uit den mond van een 
tegenstander van den Burgemeester vernomen.
Doctor Idenburg, die het request teekende,
moet aan den Burgemeester verklaard hebben 
op de vraag van Z.E.-achtbare of hij weder 
eene nieuwe klacht zoude indienen: "Neen, 
want wij zijn nu tevreden, dat de kamers U
geld kosten." 
 

In april gaat er nog een brief van de com-
missaris over het functioneren van burge-
meester Smits naar de minister. 
 
Uit het schrijven van Burgemeester en Wet-
houders blijkt dat het eene bepaalde onwaar-
heid is, dat de Burgemeester niet elken dag op 
het gemeentehuis komt. Ik heb mij lang met den 
Burgemeester persoonlijk onderhouden. 
Volmondig erkende hij, dat hij wegens
gezondheid zijner vrouw slechts zelden zijne
slaapkamer in jutphaas gebruikte, maar te-
vens, dat hij en van de wethouders en van den 
geheelen Gemeenteraad steun ondervond en de 
kleine groep opposanten hem nooit een feit 
hadden kunnen aanwijzen, dat hij door het 
verblijf zijner familie in Utrecht aan iets van 
zijn verplichtingen te kort deed. De Bur-
gemeester was zeer bedaard en geschikt en was 
overtuigd zijn plicht te volbrengen.
Plichtmatig acht ik het, Uwe Excellentie ook te
rapporteren wat iemand mij toevoegde bij het 
laatste herhaalde en nieuwe onderzoek in deze 
zaak: "Wat is het verschil tusschen Jutphaas en 
Veenendaal, dat zooveel belangrijker is wegens 
de fabrieken en waar de Burgemeester altijd op 
zijn buitengoed onder de gemeente Rhenen 
gelegen woont?" Ik antwoordde hem dat in de 
gemeente Veenendaal nooit eenige klacht ter
mijner oren was gekomen, omdat ook daar de 
Burgemeester zijn plicht deed. Maar mochten 
nu of later die klachten inkomen, ik de zaak 
even nauwkeurig als in Juthaas zal 
onderzoeken. 

Hoewel de Roomsch-Katholieken zeer op den 
heer Smits, die zelf tot de Hervormden behoort 
schijnen gesteld te zijn, heb ik nooit van eenige 
partijdigheid te hunnen opzichte gehoord, 
evenmin van partijdigheid voor de 
Gereformeerden hoewel mij officieus werd 
medegedeeld dat een Roomsch-Katholiek en 
een Gereformeerd ingezetene een tegenadres 
willen opmaken vóór den burgemeester. Ik 
houd mij stelselmatig steeds buiten al die 
adressen. Mocht de burgemeester als zoodanig 
aftreden, dit zou aan velen, zoo niet aan de 
groote meerderheid der bevolking in Jutphaas 
oprecht leed doen. 
 
Uwe Excellentie kan verzekerd zijn dat 
zoodra ik bemerk, dat de Heer Smits eeniger 
mate slecht aan zijne verplichtingen te kort 
doet en dit invloed heeft op den goeden loop 
der zaken ik hier, evenals gedurende de vele 
jaren, dat ik hier werkzaam was op de meest 
onpartijdige wijze aan Uwe Excellentie zal 
rapporteeren, 
 
De Commissaris der Koningin in de provincie 
Utrecht 
 

Gedeelte uit brief van de Commissaris des 
Konings aan de Minister van Binnenlandse 
zaken dd. 14-4-1902. ....dat naar mijne 
overtuiging de burgemeester naar behooren 
voldoet aan de verplichting hun in art. 74 der 
gemeentewet opgelegd. 
....Ik ben heden morgen nog in de gelegenheid 
geweest een onderhoud te hebben met eene 
opzettelijk daartoe ontboden commissie uit 
den gemeenteraad van Jutphaas. Deze bestond 
uit een wethouder die tot de Anti-
Revolutionaire partij behoort en een , Rooms-
Catholiek raadslid, beiden wat godsdienstige 
richting betreft, staande op een standpunt 
verschillend van dat van den burgemeester. De 
verklaringen zoo van den een als van den 
ander, omtrent mijne vraag o f de burgemeester 
de verplichtinge nakomt, welke van een 
inwonend burgemeester worden gevorderd, 
stemmen geheel overeen met 
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de verklaring door mij in den aanhef dezer
afgelegd en geeft mij dit te meer aanleiding
U.Exc.'s vraag beslist toestemmend te be-
antwoorden. 
 

Eind april komt het definitieve antwoord
van de minister van binnenlandse zaken.
Tussen de keurig gestelde regels door leest
men dat de adressanten E.Ph. van den Berg cs,
nu maar eens op moeten houden met zeuren.
De burgemeester komt zijn verplichtingen na
en daarmee basta! 
 
De minister van Binnenlandsche Zaken 
 
Beschikkende op het adres van E.Ph. van den 
Berg en andere inwoners van jutphaas 

dd. 26 Februari 1902, waarin naar aanleiding 
van zijne beschikking van 16 Januari j.l., nr. 
21 afdeling B.B. vragen worden gesteld ten 
aanzien van het wonen van den burgemeester 
hunner gemeente in die gemeente; Geeft aan 
adressanten te kennen, dat gemelde 
burgemeester volgens nader ingewonnen 
bericht van den Commissaris der Koningin in 
Utrecht naar behooren voldoet aan zijne 
verplichting om in zijne gemeente vaste 
woonplaats te hebben. 
 
`s-Gravenhage, den 23 April 1902 
get. Kuijper 
 

Bron: Archief Provinciaal Bestuur 1813-
1920, nr. 8517 

 
Het gemeentehuis van jutphaas omstreeks 1905. 
V.l.n.r.: veldwachter j. Oosterkamp, veldwachter D. Jacobs en twee andere ambtenaren. 
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EEN VERRASSENDE VONDST BIJ HUYS DE WIERS 

Door Cor van der Kooij 
Enkele maanden geleden bracht onze werkgroep archeologie een oriënterend bezoek 

aan het vroegere Huys de Wiers, gelegen langs het Merwedekanaal ter hoogte van de 
Nijverheidsweg. Dit bezoek hield verband met het vooruitzicht, dat op dit terrein naar 
verwacht volgend jaar archeologisch onderzoek kan worden verricht. Van het 
oorspronkelijke gebouw uit de zeventiende eeuw is het souterrain nog geheel intact. Het 
pand wordt momenteel nog gebruikt als opslagruimte voor gebruikte kleding en andere 
tweedehands goederen, onder andere bestemd voor Joegoslavië. 

Daarvóór was in dit gebouw een machi-
nefabriek gevestigd. Het is de bedoeling om 
volgend voorjaar behalve het souterrain ook 
het omliggende erf door middel van wat 
proefsleuven op vroegere bewoningssporen te 
onderzoeken. 

Ergens aan de buitenzijde van het erf troffen 
wij tot onze verrassing de oorspronkelijke 
gedenkstenen aan met het opschrift 'Huys de 
Wiers', die in vroegere eeuwen aan 
weerszijden van de hoofdingang moeten 
hebben gelegen. 

 
De vondst waarover dit artikel gaat, is 

echter van geheel andere aard en heeft hoe-
genaamd niets met archeologie te maken.
Toch is het interessant genoeg om er in onze 
Cronyck iets over te schrijven. 

Tussen de brokken puin, die aan de voor-
kant van het gebouw verspreid over het erf 
liggen, viel mijn oog namelijk op een klein.
koperen voorwerpje met een doorsnee van ca. 
vier centimeter, dat nog het meest weg had 
van een medaille of gedenkpenning. Nadat ik 
het thuis zorgvuldig had schoongemaakt, 
bleek het een militair insigne te zijn, waarop
in minuscule letters en cijfers talloze 
veldslagen en belegeringen over de gehele 
wereld werden gememoreerd. (zie
onderstaande foto). 
 

De oudste veldslag die werd vermeld en 
die bovenaan het insigne stond, was de slag
bij Waterloo (1815). De meest recente was de 
loopgravenoorlog in Frankrijk en Vlaan 

deren (1914-1918). Wat deze merkwaardige 
vondst extra interessant maakte, was dat in 
het hart van dit insigne de naam van een Brits 
infanterieregiment stond vermeld: `The Rifle 
Brigade'. 

Het advies van onze werkgroepsleider 
was om in eerste instantie hierover contact op 
te nemen met het Rijkspenningenkabinet in 
Leiden. Telefonisch overleg met een van de 
conservators leverde echter geen nadere 
gegevens over de herkomst van dit insigne 
op. Het Rijkspenningenkabinet blijkt geen 
documentatie te hebben over Britse militaire 
insignes. 

Men adviseerde mij hierover contact op te 
nemen met de British Numismatic Society dat 
deel uitmaakt van het British Museum in 
Londen. Omdat het mij te riskant leek om het 
militaire insigne op te sturen, maakte 
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ik er een `uitvergrote' tekening van, waarop 
de diverse veldslagen en belegeringen dui-
delijk leesbaar zijn. (zie hieronder). 
 

Het is dan gewoon curieus om te consta-
teren, dat op een insigne met een diameter 
van slechts vier centimeter bijna 400 letters 
en cijfers zijn verwerkt! Maar ook de British 
Numismatic Society bleek mij niet van dienst 
te kunnen zijn. Zij verwees mij op haar beurt 
naar het Imperial War Museum (oorlogs-
museum), eveneens in Londen gevestigd. 

Tot mijn voldoening kreeg ik van deze 
instantie eind oktober een uitvoerige brief van de 
conservator (M.J.R. Allen), die mij kon 
mededelen, dat het door mij bij Huys de Wiers 
gevonden insigne een zogenaamde `Cap 
Badge' (baretinsigne) voorstelt, dat heeft toe-
behoord aan een militair, die waarschijnlijk 
tijdens of kort na de eerste wereldoorlog 
dienst heeft gedaan bij de `Rifle Brigade'. 
 

De `Rifle Brigade' was een Brits infan-
terieregiment, dat werd opgericht in het jaar 
1800. Het was destijds niet meer dan een 
corps met een beperkt aantal infanteristen, 
dat later werd uitgebreid tot een brigade. Het 
eerste grote wapenfeit van de `Rifle Brigade' 
was de deelname aan de slag bij Waterloo 
(zie bovenkant insigne), waar Engelse en 

Pruisische legers op 18 juni 1815 Napoleon 
een vernietigende nederlaag toebrachten. 
 

Tot en met de eerste wereldoorlog heeft
de Rifle Brigade aan talloze veldslagen en
belegeringen deelgenomen, die op het insigne
(zie de uitvergrote tekening) werden vermeld.
Niet alleen binnen Europa (de
Krimoorlog, 1854, Spanje, Siberië, Dene-
marken, Italië, Frankrijk en Vlaanderen),
maar ook in Zuid-Afrika (de boeren-
oorlogen), Afghanistan, India en Zuid-Ame-
rika heeft dit beroemde regiment zich on-
derscheiden. 

De reden waarom alle veldslagen en be-
legeringen op het insigne staan vermeld,
werd door de conservator van het War Mu-
seum nader toegelicht. Het blijkt dat Britse
infanterieregimenten geen eigen vaandels
mochten voeren. Dit in tegenstelling tot an-
dere legeronderdelen, die de gewoonte had-
den om al hun wapenfeiten op de veelkleurige
vaandels te vermelden. 

Het kruis in het hart van het insigne is het
zogenaamde Maltheser Kruis van `The Order
of Bath' met de daarbij behorende vier
leeuwen. 
 

In 1862 heeft de Rifle Brigade een soort
koninklijke erkenning gekregen, getuige de
vermelding aan de onderkant van het insigne
`Prince Consort's Own' (zie de tekening).
Deze erkenning was tegelijk een postume
dankbetuiging aan Pros Albert, de gemaal
van koningin Victoria die vanaf 1852 tot aan
zijn dood in 1862 als `Colonel in chief' deel
uitmaakte van dit elitecorps. Of hij bij de
veldslagen in de Krimoorlog (1854) lijfelijk
aanwezig is geweest, vermeldt de conservator
van het War Museum echter niet. 
 

Als afzonderlijke gevechtseenheid blijkt de
Rifle Brigade niet meer te bestaan. Het maakt
thans deel uit van een nieuw regiment: `The
Royal Green , Jackets', dat sedert een aantal
jaren een combinatie is van de `Oxfordshire
& Buckinghamshire Light Infantry Brigade
(1st Green Jackets), de `King's Royal 
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Rifle Corps (2nd Green jackets) en de be-
roemde `Rifle Brigade (3rd Green jackets). 
 

Deze drie regimenten, samengevoegd tot de 
Royal Jackets, hebben sedert een aantal jaren 
een eigen museum in het plaatsje Winchester
(beroemd om zijn prachtige kathedraal). Het 
adres werd mij door de conservator van het 
War Museum doorgegeven. Mocht ik in de 
komende jaren nog in Engeland komen, dan
ga ik er beslist een keer heen. 
 

De vraag die overblijft is, hoe een derge-
lijk Brits insigne nu bij Huys de Wiers terecht 
is gekomen. Ik besloot voor de zekerheid een 
contact op te nemen met één der laatste 
bewoners van dit pand, de heer ir. J H. van 
Zutphen. 

Hij vertelde mij er zeker van te zijn, dat de 
vroegere scheepswerf nimmer hoog militair 
bezoek uit het buitenland heeft ontvangen, 
maar dat er in een deel van het gebouw kort 
na de tweede wereldoorlog wel een 
voddenboer was gehuisvest, die soms hele 
inboedels opkocht. Het leek hem niet on-
mogelijk, dat het militaire insigne van `The 
Rifle Brigade' uit één van deze inboedels 
afkomstig kan zijn geweest. 

Maar ook dan blijft het interessant er 
achter te komen, welke persoon in de regio 
Nieuwegein (of verder afgelegen omstreken) 
dit Britse militaire insigne in zijn bezit heeft 
gehad, resp. in voornoemd regiment heeft 
dienst gedaan. 
 

Misschien levert dit artikel nog een reactie 
op! 
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V R EES W I J K  IN DE PATRIOTTENTIJD 1 7 8 0 - 1 7 8 7   

door drs. Marcel Verhoef 

 
Inleiding 

De laatste decennia komt er meer en meer aandacht voor de Patriottentijd. De aandacht
gaat daarbij vooral uit naar die gebieden in Nederland, waar het patriottisme en de
daarmee gepaard gaande revolutionaire machtswisselingen het duidelijkst waren, zoals
bijvoorbeeld in Utrecht. 

Veel minder aandacht is er voor de patriotten in de plattelandsgemeenten. Hierdoor
lijkt het alsof de patriottentijd aan het platteland is voorbij gegaan en het een puur
stedelijke aangelegenheid was; niets is echter minder waar. De patriottentijd heeft ook in
deze kleine gemeenschappen zijn sporen achter gelaten en verdient daarom meer aandacht. 

In dit artikel heb ik nu eens de bevolking 
van zo'n plattelandsgemeente, namelijk 
Vreeswijk, onder de loep genomen en getracht 
te achterhalen in hoeverre de bevolking van 
die gemeente was verdeeld in Patriotten en 
Oranjegezinde. Welke uitwerking had de 
partijdigheid en de daarmee gepaard gaande 
onrust op een klein dorp als Vreeswijk; 
kortom was er iets te merken van de 
patriottentijd? 
 

Bij mijn onderzoek naar de patriotten-
tijd in Vreeswijk, heb ik me met name ge-
concentreerd op twee aspecten, waarin het 
patriottisme het duidelijkst naar voren 
komt: de burgerbewapening en de machts-
wisselingen in het bestuur van het dorp. 
Natuurlijk ontkwam ik er niet aan, ook 
iets over het gevecht bij Vreeswijk te schrij-
ven. Dit gevecht is tenslotte één van de 
weinige schermutselingen, waarbij de 
Utrechtse patriotten daadwerkelijk tegen-
over troepen van stadhouder Willem V 
kwamen te staan. 

Andere auteurs hebben echter al uitvoerig 
over deze kwestie geschreven, waardoor het 
mijns inziens onnodig werd dat nog eens over 
te doen.' Al die verhalen over het gevecht bij 
Vreeswijk zijn echter geschreven vanuit het 
perspectief van de burgers van Utrecht. Mijn 
benadering gaat meer uit van de Vreeswijkers 
en welke gevolgen het gevecht had op de 
bevolking van het dorp. 

Omdat niet voor iedereen meteen duidelijk 
is, wat er onder het begrip `patriottentijd' 
wordt verstaan, zal ik allereerst een si-
tuatieschets van het laatste kwart van de 
achttiende eeuw geven, en proberen duidelijk 
te maken wie die patriotten waren en vooral 
wat ze wilden. Daarna zal ik toekomen aan 
de situatie in Vreeswijk in de patriottentijd. 
 
Het laatste kwart van de 18e eeuw 

De jaren 1780-1787 waren politiek zeer 
onrustig, je zou zelfs kunnen stellen, dat er 
sprake was van een heuse burgeroorlog. In de 
Republiek der Verenigde Nederlanden 
bestond er een grote belangentegenstelling 
tussen aanhangers van stadhouder Willem V, 
de Oranjegezinde, en de patriotten. In-
ternationale politieke gebeurtenissen, zoals 
de onafhankelijkheidstrijd van de Ameri-
kaanse kolonisten en de Vierde Engelse oorlog 
(1780-1784) wakkerden die tegenstellingen 
alleen nog maar verder aan. De tegenstellingen 
tussen beide facties' waren echter al gedurende 
de hele 18e eeuw aanwezig. 

Die tegenstellingen hadden te maken met 
de situatie, waarin de Republiek zich aan het 
eind van de 18e eeuw bevond. Op economisch 
gebied had de Republiek veel moeten inbinden 
ten koste van goedkopere buitenlandse 
concurrentie. De handel was tot 1780 relatief 
achteruit gegaan, maar nadat 
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de Republiek in oorlog geraakte met Engeland 
ging het ook absoluut slechter. 

Door deze achteruitgang werd ook het
aantal lucratieve ambten steeds minder, terwijl 
er steeds meer gegadigden voorhanden waren. 
Het probleem was dus een steeds minder 
wordende welvaart te verdelen onder steeds 
meer mensen; er ontstond een grotere kloof
tussen rijk en arm.' 

Vandaar ook dat er bij een grote groep
burgers, de zogenaamde middengroep of 
bourgeoisie, een grote roep bestond om her-
ziening van het gekonkel om de meest lu-
cratieve banen. Hierin lag de kiem van een 
ontwikkeling die zou gaan leiden tot het stre-
ven naar meer `democratie', en dit was het 
nieuwe aan de reeds bestaande tegenstelling
tussen prinsgezinden en patriotten. 

De periode waarin de patriotten op een 
geleidelijke, maar steeds dringender wijze de 
gewenste `democratische' hervormingen
doorvoerden, tot er met de Pruisische inval
van september 1787 een einde aan werd ge-
maakt, noemen we de patriottentijd. 
 

Patriotten waren dus burgers, meestal 
kleine zelfstandigen, die meer openheid bij de 
verdeling van de macht en het gezag wensten. 
Patriotten is daarmee een verzamelnaam voor 
mensen die een terugkeer wensten naar de tijd, 
waarin de Republiek rijk en machtig was. Zij 
waren internationaal gekant tegen Engeland, 
en indirect dus ook tegen de grote Engelse
invloed op de stadhouder (vanwege 
familiebanden), en dus vóór Frankrijk. Vanaf 
het begin ging het de patriotten om meer 
inspraak en medezeggenschap in het (lokale) 
bestuur. 
 

Aangewakkerd door het verval van de 
Republiek gingen zij hun stem steeds luider 
verheffen. De Engelse oorlog van 1780,
waarbij de Republiek een groot deel van haar 
vloot en kolonies verloor, was voor de 
patriotten het sein dat er veel moest veran-
deren. De zittende machthebbers waren vol-
gens de patriotten niet capabel genoeg om het 
tij te keren. Er moesten vaderlands 

lievende burgers aan de macht komen. Hiertoe 
moest de bevolking, geheel analoog aan het 
Verlichtingsideaal, geschoold worden in 
burgerschap; én moesten er, naar het voor-
beeld van de kolonisten in Noord-Amerika, 
burgermilities worden gevormd, zodat de 
Republiek weer weerbaar en sterk zou wor-
den. 

Het idee van de burgermilities is terug te 
voeren op de klassieke republikeinse ge-
dachte dat elke burger die die naam ook 
waard is, zijn eigen huis en haard, stad en 
land moet kunnen verdedigen. De burger-
bewapening werd het belangrijkste machts-
middel van de patriotten, vandaar dat ik aan 
deze burgerbewapening relatief veel aandacht 
zal schenken. 
 
De situatie wat dichterbij: Utrecht 

Het was vooral in Utrecht dat de patriot-
tenbeweging erg ver ging. De strijd tussen 
Oranjegezinden en patriotten in Utrecht begon 
niet van de een op de andere dag; ze werd 
voorafgegaan door een papieren oorlog. In 
pamfletten en kranten zoals De Post van de
Neder-Rhijn werd de hachelijke situatie, 
waarin de Republiek zich bevond aangekaart 
en werden er verklaringen gegeven voor het 
verval. Meestal moest de stadhouder, of vaker 
nog diens naaste adviseur, de hertog van 
Brunswijk, het ontgelden. 

In Utrecht was in de jaren 1780-1784 de 
schutterij weer nieuw leven ingeblazen, nadat 
deze eigenlijk een eeuw lang een kwijnend 
bestaan had geleden. Aanleiding hiervoor was 
het pamflet Aan het volk van Nederland uit 
1781. Hierin werd opgeroepen tot een nieuw 
regeringsreglement en het organiseren van 
burgermilities. 

Beide zaken werden in Utrecht aange-
pakt, hetgeen resulteerde in de aanbieding van 
een `democratisch' ontwerp-regerings-
reglement in juli 1785 en later nogmaals in 
juli 1786. De aanbieding van dit ontwerp 
werd ondersteund door de aanwezigheid van 
een paar duizend gewapende burgers voor het 
stadhuis in Utrecht. De prinsgezinde 
vroedschapsleden van Utrecht moesten daar- 
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door onder grote druk van de patriotten het
veld ruimen en weken vervolgens uit naar 
Amersfoort. 
 
De situatie in Vreeswijk 

Vreeswijk kende in de periode 17801787 
een gering bevolkingstal van niet veel meer 
dan zo'n 300 inwoners, maar dit kon 
afhankelijk van het seizoen wisselen. De 
meeste inwoners vonden hun bestaan in de 
scheepvaart of waren daarmee (in)direct 
verbonden als laders, lossers (kaaiboeven),
zeilmakers, etc. Verder waren er enkele
kleine zelfstandigen (bakkers, kruidenier,
slager, caféhouders)4 en wat huispersoneel.
Een kleine groep hield zich bezig met de veer-
diensten van Vreeswijk naar Vianen (het 
Pinnemakersveer) en van Vreeswijk naar 
Utrecht (het Rhijnschuitenveer). 

Zoals gezegd liep de handel aan het eind
van de 18e eeuw sterk terug en ook in Vrees-
wijk had dat grote gevolgen voor de 
bevolkingssamenstelling. Feit is dat er in de 
jaren'80 relatief weinig nieuwe burgers zich 
wilden vestigen in Vreeswijk. Bovendien was 
het dorpsbestuur zuinig met het afgeven van 
de zogenaamde 'acten van indemniteit' die 
nodig waren voor het burgerschap.' 
 

Vreeswijk had nauwe banden met de stad 
Utrecht; eigenlijk dankte het zijn bestaan aan
deze stad. Het scheepvaartverkeer van en 
naar Utrecht moest namelijk altijd via de 
sluis bij Vreeswijk; het dorp had daardoor 
een zeker strategisch belang. Door de 
doorvoerfunctie en door het belang van het 
bezit van de sluizen voor de stad Utrecht, 
werden er ook regelmatig militairen in het 
dorp ingekwartierd. 

Vreeswijk, of de Vaart, zoals het dorp in 
die tijd werd genoemd, was een vrije heer-
lijkheid, maar de invloed en macht van 
Utrecht over het dorp waren groot. De 
gezagdragers van het dorp (drost, schout en 
schepenen) en de dekens van het Pinne-
makers- en Rhijnschuitgilde werden door de 
vroedschap (soort gemeenteraad) van
Utrecht benoemd. Ook deze gezagdragers 

waren meestal direct betrokken bij de 
scheepvaart. 
 

In maart 1781 overleed de drost,' mr. Jan 
Leonard Wintgens, van Vreeswijk, waarop de 
vroedschap van Utrecht een nieuwe drost 
benoemde. De nieuwe drost werd mr. 
Theodorus Arnoud Zaal, vroedschapslid van 
Utrecht. Het aanstellen van deze nieuwe 
drost betekende voor Vreeswijk, dat er een 
nieuwe groep gezaghebbers aan de macht 
kwam. 

In datzelfde jaar vonden er namelijk meer 
machtswisselingen plaats; de invloed van de 
drost was hierin groot. In mei 1781 overleed 
namelijk ook de eerste burgemeester, de heer 
P. de Wolff. De tweede burgemeester (Otto 
Cornelis de Haart) klom vervolgens op naar 
de eerste plaats en Engelbert Nicolaas 
Bongaard werd tot nieuwe (tweede) 
burgemeester benoemd. Later dat jaar 
overleed ook nog eens de schepen jan 
Spinhoven. Hij werd opgevolgd door Nico-
laas Gouderiaan. Wanneer ook Engelbert 
Nicolaas Bongaard overlijdt (juni 1782), 
wordt de net aangestelde Nicolaas Gou-
deriaan gekozen tot tweede burgemeester; hij 
maakte dus een redelijke bliksemcarrière.'

De aanzienlijkste banen in Vreeswijk 
waren daarmee vergeven; het werd voor 
nieuwkomers moeilijker om door te dringen 
tot bijvoorbeeld het aantrekkelijke bur-
gemeesterschap. In de jaren na 1782 tekende 
zich een duidelijke tweedeling tussen de re-
genten van Vreeswijk af. 
 
Burgerbewapening 

Het zijn ook deze regenten die in 1784 
werden geconfronteerd met een verzoek tot 
burgerbewapening.' De drost en schepenen 
kregen in november van dat jaar een verzoek 
van de stad Utrecht een lijst op te stellen van 
alle personen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. 
Zij zouden de `wapenen ten platte lande' 
[moeten] vormen. In die periode bestond er 
namelijk een niet geringe kans op een inval 
van het Oostenrijkse leger van Jo- 
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De omgeving van Vreeswijk en Vianen omstreeks 1790. Kaartje uit het boek Avant Propos. 
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zef II als gevolg van de Scheldekwestie.9 

De Vreeswijkse regenten zaten echter met 
een probleem. Want `schoon zij lieden niet
minder dan alle welmenende met vader 
landse liefde zijn bezielt'... [zij toch] `tot hun 
...innigst leedwezen moeten betuigen dat in 
dit district de meeste ingezetenen ... [hun] 
bestaan hebben van de scheepvaart, waardoor 
zij nagt en dag geoccupeerd zijn'." 

De drost en schepenen besloten om geen
gehoor te geven aan het verzoek van Utrecht
om een burgermilitie op te zetten, hetgeen in
Utrecht zelf en andere plattelands-
gemeenten (Maarssen, Maarseveen) reeds 
was gebeurd." De regenten stelden wel de 
lijst op van mannen tussen 18 en 60 jaar, 
maar gingen vervolgens niet over tot de or-
ganisatie van de burgermilitie. 

Het verweer van de regenten van Vrees-
wijk was dus, dat iedereen zich bezig hield
met de scheepvaart en er daardoor geen tijd
over was om zich met de exercitie van wapens 
bezig te houden. Maar hun verweer ging 
nog verder. Zo stelden zij, dat `er geen
aanzienlijke personen die een battalion kun-
nen formeren' en leiden in het dorp waren. De 
mensen die daar eventueel voor in aan-
merking kwamen, woonden niet in het dorp, 
zoals de schout, of moesten alle dagen paraat 
zijn, zoals de dijkmeester. 
 

De onderdanige toon van de brief aan de 
Staten van Utrecht en het feit dat de brief 
werkelijk bol staat van excuses en verkla-
ringen over het negeren van het verzoek,
suggereren dat de regenten van Vreeswijk
eigenlijk niet van plan waren om aan het
verzoek van de Staten gehoor te geven. 

Misschien vonden de heren regenten van 
Vreeswijk een bewapening van het volk te
riskant en zochten zij daarom zo uitvoerig
naar uitvluchten. Waarschijnlijk moesten zij
nog erg aan het idee wennen en waren dus
conservatiever dan hun collega's in Maarssen.
 

Ook onder de bevolking van Vreeswijk 
bestond in beginsel weinig animo voor de 

wapenhandel, zoals men toen de burger-
bewapening en de training in het gebruik van 
wapens noemde. In Vreeswijk waren `slechts' 
13 mannen bereid aan de oproep tot burger-
bewapening gehoor te geven.'2 Veel burgers 
op het platteland in de provincie Utrecht 
waren bang, dat wanneer zij zich zouden 
opgeven voor de wapenhandel, zich tot mi-
litaire dienst buiten hun woonplaats zouden 
verplichten. 

Je zou deze 13 vrijwilligers de `patriotten 
van het eerste uur' van Vreeswijk kunnen 
noemen. Onder hen bevond zich de schepen 
Aldert Leen en diens 75 jarige vader; de 
schepen Govert du Bois de Mey en de zet-
schippers jan Stekelenburg en Dirk van 
Roijen. Maar ook lieden van eenvoudiger 
komaf, zoals Willem Staalman die boeren-
knegt was. 

Wat opvalt is dat de beide schepenen re-
latieve nieuwkomers waren. Ze namen in de 
rangorde binnen het college van schepenen de 
onderste positie in. Met name de positie van 
Govert du Bols de Mey is een goed voorbeeld 
van een regent die graag hogerop wilde, maar 
daarin werd belemmerd doordat interessantere 
baantjes - bijvoorbeeld het burgemeesterschap 
- al waren vergeven aan anderen. Veel van dit 
soort lieden waren er te vinden onder de 
patriotten.` 

Maar ook onder deze `revolutionairen 
avant-la-lettre' waren enkelen die een voor-
behoud maakten alleen onder het gerecht 
[Vreeswijk] te willen dienen en niet daarbui-
ten. Er waren dan ook in de hele provincie 
(met uitzondering van Maarssen en Maarse-
veen) `weinige weerbare mannen [die] zich 
aangegeven hebben om zich in de wapen-
handel te laten oefenen' vonden de gedepu-
teerde staten van Utrecht. Zij weten dit aan 
roddels van kwaadwillenden.« 
 

Pas na de verklaring van de Staten van 
Utrecht dat burgerbewapening alleen op vrij-
willige basis kon geschieden en dat niemand 
verplicht kon worden om buiten het eigen 
district ingezet te worden, nam de belang-
stelling toe. Zo ook bij de gezaghebbers van 
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Vreeswijk. Zij wilden in februari 1785 wel 
overgaan tot het instellen van een burger-
militie, maar dan moest deze wel onder de 
bekwame leiding van een in de wapenhandel 
geschoold persoon staan. De Staten van
Utrecht verleenden daarop toestemming zo'n
persoon te employeren." De kosten voor
deze drilmeester en het buskruit werden over 
de inwoners van Vreeswijk omgeslagen. 

Dat de regenten van Vreeswijk de nodige 
bedenkingen hadden bij een gewapende
burgermilitie en dus schoorvoetend akkoord
gingen, blijkt uit het feit dat zij de inwoners
van Vreeswijk niet toestonden een tenue van 
welke `couleur' dan ook te dragen, teneinde
'tweedragt en partijschap' te voorkomen. Zij
wensten niets anders dan de `conservatie van 
de rust, de eensgezindheid onder alle in- en 
opgezetenen ten plattelande in deze provincie' 
gehandhaafd zou blijven.tó 

Dat de belangstelling voor de burger-
bewapening in de eerste twee maanden van 
1785 sterk was gegroeid, blijkt wel uit het
grote aantal mannen dat zich eind februari
van dat jaar voor de wapenhandel had op-
gegeven, namelijk 42. Samen met de dertien 
die zich al eerder hadden opgegeven was dit 
ongeveer de helft van alle mannelijke inwo-
ners tussen de 18 en 60.'7 
 

Onder deze burgers bevonden zich de 
schepenen Gerrit van Veldhuijsen, Cornelis 
Hogerkamp en de secretaris Cornelis de 
Wolff. De chirurgijn jan Frederik Kennedij,
Dirk Bos, die diaken was en schoolmeester
Wulpert van Ginkel waren net als de dekens 
van het Pinnemakers- en Rhijnschuitengilde,
respectievelijk Hendrik Pot en Cornelis Brij, 
de andere prominente leden. 

Verder valt op, dat op de lijst nog namen
van andere Vreeswijkers voorkomen die een 
publieke rol vervulden; zij hadden functies als 
diaken, ouderling, gildebroeder etc. Al met al 
kan dus gesteld worden, dat de vrijwilligers
vaak mensen waren die een zekere positie in 
het dorp hadden; geschoold waren en meestal 
economisch zelfstandig waren. 

Toch kwamen er in dit gezelschap ook 

lieden uit lagere sociale groepen voor, zoals
boerenknegten en anderen die in loondienst
waren. De schatting is dat van de ruim vijftig
personen die zich opgaven voor de
burgermilitie, en die dus als patriotten be-
schouwd kunnen worden, ongeveer de helft
een zelfstandig bestaan had en een zekere
publieke functie in het dorp had. Wat opvalt
is, dat bijna alle schepenen zich opgaven
voor de wapenhandel. 
 

Er is niet zoveel over de politieke denk-
beelden van dit gezelschap bekend. Toch
weten we dat bijvoorbeeld de Utrechtse
Courant, De Post van den Neder-Rhijn en de
Haarlemse Courant door deze regenten
werden gelezen." Dit waren kranten die een
patriotse kleur hadden. 
 

Op 27 februari 1785 vaardigden de
gezagsdragers van Vreeswijk een publicatie
uit, waarbij ze opriepen dat een ieder die
zich in de wapenhandel wilde bekwamen,
dat elke dag kon doen van twaalf tot één uur
`s middags, 'uytgesondert des zondags'. Men
moest zich daarvoor begeven naar de kerk,
waar iemand hen zou onderwijzen in de
wapenhandel. Men moest nog wel zijn eigen
geweer meenemen. Later zouden er geweren
vanuit Utrecht worden gezonden." 

Kennelijk duurde het nogal lang, voordat er
een geschikte oefenmeester was gevonden, want
pas een maand later werd Albert van Iep als
drilmeester aangesteld voor de som van 4
gulden per week. Deze benoeming was slechts
een tijdelijke; waarschijnlijk was de wens van
de bevolking om nu maar eens haast te
maken met het oprichten van een
burgermilitie in Vreeswijk, groot. 

Twee weken later werd Albert van Iep
vervangen door (de meer geschikte?)
drilmeester Cato, voor 8 gulden per week
voor kostgeld en tractement, mits hij ook de
tamboer zou leren omgaan met de trommel.
Cato was militair geweest in het leger van de
prins." Als exercitieplein gebruikte men het
oude kerkhof, dat speciaal daartoe was
geëgaliseerd. 
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Zoals hierboven reeds gezegd, maakte de 

drost van Vreeswijk wel een voorbehoud bij
de organisatie van de 
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burgermilitie. Zij
mochten geen vaandel, uniformen of andere 
onderscheidingstekens dragen, zoals hun
Viaanse patriottencollega's dat wel mochten 
.2' Ook is er niets bekend over een naam die 
het gezelschap had. Misschien dat de 
burgersociëteit `Voor Vaderland en dorp', die 
op 29 mei 1795 werd opgericht, een voort-
zetting van de eerdere patriottenbeweging
was. 
 
Vreeswijk in de frontlinie 

In de periode 1784-1786 groeide het
patriottisme in heel de Republiek, maar toch
bleven de patriotten een minderheid vormen, zij 
het wel een goed georganiseerde en fanatieke 
minderheid. In 1785 vonden er bijeenkomsten 
van patriotten uit heel Nederland in Utrecht
plaats. Gesterkt door het verbond dat alle 
patriotse groeperingen met elkaar gesloten 
hadden, probeerden ze steeds meer druk uit te
oefenen op de zittende regeringen in de 
gewesten. 

In Utrecht gingen de patriotten zo ver, dat 
zij het aftreden van de Raad eisten en dat er 
meer democratisch gekozen burgers in het 
bestuur werden opgenomen. Omdat de 
regenten van Utrecht dit niet wilden, werden 
ze gedwongen uit te wijken naar
Amersfoort, waar een groot garnizoen van de 
prinselijke troepen lag. Hierdoor ontstond 
er in het voorjaar van 1786 een vreemde 
situatie. In feite stonden de twee kampen -
Prinsgezinden en Patriotten - in het gewest
Utrecht tegenover elkaar. 

De steden Montfoort, Wijk bij Duurstede
en Rhenen hadden voor de patriotten gekozen, 
terwijl de legers van stadhouder Willem V bij 
Zeist en Amersfoort lagen. De patriotse 
vroedschap van Utrecht kreeg versterking van 
troepen onder leiding van de Rijngraaf Van 
Salm. Deze troepen lagen langs de westgrens 
van het gewest, zij vormden het zogenaamde 
Hollandse Cordon. 

Er heerste een gespannen situatie, die elk 
moment in een gewapende burgeroorlog kon 

uitbreken. Op 9 september 1786 besloten 
prinselijke troepen twee patriotse stadjes, 
Hattum en Elburg in Gelderland, aan te vallen.

Ook in Vreeswijk merkte men wat van die 
spanning. De vroedschap van Utrecht had de 
commandant van de burgercompagnie 
`Turkijen', de heer Cornelis Govert Visscher, 
naar Vreeswijk gestuurd met de opdracht 
een huis te vorderen voor een wacht. 
Utrecht was namelijk van plan, gezien de 
spanningen, Vreeswijk te laten bewaken door 
een burgerwacht. Vreeswijk mocht niet, net 
als de twee Gelderse stadjes, ingenomen 
worden. De gezagdragers van Vreeswijk 
stelden het huis van de zeilmaker J. de Bruijn 
beschikbaar, omdat het toch leeg stond. 
Tegelijkertijd werden er allerlei voor-
bereidingen getroffen voor de inkwartiering 
van Utrechtse troepen. Stro werd verzameld 
en de bakkers moesten extra voorraden aan-
geleggen. De crisis was echter al snel voorbij, 
want op de avond van 10 september kwam 
het bericht binnen, dat de wacht uit Utrecht 
niet zou komen: het gevaar was weer 
geweken.22 Bovengenoemde situatie is echter 
wel kenmerkend voor het najaar van 1786 
en het voorjaar van 1787. 
 

Kennelijk was de patriotse vroedschap in 
Utrecht niet echt tevreden over het func-
tioneren van de drost Theodorus Zaal in 
Vreeswijk; zeer waarschijnlijk was de drost 
een aanhanger van de prins. Nog vóór de 
jaarlijkse verkiez.ing23 van de gezagdragers in 
Vreeswijk kreeg de drost een aanschrijven dat 
niet hij, maar de heer Gerard Anthony 
Visscher, broer van de commandant van de 
burgermilitie, tot nieuwe drost en kastelein 
werd benoemd voor de nog resterende twee 
j aren.24 

De drost T. Zaal protesteerde wel tegen de 
gang van zaken, maar kreeg weinig steun van 
de burgemeester en schepenen in het dorp. 
Tijdens de vergadering waarin de brief van de 
Vroedschap van Utrecht werd besproken, 
waren zijn vermoedelijke medestanders, de 
schout W. Versteeg en de schepenen Pieter 



 
de jager en Gerrit van Veldhuijsen, afwezig. 

Het gaat te ver om deze afwezigen zonder 
meer als Orangisten te benoemen, daar is te
weinig bewijs voor. Feit is wel, dat de beide 
afwezige schepenen pas op 19 oktober, 
enigszins aarzelend, akkoord gingen met de 
benoeming van Gerard Anthony Visscher als 
nieuwe drost. Vermoedelijk werd hun keuze
bepaald door eigenbelang. De schout deed dit
pas op 22 november. Hij woonde niet in 
Vreeswijk en was ook op de vergadering van
19 oktober aanwezig.25 Naar alle
waarschijnlijkheid heeft de wisseling van de 
drost alles te maken met de opdracht die
Gerard Anthony Visscher meekreeg van de
vroedschap van Utrecht. De dreiging van
prinselijke troepen en het strategisch belang
van de sluizen bij Vreeswijk voor de stad
Utrecht, noodzaakten de regenten van
Utrecht een betrouwbaar persoon in Vrees-
wijk te hebben: T. Zaal was dat in hun ogen
niet. 

G.A. Visscher kreeg de opdracht dat
'geene militaire corpsen het territoir van de
provincie betreden en indien zodanige in
uwedele geregt trachte te verschijnen deselve
terstond te vragen op wiens orders daar
Bekomend zijn', ... en vervolgens die vreemde
troepen `aan te zeggen aanstonds terug te
keeren en daarvan de heren Staten [van
Utrecht] ... kennisse te geven'.26 
 

In mei 1787 bleek dat de dreiging van
een eventuele aanval van prinsgezinde troepen 
op Utrecht niet uit de lucht gegrepen was. 
Op 8 mei kwam de vroedschap van Utrecht 
bijeen, omdat berichten van spionnen 
spraken over `een naderende Gelderse
aanmarsch'. De vroedschap besloot snel een 
commissie te formeren die de hachelijke si-
tuatie, waarin de stad zich bevond, in Den
Haag moest gaan uitleggen en versterking
moest vragen. De dag daarop verscheen G.A.
Visscher in de Utrechtse vroedschap. 

Deze kreeg te horen dat troepen van het
regiment van kolonel Van Efferen op weg
waren naar Vreeswijk. De drost Visscher had
dit bericht eerder die ochtend gekregen en 

had zich onmiddellijk naar Utrecht begeven.' 
De kolonel Van Efferen had van de 
bevelhebber van de staatse troepen, generaal-
majoor W.G. van der Hoop, de opdracht 
gekregen met zijn regiment op mars te gaan 
en volgens een zorgvuldig uitgekozen 
marsroute de stad Utrecht af te snijden van 
het Hollandse Cordon (de patriotse troepen die 
aan de westgrens van het gewest lagen). 

Uitdrukkelijk was in de opdracht de 
strikte order vervat `dat geene gewapende 
manschappen het Territoir van de Provincie 
van Holland, zoo min als dat der stad 
Utrecht en Wyck bij Duurstede betreeden'. 
Een deel van de troepen van Van Efferen 
moest Maarssen, Maarseveen, Harmelen en 
De Meern bezetten. Een ander deel moest 

 

Het burgervaandel vertrekt uit Utrecht. 
Kopergravure uit 1793. 
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opmarcheren naar jutphaas en Vreeswijk, om 
vervolgens daar `goede opzigt over de Sluizen 
te houden, en zorg te draagen, dat van 
dezelve tot onder water zetten van de 
Provintie geen misbruik worde gemaakt' .28 

De drossaard van Vreeswijk kreeg de 
opdracht om alles in het werk te stellen om
de Staatse troepen uit het dorp te weren.
Verder werd besloten om de opmars van de 
Staatse troepen met geweld te keren. De 
vroedschap besloot `een genoegzaam deta-
chement Burgers of Auxiliairen of wel ge-
combineerd ten getallen van twee honderd 
Mannen met drie stukken Canon, en een 
compagnie Scherpschutters naar de Vaart te 
zenden, om die heerlykheid te bezetten, de 
sluizen aldaar te dekken, en in alle gevallen
gewelt met gewelt te keren'.29 
 
Het gevecht bij Vreeswijk 

Op de avond van de 9e mei 1787 bereikten 
de troepen van kolonel Van Efferen tegen acht 
uur Vreeswijk. Zijn manschappen waren 
doodvermoeid, omdat ze op dat moment al 
16 uur hadden gelopen; ze waren die 
ochtend om vier uur vertrokken vanuit
Rhenen. De troepen kregen te horen dat zij
naar hun kwartieren moesten gaan, die zich 
voornamelijk in de herbergen en leeg staande
huizen bevonden. Maar de manschappen
waren nog maar net in het dorp, toen het
bericht van een naderende groep Utrechtse
burgers, die op weg waren naar Vreeswijk,
kwam. 

Dat de troepen van Van Efferen maar heel 
kort in Vreeswijk zijn geweest blijkt uit het 
verslag van kapitein De Maleprade, com-
pagniescommandant van de grenadiers: `Na in 
Vreeswijk te zijn aangekomen gong ik zeer 
moede, hongerig en ongemeen dorstig naar
den Domstoren, alwaar mijn quartier was. 
Een ogenblik met de vrouw, die zeer vrien-
delijk was, gesproken hebbend en nog niet 
gezeten, komt men mij zeggen dat er volk uit 
Utrecht aankomt met canon. Ik vlieg de deur 
uit, loop naar alle de quartieren en haal de 
grenadiers weder bij malkander, waarvan
verscheiden de slopkousen reeds uitgetrok 

ken hadden, ik haalde de vaandels weder af 
en marcheerde naar mijn post: middlerwijl 
viel de avond en duisternis zeer'." 

De troepen van Van Efferen verzamelden 
zich dus al weer snel, nadat ze in Vreeswijk 
binnenkwamen en gingen weer op mars 
langs de Vaart richting jutphaas. De reden 
daarvoor was, dat er berichten waren dat de 
drie compagnieën van majoor Oldenkop, die 
deel uitmaakten van het regiment van Van 
Efferen, daar slaags waren geraakt met de 
burgers van Utrecht. Van Efferen besloot om 
de terugtrekkende troepen van majoor 
Oldenkop tegemoet te gaan en te assisteren. 

Op ongeveer een kwartier van het dorp, 
kwamen ze in contact met de burgers van 
Utrecht. Het regiment van Van Efferen stelde 
zich op ter hoogte van de laan (nu Fokke-
steeg), richting het huis Oudegein. Hier 
kwam het tot een treffen met de burgers van 
Utrecht. De drossaard van Vreeswijk G.A. 
Visscher was samen met zijn broer Cornelis 
Govert Visscher bij de burgers. Gerard 
Anthony zou namens de burgers en als drost 
van Vreeswijk naar Van Efferen worden ge-
stuurd om die te bewegen het grondgebied 
van de stad Utrecht te verlaten." Maar zover 
kwam het niet, omdat de Staatse troepen om 
ongeveer tien uur `s avonds plotseling 
begonnen te schieten. Cornelis Govert 
Visscher, die als kapitein-luitenant van de 
schutterscompagnie "Turkijen" en comman-
dant van de scherpschutters optrad, kwam bij 
het tweede salvo van de Staatse troepen om 
het leven; zijn broer, de drossaard, stond op 
dat moment vlak naast hem. 

Het gevecht mondde uiteindelijk uit in een 
overwinning voor de burgers, omdat zij de 
beschikking hadden over drie stukken 
geschut. Bovendien hadden de burgers een 
fysiek en psychisch overwicht; zij waren niet zo 
vermoeid als de soldaten van Van Efferen en 
waren zeer gemotiveerd. De manschappen 
van Van Efferen vluchtten hals over kop 
richting Vreeswijk, daarbij al hun wapens, 
tassen, vaandels en trommels achterlatend, 
om daar een boot te zoeken die hen naar de 
overkant van de Lek zou bren- 
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 gen, waardoor ze konden ontsnappen. 
De hele vlucht verliep zeer chaotisch. In 

Vreeswijk bleek er eerst geen schuit meer
voorhanden te zijn; die lagen aan de kant van 
Vianen. Uiteindelijk is het Van Efferen en een 
groot deel van zijn manschappen toch gelukt
de overkant te bereiken. Enkele militairen 
moesten zich daarbij aan de rand van de 
schuit vasthouden; waarbij er enkelen
verdronken. Dit alles gebeurde in de volledige 
duisternis. Anderen hadden minder geluk en 
zagen dat er geen schuit meer was om hen 
naar de overkant te brengen. Zij trokken 
richting IJsselstein en sliepen in weilanden
of hooibergen bij boeren. Een enkeling 
hiervan wist alsnog te ontkomen, maar de 
meesten werden uiteindelijk krijgsgevangen
gemaakt. 
 

In het dorp was intussen ook de paniek 
goed uitgebroken. Op het moment dat de 
manschappen van Van Efferen in het dorp te
horen kregen, dat zij weer op mars moesten 
gaan naar jutphaas, begonnen de eerste 
burgers zich te haasten naar het pinnema-
kersveer. Zij wilden zo snel mogelijk naar
Vianen, omdat ze daar veilig waren (Vianen 
was een [patriotse] garnizoensstad en had 
muren). 

Dat de burgers van Vreeswijk massaal 
gevlucht waren, blijkt uit het verslag van de 
burgercommandant D'Averhoult, dat hij 
enkele dagen na de schermutseling aan de 
vroedschap van Utrecht aanbood. D'Averhoult 
was namelijk enige tijd nadat de manschappen
van Van Efferen op de vlucht waren geslagen,
op verkenning geweest in het dorp, in de hoop
dat hij alsnog krijgsgevangenen kon maken. 

In zijn verslag klaagt D'Averhoult dat 
'veele ingesetenen [van Vreeswijk] met pak en 
zak naar Vianen geretineerd waren; zoo dat 
het grootste gedeelte van mijn volk noch te 
eten, noch te drinken, noch te liggens 
had." D'Averhoult besloot dan ook, dat hij
niet langer in Vreeswijk kon blijven en trok 
zijn mannen terug. Zij sliepen die nacht in een 
weiland nabij jutphaas. De volgende dag 
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Het gevecht aan de Vaart op 9 mei 1787 (ter 
hoogte van de huidige wijk Fokkesteeg). 
Kopergravure uit 1793. 

(10 mei) trokken zij weer naar Utrecht. Het 
grootste deel van de troepen van Van Efferen 
ontkwam en verzamelde zich enige dagen 
later weer in Rhenen. In Vianen werden nog 
55 man krijgsgevangen gemaakt. 
 
Gevolgen 

In de dagen daarop keerde de rust terug en 
de bevolking van Vreeswijk zocht haar huizen 
weer op. In de maanden mei en juni 1787 
werden er in Vreeswijk allerlei voorzieningen 
getroffen om een dergelijke `aanval' van 
Staatse troepen te voorkomen. Derhalve 
werden er verdedigingswerken aangelegd en 
voorbereidingen getroffen voor een volgend 
treffen. 

De Utrechtsche Courant meldde dan 



 
ook op 15 mei, dat `De Hollandse Militie,
ter goeder uur tot onze hulp toegeschoten, is 
thans bezig, De Vaart te versterken. De 
Manschap ziet er ongemeen wel uit: en 
toond ten duidelykste, dat zij het wél menen 
met ons en `t Vaderland'. Er werden 
bijvoorbeeld lijsten opgesteld van boeren die 
paarden hadden, die eventueel ingezet konden 
worden voor de verdedigers van de sluizen. 
Verder werden er loodsen voor
manschappen gebouwd, palissaden opgericht 
op de Lekdijk en werden er aarden wallen 
gemaakt. Ten oosten van de sluizen, aan 
weerszijden van de Lekdijk, werden
schansen opgericht. Hierachter werden drie
stuks kanon van 12 pond geplaatst, daarnaast 
zowel links als rechts twee stukken van elk 6 
pond. Aan de noordrand van het dorp op de 
weg naar huis de Wiers werd een 24 ponds 
kanon en een mortier geplaatst. Verder
werd er nog een verdekte weg aangelegd
van de mortieren naar de Vaart. Daarnaast
bevonden zich barakken van manschappen
aan de andere kant van de vaart (nu
Wiersdijk). De zuidkant werd door een kleine 
batterij aan de Lekdijk gedekt." 

Vreeswijk werd hierdoor een soort vesting. 
Er vonden in de zomer van 1787 veel 
inkwartieringen plaats. Soms was het aantal 
ingekwartierde manschappen bijna net zo 
groot als de bevolking zelf; hetgeen een
enorme last voor de burgers was, want zij 
moesten in die inkwartiering voorzien .34 

Nog geheel in de ban van de overwinning 
op de Staatse troepen gaf de Utrechtse
Courant een euforische vermelding van de 
aankomst van de trekschuit uit Vreeswijk op 
15 mei. Deze was beladen met oorlogsbuit, 
bestaande uit `koffers, ransels, snaphanen en 
enige kisten met nieuw geweer'. 

Dat het ook na de schermutseling van 9 
mei erg onrustig was in het dorp getuigt de 
publicatie die op 25 juni 1787 werd opge 
hangen op het bord bij de kerk. In deze 
publicatie riepen de schout en schepenen van 
Vreeswijk op dat `eenige lieden ... zig niet 
ontzien om met snaphaan, pistoolen 

oft ander schietgeweer te lopen schieten, 
waardoor veel beweging en alarm in deze 
heerlijkheid ontstaat'. Zij waarschuwden 
dan ook iedereen dat het verboden was nog 
langer `te schieten [op boete van] 25 gulden. 
De ene helft voor de aanbrenger en de andere 
helft ten profijte van de diaconie alhier." 
 
De komst van de Pruisen 

In de jaren 1786-1787 waren de tegen-
stellingen tussen patriotten en prinsgezinden 
zover aangescherpt, dat er sprake was van 
een toestand van burgeroorlog, ook al was het 
incident bij Vreeswijk één van de weinige echt 
gewapende treffens. Het gezag van de 
stadhouder Willem V was dermate aangetast 
door de patriotten, dat er geen sprake meer 
kon zijn van een gematigd herstel van diens 
positie. Wilde Willem V weer soeverein van 
alle gewesten worden, dan moest hij met 
daden komen, maar aan daadkracht ontbrak 
het de besluiteloze Willem V. Vanuit zijn 
ballingsoord Nijmegen bleef hij maar twijfelen 
over de juiste aanpak. 

Zijn vrouw, prinses Wilhelmina, zuster van 
Frederik Willem II, koning van Pruisen, was 
een stuk kordater: zij besloot een doorbraak in 
de patstelling te forceren. De prinses was 
ervan overtuigd dat er nog genoeg 
orangistische aanhang in Den Haag was en 
vond dus, dat ze moesten terugkeren naar 
Den Haag. 

Op 28 juni 1787 vertrok ze vanuit 
Nijmegen. Onderweg werd ze met haar gevolg 
door leden van het vrijcorps van Gouda 
aangehouden bij het plaatsje Goejan-
verwellesluis. Wat daarop volgde is overbe-
kend. Zij was als prinses van Hohenzollern en 
gemalin van Willem V aangetast in haar 
waarde en riep daardoor de hulp in van haar 
broer, de koning van Pruisen. Deze twijfelde 
een ogenblik, maar toen hij vernam dat de 
Fransen niet zouden interveniëren, zond hij 
25.000 man naar de Republiek, die een eind 
moesten maken aan de patriottenheer-
schappij en de stadhouder in zijn macht 
moesten herstellen. 
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Ondanks alle versterkingen die waren 

aangelegd in Vreeswijk is het tijdens die Prui-
sische inval, die begon op 13 september 
1787, niet tot een treffen gekomen. De 
Pruisen zouden over de Lekdijk naar het 
westen van de Republiek trekken. De 
Utrechtse vroedschap was van mening, dat de 
Pruisen bij Vreeswijk wel konden worden 
tegengehouden. De Pruisen op hun beurt 
verwachtten de belangrijkste tegenstand bij 
De Vaart en Vianen.3' De Pruisen zouden eerst 
Vianen aanvallen en wanneer Vianen was 
gevallen, zou men de verschansingen aan de 
Vaart in de rug bestoken. 

De Patriotten probeerden zich te verde-
digen door inundaties in te stellen. In de 
Lekdijk, vlakbij het veerhuis ten oosten van 
Vreeswijk, begonnen de verdedigers in de 
nacht van 14 op 15 september de dijk door te 
steken, maar door de lage rivierstand kwam 
er onvoldoende water opzetten. Bovendien 
kregen de verdedigers te horen, dat de 
patriotten van Utrecht zich op 15 september 
begonnen terug te trekken richting 
Amsterdam. De militairen in Vreeswijk pakten 
hierop ook hun biezen en vertrokken. 

Nog op de 15e september bezetten Prui-
sische troepen het dorp. Een enkele (zieke?) 
soldaat van de patriotse bezetting werd 
krijgsgevangen genomen. Op 16 september 
werden er drie compagnieën (150 man-
schappen) Staatse troepen ingekwartierd. 
Daarna volgden er tot 1795 allerlei inkwar-
tieringen van prinselijke troepen, waarbij er 
soms meer dan 500 soldaten in het dorp 
waren. 
 

Niet alleen de militairen vertrokken uit 
Vreeswijk, ook de overige `patriotten' trokken 
weg. Zo ook de drost G.A. Visscher, de 
schoolmeesters Tibbe en Govert du Bols de 
Mey. Op 17 september 1787 was de exdrost, 
de heer T.A. Zaal, weer terug in het dorp. 
Uit naam van de (prinsgezinde) vroedschap 
van Utrecht benoemde hij de nieuwe 
burgemeesters en schepenen.37 

Als respectievelijk eerste en tweede bur-
gemeester werden Gerrit van Veldhuijsen - 

die eerder zijn bedenkingen had gehad bij de 
benoeming van de heer Visscher - en jan van 
Schaik aangesteld. Tot schepenen werden 
Pieter de jager, Willem de Haan, Gerrit van 
Veerse, A.J. ten Winkel en Dirk Bos be-
noemd. Van de `oude' schepenen - dat wil 
zeggen de schepenen die ook in het college 
zaten vóór de benoemingskwestie van G.A. 
Visscher - was dus alleen Pieter de jager 
overgebleven, het enige lid dat niet deel had 
genomen aan de burgerschutterij van Vrees-
wijk! 

Van de schepenen, Cornelis Hogerkamp 
en Aldert Leen is niet bekend of zij het dorp 
hebben verlaten. Pas nadat de Fransen op 5 
januari 1795 in Vreeswijk kwamen, werden 
enkele van deze uitgeweken regenten weer in 
hun functie hersteld. 

 
Herdenkingsprent van het gevecht aan de 
Vaart. Kopergravure uit circa 1790. 
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Na de Pruisische inval in 1787 nam de 

drost Zaal echter meteen een aantal maat-
regelen." De in zijn positie herstelde drost 
Zaal besloot in de vergadering van 20 sep-
tember 1787 `de inventaris te formeeren van 
de goederen, die gevonden zijn in het school-
huis  a lsmede in het huis van de s tad  
agtergelaaten door de heer Visscher', om 
deze bij opbod te verkopen wanneer daar 
toestemming voor was gegeven door de 
vroedschap van Utrecht." De bederfbare 
goederen werden al snel in het openbaar 
verkocht. Een jaar later werd echter tijdens 
de open rechtsdag van 10 september 1788 
bepaald, dat het huis dat door de heer 
Visscher werd bewoond nog niet verkocht kon 
worden. Pas op 12 maart 1789 kreeg de drost 
van Vreeswijk toestemming om de bezittingen 
van de heer Visscher te verko 
pen. 40

 

 
Conclusie 

Was er in Vreeswijk nu sprake van een 
bruisende patriottenbeweging of niet? Hoewel 
het aandeel van de burgers van dit kleine dorp 
in de burgerschutterij groot was, heeft deze 
burgercompagnie toch geen grote rol van 
betekenis gespeeld in de ontwikkelin 

gen van 1786-1787. Toen het regiment van 
kolonel Van Efferen naar Vreeswijk op weg 
was, vluchtten de meeste burgers naar 
Vianen en niet naar Utrecht om vervolgens 
daar de burgercompagnieën te assisteren. 
Waarschijnlijk is het patriottisme in Vreeswijk 
meer een uiting geweest van een gevoel van 
lokalisme; het opkomen voor je eigen dorp en 
streek. De gewapende burgers waren 
tenslotte niet van plan om buiten het eigen 
gerecht ingezet te worden. Wel wilden ze hun 
eigen haard en dorp verdedigen: een 
eigenschap die nu nog steeds heel sterk is 
terug te vinden bij de Vreeswijkers. Het 
burgercorps van Vreeswijk was een gemêleerd 
gezelschap, waarin mannen van alle lagen uit 
de bevolking deelnamen. Wat wel opvalt is, 
dat van de `gegoede' burgers, dat wil zeggen 
de geschoolden, economische zelfstandigen 
en aanzienlijken met een publiek ambt, het 
aandeel relatief hoog is, namelijk ongeveer de 
helft. 
 

Over de politieke voorkeuren van de in-
woners van Vreeswijk in de jaren 1780-1787 
is niet veel bekend. Toch zijn er ook zaken 
die er op duiden, althans bij de regenten van 
het dorp, dat er een zekere tweedeling rus 

Gevecht aan de Vaart. Begrafenis van C.G. Visser op 15 mei 1787 in Utrecht. 
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in 0 vrijheid! onwaardeerbaar pand! as-
pecten van de patriottenbeweging in stad en 
gewest Utrecht (Themanummer jaarboek 
Oud-Utrecht, Utrecht 1987) 156188 door 
W .J. Angenent; daarnaast de scriptie van 
Ad van Andel en Eeuwout Hoogendijk, 
Het gevecht bij Vreeswijk 9 mei 1787 een 
episode uit de patriottentijd (2e druk 
Utrecht 1985); en het artikel van C.W. 
Wagenaar, `9 mei 1787: een 
merkwaardige datum uit den 
Utrechtschen Patr iot tenti jd '  in: 
Utrechtsch jaarboekje 1905 31-46; en het 
contemporaine werkje van G. Bom, 
Volledig verhaal wegens de roemruchte 
zeegpraal van Utrechts braave burgerij, in 
haaren uyttocht naar de vaart, op een 
aanval Stichtse militairen uyt het regiment 
van den Grave van Efferen, voorgevallen 
op woensdag den 9 may 1787 
(Amsterdam/Utrecht [1787?). 

2. Factie is in dit geval een beter woord dan 
"partij", omdat het woord vaak wordt 
vereenzelvigd met politieke partij; en deze 
bestonden immers nog niet. De factie 
wordt omschreven als een groep 
plaatselijke machthebbers met hun on-
middellijke aanhang. Vaak waren dit 
familie, vrienden, kennissen en andere 
`afhankelijken'. 

3. Vandaar dat aan het eind van de 18e eeuw 
allerlei constructies werden bedacht om 
bepaalde ambten binnen de eigen familie 
te houden. Hiervoor bedacht men 
bijvoorbeeld zogenaamde 'acten van 
correspondentie". Dit waren testamentaire 
wilsbeschikkingen die ervoor moesten 
zorgen dat het ambt, en de daarbij 
behorende vergoeding (tractement en 
emolumenten) in de familie bleven. Nu 
was het lang niet altijd noodzakelijk dat de 
functie ook daadwerkelijk door de 
betrokkene zelf werd uitgevoerd. Het kon 
voorkomen dat een belastingontvanger 
stierf, maar dat zijn opvolger nog 
minderjarig was. In dit geval werd het 
ambt zolang waargenomen door iemand 
die dit voor een be- 

sen patriotten en prinsgezinde bestond. Met 
name in de kwestie waarin de oude drost T. 
Zaal de wacht kreeg aangezegd door de
Utrechtse vroedschap en de benoeming in zijn 
plaats van de patriot G.A. Visscher. De 
politieke keuze die toen werd gemaakt door de 
schepenen G. du Bols de Mey, Aldert Leen en 
Cornelis Hogerkamp en de secretaris Cornelis 
de Wolff was van doorslaggevend belang 
voor hun carrière in de jaren 1787-1795. Na 
de Pruisische inval kwamen zij niet meer in 
aanmerking voor een ambt in het bestuur van 
Vreeswijk. Dit gebeurde pas voor een aantal
van hen in 1795 weer. Dat het patriottisme
in de jaren 1787-1795 geenszins was 
verdwenen uit het dorp blijkt uit de oprichting
van de burgersociëteit `Voor Vaderland en 
Dorp' in mei 1795. 
 

Het gevecht bij Vreeswijk is voor een
belangrijk deel aan de burgers van Vreeswijk 
voorbij gegaan, hoewel zij natuurlijk wel de 
angst en spanning hebben meegemaakt. Na
hun evacuatie naar Vianen bleef het onzeker
of hun huizen gespaard zouden blijven in het 
krijgsgewoel of net als in 1588 en 1674
geplunderd zouden worden. Het gebulder
van de patriotse kanonnen moet voor hen geen 
plezierig gehoor zijn geweest. De nasleep van 
het gevecht had wel grote gevolgen voor het
dorp. Vreeswijk veranderde in een soort
vesting en kreeg te maken met grote 
inkwartieringen van patriotten, en na 
september 1787 van Pruisische en Staatse 
troepen. Deze inkwartieringen waren een
grote last voor het dorp en het raakte 
daardoor in grote schulden. 
 

Concluderend kan gesteld worden, dat de 
patriottentijd niet ongemerkt aan Vreeswijk 
en haar bewoners is voorbijgegaan, maar 
blijvende invloed heeft achtergelaten; zij het 
alleen al in de vorm van de fortificatiën. 
 
Noten 
1. Zie bijvoorbeeld het zeer gedetailleerde 

`Het gevecht bij Vreeswijk 9 mei 1787', 
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8. De Staten van `s Lands Utrecht vonden 

dat de bewapening van burgers een goede 
oplossing was om zodoende de `In en 
opgezetenen ... hierdoor eenigszins in staat 
te stellen, om ter defensie van hunne 
huisgezinnen en bezittingen mede te 
kennen vigileren, en deselven in `t 
byzonder voor de incursiën en stroperijen 
van zodanige ligte Troupes als zich in het 
gemeen bij vijandelijke Armeën zijn 
bevindende, te helpen dekken en 
beveiligen'. Gemeente Archief Utrecht 
(G.A.U.) Bibliotheek, VII BI, nr. 11: Iets 
voor de in- en opgezetenen van de 
Provincie Utrecht, no 6: publicatie der 
Gedeputeerde Staten van Utrecht tot 
wapening des platten lands bij de kei-
zerlijke onlusten in dato 10 december 
1784. 

9. De Oostenrijkse keizer, die soeverein over 
de Zuidelijke Nederlanden was, wilde met 
geweld de blokkade van de Schelde 
beëindigen. Algemeen verwachtte men 
dat dit ook zou gebeuren. 

10. G.A.N. Resolutiën van Vreeswijk, 18 
november 1784 

11. G.A.U. Bibliotheek, VII BI, nr 11 Iets 
voor de in- en opgezetenen 

12. G.A.N., Inventaris Gemeente Archief van 
Vreeswijk, no 536, `lijst van Perzoone die 
zig aangegeven hebben onder de Hoge 
Heerlijkheid Vreeswijk anders De Vaart in 
dato 27 december 1784 om zich in den 
wapenhandel te laten onderwijzen'. 

13. Uit de lijsten met genomineerden voor het 
ambt van burgemeesters en schepenen valt 
af te leiden wat de rangorde van de 
personen was. De rangorde was gebaseerd 
op anciënniteiten of zittingsduur in het 
college. Wat opvalt is dat zowel in de 
eerste lijst met vrijwilligers voor de 
burgermilitie als in de tweede het vooral 
de `lagere' schepenen zijn die deelnemen 
aan de wapenhandel. De `hogere' 
gezaghebbers, burgemeesters, schout en 
drost, weerhouden zich er van. 

14. G.A.N., Resolutiën Vreeswijk, publicatie 

paald bedrag wilde doen. Zo kon het
voorkomen dat de belangrijkste (en meest 
lucratieve) banen in een stad in handen 
bleven van enkele families, die onderling
huwden om zodoende de macht te
behouden. Deze regentenheerschappij
was voor nieuwkomers bijna 
ondoordringbaar. 

4. Vreeswijk kende ondanks zijn geringe
bevolking toch tenminste 4 herbergen: "De 
Meermin", "Ossekop", "Gorkum" en de 
"Domstoren". Het relatief grote aantal 
herbergen is te wijten aan het feit dat veel 
reizigers op doorreis Vreeswijk aandeden 
en daar overnachtten. De meeste herbergen
lagen aan de westzijde van de sluis. 

5. Acten van indemniteit waren verklaringen 
van de drost en schepenen die elke 
nieuwkomer moest hebben alvorens hij of 
zij zich kon vestigen in de gemeente. Met 
zo'n acte van indemniteit verklaarde de 
gemeente waarin de persoon zich wilde
vestigen, dat zij in het onderhoud zou
voorzien, wanneer de betreffende persoon
onvermogend zou worden. De gemeente
waar de persoon vandaan kwam werd
hierdoor van de onderhoudsplicht
ontheven. Zie ook: Gemeente Archief
Nieuwegein (G.A.N.), archief  van 
Vreeswijk, acten van indemniteit 1780-
1788. 

6. Drost of drossaard is de hoogste gezag-
drager van een dorp, vergelijkbaar met de 
huidige burgemeester. De schout was 
belast met de rechtspraak en de burge-
meesters vormden het dagelijks bestuur
samen met de schepenen, die te vergelijken 
zijn met de wethouders en de ambtenaren.

7. Gemeente Archief Nieuwegein (G.A.N.),
Archieven van Vreeswijk, nr. 39. `Stukken 
betreffende de door de drossaard, schout, 
buurmeester en schepenen aan de schout, 
burgemeesters en regeerders van Utrecht 
voorgedragen personen, die geschikt 
worden geacht om te worden benoemd tot 
burgemeesters en schepenen. 

 
36
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G.A.U. Bibliotheek VII, BI, nr 7, 
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20. G.A.N., Resolutiën van Vreeswijk, re-
soluties van 30 maart en 11 april 1785. 

21. H.J. Smit, `Vianen in patriottentijd', in: 0 
Vrijheid! onwaardeerbaar pand! aspecten 
van de patriottenbeweging in stad en 
gewest Utrecht (Themanummer Jaarboek 
Oud-Utrecht 1987) 189-221. 

22. G.A.N., Resolutiën van Vreeswijk, be 
richt van 9 en 10 september 1786. 

23. De burgemeester en schepenen werden elk 
jaar opnieuw gekozen door de 
vroedschap van Utrecht. De drost en 
schepenen en soms de schout stelden zelf 
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uit Eindhoven en bood "elck wat wils". Het 
was nog slechts een experiment, maar het 
toeval wilde, dat juist deze demonstratie-
avond bijzonder goed lukte. Storingen zijn 
onvermijdelijk, daar de afstand JUTPHAAS -
Eindhoven te groot is om reeds een goede 
ontvangst te kunnen krijgen. Het meest hin-
derlijke was echter, dat het geluid bijna on-
hoorbaar was. Het beeld kwam herhaaldelijk 
zeer scherp "op het doek". Men kon van nabij 
zien, hoe een expert een cocktail bereidde. 
Zijn adviezen waren niet te verstaan, maar zijn 
mimiek gaf de kwaliteit ervan duidelijk weer. 
Men kon genieten van een zwemwedstrijd. 
Verschillende viool- en accordeonvirtuozen 
traden voor het voetlicht en tenslotte waren 
wij getuige van een modeshow. Zwierig, 
elegant en gratieus paradeerden de 
mannequins met kostbare bontjassen, capes en 
bontshawls langs het publiek. 

Binnenkort, als de nieuwe zender in 
Lopik gereed is, zo verzekeren ons de des-
kundigen, zal de weergave schitterend zijn 
zonder storing of anderszins. 
 

1952: 22 juli 
VREESWIJK.—VREESWIJK OP DE FILM.-- De 

Chr. Gemengde Zangvereniging "ASAF" 
heeft grootse plannen. Zij wil n.l. in de 
maand Augustus een film maken over het 
dorp. Het aardige van deze film is dat elke 
inwoner er aan zal kunnen meewerken 
omdat het in de bedoeling ligt, niet alleen de 
karakteristieke plekjes te filmen, maar ook 
de inwoners in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Naast de verschillende 
zaken en bedrijven zullen ook de ver-
enigingen op deze film niet ontbreken. De 
geluidsopnamen zullen eveneens plaatselijk 
worden verzorgd. 
 

-GESLAAGD.-  
Dezer dagen slaagden voor het MULO-

diploma Th. RENIE, A. TINNISSEN en T. 
WILLEMSE. Voor het diploma Customière 
slaagden de dames C. GOES, W v.d. 
HEUVEL en J. OORSCHOT. 

  

VOOR U GELEZEN IN... 
 

de Utrechtsche Courant van 1950: 26 juli: 
 

JUTPHAAS.--ORANJEVERENIGING.- 
De militairen, die in Indonesië zijn

geweest, hebben enige jaren de Oranjefeesten
gemist. Om dat gemis goed te maken belegt de 
ORANJEVERENIGING voor de terug-
gekeerde militairen van het dorp op 31 Au-
gustus een feestavond in de recreatiezaal van 
de PERSILFABRIEKEN aan de VREES-
WIJKSE STRAATWEG, waarbij ook enige
familieleden uitgenodigd worden. De jongens 
die dan nog niet thuis zullen zijn, zullen op 
een later te houden feestavond schadeloos 
gesteld worden. 
 

1950: 22 november: 
JUTPHAAS.-TELEVISIE.- 
In de étalage van de firma B. 

VELDHUIZEN, HERENSTRAAT 18, zal 
men dezer dagen een echt televisie- apparaat 
gezien hebben. Deze firma werkt er nu hard 
aan, om een speciale antenne daarvoor
geplaatst te krijgen. Het materiaal ervoor is 
al gearriveerd en dan ... zullen wij ook in ons 
eigen dorp dat wonder van de hedendaagse
techniek kunnen beleven. 
 

1950: 2 december: 
JUTPHAAS.--TELEVISIE-PROEF.Het 

Technisch Bureau van de fa. VELDHUIZEN 
gaf voor enkele genodigden een demonstratie
met zijn nieuwe televisie-apparaat. Het
programma werd gerelaveerd van 
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HET BUSVERVOER IN JUTPHAAS EN VREESWIJK TIJDENS DE TWEEDE 
WERELDOORLOG 
 
door Cor van der Kooij 
 
In aansluiting op het artikel in de Cronyck van januari 1997 over het openbaar vervoer in 
de jaren voor de tweede wereldoorlog volgt hier het relaas over het vervoer tijdens de 
bezettingsjaren 1940 - 1945. 

Nadat aan het eind van de twintiger jaren 
zowel de stoombarge als de tram hun 
diensten hadden beëindigd, was het openbaar 
vervoer in jutphaas en Vreeswijk volledig in 
handen van de "N.V. Autobusdiensten 
Vereeniging" met als directeur de heer L. de 
Ruyter. In 1942 vond vervolgens een fusie 
plaats met de "N.V Stoomboot Rederij Op de 
Lek", waarbij de naamgeving werd gewijzigd
in "N.V. Vervoersmaatschappij De Twee 
Provinciën". 
 

In het voorgaande artikel wees ik erop, dat 
de mobilisatie in 1939 ingrijpende gevolgen 
had voor het dagelijkse passagiersvervoer .  
Autobussen van al le  busmaatschappijen in 
ons land werden veelvuldig ingezet voor het
vervoer van groepen militairen naar
legerplaatsen en vliegvelden. Voor de 
"Autobusdiensten Vereeniging" betrof dit 
met name De Harskamp en het vliegveld 
Deelen. Omdat daarnaast ook het
vrachtvervoer (transport van oorlogs-
materieel) een enorme toename liet zien,
leidde dit tot een steeds grotere schaarste aan
olie en benzine. 

Na het uitbreken van de oorlog in mei 
1940 volgde dan ook al spoedig een stroom
van bezuinigingsmaatregelen, waardoor
vooral het busvervoer werd getroffen. De dis-
tributie van dieselolie en benzine, die al in 
1939 in handen was gegeven van het Rijks-
bureau voor Aardolieproducten, werd uitge-
breid met een distributiestelsel voor rubber-
materialen, waarvan de uitvoering in overleg 
met de Duitse bezetters werd toevertrouwd 
aan het Rijksbureau voor Rubber. 

Voor de aanschaf van nieuwe rubber-
banden - of het nu om een binnen- of een 
buitenband ging - moest een officiële aanvraag 
aan het voornoemde Rijksbureau voor Rubber 
worden gericht. Zo ontving de heer De Ruyter 
op 16 juli 1940 een brief van de firma Good 
Year met de verheugende mededeling, dat 
men van het Rijksbureau voor Rubber 
toestemming had verkregen om aan de 
"Autobusdiensten Vereeniging" twee rubber 
binnenbanden af te leveren. Daarbij gold de 
voorwaarde dat eerst de oude banden weer 
moesten worden teruggezonden naar een door 
het Rijksbureau voor Rubber nog op te geven 
adres in Amsterdam. Steeds moesten de 
gebruikte banden als bewijsstuk weer worden 
ingeleverd. 
 

Bij alle negatieve berichten viel er soms 
toch nog iets positiefs te melden. In april 
1939 ontving de directie van de "Autobus-
diensten Vereeniging" een schrijven van de 
toenmalige burgemeester van Utrecht, waarbij 
de buschauffeurs van de verplichting werden 
ontslagen om bij het passeren van de tolbomen 
te jutphaas en Vreeswijk steeds per doorrit het 
verschuldige tolgeld te betalen. In goed 
vertrouwen werd afgesproken, dat de 
busmaatschappij wekelijks zou bijhouden hoe 
vaak de autobussen de beide tollen 
voorbijgingen om daarvan opgave te doen aan 
de gemeente Utrecht. Vervolgens werd per 
kwartaal een bedrag in rekening gebracht, 
dat dan moest worden overgemaakt naar 
het stadsbestuur van Utrecht. 

De opbrengsten aan tolgelden kwamen dus 
niet meer ten goede aan de eigen gemeen- 

 
42



 
ten, maar moesten steeds worden afgedragen 
aan de gemeente Utrecht. Het voordeel voor 
het dagelijkse busvervoer was de tijdwinst, 
omdat bij het passeren van de tolbomen 
geen oponthoud meer plaatsvond. 
 

De schaarste aan olie en benzine had tot 
gevolg, dat de "Autobusdiensten Vereeniging" 
haar dienstverlening noodgedwongen moest 
inkrimpen. Reeds op 21 mei 1940 ontvingen
de reservechauffeurs een schrijven met de 
trieste mededeling, dat hun werkzaamheden
"met onmiddellijke ingang als beëindigd
moesten worden beschouwd". Zij kregen
vervolgens recht op een voorlopige uitkering
van 80% van hun laatst verdiende 
maandloon. 
 

Uit de verder documentatie blijkt, dat
binnen een tijdsbestek van enkele jaren niet
minder dan zestien bussen werden gevorderd
of voor een veel te laag, bijna symbolisch
bedrag door de Wehrmacht overgenomen. Elf 
andere autobussen van de "Autobusdiensten 
Vereeniging" werden na gebruik voor 
militaire doeleinden zo zwaar beschadigd, dat 
ze tot het eind van de oorlog niet meer 
ingezet konden worden. Kortom, op een 
gegeven moment beschikte de bus-
maatschappij nog slechts over een zestal
bussen, waarmee de passagiers konden worden 
vervoerd. 

Voor de directie van de onderneming was 
het een schrale troost, dat een groot deel van 
het wagenpark sowieso niet had kunnen 
worden gebruikt vanwege de grote schaarste
aan motorbrandstof. 
 

Anderzijds realiseerden de Duitse bezetters 
zich wel degelijk, dat het van groot belang 
was, dat de beroepsbevolking zich dagelijks 
met het openbaar vervoer naar kantoor en 
bedrijf moest kunnen verplaatsen. Eén van de 
noodmaatregelen om het olieprobleem op te 
lossen, was de toepassing van de zogenaamde
"olieregenerator". 

Met dit apparaat was het mogelijk afge-
werkte diesel- en smeerolie opnieuw voor 

gebruik geschikt te maken. Voor een bedrag 
van ca. f  175 , -  bestelde de "Autobus-
diensten Vereeniging" op 12 juli 1940 een 
dergelijk apparaat bij de firma Delma te 
Zaandam. Maar in hoeverre dit procédé 
goed bruikbare olie opleverde, wordt nergens 
in de correspondentie vermeld. 
 

Na overleg met de Inspecteur-Generaal van 
de Rijksverkeersinspectie werd de "Auto-
busdiensten Vereeniging" op 7 september 
1940, bij wijze van verdere noodmaatregel, 
toestemming verleend om een drietal 
tweeassige bussen (de nrs. 19, 28 en 18) achter 
drie andere autobussen te koppelen om op die 
manier met vrijwel hetzelfde brandstofgebruik 
het dubbele aantal passagiers te kunnen 
vervoeren. De voorste bus diende dus als 
tractor. Er werd daarbij ontheffing verleend 
van de voorwaarde, dat één afzonderlijke 
autobus geen grotere lengte dan negen meter 
mocht hebben. De koppelstang maakte de bus 
namelijk aanzienlijk langer. 

De geschiedenis leek zich in dit geval te 
herhalen, want eenzelfde soort oplossing was 
zo'n twintig jaar eerder al bedacht ter ver-
vanging van de toen veel te langzame 
paardentram. Het enige verschil was, dat het 
aangekoppelde rijtuig van toen een tram-
wagen was. 
 

Een ingrijpende oplossing voor het 
benzineprobleem was de invoering van de 
gasgenerator. Op een aanhangwagentje achter 
de autobus werd een installatie geplaatst, 
waarin hout of turf kon worden gestookt. Op 
het gas dat daarmee werd geproduceerd, kon 
de bus een aantal uren rijden. De kosten van 
een dergelijke installatie bedroegen ca. f
2.000,-. De "Autobusdiensten Vereeniging" 
heeft in de loop van de bezettingsjaren een 
steeds groter aantal van dergelijke generatoren 
in bedrijf moeten nemen. 
 

Het is natuurlijk geen geheim, dat een 
aantal Nederlanders met de bezetters hebben 
gecollaboreerd. In de sector bedrijfsauto's 
kwam dat de collaborateurs wel duur 
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Offerte voor een gasgenerator d.d. 28 oktober 1940. 
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te staan. De bezitters van bedrijfsauto's
(voornamelijk vrachtwagens) die in het begin 
van de oorlog op eigen initiatief hun
diensten hadden aangeboden voor het vervoer 
van militairen en oorlogsmaterieel van de 
Duitse Wehrmacht kregen schriftelijk te horen 
dat hun auto's door de bezetter blijvend 
werden gevorderd, omdat ze voor het normale 
dagelijkse gebruik kennelijk gemist konden 
worden. 
 

In een officieel schrijven dd. 30 september 
1940 werd de directie van de "Autobus-
diensten Vereeniging" medegedeeld, dat de 
benzinepomp die zij in eigen garage tot haar 
beschikking had, uit bezuinigingsoverwe-
gingen buiten werking zou worden gesteld.
De busmaatschappij werd daardoor geheel
afhankelijk van het opgelegde distributie-
stelsel en de inzet van de gasgeneratoren. Ook 
de brandstof die nodig was om de generatoren
te stoken werd eind 1940 met een 
bonkaartensysteem gedistribueerd. 
 

In het archief van de "Autobusdiensten
Vereeniging" is ook de nodige correspon-
dentie terug te vinden met de "Deutsche
Schule". Deze school, gevestigd op de Oude 
Kerkstraat 2A te Utrecht, stond onder leiding 
van de heer R. Laprell. De leerlingen die op 
deze school waren ingeschreven, mochten op 
kosten van de Wehrmacht vanuit jutphaas en 
Vreeswijk gratis heen en weer reizen. Op de 
naamlijsten stonden naast een aantal Duitse
namen ook de namen van Nederlandse
leerlingen, waarvan de ouders, naar wij mogen
aannemen, voor de Wehrmacht werkten. 
 

Ondanks de oorlogsperikelen werd begin 
1941 aan de Handelskade nr. 15 te Vreeswijk 
een nieuwe garage voor het wagenpark van de 
"Autobusdiensten Vereeniging" in gebruik 
genomen. De bouwkosten bedroegen ca.  
f 55.000.-. 

Curieus was het feit dat de ingebruikname 
van de garage pas mogelijk was, nadat de 
toenmalige burgemeester van Vrees 

wijk, jhr. J.C. Mollerus, ontheffing was ver-
leend van de voorwaarde, dat in de garage 
voldoende slangenmateriaal aanwezig moest 
zijn. De burgemeester beschouwde het als 
`force majeure', dat door de grote schaarste 
van rubbermateriaal slechts over één slang kon 
worden beschikt. 

Dat deze bepaling niet voor niets bij de 
bouw van garages werd toegepast, bewijst een 
brief van de firma Lippmann en Moens 
(assuratieagenten), waarbij aan de bus-
maatschappij een bedrag werd uitbetaald als 
gevolg van brandschade, die in april 1941 in 
het pand was ontstaan. Het was duidelijk dat 
de brandveiligheid van autobusgarages in de 
oorlogsjaren extra aandacht vereiste, omdat 
naast het gebruik van benzine en olie vele 
kubieke meters hout en turf moesten worden 
opgeslagen voor het stoken van de 
gasgeneratoren. 
 

Dat het in de bezettingsjaren niet altijd peis 
en vree was bij het dagelijkse vervoer 

Brief aan de Deutsche Schule van 27 maart 
1942. 
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Het was de ANWB die op 24 januari 1941 

een rondschrijven aan de Spoorwegen en alle 
busondernemingen richtte en daarin het plan 
lanceerde om op een aantal plaatsen (met 
name bij trein- en busstations) het huren van
rijwielen mogelijk te maken. Hiervoor werden 
door de ANWB een aantal 
rijwielverhuurders ingeschakeld. De ANWB 
stelde zichzelf garant tegenover de huurders 
voor het verloren- gaan of beschadigen van 
de fiets. 
 

Ook de gemeentebesturen probeerden 
voor hun inwoners oplossingen te vinden voor 
de steeds groter wordende vervoersproblemen. 
De burgemeester van Vreeswijk zond op 18 
juli 1941 een brief naar de "Autobusdiensten 
Vereeniging", waarin hij informeerde naar 
de mogelijkheid om Vreeswijkse arbeiders 
die in Utrecht te werk waren gesteld op 
werkdagen als groep per autobus te laten 
vervoeren. 

Hij had uit een krantenbericht vernomen, dat 
het gemeentebestuur van IJsselstein dat 
eveneens overwoog, omdat de schaarste van 
rijwielbanden steeds meer mensen noodzaakte 
hun fiets maar in de schuur te zetten. Het was 
de bedoeling van beide gemeenten om de 
kosten van dit groepsvervoer ten laste van het 
gemeentebudget te laten uitvoeren. 

De burgervader van Benschop, die voor-
noemd krantenbericht blijkbaar ook gelezen 
had, richtte een gelijkluidend verzoek enkele 
weken later aan de busmaatschappij. In dit 
geval ging het om een tiental schoolleerlingen 
die dagelijks naar IJsselstein moesten fietsen 
om van daaruit met de bus verder te reizen 
naar Utrecht. Door het tekort aan nieuwe 
rijwielbanden werd het een steeds groter 
probleem om in een andere plaats naar 
school te gaan. 

De burgemeester verzocht de "Autobus-
diensten Vereeniging" om voor rekening van 
de gemeente deze leerlingen met een school-
bus bij het Dorpsplein van Benschop op te 
halen en ze daar `s middags weer af te zet-
ten. Omdat de bussen volgens de toenmalige 
dienstregeling niet verder gingen dan 

van de arbeidende bevolking, blijkt uit boze
brieven die zo nu en dan bij de "Autobus-
diensten Vereeniging" binnenkwamen. Er
waren buschauffeurs die bij het opnemen van 
passagiers soms `selectief' te werk gingen. 

In een schrijven van de firma Leko te 
Utrecht (Abstederdijk 131) klaagt de direc-
teur: "Reeds meerdere malen hebben wij U 
(i.e. de directeur van de Autobusdiensten
Ver.) er telefonisch op attent gemaakt, dat
het meermalen is voorgekomen dat de chauf-
feur van Uw autobus naar Vianen weigert om 
leden van ons personeel te vervoeren met als 
argument dat ze toch maar voor de 
Wehrmacht werken. Gistermiddag stonden
enige meisjes bij de halte Tolsteeg te wachten. 
De bus arriveerde te ca. 17.15 uur, doch de 
chauffeur stuurde de meisjes onder gelach en 
gehoon terug en verwees ze naar de volgende 
autobus. Er was echter plaats genoeg volgens
de verklaring van ons personeel. De volgende 
bus arriveerde ruim een uur later." 

Klachten van dezelfde aard werden ook
naar voren gebracht in een brief van drukkerij 
Koenders (Utrechtsestraatweg) te Jutphaas. 
 

Was het vervoer van passagiers per trein en 
bus op zich al aan veel beperkingen gebonden, 
een minstens zo groot probleem hierbij was 
het meenemen van de fiets in de trein of de 
bus. Wie bij het trein- of busstation uitstapte,
was vaak nog lang niet op zijn bestemming.
Vandaar dat veel passagiers de gewoonte
hadden om na het uitstappen met hun eigen
vertrouwde vervoermiddel verder te gaan. 

Behalve het probleem, dat fietsbanden op 
een gegeven moment bijna niet meer te krijgen 
waren, bestond ook nog het gevaar dat Duitse 
militairen vaak zonder aanzien des persoons 
fietsen vorderden. De aantallen fietsen die bij 
de NS en de busmaatschappijen dagelijks voor
vervoer werden aangeboden, waren op een 
gegeven moment zo groot, dat naar een
oplossing werd gezocht. 

 
46



 
gevolg heeft kunnen geven is niet bekend. Vast 
staat in elk geval, dat in 1941 al een groot deel 
van het wagenpark gevorderd was voor 
militaire doeleinden. Het is echter wel zeker, 
dat de exploitatie van de autobusdienst 
Vianen-Culemborg pas na de oorlog, te weten 
op 2 september 1946 werd gestart. 
 
De samenwerking met andere bus-
maatschappijen in de regio. 

Hoe verliep tijdens de oorlogsjaren de 
samenwerking tussen de verschillende bus-
ondernemingen in de regio Utrecht met de 
"Autobusdiensten Vereeniging"? 

De busmaatschappij van de heer De Ruy-
ter, in 1942 omgedoopt tot "De Twee Pro-
vinciën", had als vervoersbedrijf onder andere 
te maken met de firma Van Iperen en Verhoef 
(V.A.V.O.) te Schoonhoven, die in overleg 
met de "Autobusdiensten Vereeniging" een 
deel van de busdiensten tussen Utrecht en 
IJsselstein voor haar rekening nam. Daarnaast 
bestonden de afspraken op kleinere schaal met 
de firma Van de Wijngaard uit IJsselstein. 

De dienstregelingen van de "Autobus-
diensten Vereeniging" werden verder in goed 
overleg afgestemd op die van de "N.V.
Stoomboot Rederij op de Lek", die behalve 
haar stoombootdiensten van Rotterdam via 
Schoonhoven naar Vreeswijk en Culemborg 
ook busverbindingen onderhield vanuit 
Kinderdijk naar Vianen en Gorinchem. De 
aansluitende busverbindingen vanaf Vianen 
resp. Gorinchem naar Utrecht werden voor 
een belangrijk deel uitgevoerd door de firma 
Hagenouw te Utrecht (later Reisbureau 
"Ebato-Hagenouw" genaamd). 

Het was met name de samenwerking met 
de fa. Hagenouw die veel te wensen overliet. 
In de periode 1939-1943 richtte de fa. 
Hagenouw een stroom van brieven aan de 
directie van de "Autobusdiensten Vereeni-
ging", die bol stonden van verwijten en kri-
tiek. Het is uit de briefwisseling niet goed te 
achterhalen, wat nu precies de achterliggende 
oorzaak is geweest van de duidelijk verziekte 
verstandhouding tussen de beide 

Verzoek van de gemeente Benschop d.d. 28
augustus 1941 voor het doortrekken van de
busdienst. 

IJsselstein, was dit een verkapt verzoek om de
busdienst Utrecht-IJsselstein naar Benschop
door te trekken. 

Tenslotte ontving de "Autobusdiensten
Vereeniging" ook nog een brief van de bur-
gemeester van Everdingen en Hagestein,
waarin de heer De Ruyter eraan werd her-
innerd, dat volgens een beschikking van de
commissie-personenvervoer van 10 juni
1940 aan de busonderneming een officiële
vergunning was verleend tot exploitatie van
de autobusdienst Vianen-Culemborg, waar-
door Everdingen en Hagestein per bus be-
reikbaar zouden zijn. 

De burgemeester klaagde erover dat "beide
gemeenten van alle verkeersmiddelen waren
verstoken en zou het op prijs stellen dat de
busmaatschappij deze dienst zo spoedig
mogelijk, al was het maar voor enkele ritten
per dag, zou beginnen." 
 

In hoeverre de directie van de "Autobus-
diensten Vereeniging" aan deze verzoeken 
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helpen aan de richtige uitoefening der bus-
diensten. " 
 
3. Brief 10 december 1941 

"Heden kwam ons ter oore dat de dienst-
regeling der buslijn Gorinchem-Utrecht door U 
is gewijzigd. Gaarne vernemen wij waarom 
wij als exploitant hiervan geen mededeling 
hebben ontvangen. Wij meenen dat wij nog 
steeds ondernemer zijn en als zodanig moeten 
de wijzigingen te onzer kennis gebracht 
worden. " 

busondernemingen. Het valt in elk geval op, 
dat de briefwisseling met de andere vervoers-
maatschappijen op een veel zakelijker toon 
gevoerd werd. 

De situatie waarmee het goederen- en 
personenvervoer in de oorlogsjaren te kampen 
had, was echter wel een voortdurende strijd 
om het bestaan. De ironie van het lot wilde, 
dat de Duitse bezetter onbedoeld een
belangrijke bijdrage zou leveren voor de 
oplossing van de problemen tussen Hagenouw 
en de busmaatschappij van de heer De Ruyter. 
Maar dan wel in het nadeel van Hagenouw. 
 

Hoe emotioneel (en dus onzakelijk) de 
toonzetting van de brieven was, moge blijken 
uit enkele passages van de door de fa. 
Hagenouw verzonden brieven: 
 
1. Brief 13 augustus 1940 

"Wij willen u erop attent maken, dat wij
gisteravond Uw controleur Vos aanhielden,
omdat hij meende in het belang van Uw bedrijf 
een aangelegenheid op een volgens onze opinie 
zeer afkeurenswaardige wijze te moeten 
afhandelen. `s Mans optreden stond ons in het 
geheel niet aan; was zelfs bepaald brutaal te 
noemen, hetgeen wij uit den aard der zaak niet
kunnen accepteren. Hij ging zelfs zoo ver met 
een uitdrukking te bezigen, die niet nader op 
schrift is te stellen, doch ons in ieder geval
onwelgevallig is. Tenzij het zijn wensch is, deze 
kwestie op voor ons aanvaardbare wijze uit de 
weg te ruimen, zal het ons moeilijk vallen, 
hem weder in onze zaak en ons kantoor te
ontvangen." 
 
2. Brief 5 maart 1942 

"Heden kwam ons ter oore dat door Uw 
maatschappij het bericht wordt verspreid, als 
zouden wij liever onze wagens laten "ver-
branden", dan ons materiaal ter beschikking te 
stellen van de buslijnen Vianen en Gorinchem. 
Wij willen hier uitdrukkelijk vast stellen, dat 
door ons nimmer, noch aan U noch aan 
anderen, is gezegd, dat wij liever ons
materiaal zullen verbranden, dan mede te 

De brief van 10 december 1941 van de fa. 
Hagenouw. 

De onder 2. genoemde passage heeft on-
getwijfeld betrekking op het feit, dat in de 
loop van 1940 bij de Verkeersinspectie (een 
organisatie die evenals andere overheids-
instanties noodgedwongen aan de leiband van 
de bezetter liep) het plan werd gelanceerd om 
de exploitatie van busondernemingen zoveel 
mogelijk te gaan centraliseren. Omdat de 
"Autobusdiensten Vereeniging" in de regio 
rond de stad Utrecht veruit de grootste 
busonderneming was, lag het 
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voor de hand dat zij een belangrijke rol in de 
centralisatie zou gaan spelen. 

Hoewel geen verslagen beschikbaar zijn
van de onderhandelingen met de Rijks-
verkeersinspectie kan het resultaat ervan
worden afgeleid uit een aantal brieven, die 
hierna worden geschreven. De directie van de 
"Autobusdiensten Vereeniging" moet in een 
moeilijk parket hebben gezeten. De druk die 
door de Verkeersinspectie werd uitgeoefend 
noodzaakte de directie om in overleg te 
treden met de firma Hagenouw betreffende 
de algehele overname van de buslijnen 
Utrecht-Vianen en Utrecht-Gorinchem. De 
exploitatie van deze buslijnen was destijds 
officieel toegewezen aan Hagenouw. Het laat 
zich raden, dat elk financieel bod om deze 
beide buslijnen over te nemen schipbreuk
leed op de onverzettelijke en vijandige hou-
ding van de directeur van het familiebedrijf.
Hagenouw bleef in een bij voorbaat verloren 
positie nog zeker een jaar lang doorvechten en 
boekte zelfs nog enig resultaat. 

Uit een brief van 7 maart 1941 van een 
der commissarissen (L.C. Smit) gericht aan de 
directie van de "Autobusdiensten Veree-
niging" blijkt dat op dat moment sprake was 
van een mogelijke fusie tussen Hagenouw en 
de busonderneming van de heer De Ruyter. 

De heer Smit wees er in zijn brief op, dat 
hij het ongewenst achtte dat bij een eventuele 
fusie aan Hagenouw evenveel stemrecht 
gegeven zou worden: "Niet alleen ongewenst,
maar óók onrechtvaardig", was zijn conclusie.

De "Autobusdiensten Vereeniging" was 
aan het eind van 1940 echter aanzienlijk sterker 
komen te staan, toen het besluit werd
genomen over de overname van de firma Van 
de Wijngaard uit Ijsselstein. 

Het einde van de conflictsituatie met de 
firma Hagenouw was ronduit dramatisch en 
kan worden afgeleid uit een uitvoerig schrijven 
met financiële verantwoording, dat de heer 
De Ruyter op 31 maart 1943 aan het
Departement van Waterstaat (Bureau Weg-
verkeer) adresseerde. 

In overleg met het Bureau Wegverkeer 
moest worden vastgesteld welk bedrag de 
Vennootschap van de "Autobusdiensten 
Vereeniging" nog schuldig was aan de we-
duwe A. Hagenouw-Hommes over de periode 
van 15 september 1941 t/m 15 mei 1942. De 
heer J.E. Hagenouw, directeur van zijn eigen 
familiebedrijf moet - naar mag worden 
aangenomen - in de voorliggende tijd 
(waarschijnlijk in 1942) zijn overleden, 
waarna de overname van de beide lijnen als-
nog zijn beslag kreeg. 

Van de ontvangsten over de periode als 
hiervoor genoemd werd aan de wed. Hage-
nouw een bedrag van ruim f 11.000,- uit-
gekee rd ,  z i j nde  50% van de dag -
opbrengsten der Dienst Utrecht-Gorinchem 
en 25% van de Dienst Utrecht-Vianen. In het 
correspondentiearchief komen in latere jaren 
nog wel brieven van de firma Hagenouw voor, 
maar deze hebben dan betrekking op het 
Touringcarbedrijf annex Reisbureau "Ebato-
Hagenouw", geleid door de heer M. 
Hagenouw. 
 
De situatie van het busvervoer in de 
latere oorlogsjaren 

In de loop van 1943 moet de "Autobus-
diensten Vereeniging" (toen rijdend onder de 
vlag der "Twee Provinciën") in grote pro-
blemen zijn geraakt. Dit blijkt uit een brief die 
de Rijksverkeersinspectie op 16 juni van dat 
jaar aan de directie van de busonderneming 
schreef, met de volgdende inhoud: 
 

"Van de zijde van het Departement van 
Waterstaat wordt de aandacht gevestigd op 
het navolgende. 

Indien door U bij een eventueel gebrek aan 
materiaal en bedrijfsstoffen overwogen wordt 
Uw busdiensten stil te leggen, zal het op prijs 
worden gesteld, indien U een daartoe 
strekkend verzoek tijdig bij mij indient. 

Het zal dan misschien mogelijk zijn, de 
algehele stillegging van een bepaalde dienst te 
voorkomen, indien andere door denzelfden 
ondernemer uitgeoefende diensten met 
geringere frequentie worden gereden. 

 
49



 
Ik verzoek U t.z.t. met het vorenstaande 

rekening te houden." 
 

Wat betreft de inzet en beschikbaarheid
van personeel hadden de busmaatschappijen
het niet alleen voor het zeggen. In de oor-
logsjaren had de Duitse bezetter een belang-
rijke inbreng via de "Vakgroep Personenver-
voer Langs Den Weg", waarvan alle ver-
voersmaatschappijen lid moesten zijn. 

Regelmatig werden brieven en circulaires 
aan de busmaatschappijen gericht, waarin 
inlichtingen werden gevraagd over de 
beschikbaarheid van buschauffeurs voor
tewerkstelling elders of krijgsgevangen-
schap. 

Zo ontving de "Autobusdiensten Veree-
niging" op 18 mei 1943 een schrijven van de 
secretaris van de Vakgroep, de heer Kraak
Steemann, waarin opgave werd gevraagd
van personeel (met name buschauffeurs), die 
beschikbaar zouden zijn voor tewerkstelling
elders. In de marge van de brief vinden wij de 
vermelding van twee namen die hiervoor in 
aanmerking kwamen, te weten A. Plasmans, 
geb. 23 sept. 1904 en J.A. Daalhuizen, geb. 2 
juni 1905. 

Ter voorkoming van krijgsgevangenschap 
werden aan dergelijke `elders tewerk-
gestelden' zgn. "Bescheinigungen" uitgereikt. 

Aan de buschauffeurs die als onmisbaar
voor het personenvervoer werden be-
schouwd, werden "Ausweise" verstrekt, die 
weer werden ingenomen, wanneer een werk-
gever deze onmisbaarheid niet langer waar
kon maken. 

De terugzending van de Ausweise ge-
beurde door de werkgever door verzending
naar het zgn. Proreisbureau te Arnhem. Zo
werden met een brief van 3 januari 1942 de 
Ausweise teruggestuurd van G. Hamer, H. 
Kerkhof en H. de jong. De Ausweis van J. 
van den Berg bleek niet in het bezit van de 
busmaatschappij "en aangezien D. van Manen 
in dienst van de Wehrmacht is gegaan en 
waarschijnlijk aan het Oostfront is", zo 
vervolgt de brief, "kunnen wij deze niet be-
reiken." 

Wanneer autobussen bij gebruik voor
militair vervoer of andere oorlogsdoeleinden
schade opliepen, werd door het Departement
van Financiën de schadevergoeding geregeld.
De rapportage van de geleden schade was op
zich niet voldoende om uitbetaald te krijgen. 

In de correspondentie van de "Twee Pro-
vinciën" is een schrijven van voornoemd de-
partement terug te vinden, waarin de bus-
maatschappij wordt verzocht om "in afwach-
ting van de afdoening van de geleden
bezettingsschade een zogenaamde "Ariërver-
klaring" in te vullen en deze ondertekend weer
terug te zenden." De ondernemer moest dus
schriftelijk verklaren dat hij geen jood was. 
 

Bittere verwijten en een officiële berisping
voor wangedrag kreeg de directie van de
"Autobusdiensten Vereeniging" in een brief
van 22 januari 1943, afkomstig van het
Rijksbureau voor Aardolieproducten: "Bij
een onlangs in Uw bedrijf plaats heb 

Brief van 22 januari 1943 naar aanleiding van
het onderzoek naar de naleving van de
bepalingen motorbrandstofbeschikking. 

 

Mt. 
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bend onderzoek naar naleving van de bepa-
lingen der Motorbrandstof beschikking 1940 
no. 1 is gebleken, dat in den afgelopen tijd
een belangrijke hoeveelheid motorbrandstof in 
Uw bedrijf is verbruikt, zonder dat U in het 
bezit was van distributiebescheiden, welke 
U daartoe het recht gaven. Wij moeten U er 
met nadruk op wijzen, dat een dergelijke 
handelwijze een ernstige belemmering vormt 
voor een goede uitvoering van de
distributieregeling voor motorbrandstof.
Weliswaar beschikt u niet meer over eigen 
voorraad, doch wij geven u in overweging,
indien in de toekomst de eischen der praktijk 
in botsing dreigen te komen met de wettelijke 
voorschriften, U onverwijld te wenden tot de 
motorbrandstof toewijzende instantie. " 
 

Het is opvallend maar ook typerend dat 
de archiefcorrespondentie van "De Twee
Provinciën" na 1943 steeds schaarser wordt.
Uit het weinige materiaal dat nog terug te
vinden is, kan worden geconcludeerd, dat de 
activiteiten van de busmaatschappij steeds 
verder terugliepen. Gebrek aan auto-onder 

delen, het steeds verder "terugdraaien van de 
benzinekraan", de ontoereikende voorraden 
van hout en turf voor de gasgeneratoren en 
niet in de laatste plaats het opraken van de 
rubberbandenvoorraden maakten-het vrijwel 
onmogelijk nog regelmatig passagiers te 
vervoeren. 

In een brief van de president-directeur van 
de "Twee Provinciën" (mr. D. van Setten) 
gedateerd 27 maart 1945 en gericht aan de 
heer De Ruyter is de volgende passage 
kenmerkend voor de uitzichtsloze situatie van 
het busvervoer: 

"Van Bert hoorde ik dat U zo langzamer-
hand alles bent kwijtgeraakt. Bij de onder-
nemingen hier is het al niet veel beter. Ook 
schreef Bert dat U met het weer gaan rijden 
het liefst zou wachten tot U weer een dertiental 
goede bussen had." 
 

Het zou nog zeker anderhalf jaar duren, eer 
alle busdiensten (Utrecht-Ijsselstein, 
Utrecht-Vianen, Utrecht-Gorinchem enz.) 
weer regelmatig konden worden uitgevoerd. 
Over het herstel na de oorlog volgt nog een 
laatste artikel. 
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A. Banninga, Zegelstede 44, Nieuwegein 
J.de Haan, Kruyderlaan 90, Nieuwegein. 

 
Archief A. de Reuver. 

Van mevrouw T. de Reuver te Houten 
heeft de Kring het volgende ontvangen:- - 
       -     Knipsels uit onder meer "De      

Molen-kruier", Utrechts 
Nieuwsblad en Katholieke Illustratie 

- Een verzameling foto's betrekking 
hebbend op diverse gebeurtenissen in 
Utrecht  

- Diverse foto's van jutphaas en 
Vreeswijk. 

De stukken zijn inmiddels overgedragen aan 
de werkgroep archief en documentatie, die 

voor archivering zal zorgen. 
 

Mevrouw De Reuver, hartelijk dank hier-
voor!! 
 

Archief en Documentatie 
op zoek naar een medewerker voor 

fotoarchief. Interesse? Bel met Cor 
van der Kooij, telefoonnr. 6036276. 

  

VAN DE REDACTIE 

Nieuwe leden 
Hafort en Partners, Resedahof 17, Nieu-
wegein 
Amstelhoek, IJsselsteinseweg 104, Nieu-
wegein 
W .J. van Heesen, Hagestede 159, Nieu-
wegein 
D.A. Verbaan, Melissegaarde 27, Nieu-
wegein 
Mevr. Wester-van Dam, Dukatenburg 50, 
Nieuwegein 
B.J. van der Heul, Resedahof 29, Nieu-
wegein 
J.w van der Wal, Eiksstraat 13, Nieuwegein
R. van der Straten, Havezatedrift 30, 
Nieuwegein 

Otto Pijpker
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JUTPHAAS TUSSEN 1900 EN 1960 
 
door Arie de Reuver † 
Bewerking: Jonna Dommerholt 
 
De Historische Kring ontving uit de nalatenschap van Arie de Reuver onder andere de 
opzet voor een boekje over het wonen en leven in "zijn" Jutphaas vóór 1960. In korte, nog 
ruw geschetste hoofdstukjes had hij het leven van alle dag opgetekend, zoals dat op en 
rond het Kerkveld geleefd werd. Wij maakten een selectie uit de verhalen, werkten ze uit en 
vulden ze aan indien nodig. 
Bijzondere gebeurtenissen en gebruiken, grappige voorvallen, kinderspelen en nog veel 
meer passeren de revue. Een kleine hommage aan Arie de Reuver, mede-oprichter en 
trouw lid van de Historische Kring Nieuwegein, die op 15 mei 1996 overleed. 

Kinderarbeid 
Rond de eeuwwisseling gingen de kinderen 

uit arbeidersgezinnen tot hun 10de of 11de 
jaar naar school en op hun 12de jaar was het 
gedaan met het leren en gingen ze werken bij
de boer. 

De gezinnen waren over het algemeen
groot en het loon laag. Elk dubbeltje diende
tweemaal gekeerd en sparen voor de winter, 
wanneer er geen of weinig inkomsten waren, 
was niet of nauwelijks mogelijk. 

Om in de winter brood op de plank te 
hebben en kolen voor het vuur, moest er in de 
zomer zoveel mogelijk verdiend worden.
Iedereen met twee gezonde handen werd aan
het werk gezet. De jonge kinderen werden 
thuis gehouden uit school en hielpen bij het
snijden van het graszaad en in het griendwerk. 
Samen met de ouders rooiden ze in de 
nazomer de aardappels en in de kersentijd
heulden ze de spreeuwen de boomgaard uit. 

Er was weliswaar een leerplichtwet
(30.03.1900), die ouders op straffe van boete 
verbood kinderen buiten de vakanties om
van school thuis te houden en voor kinder-
arbeid was dat helemaal uit den boze, maar
daar trokken de ouders zich weinig van aan. 
De strijd om het bestaan woog zwaarder. De 
onderwijzers begrepen dat ook wel en knepen 
menigmaal een oogje toe. 
 

Graszaad snijden: Een oudere bewoner 
herinnerde zich, dat hij samen met zijn moe 

der en een paar broertjes en zusjes - allen in de 
lagere-schoolleeftijd - vele jaren achtereen in 
juni bij de boeren in het weiland de halmen 
met het graszaad sneed. De volle zakken 
werden per kruiwagen naar het Kerkveld 
gereden en verkocht aan de zaadhandelaar 
voor twee cent per kilo. 

Griendwerk: In jutphaas lagen veel grien-
den, vooral langs de IJsselsteinse weg ter 
hoogte van de wipwatermolen, bij de Gale-
copperdijk en bij de Heemstede. 

Deze grienden waren de groeiplaatsen 
voor wilgentenen, waarvan allerlei soorten 
manden werden gevlochten voor huishou-
delijk en industrieel gebruik, voor vervoer en 
opslag. Manden waren zo belangrijk in het 
dagelijkse leven dat in de winter, wanneer 
door ijsgang de scheepvaart stagneerde, de 
spoorwegen voorrang gaven aan het vervoer 
van manden. 

Op uitgestrekte gebieden binnen de dijken 
of op andere onrendabele plaatsen werden in 
de rivierklei wilgenstekken gepoot, die vlak 
boven de stek werden afgesneden. De twijgen 
die daaruit groeiden waren rank en buigzaam 
en uitermate geschikt voor verwerking in 
gebruiksvoorwerpen. Het planten van de 
stekken en het onderhoud van de grienden 
was zeer arbeidsintensief, evenals het oogsten 
- in de winter - van de meer dan manshoge 
wilgentenen. 

Rond de eeuwwisseling woonde de 
griendwerker, alleen of in een groep, in een 
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zelfgebouwde hut op de plaats waar hij aan
het werk was, vaak ver van de bewoonde 
wereld. Hij hakte, onder soms zeer barre
weersomstandigheden de tenen om, kapte ze 
op lengte en bond ze samen. De verwerkbare 
lengte van de wilgentenen moest 80 cm 
bedragen, gemeten vanaf 15 cm. van onderen.

Andere voorschriften die in heel Nederland 
toen en nu nog steeds gelden, luidden: de 
bossen dienden goed gevuld en stevig ge-
bonden te zijn. Ze werden verkocht "bij de 
vim", dat is een hoeveelheid van 104 bossen. 

De betaling werd berekend naar op-
brengst per bepaalde oppervlakte. Hoe zorg-
vuldiger de griendwerker te werk ging bij het 
poten van de stekken en het onderhoud, hoe 
hoger de opbrengst aan gewas en hoe hoger 
dus de inkomsten. Maar een vetpot was het 
niet en als het even kon trok moe 

der met de kinderen naar de grienden om man 
en vader te helpen. Hun taak was het om de 
tenen te sorteren, tot bossen te binden en op 
te leggen. 

De griendwerker hield pas op met werken, 
als het vrijwel donker was. Bij het laatste 
licht werd er een hut gebouwd van bossen 
wilgentenen met op de grond een laag 
houtkrullen en snoeisel. Na een heel eenvou-
dig maal ging iedereen slapen op de harde 
vloer zonder uit de kleren te komen. Bij het 
krieken van de dag, zodra de hemel licht 
begon te worden, werd het werk voortgezet. 
Het leven van de griendwerkers en hun 
familie was zwaar en er moest heel hard 
aangepakt worden om een redelijk inkomen te 
verwerven. 

Spreeuwen heuien: In juni, wanneer de 
kersen rijpten aan de bomen, bezochten 
grote zwermen spreeuwen de boomgaarden. 
Die zoete, rode vruchtjes waren niet te ver 

Het Kerkveld omstreeks 1910. Links het St.-Elizabethhofje. 
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smaden. Ze pikten, op zoek naar de 
smakelijkste hapjes, de kersen alleen maar
aan, die daardoor onverkoopbaar werden. De 
boer die natuurlijk goeie waar wilde verkopen, 
huurde de kinderen in als heulers om de vogels 
te verjagen. Vier weken lang liepen ze
roepend en schreeuwend door de boomgaard
en verjoegen met hun lawaai de snoeplustige
spreeuwen. Als de kersen geplukt waren,
kwamen ze schor en hees weer op school. 
 
Spoken in jutphaas 

Nachtwacht Van Rossum was bij de bur-
gemeester geroepen. Er was een spook gezien 
in `t Nedereind en de nachtwacht moest die 
verjagen. Het spook bleek echter een paard 
te zijn met de kleuren van een schimmel. 
Toen de nachtwacht hem zag, liep het rustig 
te grazen. Nadat Van Rossum het paard 
weer in het weiland had teruggebracht, viel
er in het Nedereind geen spook meer te 
bekennen. 

Volgens overlevering deden er heel wat 
verhalen over spoken op het oude kerkhof de 
ronde: 

Op een keer was er weer eens een spook 
gezien op het kerkhof. De nachtwacht kreeg
opdracht daar `s nachts naar toe te gaan om te 
proberen het spook te verdrijven. Maar hij 
moest wel voorzichtig zijn. 

Kerkhoven waren geliefde oorden voor
spoken en de nachtwacht vond de opdracht
beslist geen pretje. Wat zenuwachtig begaf hij 
zich in de late avond naar het oord des 
onheils en daar aan de slootkant, onder wat
struiken, zag hij een klein lichtje. 

Hij riep: "Wie is daar, wie ben je?" Geen 
antwoord! Hij deed een paar stappen dich-
terbij en riep nogmaals: "Wie ben je, geef
eens antwoord, waarom zeg je niks?" Geen 
antwoord! De nachtwaker werd steeds ze-
nuwachtiger. Voorzichtig deed hij nog een paar 
passen. Ja hoor, daar bewoog iets! Hij pakte 
het beet en trok het omhoog. 

Tot zijn verbazing had hij een mens van 
vlees en bloed gevangen in plaats van een 
spook. Het was de oude, dove Toon de Kruif, 

die aan het pieren zoeken was met een ei-
gengemaakt petroleumlichtje. Toon had de
nachtwaker niet horen roepen! 
 
Het Kerkveld was de wereld 

Men zegt wel eens, als huizen konden 
spreken, dan ..... ! 

Als het Kerkveld kon spreken, wat zou het
dan veel kunnen vertellen over de kinderen die
er speelden, over de mensen die er woonden
en er hun winkels en bedrijven hadden. 

Kinderspelen: Voor kinderspelen leende het
Kerkveld zich uitstekend. Er was ruimte
genoeg om te hinkelen, te knikkeren en te
tollen. Om touwtje te springen, te kaatse-
ballen, te vliegeren - oppassen voor de bomen -
, en gendarme en dief te spelen. Tenten werden
er gebouwd van oude vloermatten, er werd
toneel- en schooltje gespeeld, fietsen geleerd
en gevoetbald. Menig goede voetballer van
JSV kreeg op het Kerkveld de eerste kneepjes
van het vak onder de knie. 

De oudere, werkende jeugd vermaakte zich
in het café van Frans Peek of - met goed weer -
buiten met "centen schieten". Het spel ging
als volgt: 

Er werd een lijn op de grond getrokken
met in het midden een vakje van 5 x 5 cm.;
dit was de pot. Op circa drie m. afstand van
de eerste lijn werd een tweede lijn getrokken,
evenwijdig aan de eerste. Vanachter deze lijn
probeerden de jongelui om de beurt een cent
in de pot te werpen. Wie drie keer in de pot
had gescoord, mocht alle centen uit de pot
houden. Was er niets in terecht gekomen dan
mocht degene, wiens cent het dichtst bij de
pot lag, de winst opstrijken. 

Het centenschieten was een gokspel en dus
bij politieverordening verboden. Als de
veldwachter Jacobs of Oosterkamp er aan
kwamen, stoven de jongeren uiteen, de centen
achterlatend. Het geld werd meegenomen en
als bewijsmateriaal aan de burgemeester
getoond. Wat er verder mee gebeurde,
vermeldt de historie niet. 

De kleine kinderen gingen de volgende dag
zoeken of er nog centen waren achter- 
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gebleven. In die tijd was een cent een rijkdom, 
waarover je niet alle dagen beschikte. Je kon 
bij Zwezerijnen of Van der Schoot voor een 
cent snoepgoed kopen van het "bled": een 
theeblad waarop drop, zoethout en suikertjes 
lagen uitgestald. `t Was moeilijk kiezen hoor! 
De cent brandde in je hand en je kon hem maar 
één keer uitgeven. 
 
Het alledaagse leven 

Op het Kerkveld waren er rond 1920 maar 
enkele winkels. Er was Friedeman, de 
kruidenier. Je had er de snoepwinkeltjes van 
Jannetje Zwezerijnen-Zuurhout en van Marie 
van der Schoot en een gecombineerde zaak 
van bakkerij, kruidenierswaren, klompen en 
drogisterijartikelen van Frans Peek sr. 

Melk, boter, kaas en eieren werden bij de 
boer gehaald; groente en fruit werden 

veelal zelf verbouwd in de eigen moestuin. 
Tussen 1900 en 1960 konden de mensen bij 

W. Zuurhout, H. Benschop, B. Rijdes sr. en N. 
Hoedeman hun turf, eierkolen of petroleum 
kopen om de kachel te stoken of om het eten 
te koken op het petroleumstel. 

Voor de eerste dagelijkse levensbehoeften 
waren er voldoende winkels in jutphaas. Voor 
kleding, galanterieën, aardewerk, keu-
kenbenodigdheden en vis was men aange-
wezen op de veelal joodse marskramers, die 
met hun goederen regelmatig met hondenkar 
en later met paard en wagen het Kerkveld 
aandeden. 

Sommigen stalden hun koopwaar uit op 
een kleed op de grond en prezen hun spullen 
luidkeels aan, tot groot vermaak van de 
kinderen. Na afloop werden de dorstige kelen 
gesmeerd in het bierhuis van Frans Peek 

De "Anna van Rijnhuisjes" op het Kerkveld, die in 1978 onverwachts werden afgebroken. 
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of Koos van Eck of bij hun eigen koffie-
adresje. 

Toen in het begin van de twintiger jaren in 
veel bedrijfstakken de vrije zaterdagmiddag 
werd ingevoerd, trok menig Kerkvelder met 
de paardentram naar Utrecht en deed daar 
inkopen bij de Bazar of op de grote markt op 
het Vreeburg. 
 

Rond de voorjaarsschoonmaak ver-
scheen op het Kerkveld de stoelenmatter. 
Eerst ging hij de huizen langs om te horen of 
er wat te matten viel. Was dat het geval dan 
zocht hij zich op het Kerkveld een plekje uit de 
wind en ging aan het werk onder toeziend oog 
van de lieve jeugd. Als hij klaar was, 
bezorgde hij de gerepareerde stoelen terug 
tegen contante betaling. Het knappe was dat 
hij feilloos wist welke stoel bij welk huis 
hoorde, zonder dat hij daarvoor ooit iets 
opschreef. 
 

In de winter, als er geen werk was en dus 
geen inkomsten waren, werd er op de lei 
gekocht. De aalmoezen van diaconie, arm-
bestuur of bedeling waren niet voldoende om 
de eerste levensbehoeften te kunnen betalen. 
Veel kinderen moesten `s morgens vroeg door 
weer en wind naar school lopen met niet meer 
dan twee sneetjes brood met stroop in hun 
maag en soms zelfs dat nog niet. 

De winkeliers hadden voor ieder behoeftig 
gezin een aparte lei, waarop de schulden 
werden genoteerd, die dan in de zomer wer-
den afgelost. 

Het is voorgekomen dat de leitjes ver-
dwenen of de schuldenaar `s nachts met on-
bekende bestemming vertrok: de winkelier had 
dan het nakijken. Maar ze kenden natuurlijk 
hun pappenheimers en zullen hun voorzorgen 
genomen hebben, wat wel weer spanningen 
veroorzaakte in de kleine gemeenschap. 
 
Burenhulp 

Saamhorigheid: In de kleine, veelzijdige 
gemeenschap waren de sociale contacten en 

de sociale controle erg groot. Men kende 
elkaar van haver tot gort; dat kon prettig zijn 
maar soms ook lastig. Problemen bleven nooit 
binnenskamers. 

Gezien het grote aantal scheldnamen die de 
ronde deden zal het ook niet altijd koek en ei 
zijn geweest tussen de bewoners, maar 
tegenover buitenstaanders trokken de 
Kerkvelders één front. Het was hun wereld en 
daar had een ander zich niet mee te be-
moeien! 

Burenhulp was een vanzelfsprekend iets. Je 
hielp elkaar waar nodig: bij huwelijk, 
geboorte, dood, bij jubilea, werkloosheid, 
trouwfeesten, brand, ruzies, ziekten, noem 
maar op! 

Was er een baby geboren dan bracht men 
de kraamvrouw eigengebakken koekjes of 
zelfgemaakte bessensap en in de slachttijd vers 
geslacht vlees van het varken, soms een mand 
gehakt, hout of kolen en turf. 

Bij begrafenissen droegen de buren de 
overledene naar het kerkhof. Dat kostte al 
gauw een half dagloon, want voor dergelijke 
hulp moest onbetaald verlof opgenomen 
worden. 

Was de overledene hervormd, dan werd er 
- met de doodgraver voorop - een ronde over 
het Kerkveld gelopen en droeg men de kist 
naar het kerkhof. Het was een heel oud 
gebruik dat helaas langzamerhand in onbruik 
is geraakt. 

Werkloosheid was in die tijd niets minder 
dan een ramp. Zo men al steun kreeg, was die 
laag en moesten de mensen nog kariger leven 
dan ze al deden. Hulp bij het vinden van werk 
was onontbeerlijk. De Kerkvelders hielpen 
elkaar ook daarin: zodra één van hen wist 
waar werk te krijgen was, werd dat 
doorgegeven aan de werkzoekende. 

Tijdens de seizoengebonden werkloosheid 
rooiden werklozen in groepen bomen en 
zaagden ze in handzame stukken. Bij de boer 
leenden ze dan paard en wagen en brachten 
het hout naar het Kerkveld, waar bij ieder die 
het nodig had een portie voor de deur werd 
gedeponeerd. 
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Weten wat er in de wereld omging, was 

voor de Kerkvelder belangrijk. Jammer alleen 
dat een abonnement op een krant of 
weekblad zo veel kostte. Je kon hem echter 
minder duur maken door één gezamenlijk
abonnement te nemen en de prijs te delen. Zo 
werd één Haagsche Post wel door vijf of zes 
gezinnen gelezen. Kosten per week: 12 cent 
en je bleef op de hoogte van het we-
reldnieuws, al was het soms oud nieuws. 
 
Huwelijksfeesten tussen 1920 en 1930  

Voor de oorlog kende men nog geen
CAO's, snipperdagen of vakanties, zoals wij
die nu kennen. Er was geen AOW of andere 
oudedagsvoorziening. Door het sparen van 
rentezegels kon je een ouderdomspensioen
verwerven van circa f 3,- per week: een 
schamele voorziening. 

De mannen bleven werken tot ze niet meer 
konden; zomaar vrij nemen zonder speciale 
reden was er dan ook niet bij. 

Was een echtpaar 25 jaar getrouwd dan
ging de man die dag gewoon werken. `s 
Avonds kwamen broers, zusters en vrienden 
feliciteren. Ze kregen een kopje koffie met koek 
en heel misschien een drankje. Rond half tien 
werd opgestapt, want iedereen moest om tien 
uur thuis zijn. Het was de volgende morgen 
weer vroeg dag èn de olielampen waren maar 
tot circa tien uur gevuld. 

Aan een 40-jarig huwelijksfeest besteedden 
de Kerkvelders wat meer aandacht. Men ging 
met de pet rond voor een aardigheidje om met 
een geldelijke bijdrage het feestvieren 
mogelijk te maken. Was men katholiek dan 
liet men een speciale mis opdragen en werd er 
op de pastorie koffie gedronken. Bij een 50-
jarig huwelijksjubileum gebeurde dat eveneens.

Een 50-jarig huwelijksfeest was een eve-
nement op zich. Doordat men meestal laat 

trouwde en niet zo oud werd als nu, waren er 
maar weinig echtparen die hun gouden 
bruiloft konden vieren. 

Bij zo'n uniek jubileum leefde de gehele 
gemeenschap mee. Er kwamen giften in na-
tura binnen en er werd gecollecteerd voor een 
cadeau en voor het feest, dat nu grootser van 
opzet was. De diaconie of het armbestuur 
kwamen feliciteren en in de avonduren bracht 
de muziekvereniging Cornelis Galesloot, 
voorzien van petroleum of carbidlampjes, 
het echtpaar een serenade. Als dit "officiële" 
gedeelte was afgesloten, was het tijd om echt 
feest te vieren met bier en harmonicamuziek. 

Om 12 uur `s nachts werd opgebroken. 
Sommige bezoekers hadden dan nog een uur of 
twee lopen voor de boeg voor ze weer thuis 
waren en bij het eerste hanengekraai moesten 
ze weer op! 
 

Ongetrouwde jongemannen hielden een 
paar maal per jaar in juli of augustus een 
vrijgezellenfeest. Ze verzamelden zich in het 
café van Frans Peek om zich moed in te drin-
ken. Na dit "voorproefje" reden ze per kaas-
brik met een paard en onder harmonica-
muziek naar een café aan de Achtersloot, 
waar het proeven werd voortgezet. Tegen 
donker kwamen ze in vrolijke toestand weer 
op het Kerkveld terug. Om de alcohol sneller
te doen verdampen, werd een zelf-
gemaakte "pias" (clown?) in brand gestoken 
en als die tot as was vergaan, was het feest ten 
einde. 

Aan het einde van de twintiger jaren is door 
de komst van de auto en het veelvuldiger 
gebruik van de fiets dit vrijgezellenfeest in 
onbruik geraakt. De jongeren zochten in 
kleine groepen hun eigen vertier en met een 
auto was je natuurlijk snel in Utrecht, waar 
veel meer uitgaansgelegenheid was. 
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 HET PELGRIMSINSIGNE VAN CUNERA  

door Elbert Wallet 

 

I 
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De vondst van het pelgrimsinsigne 
In december 1995 is er wel een heel bij-

zonder voorwerp gevonden in Galecop: een 
pelgrimsinsigne. Daarbij was de plaats van de 
vondst ook behoorlijk vreemd: in een op-
kamer. De archeologische afdeling van de 
HKN was al enige tijd bezig met het onder-
zoek van de boerderij `Vee- en Bouwlust'. 

Onder de deskundige leiding van René van 
der Mark werd de bodem onderzocht, al had 
de werkgroep wel meer tijd kunnen
gebruiken. Dit gebeurde vooral in de tijd, dat
antikrakers zich in het huis bevonden. Na de 
branden die er gewoed hebben, heeft zich het
onderzoek ook op het interieur gericht. In het 
museum is het één en ander te zien van wat er 
gevonden is. 

Het plafond van de opkamer bestond uit
een vijftiende-eeuws tongewelf. In de kamer 
daarboven was het halverwege de vijftiende
eeuw geëgaliseerd, omdat er tussen het hoogste 
gedeelte (het midden) en de randen een
hoogteverschil zat van wel zeker dertig cen-
timeter. Om het te egaliseren en er vervolgens 
plavuizen op te leggen, had men zand 
gebruikt. 

Op een gegeven moment wilde René foto's 
nemen van het tongewelf. Dus vroeg hij of wij 
(en hijzelf hielp ook mee) het gedeelte wilden 
uitgraven. Wij groeven zonder iets te 
verwachten. Daar vond ik direct een 
vreemd stukje metaal, maar Kees Hogeveen
herkende het als een pelgrimsinsigne. 

Hieronder volgt een beschrijving van het 
insigne en de geschiedenis ervan. 
 
Vijf typen Cunerapelgrimsinsignes 

Er zijn allerlei soorten pelgrimsinsignes
gemaakt in de late middeleeuwen. Elke
bedevaartsstad had zijn eigen beschermheilige: 
voor Rome was dat Petrus met zijn twee 
sleutels, voor Santiago de Compostella was 
dat Jacobus en de schelp en Rhenen had 

Cunera. Nu zijn er ook Cunerapelgrims-
insignes en daarin zijn vijf verschillende soorten 
te onderscheiden. In 1978 werd het eerste 
Cunera-pelgrimsinsigne door speurwerk 
gevonden. Vanaf toen heeft men steeds meer 
onderzoek verricht naar pelgrimsinsignes. Zie 
de figuren 162-165. 
 

1. (afb. nr. 162) Dit type werd voor het 
eerst gevonden door een amateur-archeoloog 
met metaaldetector in Wijk bij Duurstede. 
Hierop staat de tekst geschreven: SNUTE'.' 
CUNERA. Dit is gemaakt van loodtin. Dit 
insigne heeft een hoogte van 66 mm en een 
breedte van 45 mm en weegt 21 gram. Het is 
misschien gemaakt tussen 1450 en 1500, maar 
dit is niet zeker, daar het hier om een losse 
vondst gaat. 

 
Afb.nr. 162. Cunera, gevonden in Wijk bij 
Duurstede. Opschrift: SNUTE `.' CUNERA. 
Datering 1450-1500. 



 
2. (afb. nr. 163) Afgezien van de tekst,

(SE)NTE K(UN)ERA TOT RE en de afme-
ting, verschilt het niet veel van het vorige
type. Dit insigne is alleen veel minder gaaf
dan de andere typen. Het gaat hier om een
insigne dat gevonden is op het Rokin in
Amsterdam. 

Het is het enige bekende exemplaar van 
dit type. 
 

3 .  (afb. nr. 164) Dit is het type insigne,
dat wij nu in ons museum hebben liggen (zie
de foto op pagina 61). In het Maandblad van
Oud-Utrecht staat een exemplaar dat zij al
vrij duidelijk noemen. Ik kan zeggen dat ons
exemplaar nog mooier is. 

Op het insigne staan evenals op `ons' in-
signe drie figuren in een nis, waarvan de mid-
delste Cunera zelf is. Zij is omgeven door een 
nimbus en heeft een kroon op haar hoofd. Ze
houdt haar handen gevouwen voor haar
lichaam. De dakvormige bekroning is boven 
Cunera hoger dan boven de twee andere 
figuren. 

De andere figuren stellen maagden voor.
Ze zijn ook duidelijk te herkennen als vrou-
wen. De twee dames hebben een doek om
Cunera geslagen, waarmee ze is gewurgd. Bij 
dit type is aan de rechterkant een draagoog 
bevestigd om opgehangen te kunnen
worden aan een pelgrimshoed of -jas. 

Van verschillende plaatsen waar de in-
signes gemaakt zijn, zijn leistenen gietmallen
bekend. Men mag aannemen dat de Rhenense 
Cunera-insignes ook in zulke mallen 
vervaardigd zijn. De maker had wel een groot 
vakmanschap, maar heeft toch een fout 
gemaakt bij dit type: hij heeft 'SNUTE'
geschreven in plaats van `SUNTE'. Maar de 
fout was niet zó groot, dat het insigne niet
verbreid kon worden. 

Er zijn twee exemplaren van dit type be-
kend. 

  
Afb. nr. 164. Cunera, gevonden in Kampen.
Opschrift: SUN CUNERA. Datering 1450-
1500. 
 

Het insigne dat hier besproken wordt,
komt uit grond die afgevoerd is uit de bin-
nenstad van Kampen. Er staat op SUN
CUNERA. De rechterpinakel is hier afge-
broken; op ons insigne staat deze er nog op,
zij het omgebogen. Dit is 65 mm x 35 mm en
weegt 12 gram. 

Op andere typen pelgrimsinsignes zit er
een bevestigingsoog om op een pelgrimshoed
of -jas bevestigd te worden, maar hier ont-
breekt dit geheel. Er wordt nog wel een 

Afb. nr. 163. Cunera, gevonden in Amster-
dam. Opschrift: (SE)NTE K(UN)ERA TOT
RE. Datering 1450-1500. 
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vuild is door chemicaliën en het insigne in een 
afgesloten ruimte zat in een huis dat blijvend 
bewoond is gebleven. 

  

  
Het pelgrimsinsigne van Cunera, gevonden in 
Nieuwegein. 

pinakel gemist, maar ook op ons exemplaar
zijn er geen resten te zien van een bevesti-
gingsoog. 

Er waren veertien exemplaren van dit 
type bekend, nu vijftien. 
 

4. (afb. nr. 165) Het gaat hier om een 
insigne dat gevonden is in de omgeving van 
Arnhem. Dit insigne is iets kleiner dan het
vorige type (51 mm x 31 mm). De tekst er-
onder verschilt ook iets: S.CUNERA in
plaats van SUN CUNERA. 

Er zijn vier exemplaren van dit type be-
kend. 
 

5. Er is nog een zilveren exemplaar be-
kend dat in het British Museum ligt, maar dat 
wijkt erg af van de overige typen en daarom 
bespreek ik dit hier niet. Het is daarbij nog 
enig in zijn soort. 
 

In de verschillende publicaties staat, dat
men hoopt dat er meer pelgrimsinsignes van 
Rhenen gevonden zullen worden. Aan de wens 
is voldaan door onze vondst van dit relatief 
zeer gave insigne. Dat dit insigne nog zo gaaf 
is, komt doordat de ruimte niet be 

Afb. nr. 165. Cunera, gevonden in de omge-
ving van Arnhem. Opschrift: S. CUNERA.
Datering 1450-1500. 

De legende van Sinte-Cunera 
De legende van St.-Cunera is een onderdeel 

van een grotere legende en wel van die van St.-
Ursula. De legende is als volgt: 

Ursula was een dochter van de koning van 
Brittanië. Een heidense prins wilde haar als 
vrouw hebben. Zij beloofde zijn echtgenote te 
worden op voorwaarde, dat hij zich zou 
bekeren tot het christelijk geloof. Daarnaast 
moest hij beloven, dat zij met een aantal 
maagden een pelgrimage naar Rome 
mocht meemaken. Hier stemde hij mee in, 
maar hij zou haar daarna nooit meer terug-
zien. 

Ursula ging naar Rome in 337 en één van 
haar gezellinnen was Cunera. De toenmalige 
paus heeft ze vriendelijk ontvangen. Hij was 
zeer verheugd en toonde ook zijn gastvrijheid. 
Maar het werd zó erg, dat hij maar moeilijk 
afscheid kon nemen en hen op de terugreis 
begeleidde. 

In Keulen aangekomen, werden de pelgrims 
op een schandelijke wijze vermoord 
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door de Hunnenkoning Guam. Ursula werd in 
Keulen begraven door de inwoners van de 
stad en zij stichtten een kerk ter nage-
dachtenis van Ursula. 

Slechts één van de maagden kon ontsnappen 
en dat was Cunera. Zij kwam later terecht aan 
het hof van de Friese koning Radboud te 
Rhenen. Daar werd de trouwe Cunera 
gewurgd door de jaloerse echtgenote van de 
koning. Dit deed ze samen met haar dienares. 

Cunera werd begraven in Rhenen en daar is 
heden ten dage nog een heuvel en een kerk, 
die aan deze maagd herinneren: de 
Cuneraberg en de grote Cunerakerk. Bij haar 
graf werden later wonderen verricht en 
Cunera werd al spoedig als heilige vereerd. 

Er wordt wel gezegd, dat het om Ursula 
gaat, samen met elfduizend maagden, onder 
wie Cunera. Naar alle waarschijnlijkheid is 
dit een leesfout. 

In een geschrift stond namelijk : XI M.V. (11 
Martyres Virgines = 11 martelaressen). Maar 
men was het gaan lezen als XI M(_ 11.000) 
Virgines. Bij het vinden van een Romeins 
grafveld in 1106 dacht men te maken te 
hebben met het massagraf van Ursula. 

Wat er van het hele verhaal precies waar 
is, valt niet exact te zeggen. Er zullen wel  

beschouwde laat-antieke halsdoek, bleef als 
kostbaar reliek bewaard en bevindt zich te-
genwoordig in het Catharijneconvent te 
Utrecht. Het linnen weefsel dateert waar-
schijnlijk uit de vijfde of zesde eeuw en is 
afkomstig uit Egypte. 

In de late middeleeuwen nam de pelgri-
mage naar Rhenen en naar Cunera sterk toe, 
zoals over heel de christelijke wereld lokale 
en regionale heiligen een grote rol in het 
geloofsleven gingen spelen. 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw 
en het begin van de zestiende eeuw kende de 
Cuneraverering in Rhenen haar hoogtepunt, 
tot de Reformatie daar in 1580 een einde aan 
maakte. 
 

De belangstelling voor insignes is in de 
late middeleeuwen erg groot geweest: er zijn 
notities van bewaard gebleven. Vooral de 
kerknotities vóór het jaar 1571 zijn van 
groot belang. Hierin worden verschillende 
getallen genoemd en met wat omrekenen, 
komt men tot het getal van 11.800 insignes 
voor één jaar. 

In 1546 vaardigde keizer Karel V een 
ordonnantie uit, dat de verkoop alleen met 
toestemming van de kerkmeesters mocht 
geschieden. Op overtreding stond een geld-
boete, waarvan de helft voor de kerk-
meesters was. 
 
Pelgrims 

Over de pelgrims is de laatste jaren steeds 
meer bekend geworden. In 1984 is er in 
Miinchen een uitgebreide tentoonstelling 
geweest met de titel: Wallfahrt kennt keine 
Grenzen. 

Recenter is de tentoonstelling van 3000 
jaar Jeruzalem in verschillende musea. In het 
Bijbels Museum van Amsterdam werd 
aandacht geschonken aan de situatie van de 
pelgrim. Voor insignes en pegrimsflesjes uit 
Israël is de belangstelling nog groter, omdat 
de afbeelding die op de oudste flesjes staan 
door de verwoestingen van de Arabieren in 
het huidige Israël verdwenen zijn. 

dingen waar 
zijn, maar later 
zal er onge-
twijfeld iets 
zijn bijverzon-
nen om het ro-
mantischer te 
maken. 

 

Tot de Re-
formatie trok-
ken haar stof-
felijke resten te
Rhenen veel 
pelgrims. Een
als wurgdoek
van Cunera 
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devotionalia (voorwerpen die ter herinnering
aan het bezoek werden verkocht en hen ook
zouden beschermen tegen ziekten en gevaren
onder weg) was daarbij niet te onderschatten. 
 
Cunerabedevaart 

Wanneer de bedevaarten hun aanvang
namen, is niet bekend. Cunera werd reeds in
het midden van de twaalfde eeuw vereerd,
maar de kerk was toen nog aan Sint-Petrus
gewijd. Volgens Van Iterson zou de kerk na
1400 zijn vergroot en toen vermoedelijk aan
Cunera gewijd. Men had voor de uitbouw,
maar vooral voor de toren, veel geld nodig. Dit
geld werd gedeeltelijk verkregen uit de
groeiende verkoop van Cunerapelgrims-
insignes. In de offerkist van Sinte-Cunera
zaten verschillende gouden en zilveren pen-
ningen, een ratjetoe van allerlei munt-
soorten, zodat de verantwoording dan ook
luidde: '... bedragende ter Somme mit den huts
pott van...' 123 pond, 5 schellingen en 5
penningen. 

In een aflaatbrief van 1451 wordt gezegd,
dat men honderd dagen aflaat kan verkrijgen,
wanneer men `ten dienste van deze kerk hunne
milddadigheid bewezen, tot desselfs
opbouwing, versiering, vergroting en verbe-
tering' bijgedragen heeft. 
 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw
schijnt de belangstelling voor Rhenen als
pelgrimsplaats behoorlijk toe te nemen. Er
verschijnt een boekje met de titel: Dat leven
ende die Passie ende Verheffinghe vander
heyliger maget sinte Kunera. Het reclame-
werkje dat omstreeks 1515 in Rhenen ver
kocht is, behandelt de legende van Cunera en
een aantal mirakelen die hiermee in verband
staan. Als bijzondere relikwie gold de
wurgdoek, vooral bij ziekten aan hals en keel
gebruikt. Ook het gebeente en twee hoofd-
doeken van Cunera zijn bewaard gebleven. 
 

De grote feestelijkheden ter gelegenheid
van de verering van Cunera duurden acht
dagen en wel van de avond van 11 juni tot 

De bedevaarten zijn haast altijd religieus
van aard geweest, wat ook niet verwonderlijk 
is daar het maatschappelijke en culturele 
leven geheel door de religie beheerst werd. 
De pelgrim ondernam een tocht naar een 
`heilige' plaats, waar óf relikwieën bewaard 
werden óf iets bijzonders was voorgevallen. 

De motivatie voor een bedevaart was 
tweeërlei: men zocht een plaats op voor ge-
nezing van zichzelf of voor anderen. Een
andere reden was boetedoening voor begane
zonden. Het kon gaan om een bedevaart uit
eigen beweging of vanwege een opgelegde 
straf. 

Voor vrouwen was een bedevaart een
uitgerekende kans om nu eens alleen op reis te 
kunnen gaan. Zo'n tocht was niet echt
romantisch maar juist vol gevaren: straat-
verlichting was schaars of geheel afwezig en 
het feit dat zich tussen de pelgrims ook be-
delaars, dieven, rovers, misdadigers en 
spionnen mengden, maakte het reizen niet
prettig. 
 
Bedevaartsoorden 

De plaatsen waar men naartoe ging, waren 
in eerste instantie Jeruzalem en Rome. Vanaf 
de elfde eeuw bezocht men ook de 
noordwestelijke Spaanse stad Santiago de
Compostella. In de loop van de tijd kwamen 
er steeds meer bedevaartsoorden bij, zoals 
Lourdes. Uiteindelijk zouden het wel zo'n 260 
pelgrimsplaatsen in West-Europa worden. 

Het gaat hierbij om plaatsen waar pel-
grimtekens en aanverwante artikelen zijn
gemaakt en ook teruggevonden. Nederland
komt er met Aerdenhout, Amersfoort,
Maastricht, Rhenen en IJsselmuiden (en 
wellicht Dokkum) maar bekaaid af. 

Voor de desbetreffende steden bracht dit
uiteraard een behoorlijk gewin met zich mee,
want al de duizenden bezoekers moesten ook
voedsel gebruiken en onderdak vinden. De 
plaatselijke middenstand zal ongetwijfeld
grote hoeveelheden brood, bier en wellicht 
ook wijn hebben omgezet. De handel in 
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en met 19 juni. Deze periode heette de `octaaf'.
De 12e juni was de dag van Cunera's verheffing
door de aartsbisschop Willibrord. Die dag
stond tevens in het teken van St.-Odulphus. 

Volgens de overlevering werd Cunera
gewurgd op 28 oktober van het jaar 311, 451
of 454. Het officiële jaartal is niet bekend.
Mogelijk is, dat op 12 juni de consecratie van
de kerk plaatsvond en dat daaraan de viering
van de heilige Cunera verbonden werd. 
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HANDELSVAART EN ZEEMANSLEVEN IN DE MIDDELEEUWEN 
"Loopt Jan Salie op zijn muilen,  
Jan Couragie kiest het want! " 

door Jonna Dommerholt 

Prototype van een hulk. 
 
De Hollandse IJssel lag stil en glad als een spiegel onder de grijze winterlucht. Het water 
rimpelde alleen even, wanneer een eend naar wat slobber dook. Natuurlijk lag het water niet 
echt stil, het stroomde, maar het deed het wat kalm aan die dag. Soms kunnen er wonderlijke 
gedachten in een mens opkomen. Want, al wandelend langs de oude rivier over het historisch 
grondgebied van Geyne, op weg naar het museum kwam de vraag bij me op: hoeveel water zou 
er sinds het ontstaan van de Hollandse IJssel door de bedding zijn gestroomd? Dat moeten 
miljoenen, zo niet miljarden liters zijn geweest. 
In het midden van de houten brug keek ik, gelijk een kapitein op het campagnedek van een oude 
zeevaarder, uit over de IJssel. Een kleine kajuitjacht tufte onder me voorbij en een tweede 
gedachte voegde zich bij de eerste: wat voor schepen hebben er rond Geyne en Vreeswijk 
gevaren over IJssel en Lek? Hoe zagen die eerste (handels-)schepen er uit, wat was hun 
voorgeschiedenis en vooral hoe was het leven van de bemanning op die eerste primitieve 
schepen? Een tipje van het grootzeil - om in scheepvaarttermen te blijven spreken - wordt 
hieronder voor u opgelicht. 
 
Liters water kend. Evenmin is bekend of ze gelijk de 

Ergens in de prehistorie is de Hollandse naam van rivier verdiende of als een stroom 
IJssel ontstaan. De juiste datum is niet be- pje begon, dat in de loop der eeuwen breder 
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werd en zich tot rivier vormde. We kunnen 
dus zelfs bij benadering niet uitrekenen hoe-
veel liter water er door de bedding is ge-
stroomd. Het zou, hoe dan ook, een onuit-
sprekelijk getal worden met vele, vele cijfers. 

Slaan we het boekje "Niets is bestendig, de 
geschiedenis van de rivieroverstromingen in 
Nederland" er op na, dan valt daarin te 
lezen, dat de waterafvoer van een rivier
wordt uitgedrukt in kubieke meters en niet in 
liters. En één kubieke meter is al 1000 liter!

Bij het bepalen van het aantal kubieke 
meters water dat per seconde (m3/s) een 
meetplaats passeert, wordt met een aantal
aspecten rekening gehouden. Van belang zijn de 
stroomsnelheid van de rivier, het winteren 
zomerbed en de helling waarmee ze naar zee 
daalt. Deze laatste is bij onze drie, grote
rivieren - Maas, Rijn en IJssel - gering: het zijn 
alle drie zogenaamde laaglandrivieren. 

Bij het berekenen van de gemiddelde
waterafvoer over een bepaalde periode 
wordt ook nog gekeken naar de winter- en 
zomerafvoer en of de rivier alleen door re-
genwater, door smeltwater of door beide 
wordt gevoed. 

De Rijn bijvoorbeeld, die z'n water krijgt 
door het smeltwater uit de Alpen èn door 
neerslag uit het Europees middelgebergte,
voert bij Lobith, over 50 jaar gemeten, ge-
middeld ca. 2.200 m3/s af. Dat is per minuut: 
132.000 m3; per 24 uur: 190.080.000 m3; per 
jaar: 69.379.200.000 m3 water. Wilt u het 
aantal liters weten, zet u dan achter de getallen 
nog eens drie nullen. Wilt u het voor u zelf 
aanschouwelijk maken, dan zult u 
69.379.200.000.000 literflessen - van de 
melk bijvoorbeeld - moeten uitstallen. 

Voor de Hollandse IJssel gelden veel la-
gere getallen, omdat deze rivier na de 
afdamming in 1285 een groot deel van zijn 
stroomsnelheid verloren heeft. Men gaat nu 
uit van een gemiddelde van 10 m3 per se-
conde, dat is per jaar 5.256.000 m3. Of het 
ooit een snel stromende rivier is geweest, valt
niet meer te achterhalen. 

Water: grens of uitdaging? 
Overal ter wereld, vanaf de vroegste tij-

den, heeft de mens gezocht naar middelen om 
het water te bevaren en te beheersen, zo ook in 
onze waterrijke streken. De rivieren, meren en 
binnenzeeën, waarmee ons land in de 
prehistorie zo gul bedeeld was, zijn door onze 
voorvaderen nooit als barrières ervaren, eerder 
het tegendeel. Ze zagen het water als een 
uitdaging, als nieuwe mogelijkheid om zich 
snel te verplaatsen en te gebruiken als 
verbindingsweg tussen hun nederzetting en 
nieuwe jachtgronden.Toen de boten wat groter 
werden en behalve mensen ook goederen 
konden vervoeren, zocht men het verder van 
huis om contacten te leggen met andere 
bevolkingsgroepen. Niet alleen uit 
nieuwsgierigheid maar ook voor het drijven 
van ruilhandel. 
 

De primitieve mens gebruikte alles wat 
dreef om zich over het water te verplaatsen. 
Boombast, bundels riet of hout met repen 
huid aan elkaar gebonden tot een vlot, dieren-
huiden opgeblazen of opgevuld met riet. 

Het eerste, echte vaartuig was de drijvende 
boomstam, een beetje uitgehold in het midden, 
waarin ruimte was voor grootpappa en wat 
goederen. Met zijn armen en handen duwde 
hij zich door de stroom. Een koude en 
energieverslindende bezigheid, zeker in ons 
toendra-achtige klimaat. 

Maar de mens is inventief en al snel 
maakte hij verlengstukken voor zijn armen en 
handen: de peddels en pagaaien. Zo kon hij 
met minder inspanning grotere afstanden 
afleggen. Ondanks die hulpmiddelen bleef 
zijn spierkracht beperkt en zocht hij naar 
vervanging daarvan. Gevonden werd het in de 
wind, die altijd voorhanden was. Hoe die te 
vangen en optimaal te gebruiken, was niet 
moeilijk. In het dagelijks leven waren er 
voorbeelden te over, waardoor de mens op het 
idee kwam om de kracht van de wind in zijn 
voordeel toe te passen: dierenhuiden aan de 
lijn bolstaand door de wind of takkenbossen 
voortgeblazen over het erf. 
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De toepassing van het zeil bracht een

belangrijke ommekeer in het handelsverkeer
over water te weeg. Het schip voer niet al-
leen sneller, maar er kon ook een grotere
hoeveelheid lading over langere afstanden
worden vervoerd van Dorestad naar Ierland 
bijvoorbeeld en terug. Al doende leerde de 
mens de ongekende mogelijkheden van 
transport over water kennen en gebruiken. 

Men zou kunnen zeggen dat de geschie-
denis van de zeevaart begint bij het eerste,
nog zeer primitieve, zeilschip dat zijn han-
delswaar over zee naar een ander land 
bracht. 
 
Begin van de West-Europese zeevaart 

De ontwikkeling van de scheepvaart was 
in de landen rond de Middellandse zee al 
5000 jaar voor Chr. in een vergevorderd sta-
dium. Bij ons begint de ontwikkeling eni-
germate op gang te komen aan het begin van 
de zesde eeuw, wanneer koning Clovis het
grote Frankische rijk sticht in het hart van 
West-Europa. 

Nadat rond 475 na Chr. de grote volks-
verhuizing tot stilstand is gekomen en er een 
zekere rust heerst in West-Europa, beginnen
de volkeren zich op velerlei gebied te ont-
wikkelen. De handelsvaart neemt toe. Over 
Oostzee, Noordzee en langs de Atlantische
kust zwerven de handelsschepen van Friezen, 
Franken, leren en Angelsaksen. Zij hebben een 
groot aandeel in de handelsvaart tot aan 
IJsland en Spitsbergen toe. 

De schepen uit de Lage Landen (Nederland 
en België) varen vooral over de Noordzee 
naar Brittannië, Schotland en Ierland en langs 
de Atlantische kust, waar ze Frankrijk, 
Spanje en Portugal aandoen. 
 
Verhalen en vondsten 

In de vroege middeleeuwen gingen
kerstening, zeevaarten handel hand in hand.
Bekend is het verhaal van Sint-Brandaan, een 
Ierse evangelist die zijn land tot het christelijk 
geloof bracht en - volgens overlevering -
evangelisatietochten ondernam. Hij kwam
daarbij in IJsland terecht, op de Canarische 

Eilanden en ontdekte Newfoundland (Vinland 
of Wijnland). 

In het verslag 'Navigatio Sancti-Brandan' 
staan zijn reizen opgetekend. De vraag is of ze 
waarheid zijn of mythe. Mogelijk koos men 
Sint-Brandaan als markeringspunt om lerlands 
maritieme geschiedenis een `gezicht' te geven. 

De eerste reis, richting IJsland, zou Bran-
daan ondernomen hebben in 545 in een 
curragh ,een scheepje dat nog steeds in de 
Ierse wateren gebruikt wordt. Het bestond 
uit een geraamte van wilgenhout, overspannen 
met 20 tot 30 koeienhuiden, toentertijd door 
boter en teer waterdicht gehouden. Het bood 
plaats aan ca. 20 man. 

Sint-Brandaan ging met een dergelijk 
schip, voorzien van één mast getuigd met 
vierkant zeil, proviand voor 40 dagen en 
voldoende boter om de huiden waterdicht te 
houden op verkenningstocht over de At-
lantische Oceaan. 

De tweede reis, waarop hij Newfoundland 
ontdekte (?), maakte Brandaan in 551 in een 
houten schip met een 60-koppige bemanning.

Uit de reizen van deze heilige en ontdek-
kingsreiziger valt dus op te maken, dat de Ieren 
in de zesde eeuw al over houten schepen 
beschikten die Engeland en de Noordzee-
kusten, vooral Gallië (Frankrijk), aandeden. 
 

Aan de hand van archeologische vondsten 
komen we te weten hoe de schepen van de 
eerste zeevaarders er uitzagen. Bouw-
tekeningen - mochten ze ooit bestaan hebben 
- zijn niet bewaard gebleven. Volgens de 
methode `kijken, luisteren en vragen' werd de 
techniek van het bouwen van vader op zoon 
doorgegeven, ondersteund wellicht door een 
schets getrokken in het zand of gekrast op een 
stuk steen. 

Tot de oudste scheepsvondsten behoort 
het Nydamschip' opgegraven in een Deens 
moeras in 1863. Het is een zogenaamd 
Baltisch vaartuig (Oostzeelanden) , daterend 
uit ca. 300 na Chr. Het is ongeveer 26 meter 
lang en uitgerust met 28 riemen. Het is een 
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`klinkerboot', waarvan de romp overnaads
is van bouw: dat wil zeggen dat de planken
dakpansgewijs over elkaar heen zijn gelegd.
Verder droeg de boot geen zeil en was het niet
zeewaardig; men denkt dat het bestemd was
voor de binnenwateren. 

Een andere, zeer oude vondst is het schip
van Sutton-1-1002, opgegraven in Suffolk (En-
geland). Het is een open schip, ongeveer 30
meter lang, vier meter breed en gedateerd
omstreeks 600 A.D. Het schip heeft een
platte romp, geen kiel en mast en werd voort-
geroeid door 38 roeiers die vrij dicht op el-
kaar zaten. Dit schip behoorde niet tot het
gebruikelijk type van de Angelsaksische
schepen uit die dagen, wellicht was ook dit
schip bestemd voor de riviervaart. 

Geschreven bronnen uit de zevende en
achtste eeuw bevestigen, dat de Angelsaksi-
sche schepen die handel dreven met Gallië in
de vijfde eeuw al getuigd waren met zeilen. 

In Nederland werd in 1930 in een - sinds
866 - opgedroogde zijarm van de Rijn het
wrak van een schip gevonden, dat dateert van
omstreeks 800 A.D.3 Het kielloze schip is 17
meter lang en 3,60 meter breed en is zowel
in de lengte als in de breedte sterk gebogen.
Het vaartuig maakt in zijn geheel een `ronde'
indruk en lijkt op het schip dat staat
afgebeeld op de munt van Dorestad. Beide
schepen kunnen tot de voorloper van de hulk
beschouwd worden. 
 

Voor de wetenschap is het natuurlijk ideaal
als er een oud schip of onderdelen daarvan
worden gevonden. Aan de hand van een 

paar spanten, planken en nagels reconstrueren 
de onderzoekers een compleet schip; de 
computer is daarbij een onmisbaar hulpmiddel 
geworden. 

Schilderijen, tekeningen, glas in lood-ra-
men, wandkleden (tapijt van Bayeux, 11e 
eeuw), beeldhouwwerken, verhalen en ge-
dichten kunnen nog meer aanwijzingen geven. 
Daaruit valt echter niet altijd op te maken 
wat de naam was van het type schip, welke 
materialen werden toegepast en waarom, 
wat de afmetingen en verhoudingen waren, 
hoe de handelswaar werd opgeslagen, hoeveel 
koppen de bemanning telde en hoe ze leefden 
aan boord. 
 
Wetten en regels 

Naarmate de zeevaarten de handel over 
het water toenamen, moesten er maatregelen 
genomen worden om die zeehandel en alles 
wat daar uit voortvloeide in goede banen te 
leiden. Stadsbesturen maakten verordeningen 
en stelden zegels en leges in. Er kwamen 
douanebepalingen, tol- en belastingheffingen, 
ladinglijsten, verkoopakten en 
verbeurdverklaringen van schepen en goe-
deren, namen van eigenaren van schepen en 
hun bemanning. 
 

De wetten voor de zeevaart (Overeenkomst 
van Barcelona; de Rollen van Oléron) waren 
voor een deel gebaseerd op regels en wetten 
uit de oudheid. Zo kwam er bijvoorbeeld de 
verplichting voor de schepen om met een boei 
de plaats van het anker aan te geven, om te 
voorkomen dat touwen verward raakten. Een 
stuurman, ook wel loods genoemd, die door 
onvoorzichtigheid of onkunde een schip 
verspeelde, moest een schadevergoeding 
betalen, zo niet dan kreeg hij de doodstraf. 

De volgende wet is van groot democratisch 
gehalte: De kapitein diende zijn bemanning te 
vragen of het weer goed genoeg was om uit te 
varen: "Heren, wat denkt u van deze wind?" 
Als het scheepsvolk vond dat de wind niet 
deugde, werd er niet uitgevaren! 

 Schip van Utrecht. 

69



 
Een andere, heel belangrijke, wet die he-

den ten dage nog geldt, was de verplichting
om bij `schip in nood' elkaar hulp en bijstand 
te verlenen. Oorlogvoerenden uitgezonderd, 
mag ik veronderstellen. 

Al deze officiële bronnen geven weer
meer inzicht in onze vroegmiddeleeuwse
scheepvaart. 
 
Schipper, stuurman, scheepsgezel 

In de vroegmiddeleeuwse scheepvaart
waren de rangen en standen op de schepen 
nog niet zo strak vastgelegd. Volgens de 
Rollen van Oléron diende er een schipper, een 
stuurman en tenminste één matroos aan boord 
te zijn; meestal waren er van die laatste wat 
meer. Vaak waren ze ook familie van elkaar: 
broers, zoons, neven, of buren en bekenden. 
Dit maakte dat er over het algemeen een 
soepeler gezagsverhouding bestond dan
tegenwoordig het geval is. Zij hadden een
zekere medezeggenschap gezien het 
gezamenlijk gedragen risico in vaart en 
handel. 

Door het groter worden van de schepen en 
de noodzaak meer bemanning te werven,
werden de familiale verhoudingen verbroken. 
Het aannemen van vreemde varensgasten 
die - niet onderworpen aan het familiebelang -
looneisen en arbeidsvoorwaarden stelden, 
maakte dat er zich een gezagsstructuur 
begon af te tekenen. Op de Hanzedag van 
1418 komen de patroons en schippers tot het 
besluit strenger op te treden en paal en perk 
te stellen aan wangedrag van 
bemanningsleden door het invoeren van lijf-
straffen, brandmerking en gevangenisstraf. 
 
Schipper en stuurman 

De schipper, tegenwoordig zouden we 
kapitein of gezagvoerder zeggen, moest een
ervaren zeeman zijn. Naast kennis van schip 
en navigatie diende hij bij de bemanning de 
orde en tucht te handhaven en de lading
ongeschonden af te leveren op de plaats van 
bestemming. 

Hij stond in dienst van de reder, maar 
veel regelde hij zelf. Onder andere het aan 

of afmonsteren van de bemanning, het uit-
betalen van hun gage, de proviandering, het 
afsluiten van bevrachtingcontracten, het 
stouwen van de lading en uiteindelijk het 
moment van vertrek. 
 

Heren, wat denkt u van deze wind?" Sloeg de 
schipper het advies van zijn bemanning in de 
wind en voer hij toch uit, dan moest hij bij 
schipbreuk eigenaar en bemanning naar 
evenredigheid schadeloos stellen. 

Bij averij moest de schipper met ondersteu-
ning van een aantal bemanningsleden zijn on-
schuld bewijzen. Was het noodzakelijk om bij 
zwaar weer goederen over boord te zetten, dan 
diende de schipper eerst de reder te raadplegen 
of de eventueel aanwezige koopman. 

Was dat niet mogelijk, dan werden er drie 
bemanningsleden uitgekozen, die met de 
hand op de bijbel, de noodzaak van de han-
deling onderkenden en aan de wal hun eed 
nog eens dienden te herhalen. 

De stuurman stond onder de schipper en 
trad zonodig als zijn plaatsvervanger op. 
Echter nooit als de schipper aan boord was, 
ook al lag deze, tot niets in staat, stomdronken 
in zijn kajuit. De stuurman was als eerste 
verantwoordelijk voor de navigatie. Hij 
diende op de hoogte te zijn van het koers 
uitzetten op zon, maan en sterren, op de 
waterstromingen en de getijden. Hij moest 
weten waar de zandbanken lagen en de diep-
ten en ondiepten van de vaargeulen kennen. 
Na de ingebruikname van het kompas - in de 
12e eeuw - moest hij ook hiermee overweg 
kunnen. 
 
Scheepsvolk met specialismen 

Toen de schepen groter werden en er 
`vreemd' volk aangemonsterd moest worden, 
kwam er ook een duidelijke afbakening van 
taken op gang. Op kleine schepen voerden de 
matrozen nog zelf de reparaties uit aan romp, 
dek, tuigage en zeilen, breeuwden ze kieren en 
naden dicht en stonden ze dagelijks aan de 
pompen om het water uit het schip te houden, 
want helemaal waterdicht was een houten 
schip nooit. 
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Het dagelijks onderhoud aan de grotere 

schepen vergde steeds meer tijd en de beman-
ningsleden kregen daardoor speciale verant-
woordelijkheden opgelegd. Daaruit kwamen op 
de duur de scheepsspcialismen voort, die 
uitmondden in het aanmonsteren van vak-
lieden. Elk schip met een redelijke tonnage 
beschikte dan ook, naast de schipper, de stuur-
man en de matrozen, over een bootsman, een 
timmerman, een breeuwer, een kuiper, een kok, 
een bakker en soms over een klerk. 

De bootsman was verantwoordelijk voor 
het wel en wee van het scheepsvolk. Hij 
bracht de boodschappen en commando's van de 
kapitein over, was pleitbezorger voor de 
bemanning bij de kapitein en zorgde voor de 
uitvoering van de straffen. Tevens droeg hij de 
eerste verantwoordelijkheid voor de 
scheepsuitrusting, zoals zeilen, tuigage en 
ankers. Hij werd in beginsel gekozen uit de 
oudste en meest ervaren matrozen, maar door 
de tijd werd het beroep van bootsman een 
echt specialisme, zoals dat heden ten dage 
nog is. 

De breeuwer had tot taak het schip wa-
terdicht te houden. Daartoe breeuwde hij de 
kieren en naden dicht met een mengsel van 
teer en runderhaar en smeerde - als het schip 
op het droge kon liggen - het onderwaterdeel 
in met harpuis, een mengsel van zwavel, 
lijnolie en hars, een afweermiddel tegen 
scheepsworm. Op zee was het pompen zijn 
dagelijkse zorg. De pomp stond in de kuil 
van het schip en bestond uit een eenvoudige 
houten buis met een houten zuiger met leren 
kleppen en bediend door een zwengel. 

De kuiper zorgde voor de aankoop van de 
vaten en tonnen, was belast met het on-
derhoud en had het toezicht op het gebruik. 
Vooral voor de drinkwatervoorziening was dit 
van groot belang. 

De timmerman pleegde onderhoud aan alle 
houten onderdelen van het schip dat niet in het 
dok gedaan hoefde of kon worden. Bij averij 
door hoge zeeën of door het op de rotsen 
lopen van het schip had hij, naast gezond 
verstand, een flinke dosis kennis nodig om 
het schip weer zeewaardig te ma 

ken. Hij moest van vele markten thuis zijn: 
indien nodig was hij smid, leerbewerker, in-
strument- en gereedschapmaker. Een goede 
timmerman zorgde ervoor dat hij over een 
ruime voorraad kant-en-klare onderdelen 
beschikte naast reserve planken, gereed-
schap, etc. 

In de 15e eeuw hadden de grotere zee-
schepen die over de Atlantische Oceaan voeren 
een kok en een bakker aan boord. In de vroege 
middeleeuwen had men meestal alleen een 
bakker aan boord die ook voor het eten 
zorgde óf de bemanning kookte om beurten.

Het werd gedaan op een zogenaamde 
vlamkast die in het midden van de kuil stond, 
soms op een stenen vloer om de mogelijkheid 
tot brand te beperken. De kast bestond uit een 
ijzeren bak, die met hout was gevuld en 
waarop een open vuur werd aangelegd. Het 
was de enige plaats op het schip, waar vuur 
gemaakt mocht worden. In het begin kreeg het 
de naam van vuurhuis of vuurplaat, doch in de 
loop der tijden veranderde de naam in 
kombuis. 

De klerk voer vanaf de 15e eeuw mee op 
de grote handelsschepen. Hij vertegenwoor-
digde op het schip eigenlijk de koopman. Hij 
hield de boekhouding bij, inde kwitanties of 
schreef ze uit, maakte rekeningen op of 
betaalde ze en hield toezicht op de verzeke-
ringen. Sommige klerken hielden een reis-
journaal bij, dat ze met tekeningen verluch-
tigden. Enkele van die dagboeken zijn be-
waard gebleven en leveren nu een schat aan 
informatie op over het leven aan boord, ge-
bruiken in den vreemde en over de flora en 
fauna in de bezochte streken. 

Op pelgrimschepen, die in de 15e eeuw in 
toenemende mate naar het Heilige Land 
voeren, waren hofmeesters aan boord, die 
speciaal belast waren met de zorg voor de 
passagiers en het inkopen en verstrekken van 
eten en drinken aan hen. 
 
Scheepsgezel 

De schipper, verantwoordelijk voor de 
aanmonstering van de bemanning, recru- 
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teerde deze uit de lagere sociale klassen van 
de havensteden of uit de boerenarbeiders uit
de omgeving, die voor meer loon het onge-
wisse, avontuurlijke leven zochten. 

Afhankelijk van het tonnage van het 
schip, het type en de bestemming, werd het
aantal scheepsgezellen (matrozen) bepaald.
Gewoonlijk was het voor een koopvaarder die 
een verre reis ondernam 1 man op 15 ton. In 
de Franse havenplaatsen rekende men in de 
15e eeuw op 1 man per 5 ton. 

De taken van de matrozen waren veel-
omvattend. Onder supervisie van de bootsman 
waren zij belast met onderhoud, reparatie en 
bijstellen van het houtwerk, de tuigage, de 
zeilen en de takels en het bedienen van de 
pomp(en). Veel van deze werkzaamheden 
werden uitgevoerd tijdens het wachtlopen 
gedurende de 24 uren van de dag en de nacht.

Op het einde van de middeleeuwen werkte 
men al met twee wachtbeurten, die vier uur 
duurden. In zeemanstermen heette dat `vier 
uur op, vier uur af'. De schipper en de 
stuurman hielden hier nauwlettend toezicht
op, want aan de waakzaamheid van de 
wacht hing het af of het schip geen averij
opliep, er geen brand uitbrak, het roer recht
gehouden werd, de koers aangepast, de zeilen 
bijgesteld en het schip niet gekaapt werd of op 
de klippen liep. Om die beide laatste
mogelijkheden te voorkomen zat er een
wachtsman in de hoogste top van de mast,
waar op de grotere schepen een platvorm was 
gemaakt, het kraaiennest. De wachter in het 
kraaiennest hield ook de kustlijn in het oog; 
zag hij bergen of bomen aan de horizon of 
zag hij aan de vogels dat de kust genaderd 
werd dan riep hij vanaf zijn hoge plek: "Land 
in zicht!!!" 

Ervaren matrozen werden aangesteld als
roerganger; een stuurrad was in de middel-
eeuwen nog niet bekend en de besturing ging
door middel van een grote helmstok die aan 
het roer vastzat en door een opening in het 
achterschip naar buiten stak. Bij zwaar weer
met hoge golven die het schip als het ware 
voortduwden, moesten verscheidene matro 

zen er aan te pas komen om de helmstok met 
takels en touwen in bedwang te houden. Zou 
de helmstok van richting veranderen dan 
raakte het schip uit koers en ging het 
oploeven (op de wind varen) met alle 
gevolgen voor zeilen, mast en tuigage en 
soms voor het gehele schip. 

Viel een wachtman in slaap of was hij 
nalatig in zijn taakuitvoering dan kon hij 
zwaar gestraft worden. Stok- of zweepslagen, 
opsluiting in het cachot, een donker en 
stinkend hokje onder in het ruim van het 
schip of kielhalen4 werden regelmatig uitge-
voerd. De schipper was verplicht alle uitge-
voerde straffen op te tekenen in zijn scheeps-
journaal. Overleed de matroos aan de ge-
volgen van de straf, dan kon dat de schipper 
bij thuiskomst op een boete komen te staan.

Er gingen op de zeereizen nogal wat mensen 
dood. Ze overleden door ziekten, de gevolgen 
van een ongeluk, slechte hygiëne of te 
eenzijdig voedsel. Vooral scheurbuik` was een 
van de belangrijkste doodsoorzaken op de 
langere reizen. 

Het begrafenisritueel was kort, krachtig en 
snel. Een dode moest zo vlug mogelijk zijn 
`eerlijk zeemansgraf ' vinden. Voor de 
bijgelovige zeelieden betekende een dode 
langer dan een dag aan boord houden, on-
geluk voor het schip. De overledene werd in 
zeildoek genaaid met een paar zware stenen 
aan zijn voeten om hem sneller te laten zin-
ken. Alle hens waren aan dek om de dode de 
laatste eer te bewijzen. Het lichaam werd op 
een plank gelegd en driemaal rond de grote 
mast gedragen ten afscheid. De schipper las 
het Onze Vader, de plank met het lichaam 
erop werd op de reling gezet en onder de 
woorden: "Een, twee, drie, in Godsnaam", 
hield men de plank schuin en gleed het 
lichaam in zee. 

De eigendommen van de overledene, zo-
als kleding en schoeisel, werden vaak onder de 
bemanning verdeeld. De meer persoonlijke 
zaken als een bijbel, een ring, een 
medaillon werden door de kapitein bewaard 
en bij thuiskomst aan de familie teruggegeven. 
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Eet, drink en wees vrolijk 

Het voedsel in de middeleeuwen was in de 
wintermaanden zeer beperkt. Vers fruit of 
groenten, zoals wij dat kennen, was er niet. 
Men gebruikte zout om het voedsel te 
conserveren (pekelen) en om de slechte 
smaak van het beginnende bederf weg te 
werken. De mensen leefden van gezouten 
rund- of varkensvlees, vis, vooral verse of 
gezoute haring, wortelen, rapen en kool-
soorten. Verder stond er brood, brijpap of 
pannenkoeken op het dagelijks menu ge-
maakt van gierst, boekweit en verschillende 
andere graansoorten. Aardappelen en rijst 
kende men toen nog niet. 

Wat de `landrotten' aten in de winter, aten 
de matrozen het hele jaar door op zee. Vrijwel 
alle voedsel was gepekeld, behalve de hammen 
en de kaas. Door het meel, waarvan brood 
gebakken werd, was zout gemengd om ratten 
en wormen op een afstand te houden. Het 
vlees lag onder dikke lagen zout in speciale 
tonnen, evenals de vis. Alleen uien en 
knoflook behielden hun eigen smaak en 
werden met bonen of erwten opgediend. 
Zoveel als mogelijk was, werd het eenzijdige 
voedsel aangevuld met verse vis. 

Op de lange reizen ontstond er al snel een 
tekort aan vitamine C, waardoor de 
scheurbuik toesloeg. Soms overleden er in een 
maand tijd 10 man aan de scheurbuik. In de 
late middeleeuwen, toen de citrusvruchten 
vanuit Spanje en Portugal in het Noorden hun 
intree hadden gedaan, gingen er vrachten 
citroenen en sinaasappels mee aan boord. 

Het vele gebruik van zout maakte veel 
drinken noodzakelijk en dat was nu juist een 
groot probleem. Het water bedierf snel in de 
houten vaten en het opvangen van regenwater 
in zeilen was de enige manier om aan vers 
drinkwater te komen, indien het regende 
tenminste. De zeelui dronken dan ook voor-
namelijk (licht) bier. 

In de zestiende eeuw brachten de officieren 
vaak hun eigen bedienden mee, die ook voor 
hen kookten. De officieren betaalden hun gage 
uit eigen zak; daardoor kwamen 

de bedienden niet op de monsterrol te staan. 
Dat kon problemen geven met de overige 
bemanningsleden, want wie moest wie ge-
hoorzamen? 
 
Zeemansleven 

De hygiëne aan boord was ronduit slecht te 
noemen. De matrozen moesten zich met 
zeewater wassen en deden dat dus zelden, 
omdat er altijd een zoutlaagje op de huid 
achterbleef, dat op den duur begon te jeuken. 
Kleding wassen gebeurde mondjesmaat, de 
dekens werden een enkele keer gelucht en 
alleen dan als de lucht benedendeks 
ondraaglijk werd. Het liefst sliep men dan 
ook aan dek en spande men een zeil voor 
enige beschutting. Tot in de 15e eeuw had de 
bemanning niet een echt verblijf of zelfs maar 
een slaapplaats voor zichzelf. Ze sliepen op 
de ballast onder een deken of gewoon op de 
houten vloer, die ook niet al te zindelijk was. 

Het was in de middeleeuwen al bekend dat 
ziekten veroorzaakt konden worden door 
viezigheid en slechte lichaamsverzorging, toch 
hield men daar in het dagelijks leven weinig 
rekening mee. Toiletten of iets wat daarvoor 
kon doorgaan, waren aan boord zelden 
aanwezig. Een enkele kraak had boven de 
achtersteven een klein 'huuske'. Als ballast 
verkoos men zand boven stenen, omdat het 
zand het afvalwater en de faecaliën opnam en 
weggespoeld kon worden. Lag het schip aan 
wal of in dok, dan werd - zo nu en dan - het 
vuile zand verwijderd en schoon zand als 
ballast weer ingeladen. 
 
Scheepstypen 

De middeleeuwse schepen zijn in drie 
hoofdtypen onder te verdelen: de gallea of 
galei, het schip dat werd voortgeroeid; de 
navis, het zeilschip, waarvan de hulk het 
meest bekende werd, en de lignum cohoper-
tum, wat vaartuig met één dek betekent. Dit 
laatste schip werd alleen in de landen rond de 
Middellandse Zee gebruikt en zal hier verder 
niet aan de orde komen. 
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bruiken om de zware riem door het water te 
halen. Het aantal masten verminderde even-
eens. Afhankelijk van hun lengte hadden de 
galeien er één tot drie. Na ca. 1550 kregen 
alle galeien twee masten: een bezaan- en een 
fokkemast. 

De oorlogsgaleien hadden voor aan de 
boeg een ram om het vijandelijk schip mid-
scheeps, onder de waterlijn, te raken waar-
door het zonk. Toen het buskruit zijn intrede 
had gedaan en geweren en kanonnen ge-
meengoed werden, kwam er op het midden 
van het schip, in verband met het evenwicht, 
één kanon te staan. Het stond op een draai-
baar onderstel om een groter schietbereik te 
hebben. 

De ruimte in de gesloten romp was on-
derverdeeld in kamers, die ieder hun eigen 
bestemming hadden. Er was onder andere een 
ziekenboeg, een kamer voor touw en 
tuigage, voor de zeilen, voor de wijnvaten 
(de taveerne), voor wapens, voor proviand en 
voor de spullen van de officieren en de 
eventueel aanwezige mariniers. Deze laatsten 
zaten op kleine bankjes tussen de roeiers en 
moesten over hen heen stappen, wilden ze 
van voor naar achter lopen. De vloer onder de 
roeiers was enigszins bol, zodat het bin-
nenkomende water onmiddellijk weer afge-
voerd werd. 
 

De roeiers op de West-Europese galeien 
waren: `bandieten, schavuiten, leeglopers,
oproerkraaiers' en enkele vrijwilligers, voor 
wie de grond te heet onder de voeten was 
geworden. 

De eerste gegevens hierover zijn terug te 
vinden in een decreet van 22 januari 1443 
van de Franse koning Karel VII, waarin hij 
aan zijn financier, koopman Jacques Coeur, 
het recht verleent veroordeelden naar de 
galeien te zenden. De galeien beschikten 
door de strafmaatregel in het vervolg over 
voldoende, goedkope arbeidskrachten, 
waardoor het ronselen van roeiers verminderd 
kon worden en er ook minder soldij of 
handgeld betaald behoefde te worden. Daar-
door bleef er een aanzienlijk bedrag in 

De galei 
Uit de geschiedenislessen op school, uit 

boeken en van de film kennen we de galeien. 
De verhalen logen er niet om: de schepen
werden voortgeroeid door slaven die met drie 
of vijf man vastgeketend zaten op smalle 
bankjes. Wrede opzichters liepen met een 
zweep in de hand tussen de haveloze roeiers
door en deelden slagen uit aan ieder die niet 
hard genoeg roeide naar mijnheers zin. Span-
nend hoor, maar wat een leven! 

De galeien waren slanke schepen met een 
dichte romp en over het algemeen voorbe-
stemd voor de `kleine' oorlog. Voor de han-
delsvaart waren ze niet zo geschikt, omdat
ze door de veelkoppige bemanning te veel
proviand moesten meenemen, zodat er weinig 
ruimte overbleef voor handelswaar. Buiten 
oorlogstijd vervoerden ze passagiers over korte
afstanden. 

Het hele roeisysteem' was gebouwd boven 
de dichte romp. Ze droegen ook zeil, doch 
dat werd pas ingezet als de wind te sterk was 
om er tegenin te roeien. 
 

De meesten onder u zullen gedacht hebben 
dat de galeien, ver voor onze jaartelling alleen 
in het Middellandse Zee-gebied voeren. Niets
is minder waar. Zeker vanaf de 8e eeuw tot 
laat in de 18e eeuw doorkliefden met zeil 
getuigde galeischepen ook de WestEuropese
wateren, vooral rond Scandinavië, waar ze
ingezet werden in de zeeslagen tussen de 
Denen, de Zweden en de Russen, die elkaar 
bijna twee eeuwen lang met grote regelmaat
bevochten (ca. 1600 - 1800). 

De vroege, West-Europese galei was, net
zoals zijn neefje uit de Middellandse zee, een 
slank schip, gemiddeld acht keer zo lang als
breed. De roeiers zaten, tot in het midden van 
de zestiende eeuw, met z'n drieën naast elkaar 
op een bankje en hanteerden elk één riem. 
Tussen elke riem was een ruimte van 25 cm. 
Na die tijd werden er verbeteringen
aangebracht en kregen drie mannen de be-
schikking over één zware riem. De man aan 
het handvat gaf de slag aan, de andere twee 
hoefden alleen maar hun spierkracht te ge 
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‘s lands kas. Alleen een financier kan een der-
gelijk idee bedenken om de eeuwige geld-
zorgen het hoofd te bieden! 

Advocaten, rechters en de geestelijkheid
waren eerst tegen deze wijze van straffen, 
maar al gauw werd ze algemeen toegepast. 
 

Het leven van de roeiers was hard. Ze 
waren het `schuim der natie' en dus hadden ze 
alleen met tucht en strenge discipline kans op 
verbetering van hun leven! Was dat niet 
tijdens hun aards bestaan, dan misschien
daarna! 

Lijfstraffen met zweep of roede kwamen
veelvuldig voor. Het voedsel was eenzijdig en 
karig: het bestond uit scheepsbeschuit, water en 
- als er niet gevochten werd - bonensoep. 
Voor de officiersmaaltijden waren er levende 
kippen en schapen voorhanden, ondergebracht 
in hokken op het dek. In verband met 
brandgevaar werd er alleen gekookt, als het 
schip stil lag of rustig varen kon. 

Hygiëne was een vrijwel onbekend begrip. 
Hoe vastgeketende mannen hun behoeften 
deden, laat zich niet moeilijk raden.
Epidemieën kwamen dan ook regelmatig
voor. Voor de officieren was er, vlak bij de 
kapiteinshut, het poepkamertje waarin ook 
het scheepsbeschuit lag opgeslagen. De stank 
op het schip moet niet te harden zijn geweest,
hoewel de dekken regelmatig met zeewater 
werden gewassen. 

De roeiers, die zelden van hun plaats 
kwamen, beschikten over een jas en een deken, 
die onder hun zitplaats lagen naast hun
rantsoen scheepsbeschuit en vaten met water. 
Door de slechte hygiëne was er aan luizen en 
vlooien geen gebrek. Aangezien alle
werkzaamheden op een schip volgens voor-
schrift en op commando werden uitgevoerd,
dienden de beestjes ook volgens voorschrift en 
op commando verwijderd te worden. Het was 
de taak van de bootsman om daarvoor te 
zorgen. Hij blies de commando's op zijn 
bootsmansfluitje: 

1. Hemden uittrekken. 
2. Hemden buitenboord houden. 
3. Luizen en vlooien er uit schudden. 

Veel succes had handeling nummer drie 
echter niet. De meeste pietjes lapten de voor-
schriften aan hun laars en weigerden te ge-
hoorzamen; de relatie met de bemanning was te 
hecht of het water te nat. 

`s Winters maakten men weinig gebruik 
van de galeien vanwege de vele stormen en de 
vrieskou. De roeiers werden dan, afhankelijk 
van hun straf en maatschappelijke positie, op 
erewoord (met meldingsplicht) naar huis 
gezonden, vrijgelaten of opgesloten in kerkers 
tot het voorjaar aanbrak en ze weer `aan de 
slag mochten'. 

Een Nederlandse galei `De Fles' is afge-
beeld op een gravure uit 1603 van Johan 
Rem, verbeeldende de zeeslag bij Sluis 
(1340) tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen 
Frankrijk en Engeland. Te zien in het 
Scheepvaartmusem in Amsterdam. 
 
Het Vikingschip 

`Heer, verlos ons van de woede der Noor-
mannen!' 

Ruim twee eeuwen lang (ca. 850 - 1050 na 
Chr.) klonk dit gebed langs de West-Europese 
kusten, toen de Noormannen met hun met 
vierkant zeil getuigde schepen en hoog 
oprijzende boeg baaien en rivieren opvoeren 
tot diep in het binnenland. De bevolking wist 
welk lot hen wachtte: plundering, moord, 
verwoesting van steden, dorpen en kloosters. 
Soms handel, met daar bovenop een flinke 
som geld om plundering en erger af te kopen. 

De Noormannen kwamen uit Scandinavië 
en roofden en plunderden om eer en roem te 
vergaren. Ze noemden zichzelf Vikingen. Wat 
zoon (mg) van de fjord (vik), of zoon van de 
strijd (vig) kan betekenen. Welke uitleg ook de 
juiste is, de zonen voldeden aan beide. Ze 
kwamen uit het land van de fjorden en de 
strijd was hun het liefst. 

De Vikingen waren krijgshaftig, eerzuchtig 
en geloofden nog in het Walhalla. Ze werden 
daar alleen toegelaten, als ze in hun aardse leven 
moedig in de strijd waren geweest en eer, roem 
en fortuin hadden vergaard. Dat laatste ging 
moeilijk. De streken waar zij 
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woonden waren ruig en woest met hoge ber-
gen, uitgestrekte bossen en diepe zeeinhammen. 
Het land kon niet voldoende productief
gemaakt worden. Ondanks dat nam de be-
volking toe en voor vele - eerzuchtige en naar 
avontuur verlangende - jonge mannen was er 
geen plaats en weinig uitdaging meer. 

De bossen en bergen bemoeilijkten het
transport over land. Het snelle vervoer over 
water had dan ook de voorkeur en de Noor-
mannen waren al in de vroege middeleeuwen 
zeer bedreven in het bouwen van schepen. 
Vondsten wijzen uit dat bij elke nieuwe
generatie de bouw en de werkmethoden ver-
beterden. 

Hun honger naar avontuur, naar roem en 
rijkdom, gepaard gaande met hun kennis van 
de scheepsbouw, deed hun blik richten naar de 
zee en verre horizonten, waarachter landen
lagen, waarmee zij handel konden drijven
en/of die veroveren, beroven en verwoesten. 

Aan Dorestad (Wijk bij Duurstede), dat ze 
bereikten via de Zuiderzee en Vecht, brachten
ze regelmatig een `bezoek': elk jaar van 834 -
837 en van 845 - 849. In 863 voor het laatst,
het was de genadeslag voor Dorestad. Tot nu 
toe zijn er geen aanwijzingen gevonden, dat de 
nederzetting Friesenwijck (Vreeswijk) onder 
handen is genomen. Jutphaas is wel door hen
`bezocht'. Hoe erg ze huisgehouden hebben, is 
niet bekend. Wel weten we dat ze de eerste 
houten kerk hebben platgebrand,
waarschijnlijk uit woede, omdat ze er niets
van grote waarde vonden. 

De Vikingen waren verknocht aan hun 
schepen en gaven ze namen als Raaf van de 
Wind, of Slang van de Zee. Koningen en 
hoofdmannen werden tezamen met hun schip 
begraven. Deze schepen, de drakenschepen, 
werden voor hen persoonlijk gemaakt. Ze 
waren langer dan gebruikelijk, hadden ca. 
100 roeiers en waren met prachtig 
houtsnijwerk versierd. Door onderzoek van de 
grafheuvels is men veel te weten gekomen 
over hun begrafenisrituelen, ge-
bruiksvoorwerpen en de bouw van de schepen.

Deze moesten snel zijn en hecht, opdat ze 
op zee zware stormen konden doorstaan. De 
vaartuigen hadden weinig diepgang en waren 
ca. 30 meter lang en 6 meter breed over het 
middendeel van de romp, die eindigde in 
scherpe voor- en achtersteven. De planken 
waren overnaads aan elkaar geklonken met 
nagels. De openingen tussen de overlappende 
planken werden gedicht met breeuwsel (pek 
gemengd met runderhaar), waardoor een 
waterdichte romp ontstond. 

Het schip voer zeil, maar kon ook worden 
voortgeroeid door een enkele rij roeiers aan 
weerszijden van het schip. Door de geringe 
diepgang en met gebruikmaking van de riemen 
kon het Vikingschip diep doordringen in de 
Europese binnenwateren. 

Het zeil, dat stevig moest zijn om de 
harde winden te trotseren, werd door Vi-
kingvrouwen geweven en versierd met (hei-
dense) symbolen. 

Gestuurd werd met een lange riem die 
bevestigd was aan de stuurboordzijde van het 
achterschip. Het blad zat aan een helmstok 
van een meter lang en daardoor bleef het roer, 
ook bij ruwe zee, goed hanteerbaar. Als 
borstwering diende een rij ronde schilden, 
waarachter de roeiers zich konden ver-
schansen. De schepen beschikten over 32 
riemen en konden ca. 70 man herbergen. 
 

De zonen van de fjorden moesten wel 
over een ijzeren conditie beschikken, want de 
schepen waren geheel open. Alleen op de 
voorplecht werd, bij langere tochten, een 

Zijaanzicht vinkingschip, ca. 900. 
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afdak gemaakt dat wat beschutting bood. De 
Vikingen sliepen in leren slaapzakken met 
hun wapens altijd binnen handbereik. Het
voedsel bestond hoofdzakelijk uit een soort
beschuit, kaas en licht bier. Bronzen kook-
potten bevonden zich aan boord, maar daar
werd met het oog op brandgevaar weinig
gebruik van gemaakt. 

De navigatie stond - ook voor de Vikingen 
- nog in de kinderschoenen. Doch ze kenden 
hun schepen en hun reacties op de winden. 
Ze koersten op zon en sterren, op eb en 
vloed, op de zeestromingen, op het gedrag 
van vogels en vissen. In het voorjaar kozen ze 
zee en keerden in het najaar weer terug. De 
schepen werden dan hersteld, afgedekt voor
de winter om er in het volgend voorjaar weer
mee op avontuur te gaan. 

Ondanks het feit dat de Noormannen
ruim twee eeuwen lang onze kusten teister-
den, hebben we ook veel aan hen te danken. 
Ze zwierven over de Atlantische Oceaan, die 
voor hun tijdgenoten angstaanjagend was 
vanwege zijn uitgestrektheid en de vele zee-
monsters die daarin leefden en ontdekten 
nieuwe landen. Ze koloniseerden gebieden
(Normandië), ze stichtten steden, bereisden
onbekende streken (Groenland, Rusland,
Perzië, Newfoundland), dreven daarmee
handel en ontwikkelden een - zij het ruwe -
democratische bestuursvorm, gebaseerd op 
eerbied voor de wet en voor de uitvoerders 
daarvan. 

Maar bovenal hebben ze in grote mate 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
scheepvaart. Van hen leerden we technieken 
om schepen te bouwen, die bestand waren
tegen de koude wateren van het Noordelijk
halfrond. Hun groeiende kennis van navigatie 
maakte het voor ons mogelijk om ooit de 
Atlantische Oceaan te bevaren richting
Amerika en nog verder weg naar Java, Kaap 
Hoorn, Australië! 
 
Hulken, koggen en karvelen ... 

Het zeilschip dat uiteindelijk de wereld-
zeeën ging bevaren, is voortgekomen uit al die 
verschillende soorten schepen, die in de 

loop van vele eeuwen over de Europese wa-
teren hadden gezwalkt tussen Spitsbergen en 
de Straat van Gibraltar. Het werd een `rond' 
schip met zeilen en masten en soms nog rie-
men, die echter niet meer van wezenlijk be-
lang waren. Van generatie op generatie was 
het verbeterd en aangepast aan de eisen van 
de handelsvaart en de tijd. 

De bevolking in Europa nam toe, steden 
ontstonden, de burgerij deed zijn intrede en 
daarmee nieuwe vormen van handel en nij-
verheid. De adel en de rijke, stedelijke bur-
gers vroegen naar luxe goederen, naar 
nieuwe, onbekende artikelen die ontdek-
kingsreizigers meebrachten. Kooplieden 
moesten steeds verder weg om aan de wensen 
van de klant te voldoen. Kortom de handel 
nam zulke grote vormen aan, dat de schepen 
wel aangepast moesten worden. 
 

De meest bekende vaartuigen werden de 
hulk, de kogge en de kraak. 

De hulk was een vrij grote eenmaster, be-
stemd voor de handelsvaart. Het was een 
rond schip, overnaads van bouw, met op 
voor- en achtersteven hoog oplopende ge-
vechtstorens, kastelen genaamd. In de han-
delsvaart werden de kastelen gebruikt als 
onderkomen voor de officieren en eventuele 
passagiers. Ze zijn een logisch vervolg op de 
hoogoplopende voor- en achtersteven van 
onder andere de Vikingschepen die op lan-
gere tochten een afdak kregen. 

Naarmate de vraag naar goederen toenam 
werden de schepen groter. Er kon niet meer 
volstaan worden met één mast met één zeil. 
Dat werd onhandelbaar door gewicht en af-
meting, want het reven en hijsen van de zeilen 
moest nog met handkracht gedaan worden. Ter 
ondersteuning van de grote mast in het 
midden werd er op voor- en achterschip een 
extra mast geplaatst. De rompen van het schip 
werden dieper en steviger gemaakt om masten 
en tuigage te kunnen dragen. 

Waren de hulk en het koggeschip - dat 
vooral in de Hanzevaart gebruikt werd - nog 
overnaads van bouw, hun opvolgers kregen 
een gladde scheepshuid (karveelbouw), zo- 
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als de kraak. De planken werden hiertoe
tegenelkaar aangelegd op een geraamte van 
zware, eikenhouten spanten. Kieren en naden 
werden op ouderwetse wijze dichtgebreeuwd
met pek en runderhaar. 

waar het al in de 11e eeuw gebruikt werd. 
Wie het heeft uitgevonden en wanneer, is niet 
bekend noch hoe het in het Westen terecht is 
gekomen. Men vermoedt dat het ons via de 
kruisvaarders heeft bereikt. Het eerste kompas 
was een gemagnetiseerde naald die door een 
rietje gestoken in een kom water dreef. 

In de middeleeuwen geloofden de mensen 
nog aan toverij; zeelieden behoorden helemaal tot 
het bijgelovige ras. De stuurman kon de 
matrozen dan ook lekker laten griezelen door 
onder hun ogen de kompasnaald met de zeil-
steen te magnetiseren, onderwijl enkele tover-
spreuken mompelend. Door de steen rond de 
kom te draaien, tolde de naald in het rond; 
werd de steen weggehaald dan kwam de naald 
tot rust in de noordzuid-stand. 

Met het kompas kon de koers beter be-
paald worden dan met de oude methode van 
koersen op zon, maan en sterren. De schipper 
zette op papier de horizon uit en verdeelde 
deze in 32 streken. De windrichtingen die in 
een bepaald jaargetijde in een bepaald 
zeegebied waaiden, werden ook nauwkeurig 
aangegeven. Een fout in het kompas kon 
maken, dat er van de uitgezette koers 
afgedwaald werd; dat was geen pretje, want er 
bestonden nog geen instrumenten om de 
positie te bepalen. De schippers moesten dan 
weer teruggrijpen naar hun kennis van de 
hemellichamen en de waterstromingen. 
 
Handelsvaart in Noord-Europa 

Het Noord-Europese handelsschip was 
verwant aan het Vikingschip; geen riemen, één 
dek, hoge boeg en achtersteven met daaraan het 
stuur. Dergelijke schepen - kog of kogge 
genaamd - staan afgebeeld op zegels van onder 
andere de Hanzestad Liibeck. Bij 
werkzaamheden in de haven van Bremen 
legde, in 1962, een baggerschip een Hanzekog 
bloot. Dit schip, gebouwd rond 1380, was het 
eerste middeleeuwse vrachtschip ooit 
gevonden. Archeologen waren zeer gelukkig 
met deze vondst, want men kreeg hierdoor 
meer greep op de historische ontwikkeling 
van het Noord-Europese handelsschip. Het 
was evenals het Vikingschip 

 
Driemast-kraak, 15e eeuw. 

De kraak begon in de 15e eeuw haar in-
trede te doen, vooral in Zuid-Europa. Het is 
het grootste en meest solide schip dat in de 
middeleeuwen gebouwd is en het werd zowel 
voor de handel als voor oorlogsvoering 
gebruikt. Het kon veel lading vervoeren en dat 
maakte het schip extra aantrekkelijk om er
grote reizen mee te maken. Op een kraak,
ook wel karveel genoemd, zocht Vasco da 
Gama zijn weg naar Indië. 

De kraak had meestal drie of vier masten 
met enorme zeilen. Zij had een voorkasteel 
dat boven de boeg naar buiten toe uitsteekt.
Het kasteel, met het campagnedek, op de 
achtersteven was boven de scheepsromp 
gebouwd en stak niet uit. 

De kraken werden vooral in Zuid-Europa 
gebruikt. In Noord-Europa raakten kleinere 
uitvoeringen van de kraak in zwang, maar dan 
vooral voor de kust- en binnenvaart. 

De hulk en de kogge, met hun klinkerbouw 
bleven bij ons de meest gangbare schepen, 
hetzij steeds aangepast. 
 
Navigatie 

De navigatie door middel van het kompas 
werd pas in de 12de eeuw toegepast. Het
instrument kwam overgewaaid uit China, 
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overnaads van bouw met gangen en spanten 
van eikenhout. De lengte bedroeg van boeg 
tot achtersteven 23 meter en het was 
midscheeps 7 meter breed. Het was een solide 
en zeewaardig schip, dat naar schatting 130 
ton goederen kon vervoeren. 
 

Handelsvaart in de Lage Landen 
Sinds de zevende eeuw zijn de Friezen de 

belangrijkste zeevarenden op de Noordzee. 
Hun gebied strekte zich uit van het Zwin bij
Brugge, langs de Nederlandse en Duitse kust 
tot aan de monding van de Weser bij Bremen. 

Hun belangrijkste haven- en handelsstad 
was tot in de achtste eeuw Dorestad, Wijk bij 
Duurstede, gelegen op het knooppunt van Lek, 
Rijn en Kromme Rijn. De Friese kooplieden 
beheersten de Rijnhandel en hun activiteiten 
voerden hen tot diep in Duitsland. In de 
steden aan of nabij de rivieren gelegen zetten 
ze Wic-orteó op; dat waren stapelplaatsen 
voor hun goederen, waar ze tevens de winter 
konden doorbrengen. 

Dorestad werd in 863 voor het laatst ge-
plunderd door de Noormannen. De houten 
haven werd goeddeels door brand verwoest en
deze slag kwam de stad niet meer te boven. 
In de tiende eeuw werd Dorestad niet meer in 
de handelsbronnen vermeld. In diezelfde eeuw 
werden Tiel, Utrecht en Deventer belangrijke
handelscentra en waren het de opvolgers van 
Dorestad. 

Tot aan het einde van de zestiende eeuw
was de Nederlandse handelsvaart vooral een
ommelandsvaart: we zouden nu zeggen een
doorvoervaart. We haalden in de havens
langs de Noordzee en Atlantische kust goe-
deren op uit die landen zelf maar ook uit 
verre streken en vervoerden die vervolgens 
naar elders. Pas toen aan het einde van de 
15e eeuw de grote ontdekkingreizen begon-
nen, waagden ook de Nederlandse zeelui zich 
verder de Atlantische Oceaan op dan de 
zuidelijke kusten van Spanje en Portugal en
de Middellandse Zee. 
 

De Friezen voeren in de vroege middel-
eeuwen al op Engeland en Scandinavië. Naar 

Engeland - Londen en York waren al belang-
rijke havensteden - brachten ze Rijn- en 
Elzasser wijnen, specerijen en zijden stoffen 
uit de Levant. Uit Engeland brachten ze wol 
en lakenstoffen mee. 

Vanaf Dorestad voeren de Friezen naar het 
noorden en nog verder weg naar Scandinavië 
via de Vecht en de Zuiderzee, achter de 
Waddeneilanden om naar de Oostzee. Een 
zeeweg die men later `binnen dunen" zou 
noemen. De artikelen die zij naar het Noor-
den brachten, waren onder andere laken-
stoffen uit Engeland, glas en aardewerk uit 
het Rijn-Maas gebied, wapens, vooral 
zwaarden, en natuurlijk wijn. Bont, amber en 
visoliën brachten ze mee terug. Door de 
handelsbetrekkingen met Scandinavië kwa-
men ze ook in contact met Rusland, dat hen de 
weg naar Byzanthium en Perzië wees. 
 

In de negende eeuw hadden de Friese 
zeelui (nog) een goede naam. In een geschrift 
staan ze vermeld als 'gens durissima maritima' 
ofwel een zeer gehard zeevaardersvolk. Maar 
hun handel en wandel was niet altijd even 
netjes. Net zo als bij de Vikingen gingen 
handel en bepaalde vormen van piraterij hand 
in hand en herhaaldelijk gooiden ze het op 
een akkoordje met de Vikingen. 

De Friese schepen leken niet op de Engelse 
of Scandinavische langschepen, die nog 
geheel open waren. De Friese vaartuigen 
beschikten al over twee kajuiten op vooren 
achtersteven. De ruimte in de romp was 
verder geheel open; hooguit lagen er links en 
rechts naast de reling loopbruggen. Ze waren 
de voorlopers van de hulk. 

In de elfde eeuw begon hun belang in de 
zeevaart te tanen en raakte de Friese handel in 
verval. Mogelijk is de opkomst van de 
steden, waar de Friezen niet altijd welkom 
waren, daar mede oorzaak van. Het werd de 
grote kans voor de Noord-Duitse Hanzesteden 
om hun handelsgebied uit te breiden en een 
belangrijk aandeel te krijgen in de Noord-
Europese handelsvaart. 

De teruggang in de Friese handelsvaart 
duurde maar kort. In de loop van de 12e 
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eeuw begonnen hun handelsbelangen weer te 
groeien en voeren ze weer als vanouds op 
Engeland en Scandinavië. 

In Vlaanderen kwam in de loop van de 13e 
eeuw de handelsvaart tot volle bloei, vooral 
door de wijn- en zoutvaart op Frankrijk. Deze
producten werden in Engeland aan wal gezet en 
Engels laken en wol mee teruggenomen. 

De bloeiperiode duurde maar kort. Door 
allerlei oorzaken, zoals de oorlog tussen En-
geland en Frankrijk, de lakenhandel die door de 
Engelsen zelf ter hand werd genomen op het 
vaste land en de verzanding van het Zwin, 
verloren de Zwinhavens en Brugge veel van 
hun betekenis. Hierdoor kregen de 
handelsbelangen van Holland en Zeeland de 
mogelijkheid zich uit te breiden. Om de vele 
tollen aan de binnenwateren tussen Brugge en 
Utrecht te vermijden, voeren de Hollanders en 
Zeeuwen naar Dordrecht langs de 
Noordzeekust of via de Zeeuwse wateren. In 
die tijd lag Dordrecht aan zee en had als één 
van de eerste havensteden van Holland ook het 
stapelrecht verkregen. Hier werden de 
goederen uit binnen- en buitenlandse havens 
opgeslagen (gestapeld), belast en gezegeld,
gekeurd en overgeslagen in de kleinere 
zeilschepen voor de binnenvaart of in de 
grote, voor de zeevaart. 

De kleinere binnenvaartschepen (ca. 24 ton) 
voeren vanaf Dordrecht via Lek en Rijn
richting Utrecht. Bij het stadje Geyne moesten 
ze tol betalen voor het overladen van de
goederen op de schepen, die via de oude Rijn en 
de IJssel naar het Noorden gingen of de Rijn 
afzakten naar Keulen en het Rijnland. 
 
Korte historie van Geyne 
In de middeleeuwen waren de waterweg
Vecht, Vaartse Rijn en Hollandse IJssel
belangrijke handelswegen op de route Pa
rijs - Utrecht - Amsterdam - Scandinavië v.v.
Over Lek, Rijn en IJssel voer men vanaf
Dordrecht naar Noord- of Zuid-Duitsland.
De streek rond de Hollandse IJssel be
hoorde tot het grondgebied van de bisschop
pen van Utrecht. Tijdens de twisten tussen de 

Duitse keizer en de graven van Holland steun-
den de bisschoppen de keizer. Als dank daar-
voor verkreeg het bisdom Utrecht het recht om 
een tol te plaatsen langs de Hollandse IJssel op het 
gebied Geyne, ongeveer op de plaats, waar nu 
het Historisch Museum staat. 

De tol stond op het knooppunt van vaar-
wegen op de internationale route en veel 
scheepvaart passeerde Gein. Aan de Geindam 
werden de goederen gelost en (over-)geladen 
om van daaruit verder vervoerd te worden. 
Het vrachtvervoer en de overslag van 
goederen trokken kooplui, handwerkslieden en 
neringdoenden aan en Het Gein kwam tot 
bloei. 

Om deze belangrijke tol te beschermen 
werd er tegen het einde van de 12e eeuw een 
kasteel gebouwd: de Snoyen Toren of Huis te 
Gein. Ondanks deze bescherming kon toch 
niet voorkomen worden, dat de tol en het 
stadje Geyne regelmatig doelwit werden van 
grafelijke aanvallen in de strijd tussen de 
graven en de bisschoppen. 

Geyne, dat in 1295 stadsrechten kreeg, 
werd een aantal malen geplunderd en plat-
gebrand met geen andere bedoeling dan de 
tolheffing en de overslag op de Geindam 
onmogelijk te maken. Het drukke handels-
verkeer zou dan naar veiliger waterwegen 
zoeken, het liefst natuurlijk over het grond-
gebied van de Hollandse graven, zodat de 
stuivers en penningen van de tolheffingen in 
hun beurzen terecht kwamen en niet in die van 
de Utrechtse bisschoppen. 

Na een periode van betrekkelijke rust 
verwoestte Willem van Duivenvoorde in 1333 
het stadje. In 1348 deed Hertog Willem van 
Beieren er nog een schepje bovenop en in 1402 
liet jan van Arkel Geyne niet met rust. Deze 
laatste aanvallen en verwoestingen is Geyne 
nooit meer te boven gekomen. De bloeitijd was 
voorbij, de bewoners trokken weg, de onrust 
beu. 

Na 1289 diende zich voor Geyne een 
concurrent aan in de strijd om het bestaan, 
Vreeswijk geheten. De oorsprong van deze 
concurrentie lag in de vele oversromingen in 
het gebied van de Hollandse IJssel. Om 
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daaraan een einde te maken, liet graaf Floris 
V in 1285 de bovenmond van de rivier af-
dammen bij Hoppenesse, nu het Klaphek. De 
Hollandse IJssel dreigde echter te verlanden 
en dicht te slibben. Om dit te verhinderen 
werd de Geindam doorgeslagen, zodat het 
lokale scheepvaartverkeer op Ijsselstein, 
Montfoort en Gouda doorgang kon vinden. 
De Nieuwegeinse wijk `Doorslag' dankt 
hieraan haar naam. 

Vanaf de Doorslag tot aan de Wierse rug 
bij Vreeswijk werd een nieuw kanaal gegra-
ven, de Nyervaert. De scheepvaart op 
Utrecht en verder naar het noorden had hier 
profijt van. 

Het internationale handelsverkeer ging 
gebruik maken van de nieuwe route. De groter 
wordende Rijnschepen konden de losen 
laadplaats aan de Wiersdam makkelijker 
bereiken dan die bij de tol in Geyne. Het 
gevolg was een duchtige aanvoer van goe-
deren. De Wiersdam was hierop niet berekend 
en men zocht naar een definitieve oplossing 
van het nijpende probleem. Die werd 
gevonden in een open verbinding tussen de 
Nyervaert en de Lek. 

Met steun van de Utrechtse gilden, die 
gebaat waren bij een goede scheepvaart-
verbinding, werd het plan in 1373 ten uit-
voer gebracht. In de Lekdijk bij Vreeswijk, 
werd vrijwel ter hoogte van de huidige Oude 
Sluis, als afsluiting een 'verlaet of sluys' ge-
bouwd. Via deze nieuwe vaarweg konden de 
schepen zonder overslag van goederen hun 
weg vervolgen. Met het overladen van 
schepen op de Wiersdam was het vrijwel 
gedaan. Vreeswijk kwam tot bloei. 
 

De inwoners van Geyne en Vreeswijk heb-
ben dus nooit de echte, grote zeevaarders in 
hun haven gehad of langs zien komen. Het 
bleef bij de kleinere (binnenvaart-) schepen en 
de haringbuizen. 

Als ik nu op het midden van de brug over de 
Hollandse IJssel uitkijk over het grondgebied 
van Geyne, dien ik me dus een kapitein te 
voelen van een klein handelsschip. Toch 
jammer! 

Noten 
1 Landesmuseum fur Vor-und Fruhge-

schichte, Sleeswijk. 
2 Brits Museum, Londen. 
3 Centraal Museum, Utrecht. 
4 Een straf, waarbij men iemand aan een touw 

onder het onderste deel van een schip 
doorhaalde, terwijl het voer. 

5 Een ziekte die ontstaat door een gebrek aan 
vitamine C; de eerste symptomen zijn 
bloedend en gezwollen tandvlees. 

6 Zie voor uitgebreide informatie over het 
roeisysteem `De Galeien'. 

7 Wic of wijk, nederzetting met een bepaalde 
functie. Dit begrip is nog terug te vinden in 
onze plaatsnamen zoals Wijk bij 
Duurstede. 

8  Binnen dunen': tussen de duinen. 
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In memoriam 

Harry van Drogenbroek 
Op 13 september j.l. overleed Harry van Drogenbroek, nog maar 64
jaar oud. Hij is 12 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging.
Daarnaast heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in heel veel andere
vrijwilligersorganisaties, verenigingen en instellingen. 

Het gezin Van Drogenbroek is de achterliggende vijf jaren
bijzonder getroffen door de ziekte van Harry's vrouw, Toos. On-
navolgbaar trouw heeft Harry zijn vrouw dagelijks, vaak zelfs
meerdere keren op eenzelfde dag, bezocht en hij heeft geprobeerd
om dingen te doen, waarvan hij dacht dat ze goed voor 

 
haar waren. Het mocht niet baten en Harry leed daar zichtbaar onder. 

Ondanks zijn talrijke contacten met anderen werd Harry eenzamer. Steeds meer bleek
dat niemand hem kon helpen en hij is er aan stuk gegaan. De achterliggende drie jaren
heeft Harry een wanhopige strijd met zichzelf gestreden; een strijd die hij op 13
september 1.1. definitief verloren heeft. 

Harry van Drogenbroek was een gedreven persoonlijkheid, die de indringende
`boodschap' van zijn verenigingen en instellingen onder de aandacht van een ieder bracht.
Niet iedereen begreep of waardeerde zijn manier van werken. 

Voor de Historische Kring Nieuwegein en voor het Museum Warsenhoeck heeft Harry 
heel veel betekend en wij zullen hem zeer missen. 

Harry is nu daar, waarheen hij vooral de laatste tijd wenste te gaan. Hij ruste in vrede.
We wensen zijn vrouw Toos en zijn kinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te
verwerken. 
Nieuwegein, september 1997 

Piet Daalhuizen, voorzitter. 



 
Schenking 

Van de heer W.F. Wiggelinkhuizen hebben 
wij een prachtig fotoalbum ontvangen over de 
opening van de nieuwe Persilfabriek te 
jutphaas op 2 mei 1934. Het album bevat 
unieke foto's van notabelen en inwoners van 
jutphaas, alsmede van de toenmalige directie. 
Te zijner tijd zullen deze foto's op dia 
worden gezet en aan ons inmiddels re-
spectabel bestand aan dia's worden toege-
voegd. 

Heer Wiggelinkhuizen, erg bedankt voor 
deze bijzondere schenking. 
 
Otto Pijpker 

  

VAN DE REDACTIE 
 
Nieuwe leden 
- Th. Kerkhof, Stormvogel 25, Nieuwegein - J. 
Wisse, Rechthuisdrift 59, Nieuwegein 
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