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 Jaarvergadering 
Op maandag 9 maart a.s. wordt in "De Bron", Buizerdlaan 1, Nieuwegein de jaarver-
gadering van de Historische Kring Nieuwegein gehouden. Aanvang 20.00 uur. Noteert 
u alvast de datum in uw agenda. Na afloop zal door R. van der Mark een lezing met dia’s 
worden gegeven, getiteld Archeologie in Nieuwegein 

. 

Lidmaatschap Historische Kring Nieuwegein f 27,50 per jaar 
Losse nummers Cronyck de Geyn f 7,50 Openingstijden 
Historisch Museum Warsenhoeck: 
1 oktober - 31 maart: 14.00 - 16.00 uur op zaterdag en zondag
1 april - 30 september: 13.00 - 17.00 uur op woensdag, zaterdag en zondag. 



 

WAT BRENGT ONS 1998?

Met  toch wa t  ge-
mengde gevoelens kijk ik 
terug op 1997. De vere-
niging heeft best goed ge-
draaid en ook het mu-
seumbezoek geeft weinig 
reden tot ontevredenheid. 
Bovendien gaat het onze 
vereniging financieel re 

naslaan over de historie van een bepaalde 
omgeving. Zover zijn we nog lang niet, al 
worden wel terloops wat contacten daarvoor 
gelegd en wat gesprekken gevoerd. 

Over de automatisering wordt verder nog 
overlegd met de gemeentelijke archiefdienst en 
de Oudheidskamer Vreeswijk. De nieuwe nota 
over het cultuurbehoud biedt ons bij een 
samenwerkingsproject de mogelijkheid voor 
financiële ondersteuning en wellicht kan in 
dit opzicht wat bereikt worden. 

Zo gezien moet 1998 voor onze vereni-
ging voldoende mogelijkheden bieden om met 
het oude enthousiasme de uitbouw van onze 
vereniging en ons museum mogelijk te maken. 
Er zijn nog steeds enorm veel vrijwilligers en 
zij kunnen heel wat aan. Ik vertrouw erop, dat 
we in ons jubileumjaar (in 1998 bestaat de 
kring 20 jaar!) tot iets moois kunnen komen. 
 

Terugkijkend op 1997 is er, ondanks het 
`aarzelende begin' van dit artikel, reden voor 
grote dankbaarheid. Dankbaarheid jegens al 
die vrijwilligers (nog altijd zo'n 80!), de leden 
en de sponsors, die zich opnieuw voor de 
Historische Kring hebben ingezet. Namens 
het hele bestuur spreek ik de grote er-
kentelijkheid uit. 

Dit is zo gemakkelijk neergeschreven, 
maar ik weet wat voor inspanningen geleverd 
zijn; papier is geduldig, maar ook hier is de 
waardering oprecht verwoord. 
 

Ik wens u allen een geweldig 1998 toe, in 
de persoonlijke sfeer, maar ook in uw 
omgeving en binnen onze vereniging. 
 
December 1997 
Piet Daalhuizen, voorzitter. 

delijk goed, ook al blijft de sponsoring wat 
achter bij de verwachtingen. 

Het minder-goede van 1997 .heeft in de 
eerste plaats toch te maken met het wegvallen 
van enkele actieve mensen uit onze vere-
niging, zoals Harry van Drogenbroek en 
Jaap Vink. En eigenlijk heeft in 1997 zich 
de trend voortgezet van de lichte, maar ge-
stadige terugloop van het aantal vrijwilligers en 
er komt te weinig aanvulling. 

Vrijwel alle groepen kunnen méér mensen 
gebruiken en ook zouden we graag mensen 
gaan opleiden voor specifieke taken, zoals 
bijvoorbeeld het opzetten van een 
computerservice voor de vereniging. 

Daar zou de basis gelegd moeten worden 
voor het registreren van ons archief en het 
vastleggen van alle gegevens in een 
computerbestand dat direct toegankelijk is. 
Dan gaat een archief `leven' en is een archief 
bruikbaar voor vele doeleinden. De inzet van de 
computer kan ook betekenen, dat de ver-
slaglegging van de archeologische werkgroep 
wordt verbeterd en dat de voorbereiding van 
dia- en fotopresentaties en exposities kan 
worden geperfectioneerd. 

Als we wat om ons heen kijken, zien we 
dat meerdere musea (óók kleinere, zoals het 
onze) werken aan een servicepagina op het 
internet, zodat men wereldwijd `iets' kan 
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HET ST.-ELIZABETHSHOFJE door 

Gerard de Waard 

 
 
Ongeveer anderhalf jaar geleden werd schrijver dezes door een goede kennis gevraagd antwoord 
te geven op een vraag. De vraag luidde: "Ik heb een heel goede vriend en die kan en wil een 
huisje op het Elizabethshofje kopen. Wat is jouw advies?". Mijn antwoord was: "Moet hij 
doen!". 
De koop ging door en een paar maanden later kwam de tweede vraag: "Kun jij me wat 
vertellen over het Hofje?". Mijn antwoord daarop was: "Word maar lid van de Historische 
Kring, dan kun je in het verenigingsblad lezen wat er over het hofje te vertellen is". In het hierna 
volgende verhaal het antwoord op de aan mij gestelde vraag. (Het legaat van de roerende en 
onroerende goederen van Vronesteijn zijn in dit artikel buiten beschouwing gelaten.) 

Gevelsteen geplaatst boven de deur van het turfbok/berging van het Elizabethshofje. Foto: A. 
Bok, augustus 1997. 

1. Het testament van Elizabeth 
Baesjou - Heytink Van Vronesteyn 

Op 21 mei 1904 overlijdt te Voorburg
op haar buitenplaats Nieuw-Vronesteyn, 
Elizabeth Baesjou - Heytink Van Vronesteyn
op bijna 86-jarige leeftijd. 

In haar testament had Elizabeth laten 
bepalen, dat haar "begrafenis, uitvaart en 
kerkelijke plechtigheden in alles zoveel doenlijk 
zullen plaatshebben op dezelfde wijze als die 
van mijnen echtgenoot en mitsdien mijn lijk 
ook zal worden ter aarde besteld en 
nedergelegd in het graf te Jutphaas, alwaar 
mijn zeer geliefd kind Francois Dominique
Marie en mijn echtgenoot Adrianus 
Johannes Baesjou van Vronesteyn beiden 
liggen begraven". 

Het stoffelijk overschot van Elizabeth 
wordt per schuit naar Jutphaas overgebracht 

om daar op 24 mei na een plechtige rouw-
mis, onder leiding en voorgang van pastoor 
Gerardus van Heukelum, te worden bijgezet 
in het familiegraf onder de kluisgang van
Zwanenburg. 

Elizabeth was de enige dochter en enigst 
kind, geboren uit het huwelijk van Joannes 
Wilhelmus Heytink en Maria Lisabetha Koe-
voets. Joannes verdiende een dik belegde 
boterham aan de productie van en handel in 
plantaardige olie, o.a. lijn(zaad)olie, een 
product dat in die tijd voor veel doeleinden 
gebruikt kon worden. Tegenwoordig nog 
wel, maar in veel mindere mate. 

Op 18 mei 1839 treedt Elizabeth in het 
huwelijk met Adrianus Johannes Baesjou, van 
beroep Patentolie Fabrikant tot Dordrecht en 
daar geboren op 12 oktober 1815. Adriaan is 
de zoon van Constantijn Guillaume Baesjou 
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De "oliemolen van Verloop". Zo werd deze molen in de volksmond genoemd. Deze molen is in
1660 gebouwd te Wormerveer met de naam "Zwaluw". In 1864 verkoopt Baesjou de molen aan
Hendrik Willem Verloop, vandaar de bijnaam. Deze molen is in 1954 gesloopt, nadat hij jaren
daarvoor was gekortwiekt en als bergplaats dienst had gedaan. 

Ridderhofstad "Vronesteyn" aan de Gale-
copperdijk, met daarbij behorende boom-
gaarden, tiendrechten en rechten en gerech-
tigheden onder de gemeente jutphaas,
kadastraal bekend onder sectie nr. B nr. 129-
136.3 Deze akte is voor notaris Rits te 's-
Hertogenbosch verleden op 29 juli 1850.
Door deze aankoop mochten deze heren zich nu
ook "Van Vronesteyn" noemen. 

Voornoemde roerende en onroerende
goederen waren verkocht voor fl. 6.000,door
Alexander Matthias Heereman van
Zuydtwyck. De opzet van deze aankoop was,
dat Heytink en Baesjou de in vervallen staat
verkerende ridderhofstad wilden laten
slopen en daarvoor in de plaats een "Nieuw
Vronesteyn" laten bouwen. Het blijkt dat
het Adriaan in het toenmalige Jutphaas wel
bevalt, want hij koopt de buitenplaats
"Overrijn" als "tijdelijke" woning, totdat
de plannen met de ridderhofstad Vronesteyn
zijn uitgewerkt en gerealiseerd.4 

en Francisca Dominica Kooman. 
Uit diverse zaken wordt duidelijk, dat

schoonvader en schoonzoon veel samenwerken 
en het land afstropen op zoek naar "handel". 
Zo komen beide heren in 1850 naar 
Jutphaas en kopen van de weduwe van 
Samuel Tierie de achtkantige windoliemolen, 
genaamd "Voorzorg" met de daarnaast ge-
legen paarden- of rosmolen "De Hoop" en het 
daarbij behorende pakhuis. Alles staande en 
gelegen langs de Hollandse IJssel voor de 
prijs van fl. 7.100,-.' 

Adriaan verandert de naam van de molen 
in "Den Anker".' Het vermoeden bestaat dat
hij dat heeft gedaan uit bijgeloof, omdat de 
vorige eigenaar, Samuel Tierie, veel pech heeft
ondervonden met genoemde molen, zoals
onder andere door diverse branden. Samuel 
laat het leven op 14 december 1849 door 
verdrinking in de Hollandse IJssel. 
 

In hetzelfde jaar op 29 juli 1850 kopen 
beide heren ook de sterk in verval verkerende 
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''s-Gravenhage d.d. 22 mei 1858 (N.54) is 
aan neven vermelde Francois Dominique 
Marie Baesjou vergunning verleend om 
voortaan te schrijven en te tekenen met 
Heytink-Baesjou".s 

Doordat er diverse ontwerp plannen be-
staan om een spoorlijn aan te leggen van 
Utrecht via Jutphaas onder andere naar 
Breda en naar Rotterdam via Schoonhoven, 
komen de plannen met betrekking tot 
Vronesteyn niet van de grond. De geprojec-
teerde spoorlijn zou over het landgoed 
Vronesteyn worden aangelegd.6 
 

Bij aankoop in 1850 wordt de beneden-
verdieping van Vronesteyn nog verhuurd, 
maar de bovenverdieping staat bloot aan 
verval en weer en wind hebben vrij spel.' In 
1857 geeft Adriaan Baesjou opdracht om het 
huis te slopen en de eventuele ontwikkeling 
aangaande de te projecteren spoorlijnen af te 
wachten. Het is er om diverse redenen niet 
meer van gekomen. 

Op 23 januari 1864 overlijdt op 77-jarige 
leeftijd joannes Wilhelmus Heytink te 
Dordrecht. Onbeschrijflijk groot moet het 
verdriet zijn voor Elizabeth en Adriaan als hun 
enigst kind Francois op bijna 9-jarige leeftijd 
te Jutphaas op 31 januari 1866 overlijdt, ten 
gevolge van de zeer besmettelijke ziekte 
cholera. 

In voornoemd jaar overlijden hier aan deze 
gevreesde ziekte 59 personen, van wie 28 van 
het manlijke en 31 van het vrouwelijk 
geslacht.' Totaal waren 123 personen met 
deze ziekte besmet geraakt. 

Adriaan en Elizabeth willen niet langer op 
Jutphaas blijven wonen, want er zijn te 

Geschilderd portret van Francois Dominique 
Marie Heytink-Baesjou van Vronesteyn. Dit 
schilderij is vervaardigd door Jacoba A. de 
Graaff en in 1995 volledig gerestaureerd. Het 
schilderij is eigendom van de R.K.-
Kerkparochie van Nieuwegein. 
 

Groot geluk is er bij Elizabeth en Adriaan 
als blijkt, dat Elizabeth na 17 jaar huwelijk 
zwanger blijkt te zijn en op 10 maart 1857 te 
Dordrecht het leven schenkt aan een zoon, die 
zij bij de doop de namen geven van Francois 
Dominique Marie. 

Daarna richten de "jonge" ouders een 
schriftelijk verzoek aan de Kroon met de 
vraag of zij hun zoon de achternaam Heytink-
Baesjou mogen geven. De grote liefde en 
respect van Elizabeth voor haar ouders liggen 
aan dit verzoek ten grondslag, want als 
Elizabeth zal komen te overlijden, zal met 
haar de naam Heytink uitsterven. 

Op 22 mei 1858 komt er een positief 
antwoord uit Den Haag dat luidt: "Ten ge-
volge van Zijner Majesteits besluit van Rouwadvertentie geplaatst in de Utrechtse 

Courant. 

 Beden trof ons de zwaarste slag des levens, daar het de 
Voorzienigheid behaagde onzen lieven zoon en eenigst kind, 
Francois Dominique Marie Heytink Baesjou, tot zich te 
nemen, in den ouderdom van bijna 9 jaren. Eene korte doch 
hevige ongesteldheid maakte een eind aan zijn voor ons zoo 
dierbaar leven. Huize Over-Rijn, te Jutphaas. A.J. 
Baesjou. 

31 Januarij 1866, E. Baesjou-Heytink. 
Eenige en algemeene kennisgeving. 

 
5



 
partijen, bossen en zwaar opgaand ge-
boomte. Alles samen groot: 3 hectaren, 56 
aren en 65 centiaren. 

Ondanks dat alles wordt Jutphaas niet 
vergeten, want met regelmaat komen 
Adriaan en Elizabeth op Jutphaas om onder 
andere het graf, gelegen achter de 
Schuurkerk op het Overeind, te bezoeken. 
Tevens bezochten ze dan de pastorie aan de 
Schuurkerk om aan pastoor Christophorus 
van der Grindt opdracht te geven om H. 
Missen te lezen ter nagedachtenis aan hun 
overleden zoon. Pastoor Van der Grindt had 
hun bijgestaan bij de doodsstrijd die hun zoon 
had moeten voeren en bij de begrafenis en de 
periode daarna. 

Op 13 november 1869 overlijdt de moe-
der van Elizabeth op 76-jarige leeftijd, Maria 
Lisabetha Heytink-Koevoets. Zij wordt net als 
haar man begraven op de Algemene 
Begraafplaats van Dordrecht. Haar nagelaten 
roerende en onroerende goederen komen bij 
testamentaire beschikking aan haar dochter en 
schoonzoon. 

Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het 
smartelijk verlies van ons eenig en innig geliefd kind, betuigen 
wij aan familie, vrienden en bekenden, onzen opregten dank. 

Huize overr i jn ,  A.J. Baesjou 
Jutphaas, 25 Februari,j 1866. E. Baesjou-Heytïnk. 

Dankbetuiging geplaatst in de Utrechtse 
Courant. 

veel dingen die hun telkens in herinnering 
brengen met hun overleden zoon. De wind-
oliemolen Den Anker, door Adriaan in 1850 
gekocht, had hij inmiddels doorverkocht aan
Hendrik Willem Verloop. Wanneer Adriaan en 
Elizabeth precies vanuit Jutphaas vertrokken 
zijn naar Voorburg, waar Adriaan inmiddels 
een dubbel herenhuis had gekocht, is (nog) 
niet bekend. Zij noemden dit "Klein-
Vronesteyn". Ook kocht Adriaan in 1870 te 
Voorburg een buitenplaats die door hem de 
naam "Nieuw-Vronesteyn" kreeg.' Dit pand 
was geschikt voor zomer- en winterverblijf, 
had een paardenstal, een koetshuis, een
tuinmanswoning en het lag aan de vliet met 
een fraai aangelegd park met water 

De Schuurkerk aan het Overeind van Jutphaas, in 1687 daar gebouwd en in 1875 voor fl. 
6000,- verkocht aan Albert Kunneman. 
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Zoals het was: De buitenplaats "Overrijn" met de Rijnhuizerdraaibrug rond 1900. Medio
maart 1998 vindt de aanbesteding plaats van een nieuwe brug voor voetgangers en langzaam 
verkeer, waardoor een oude verbinding weer wordt hersteld. 

2. De bouw van de St.-Nicolaaskerk 
Als in 1874 met de bouw van de St.-

Nicolaaskerk te Jutphaas een aanvang wordt
genomen, laten ook Adriaan en Elizabeth
Baesjou zich niet onbetuigd en dragen in de
bouwkosten bij. Naar ontwerp en onder
toezicht van de architect Alfred Tepe (1840-
1920)  wordt  een kerk  gebouwd in
neogotische bouwstijl en in Hollandse bak-
steen uitgevoerd. Het gebrandschilderde
glas-in-lood raam, dat zich in de westgevel
van de kerktoren bevindt, wordt door
Adriaan en Elizabeth geschonken. De afbeel-
ding, door de indertijd landelijk bekende
glazenier Hendrik Geuer vervaardigd, stelt de 
jonge Francois voor die "als eersteling"
verrezen door zijn engelbewaarder naar Pe 
trus wordt geleid.10 

De kerk wordt op 11 mei 1875 plechtig
ingewijd. Naast de kerk aan de noordzijde 
wordt op 23 september het aangelegde kerkhof 
ingewijd en op 4 oktober wordt hier de eerste 
dode ten grave gedragen. In 1877 zijn 

diverse stoffelijke overschotten van het kerkhof 
achter de Schuurkerk opgegraven en 
herbegraven op het nieuwe kerkhof naast de 
kerk." Zo worden de stoffelijke resten van 
onder andere pastoor Urbanus en Francois 
overgebracht en krijgen hun rustplaats onder 
de kluisgang van de kerk. 

Op 15 december 1883 overlijdt Johannes 
Adrianus Baesjou-Van Vronesteyn op zijn 
landgoed Nieuw-Vronesteyn te Voorburg in de 
ouderdom van 68 jaar. Zijn stoffelijk 
overschot wordt per schuit naar Jutphaas 
overgebracht en na een plechtige uitvaart 
bijgezet in het familiegraf onder de kluisgang 
van de kerk. 

Was de bouw van de St.-Nicolaaskerk een 
eerste grote stap naar de vernieuwing op 
Jutphaas, de pastoor wilde meer. Tijdens een 
gesprek op Zwanenburg (lees: pastorie) in het 
najaar van 1893, tussen pastoor Van 
Heukelum en de weduwe Baesjou, komt 
opnieuw aan de orde dat hij meer voor zijn 
parochie wil doen. Het streven van de pas- 
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Ook had zij pastoor Van Heukelum al 

eerder financieel "gesteund" in verband met 
het aankopen van kerkelijke "kunst" voor het 
aankleden van de kerk. Zo had zij de pastoor 
in 1893 fl. 10.000,- geschonken, met de 
mededeling deze som rentedragend te 
maken.13 

Op 21  mei 1904 komt het overlijdens-
bericht van Elizabeth Baesjou-Heytink Van 
Vronesteyn op de pastorie van Jutphaas bin-
nen. Haar uitvaart en begrafenis worden, 
zoals in het begin van het verhaal beschreven, 
conform haar laatste wilsbeschikking 
uitgevoerd. 

Advertentie met betrekking tot de openbare 
verkoop van de onroerende goederen van 
Elizabeth Baesjou-Heytink van Vronesteyn. 
Bij inzet en afslag bracht koop 1 fl. 42.200,op, 
koop 2 fl. 9.350,-; koop 3 fl. 5.100,en koop 4 
fl. 3.500,- (totaal fl. 60.150,-). 

Pastoor Gerardus Wilhelmus van Heukelum. 
Geboren 20-12-1834 te Pannerden 
Westzijde. Overleden 30-6-1910 te Jutphaas 
en op Zwanenburg begraven. 
 
toor is om onderwijs te doen geven aan kin-
deren. Elizabeth is bereid de pastoor hierbij
behulpzaam te zijn. Zij stelt Van Heukelum fl. 
20.000,- ter beschikking om een plan uit te 
werken, zoals zij het in gedachten heeft. Er 
moet een klooster komen met daarin lokalen 
voor onderwijs aan meisjes en het onderwijs 
aan de meisjes zal moeten worden verzorgd 
door de eerwaarde zusters Franciscanessen
uit Heythuijsen. 

Aan Alfred Tepe, de architect, wordt 
opdracht gegeven een ontwerp te maken van 
klooster en school. Het blijkt in de uitwerking 
van Tepe niet mogelijk het plan voor fl. 
20.000,- te verwezenlijken. De weduwe 
Baesjou verhoogt haar toezegging met fl. 
5.000,-. Op donderdag 29 maart 1894 vindt 
de aanbesteding plaats van klooster en 
scholen, die de naam zullen krijgen van 
Francois Heytink Baesjou-Stichting. i2 

Na een voorspoedige bouw wordt op 28 
mei 1895 het Franciscus-Gesticht officieel
geopend en ingezegend in bijzijn van de milde 
schenkster, Elizabeth Baesjou-Heytink Van 
Vronesteyn. Elizabeth, bekwaam in het 
handwerken, had voor het aankleden van de 
kapel in het klooster, diverse kleden zelf 
geborduurd. 
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3 .  Voorbereiding van het testament 

In de zomer van 1901 had Elizabeth de 
notarissen Willem Lagerwij, met als stand-
plaats Naaldwijk en notaris mr. Johannes 
Petrus van den Brink, met als standplaats
Alblasserdam, op haar huis Klein-Vronesteyn 
aan de Herenstraat te Voorburg ontboden om 
met hen haar testament op te stellen. Beide 
heren worden door haar aangewezen als 
executeur-testamentair. Op 31 augustus 
wordt door de hiervoor genoemde personen 
het "geheim" testament ondertekend, 
verzegeld en in bewaren gegeven bij de 
arrondissementsrechtbank te 's-Gra-
venhage. 
 
4. Het testament 

Op 5 juli 1904 komen op verzoek van de 
executeurs-testamentair op het sterfhuis van 
Elizabeth bijeen: Gerrit Daniel du Rieu, 
notaris met als standplaats Voorburg en de 
getuigen de heren Gerrit Muis, kandidaat-
notaris en jan van den Brink, winkelier, bei-
den te Voorburg om over te gaan tot de boe-
delbeschrijving behorende bij de nalaten-
schap van Vrouwe Elizabeth Baesjou-Heytink 
van Vronesteyn. Dit op verzoek en in 
tegenwoordigheid van de zeer eerwaarde
heer Gerardus Wilhelmus van Heukelum, 
Rooms-Katholiek priester en pastoor te 
Jutphaas, in deze handelend in de hoedanig-
heid van lasthebber. Blijkens onderhandse
akte, die door den lasthebber in tegenwoor-
digheid van voormelde notarissen voor echt is 
erkend en als blijk daarvan door "ons no-
tarissen en hem (lees: Van Heukelum) allen is 
ondertekend". 
 

Omdat de erflaatster geen bloedverwanten 
in de rechte linie nalaat, heeft zij in haar 
"geheim testament", benoemd tot hare enige 
en algehele erfgename, de Rooms-Katholieke 
kerkte Jutphaas! Blijkens proces verbaal van 2 
juli 1904 heeft de R.K.-kerk van Jutphaas de 
nalatenschap aanvaard onder voorrecht van 
boedelbeschrijving blijkens afgelegde
verklaring ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te `s-Gravenhage.14 

5. Haar laatste wil 
Ik ondergetekende, Elizabeth HeytinkVan 

Vronesteyn, particuliere, weduwe van den 
Heer Adrianus Johannes Baesjou van 
Vronesteyn, wonende te Voorburg, verklaar 
bij deze te herroepen en vernietigen alle tes-
tamenten en andere beschikkingen ter zake 
des doods door mij voor de dagtekening 
dezer verleden of gemaakt met uitzondering 
echter van de zodanig bedoeld bij artikel 982 
van het burgerlijk wetboek, die na mijn over-
lijden in mijnen boedel zullen worden ge-
vonden en door de zorg mijner hierna te 
noemen executeuren, van mijn testament 
volledige uitvoering zullen verlangen evenals 
of die daarin waren opgenomen en vermeld en 
alsnu opnieuw beschikkende vooral met het 
oog op mijn onvergetelijk innig geliefd kind
Francois, die zo hij mij en mijn echtgenoot 
had mogen overleven, toch onze enige en 
universele erfgenaam zou zijn geweest: 
verklaar ik te legateren: aan de Rooms-
Katholieke kerk te Dordrecht de som van fl. 
150.000,- onder de speciale voorwaarde, om 
binnen een jaar na afgifte dier som, daar ter 
plaatse te stichten een R.K.ziekenhuis voor 
mannen, vrouwen en kinderen uit den 
mingegoeden stand en waarin ook kosteloos 
zullen worden opgenomen en verpleegd, zowel 
ongeneeslijk kranken als zieken die geen 
onderstand kunnen genieten van enige 
kerkelijke of bijzondere instelling, mits binnen 
Dordrecht geboren en aldaar woonachtig." 
Alle verpleegden moeten van de R.K.-
godsdienst zijn: Ik legateer benevens een 
som van fl. 300,- om uit de rente daarvan te 
bestrijden de kosten van onderhoud van het 
graf mijner ouders op de Algemene 
Begraafplaats te Dordrecht. Voormeld 
ziekenhuis zal de naam moeten dragen van: 
Francois Heytink-Baesjou Stichting, welke 
naam als opschrift moet worden gebeiteld in 
hardsteen en op een zichtbare wijze worden 
geplaatst in den voorgevel van gedacht 
gebouw. 

Het beheer en toezicht van de Stichting 
zal worden gevoerd en uitgeoefend moeten 
worden door minstens zes personen uit den 
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De bijna onleesbare hardstenen gevelsteen tussen de eerste en tweede verdieping van het "nieuwe 
ziekenhuis" aan de Grotekerkbuurt te Dordrecht, waar pastoor Pichot in 1913 de eerste steen 
voor legde. Het pand is thans eigendom van dhr. G.F. Meijer. 

notabelen stand, door den heer pastoor en 
heren kerkmeesters der R.K.-kerk van 
Dordrecht te benoemen, en waarvoor bij deze 
door mij nu voor alsdan wordt aangewezen, 
indien hij bij mijn overlijden nog in leven 
mocht zijn, de heer Frans van der Hoogen, 
vroeger wijnhandelaar, wonende te Dordrecht, 
met de macht om, nevens zich als 
medebestuursleden van die Stichting te 
verkiezen, nog twee andere personen uit de 
notabelen stand. 

Op den tiende maart, zijnde de geboor-
tedag van en ter herinnering aan den oor-
spronkelijke stichter Fran~ois Dominique 
Marie Heytink-Baesjou van Vronesteyn, 
zullen de verpleegden in het Gesticht jaarlijks 
extra moeten worden onthaald. 

Aan de R.K.-armen van Dordrecht wordt 
fl. 3.000,- beschikbaar gesteld om uit de 
rente daarvan op de sterfdag van Elizabeth, 
haar man en hare ouders, uitdeling te doen 
van brood aan bedoelde armen, benevens een 
lezende jaardienst op genoemde sterfdagen in 
de kerk aan de Heiligen Bonifacius gewild." 
 
6. De uitvoering van het legaat 

Op 11 december 1876 wordt in Dor-
drecht het St.-Jacobs Gesticht in gebruik 
genomen. Zusters Franciscanessen voeren de 
huishouding en verzorgen de "Gestichts-
bevolking" die in 1895 uit 15 wezen en 21 
oude lieden bestaat. De geestelijke verzorging 
voor het Gesticht berust bij de pastoor van de 
parochie. 

Toen het legaat van fl. 150.000,-in 1905 
beschikbaar kwam, was het ongetwijfeld 
mogelijk de bouw van een nieuw ziekenhuis te 
realiseren op de plaats van de pakhuizen 

in de Grote Kerksbuurt of aan de Houttuinen 
te Dordrecht. Maar men gaf de voorkeur aan 
de inrichting van bestaande panden naast de 
kerk in de Wijnstraat. Dit ziekenhuis werd op 
5 juni 1906 in gebruik genomen. Het telde 35 
bedden maar bleek al gauw te klein en niet 
functioneel. 

Onder architectuur van M. Rietbergen uit 
Utrecht, werd een nieuw ziekenhuis ont-
worpen, dat moest verschijnen aan de Grote 
Kerksbuurt. Op 6 augustus 1913 legde pas-
toor Pichot hiervoor de eerste steen. In de 
voorgevel tussen de eerste en tweede verdie-
ping werd een hardstenen gevelsteen gemet-
seld met daarin gebeiteld: "Fran~ois Heytink 
Baesjou-Stichting". 

Met vertraging werd net voor het uitbreken 
van de eerste wereldoorlog het ziekenhuis 
geopend. Volgens het reglement was het 
ziekenhuis toegankelijk voor patiënten van 
alle gezindten, voor onvermogende katho-
lieken gratis; lijders aan krankzinnigheid, 
epilepsie, besmettelijke en syfilitische ziekten 
worden geweerd. Voor verpleging op zaal 
werd fl. 1,50 tot fl. 2,50; op klasse fl. 3,00 
tot fl. 6,00 per dag in rekening gebracht. In 
1915 werden in het ziekenhuis 42 patiënten 
met 3245 verpleegdagen verpleegd. Het St.-
Jacobs-Gesticht gaf in dat jaar aan 14 wezen 
en 35 bejaarden onderdak. 

Na de eerste wereldoorlog waren er al-
weer plannen voor een nieuw ziekenhuis, 
omdat het bestaande veel te klein bleek. Veel 
hoofdbrekens had het bestuur om met de 
beschikbare gelden een nieuw ziekenhuis te 
bouwen. Omdat het bestuur van het St.-
Jacobs-Gesticht nagenoeg dezelfde was als het 
bestuur van het Heytink Baesjoufonds, 
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Blauwdruk van de ontwerptekening van het Elizabethshofje. 
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plichting om van die som fl. 20.000,- te be-
leggen en daarmee een fonds te vestigen dat 
de naam zal moeten dragen van Francois 
Heytink-Baesjou-Fonds. 

Dat fonds zal ten doel hebben, het ver-
plegen van en doen herstellen van min-
vermogende of geheel onvermogende zieken 
(dit ter beoordeling van het bestuur van be-
doelde conferentie), voor zowel volwassenen 
als niet-volwassenen of kinderen behorende 
tot de R.K.-godsdienst. Het resterende bedrag 
van fl. 20.000,- moet eveneens worden belegd 
en de rente daarvan moet worden bestemd tot 
godsdienstige opvoeding van verwaarloosde 
kinderen. 
 
9. Anna Gram 

Ik legateer: Aan mejuffrouw Johanna 
Gram, wonende te 's-Gravenhage en geboren 
uit het huwelijk van wijlen de echtelieden 
Cornelis Gram en Helena Stevens, het 
vruchtgebruik gedurende haar leven van een 
kapitaal groot fl. 20.000,-. Het kapitaal zal 
hetzij in contanten of in hypotheken, ter 
keuze van mijne executeuren, uit mijn nala-
tenschap af te geven en gedurende het 
vruchtgebruik blijven onder bewind en beheer 
der uitvoerders mijner uiterste wilsbe-
schikking. Voormeld kapitaal moet worden 
bestemd tot het "stichten van woningen" ter 
kosteloze huisvesting van bejaarde alleen-
staande personen, welke de naam zal dra-
gen van "Franciscus-Stichting". Wie was 
Anna Gram? 

Anna Gram kan gezien worden als vriendin 
van Elizabeth; die haar gezelschap ver-
schafte, met haar handwerkte en de zaken des 
levens besprak. Ook kwamen zij samen 
regelmatig vanuit Voorburg naar Jutphaas. 
Daarbij brachten de dames een bezoek aan de 
zusters van het klooster en bezochten pastoor 
Van Heukelum op de pastorie. 

Op 25 mei 1907 overleed Anna Gram te 's-
Gravenhage, waardoor het kapitaal groot fl. 
20.000,- waarvan zij maar 3 jaar het 
vruchtgebruik had kunnen genieten, overging 
aan de R.K.-kerkparochie van de St.-
Nicolaaskerk te Jutphaas. 

werden bij notariële akte van 22 maart 1926,
ten overstaan van notaris P.A.M. Ie Maire,
deze besturen samengebracht onder de naam St.-
Jacobus-Stichting. 

De Jacobus-Stichting stelde zich ten doel
"de kosteloze verpleging van on- en min-
vermogende zieken zowel in- als buiten een
ziekenhuis", een en ander geheel in lijn zoals
de erflaatster het had bedoeld. In 1927 werd
met de bouw, naar een ontwerp van de
architect J. Tonino uit Breda, begonnen op de
plaats waar eens de pakhuizen aan de
Houttuinen hadden gestaan. Op 12 februari
1929 werd het ziekenhuis ingewijd. Het
bood plaats aan 38 patiënten derde klas, 10
patiënten tweede klas en 3 of 4 patiënten
eerste klas, terwijl op de kraamafdeling
plaats was voor 10 kinderen en 6 volwasse-
nen. 
 
7. Uitbreiding 

Gestadig bleef het aantal patiënten groeien,
en om hen plaats te bieden, werden ge-
leidelijk aan panden en grond aangekocht die
voor de hoognodige uitbreiding moesten
zorgen. In de zestiger jaren lag het in de
bedoeling om op de lokatie tussen de Grote
Kerksbuurt en de Houttuinen een geheel
nieuw ziekenhuis te bouwen. Dit stuitte echter
op grote bezwaren, zodat er besloten werd
naar een andere locatie om te zien. 

In 1972 wordt grond aangekocht in
Zwijndrecht op de locatie "Ter Steeghe". Pas
15 jaar later werd de eerste paal geslagen en
in september 1989 werden het Jacobus-Zie-
kenhuis in gebruik genomen. Thans staat het
z iekenhuis  bekend onder  de naam
Drechtsteden Ziekenhuis met twee locaties,
één in Dordrecht en één in Zwijndrecht. 
 
8. Het Francois Heytink-Baesjou 
Fonds 

Vervolg uit het testament: Ik legateer aan
de Conferentie van den Heilige Franciscus,
gevestigd in de parochie van de R.K.-kerk van
den Heilige Martinus te Voorburg, een portret
ter hare keuze van mijn geliefde zoon en een
som van fl. 40.000,- onder de ver 
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Het Kerkveld anno 1915 met op de achtergrond het Elizabethshofje. Links van het midden ziet u 
één van de twee waterpompen van het Kerkveld en de "watergeut". 

gedachtenis aan de erflaatster. Voor aankoop 
van grond, vergunningen en bouwkosten 
wordt een raming gemaakt van fl. 8.000,-. 

Op 25 september wordt pastoor Van
Heukelum door monseigneur H. van der 
Wetering, aartsbisschop van Utrecht, ver-
gunning verleend zijn plannen ten uitvoer te 
brengen en fl. 8.000,- te besteden aan grond 
en bouw van het hofje, de resterende fl. 
12.000,- te beleggen en van de rente te zijner
tijd uitdeling te doen aan de bewoners van het 
hofje. Het kapelletje moet uit het 
goedgekeurde plan vervallen en daarvoor in de 
plaats moet een schuurtje voor berging 
komen." 

Van de gemeente Jutphaas koopt Van 
Heukelum een braakliggend stukje grond aan 
de oostzijde van het Kerkveld voor fl. 34,-. 
Op 11 november 1907 ontvangt de 

10. Het St.-Elizabethshofje 
Pastoor Gerardus van Heukelum verzoekt 

per brief van 9 september 1907 aan de 
bisschop van Utrecht of hij de fundatie 
Baesjou mag accepteren en doet verslag wat 
er met het beschikbare kapitaal moet gebeu-
ren.'s 

De bisschop antwoordt het kapitaal onder 
de executeurs te laten en het te beleggen in 
solide hypotheken en geeft Van Heukelum de 
machtiging plannen te maken tot uitvoering 
van de door de erflaatster gemaakte 
bepalingen. 

Pastoor van Heukelum geeft opdracht aan 
de bouwkundige, de heer G.A. Ebbers, voor 
het ontwerp van acht woningen in de vorm 
van een hofje met daarbij behorende 
begroting. In het midden van gedacht hofje 
zal een kapelletje gebouwd worden ter na 
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pastoor vergunning van de gemeente Jutphaas, 
dat hij met de bouw mag beginnen. Half
december 1907 richt de pastoor een verzoek
aan de bisschop om het gevraagde bedrag van
fl. 8.000,- te mogen verhogen met fl. 2.500,-
door onvoorziene omstandigheden. 

Zo moet hij onder andere, verplicht door
de gemeente, een stuk sloot dempen ten oos-
ten van de bouwplaats en dit gedeelte van
riolering voorzien. Aan notaris mr. Johannes 
Petrus van den Brink, een der executeurs,
wordt verzocht het op hypotheek geplaatste
kapitaal op te zeggen en deze met bijbeho-
rende rente zo spoedig mogelijk ter beschik-
king te stellen van de administratie van het
St.-Elizabethshofje. Zo komt er bezwaar van
Petrus Oostveen. Tijdens de bouw van de
oostelijke muur van het hofje blijken de
steigerpalen op zijn grond en in de gemeen-
schappelijke sloot te staan. 

"Indien hem veroorloofd wordt de beerput 
van het Elizabethshofje op zijn land in 

Het Kerkveld zoals het erbij lag in 1976. 

te graven en hij deze put ter gelegenheid 
mocht uitscheppen" zou hij in den bouw 
berusten. Na bespreking van het bezwaar in 
het kerkbestuur, wordt besloten het verlangen 
van Petrus Oostveen toe te staan en hem de 
tijd van zes jaren het vruchtgebruik te gunnen. 
Petrus Verhaar wordt belast om een op zegel 
geschreven contract op te maken en dat ter 
ondertekening aan Oostveen voor te leggen. 

Op 15 september 1908 heeft de burge-
meester van Jutphaas, Wilhelm Frederik 
Smits, toestemming gegeven het St.-Eliza-
bethshofje in gebruik te nemen. In de be-
stuursvergadering van het kerkbestuur, ge-
houden op 13 september, worden acht per-
sonen "genoemd" die volgens algemene 
stemmen in aanmerking komen voor een 
woning op het hofje. Tevens wordt besloten 
dat voor de toekomst de pastoor en een lid van 
het kerkbestuur alsmede een lid van het 
armbestuur de toewijzingscommissie voor het 
hofje zullen vormen. Eind september en 
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begin oktober 1908 trekken de acht "alleen-
staanden" in hun nieuwe woning in het 
Elizabethshofje. Gezamenlijk delen zij vier
secreten en in de bergplaats (lees: turfhok) 
kunnen zij hun (gratis) turf halen, om er
warmpjes bij te zitten. De acht "alleenstaan-
den" waren allen weduwe. Zij mochten het
spits afbijten van een lange reeks van perso-
nen die na hun nog op het hofje zouden komen 
wonen. Het waren de volgende vrouwen: 

weduwe A. Zwezerijnen 
weduwe J. van de Brink 
weduwe L. Kerkhof 
weduwe Ant. Ransdorp 
weduwe G. Heyman 
weduwe J. Hoveling 
weduwe E. Tukker 
weduwe L.J. Vrijdag 

 
In het midden van het hofje staat de 

pomp, waar water getapt kan worden. Op het 
Kerkveld zelf staan nog twee pompen. Voor 
de bewoners van het hofje is het een 
ongekende luxe, dat zij niet ver hoeven te 

gaan om water te tappen. Tot halverwege 
1947 is het toewijzen van een woninkje op het 
hofje een zaak van kerk- en armbestuur. Maar 
door de tweede wereldoorlog is het 
woningbestand zwaar gereduceerd, de be-
schikbare woonruimte moet beter verdeeld 
worden! Het gevolg van een en ander is dat op 
4 augustus 1947 de woonruimtewet in 
werking treedt, "dit ter bevordering van een 
doelmatige verdeling van de woongele-
genheid. Krachtens deze wet is het verboden 
een woongelegenheid in gebruik te nemen of 
te geven zonder schriftelijke toestemming van 
burgemeester en wethouders, die tevens 
bevoegd zijn met inachtneming van de 
voorschriften woonruimte te vorderen". 
 

En zo gebeurde het, dat waar eerst al-
leenstaande vrouwen het hofje bewoonden, 
ook echtparen kwamen te wonen, die vaak 
kinderen kregen! Deze op zich begrijpelijke 
ontwikkeling had veel negatieve bijver-
schijnselen. De woninkjes waren niet geschikt 
voor meerdere personen, laat staan voor 
gezinnen. En wat te denken, dat al die 

Het Elizabethshofje in de bouwvallige toestand in 1978. Ramen en deuren dichtgetimmerd. In 
het midden het turfhok/berging met aan beide zijden de deuren waarachter zich de poepdozen 
bevonden. 
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veld-project tot stand moet zijn gebracht. De 
realisatie van een buurthuis heeft daarbij een 
hoge prioriteit. Bij nieuwbouw denkt men aan 
20 eengezinswoningen en 13 bejaarden-
woningen. 

Maar het hofje heeft bij de gemeente geen 
prioriteit. In een brief op poten van de se-
cretaris van de Historische Kring Nieuwegein, 
jan Schut, aan de verantwoordelijke 
wethouder G.J. ter Stege, wordt grote be-
zorgdheid uitgesproken over het Elizabeths-
hofje. Om verdere verloedering tegen te gaan, 
vraagt de secretaris om in ieder geval de 
dakpannen die van het dak gewaaid zijn weer 
op het hofje te leggen en ramen en deuren 
dicht te timmeren. 

Het is augustus 1979 als er concrete plan-
nen bekend worden over het Elizabethshofje. 
De Woning Stichting Centraal Nederland 
bestaat in 1979 vijftien jaar en heeft zijn 
oorsprong in Vreeswijk. In haar jubileumjaar 
wil directeur A. van Heyningen een gebaar 
maken naar de gemeente Nieuwegein. De 
keuze is gevallen op de restauratie van het 
Elisabethshofje. 

Het plan is als volgt: W C.N. koopt het 
hofje van de gemeente voor een symbolisch 

Bericht uit het Utrechts Nieuwsblad van 1411-
1978. 

personen gebruik moesten maken van vier 
poepdozen! 

Vanaf het moment, dat de gemeente 
Jutphaas in 1947 de woningtoewijzing naar 
zich toe had getrokken, hebben kerk- en 
armbestuur daar ook geen greep meer op. Was 
het hofje bedoeld voor gratis wonen, vanaf dat 
moment wordt er huur betaald en ook het 
gratis stoken is afgelopen, op een hoge 
uitzondering na. 

De huur wordt door H. Velis en later door 
Chris van de Hoeven geïnd op gezag van de 
pastoor. 

Eisen aan woonruimte en woongenot 
werden in de jaren na de oorlog steeds groter 
en diegenen die in het hofje woonden, stonden 
jaren op een wachtlijst, voordat er wat nieuws 
of beters beschikbaar kwam, al naar gelang de 
urgentie. Zo gebeurde het dus in de eind jaren 
60, dat mensen uit het hofje wegtrekken en de 
pandjes leeg bijven staan.20 In 1969 verkoopt 
het kerkbestuur het Elizabethshofje aan de 
gemeente Jutphaas. 

De laatste bewoners vertrekken begin jaren 
'70. Met de leegstand komt ook het verval en 
de woninkjes worden een doelwit voor de 
jeugd. Lange tijd gebruikt onder andere Bart 
Rijdes een deel van het hofje om er oud papier 
in op te slaan. Ramen worden dichtgetimmerd 
om verder molest te voorkomen! Het verval 
gaat door, want er gebeurt verder niets. Daarna 
gaat het hofje deel uit maken van een 
bouwplan voor een cultureel centrum, wat 
uiteindelijk ook weer schipbreuk lijdt. Er 
wordt een Belangengroep-Kerkveld opgericht 
die met de gemeente Nieuwegein, mee wil 
denken en -praten over de totale reconstructie 
van het Kerkveld. 

De bewoners van het Kerkveld krijgen een 
discussienota over de toekomstige ont-
wikkeling van hun woongebied. Op 17 au-
gustus 1978 vindt er in het gemeentehuis een 
gesprek plaats tussen gemeente en de Belan-
gengroep-Kerkveld. 
 

11. Snel herstel 
In de discussienota-Kerkveld staat, dat in 

redelijk korte tijd (± twee jaar) het Kerk 
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De zuidflank van het gerestaureerde hofje (augustus 1997). 

Maar op donderdag 19 juni 1980 is `het' 
dan zo ver. Op deze donderdag worden de 
sleutels overhandigd aan de nieuwe eige-
naars/bewoners van het St.-Elizabethshofje. 
Met deze restauratie is recht gedaan aan de 
verplichting, die wij als gemeenschap heb-
ben, om zuinig te zijn op ons cultureel erf-
goed en aan Elizabeth Baesjou-Heytink van 
Vronesteyn die met name voor de jutphase 
gemeenschap van onschatbare waarde is 
geweest. Ruim een jaar later - en wel op 26 
november 1981 - het herstelplan Kerkveld 
door een "zwengel" aan de nieuw gebouwde 
waterpomp door wethouder G.J. ter Stege als 
voltooid beschouwd. 

 
12. Nawoord 

bedrag. Het pand zal uiterlijk niet verande-
ren, maar in plaats van nu acht woningen,
worden het er na de restauratie zes!! Met de 
restauratie zal een bedrag gemoeid zijn van 
tussen de fl. 800.000,- tot fl. 1.000.000,-. 
De woningen zullen na gereed komen, worden 
verkocht, waarbij oud-Kerkvelders de 
voorkeur krijgen. De koopsom per woning 
zal ± fl. 100.000,- bedragen! Mocht de ver-
koop niet lukken, dan zal men de woningen 
verhuren. 

Op 25 maart 1980 verkoopt de gemeente 
Nieuwegein het St.-Elizabethshofje aan de 
Woning Stichting Centraal Nederland. Een
omvangrijke restauratie van het hofje is het 
gevolg, waarbij het gehele Kerkveld wordt
aangepakt. Was het plein vroeger het hart 
van Jutphaas, sinds eind jaren '50 klopt het
hart nagenoeg niet meer. 
 

Enkele huisjes worden door hun eige-
naars opgeknapt, maar het merendeel dat
verkrot is, wordt in brand gestoken of ten-
slotte gesloopt. Een dieptepunt in deze toe-
stand is de sloop van het "Regthuys" en de
schaamteloze sloop in 1978 van de Anna van
Rijnhuisjes uit 1607. 

van Elizabeth Baesjou Het testament 
Heytink van Vronesteyn geeft veel informatie 
over deze bijzondere vrouw. Helaas is de 
ruimte te beperkt om uitvoerig op de inhoud 
van haar testament in te gaan, want er zouden 
vele "Cronycken" mee gevuld kunnen 
worden. 

Op de dag van haar overlijden had zij fl. 
263.300,- aan leningen uitstaan (zie bij-
gaande lijst). Aan onderhandse leningen 
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S. Archief R.K.-kerk Jutphaas nr. 145 
6. Diverse gemeenteraadsverslagen van de 

gemeente Jutphaas in de periode 1850 
1867, Archief voormalige gemeente 
Jutphaas 

7. Kerspel Jutphaas 1947, blz. 116 
8. Geschiedenis ener belangrijke cholera 

epidemie door dr. G.J. Teller 1867, blz. 
18. Er stierven 
15 kinderen beneden 10 jaar 3 

kinderen tussen 10-20 jaar 6 
personen tussen 20-30 jaar 

13 personen tussen 30-40 jaar 7 
personen tussen 40-50 jaar 8 
personen tussen 50-60 jaar 4 
personen tussen 60-70 jaar 2 
personen tussen 70-80 jaar 1 
persoon van 81 jaar 

In totaal 59 personen 
9. Op 26 april 1870 kocht Adriaan Baesjou

de buitenplaats "Nieuw-Vronesteyn"
tijdens een openbare veiling. Thans ligt
er in Voorburg nog een singel die de
Vronesteynsingel heet, vernoemd naar de
buitenplaats. 

10. De St.-Nicolaaskerk van Jutphaas 1906, 
blz. 19 

11. Kerspel Jutphaas 1947, blz. 83 
12. Archief R.K.-kerk Jutphaas, nr. 250 13. 
Archief R.K.-kerk Jutphaas, nr. 256 14. 
Archief R.K. kerk Jutphaas, nr. 143-14 15. 
Archief R.K. kerk Jutphaas, nr. 143 16. In 
haar aanvullende testament van 1902 

wordt onder andere het bedrag voor de 
armen van Dordrecht met fl. 2.000, 
verhoogd! 

17. Honderd jaar Jacobs-Gesticht-R.K.-zie 
kenhuis Dordrecht 1976, blz. 17 

18. Archief R.K.-kerk Jutphaas, nr. 93 
19. Archief R.K.-kerk Jutphaas, nr. 51 
20. Ongeveer de laatste bewoners waren 

Nico en Gerda de Bruin. Zij verhuisden 
in 1973 naar een flat aan de jan Sluy 
terslaan. 

Geraadpleegde literatuur 
Notulenboek van het Parochiaal-Kerk-
bestuur te Jutphaas 1861-1941 
Kroniek van het St.-Franciscus-Gesticht te 
Jutphaas 1895-1954, Jutphaas-Heythuysen
Honderd jaar Jacobs-Gesticht, R.K.-zie-
kenhuis Dordrecht. Door dr. Th.W. 
Jensma Dordrecht 1976. Van Klooster tot 
Lantaern 1895-1995 door G.H.P. de 
Waard. Uitgave Historische Kring 1995 
Nieuwegein Kerspel Jutphaas 1947. Door 
A.E. Rientjes en opnieuw bewerkt door 
kapelaan J.G. Bocker 
Geschiedenis Ener Belangrijke Cholera 
Epidemie. Door G.J. Teller, geneesheer te 
Jutphaas 1867 
De St.-Nicolaaskerk van Jutphaas. Door 

dr. H.J.A.M. Schaepman en mr. G.W van 
Heukelum, Utrecht 1906 Jutphaas in het 
nieuws 1850-1869. Door J. Schut, 
Nieuwegein Inventaris van de parochie 
van de H.Nicolaas te Jutphaas, R.A.U., 
blok nr. 393 toegangsnummer 242 

 
Met dank aan de hieronder vermelde perso 

nen: 
Mw. A.M. van het Erve, Dordrecht 

Mw. LA. Bok-De Waard, IJsselstein 
Mw. C. van Deuren, Nieuwegein Dhr. 
A. Bok, IJsselstein Dhr. Th. Bulkmans, 
Nieuwegein Dhr. W van Dijk, 
Nieuwegein Dhr. A.G. Kiichler, 
Dordrecht Dhr. J. Schut, Nieuwegein 
Dhr. Alb. Schuurman, Nieuwegein 
Dhr. J. Bliekendaal, Nieuwegein Dhr. 
Th.C. de Reuver, Nieuwegein 
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fl. 47.000,- en aan effecten fl. 106.150,-. 
Haar totale vermogen, inclusief roerende en 
onroerende goederen, bedroeg afgerond fl. 
500.000,-. Voor die tijd een fortuin! Aan
legaten wordt fl. 325.300,- uitgekeerd. De 
belasting komt door middel van de successie-
rechten fl. 77.466,- opeisen. Schuld-
vorderingen waren er ook voor een totaal
van fl. 13.234,-. Notarissen waren toen ook
niet goedkoop, want aan honoraria en "ver-
schillende" uitgaven wordt fl. 19.000,- in 
rekening gebracht. Overbleef een positief
saldo van fl. 65.000,-, dat zoals de erf-
laatster had bepaald ten goede komt aan de 
Rooms-Katholieke gemeenschap van 
Jutphaas met het uitdrukkelijke verzoek dit
bedrag voor liefdadige doeleinden te besteden 
en zeer speciaal daaruit te bekostigen 

De lijst met namen van personen die bij 
Elizabeth een lening hadden lopen, die via een 
notariële akte was beschreven. Daarnaast is er 
een lijst van personen die onderhands bij 
Elizabeth voor een totaalbedrag van fl. 
47.000,- in het krijt stonden. 

de verpleging van onvermogende of minder 
bemiddelde zieken wier opneming in een der 
grotere R.K.-ziekenhuizen van Utrecht, we-
gens aard of de langere duur hunner ziekte, 
nodig of wenselijk mocht zijn. 
 
13. Het tweede testament 

In juli 1902 gaat Elizabeth op bezoek bij 
notaris Willem Lagerweij met het verzoek om 
"enige" wijzigingen in haar geheim testament 
aan te brengen. Deze aanvulling op haar 
eerste testament wordt 30 juli 1902 getekend 
door de notaris, getuigen en Elizabeth. 
Daarom wordt alles verzegeld en in 
bewaring gegeven aan de arrondisse-
mentsrechtbank te 's-Gravenhage. 

In dit aanvullende testament worden di-
verse legaten verhoogd met enige duizenden 
guldens o.a..: 

"Ik legateer: aan de Rooms Katholieke 
kerk te Jutphaas, een kapitaal groot fl. 
20.000,- waarvan het levenslange vrucht-
gebruik is vermaakt aan Johannes Koevoets, 
zoon van mijnen oom Johannes Koevoets en 
Maria Schuilenburg. Na diens overlijden zal 
genoemd kapitaal beschikbaar moeten komen 
aan de Francois Heytink-BaesjouStichting te 
Jutphaas". 

Na dit alles gelezen te hebben zou je haast 
geloven dat de "armen" van Jutphaas er 
"warmpjes" hebben bijgezeten. 
 
Noten 
1. Zie personeelsblad van de gemeente 

Nieuwegein "De Geinoscoop", 10e 
jaargang, nr. 2 1985, De Geschiedenis 
van "Voorzorg" 

2. Zie voetnoot 1 
3. Archief R.K.-Jutphaas nr. 148 
4. De buitenplaats "Overrijn" heeft gestaan 

aan de oostzijde van de Vaartse Rijn, op 
de plaats waar nu de voormalige 
brugwachterswoningen staan. Op 28-11-
1911 vindt een aanbesteding plaats 
door de Rijkswaterstaat met betrekking 
tot sloop van de buitenplaats en 
aanbesteding van nieuwbouw van een 
dubbele dienstwoning 
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HET OPENBAAR VERVOER ROND JUTPHAAS EN VREESWIJK NA DE TWEEDE 
WERELDOORLOG 

door C. van der Kooij 

In aansluiting op de beide voorgaande artikelen over het openbaar vervoer rond Jutphaas en
Vreeswijk volgt nu nog een laatste bijdrage, waarvoor ik opnieuw het in ons bezit zijnde archief 
van de vroegere Tram- en Bargedienst heb geraadpleegd. 

Wanneer het al mogelijk bleek een al dan niet 
beschadigde autobus te achterhalen, was de 
teruggave daarvan nog geen vanzelfsprekende 
zaak. Aan het eind van de oorlog werden 
alle door het Canadese leger buitgemaakte 
voertuigen namelijk opgeslagen in zogenaamde 
'Eclipse Dumps', die in eerste instantie als 
wettig eigendom van onze 'liberators' 
werden beschouwd. Eén van deze 'eclipse 
dumps' bevond zich in Utrecht. 

Nadat in de loop van het jaar de oor-
logsbuit door de Canadezen geleidelijkaan 
was vrijgegeven, werd de verdeling van al het 
materiaal opgedragen aan de Rijksver-
keersinspectie aan de hand van de bij de 
KNAC binnengekomen claims. 

Al spoedig bleek dat 90% van de ge-
dumpte wagens zó zwaar beschadigd was, dat 
ze als `total loss' konden worden be-
schouwd. De meeste busmaatschappijen 
toonden dan ook weinig interesse voor de 
mogelijkheid tot teruggave. Er was namelijk 
ook een schreeuwend gebrek aan vervangende 
onderdelen om de zwaar beschadigde 
autobussen nog te repareren. Tot eind 1945 
werd de benzine met een bonnensysteem 
gerantsoeneerd. 

Blijkens de correspondentie tussen het 
hoofdkantoor van `De Twee Provinciën' en de 
heer De Ruyter stonden in mei 1945 nog 
zeven autobussen in de garage te Vreeswijk en 
waren twee andere bussen in Gorinchem 
opgeslagen. De meeste van deze bussen waren 
tijdens de bezettingsperiode meerdere malen 
"geleend" voor militaire doeleinden en voor 
het vervoer van oorlogsmateriaal en hadden 
daarbij de nodige averij opgelopen. 

Nadat uiteindelijk enkele bussen waren 

Na de bevrijding lag het openbaar vervoer 
in onze regio aanvankelijk geheel stil. Circa 
twee derde van het autobussenbestand (16 
stuks), dat in het begin van de oorlog nog 
gebruikt werd, was door de Duitse
bezetters voor militaire doeleinden gevor-
derd. Een zevental andere bussen stond vol-
gens de rapportage van de heer De Ruyter,
plaatselijk directeur van `De Twee Provin-
ciën', zwaar beschadigd in de garage aan de
Handelskade te Vreeswijk. Slechts enkele
bussen konden in principe nog voor lokaal
vervoer worden ingezet. 

Het al of niet rijdbaar zijn van deze bussen 
was trouwens van ondergeschikt belang, omdat 
er in de eerste maanden na de bevrijding 
vrijwel geen benzine te krijgen was. 
 

Hoe slecht de zaken er kort na de tweede
wereldoorlog voorstonden, lezen we uit een
brief van de president-directeur van `De
Twee Provinciën' (mr. D. van Setten). Hij
deelde op 18 juni 1945 aan de heer De
Ruyter mee, dat hij de medewerking van de 
rijksinspecteur van het Verkeer te Utrecht had 
ingeroepen om het kantoor te Jutphaas en de 
garage in Vreeswijk weer een telefoon-
aansluiting te geven. "Voorts heb ik een plei-
dooi gehouden", aldus de brief van mr. Van
Setten, "voor een toewijzing van 40 liter 
benzine om de beide bussen, die in Gorin-
chem nog in de garage staan, op te halen." 

De teruggave aan de rechtmatige eigenaren 
van gevorderde autobussen en personenwagens 
was voor een belangrijk deel in handen gelegd 
van de toenmalige KNAC (Koninklijke 
Nederlandse Automobiel Club), die voor een
haast onmogelijke taak stond. 
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Een bellenwagen op het stationsplein in Utrecht. 

gerepareerd, werd als uitbreiding van het 
wagenpark overgegaan tot de aanschaf van 
zogenaamde `bellenwagens'. Deze wagens, die 
het uiterlijk hadden van gewone legerauto's, 
werden in Engeland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt als manschappen-
wagens voor de luchtbescherming en hadden 
op het dak een alarmbel (sommige bus-
maatschappijen hadden er vensters in aan-
gebracht). 

Hoe vreemd het destijds is gelopen met de 
teruggave van gevorderde bussen blijkt uit een 
brief van de Rijksverkeersinspectie, dd. 25 
februari 1946, aan de heer De Ruyter, met de 
volgende inhoud: 

"Hierbij heb ik de eer U mede te delen
dat de vroeger in Uw bezit zijnde autobus Nr. 
16 met provinciaal kenteken L-7530, merk 
Citroën met chassisnummer 700085/ 2096, 
thans in bedrijf is bij de firma Gebr. Seegers te 
Maastricht. De Directeur van het Vervoer te 's-
Gravenhage is door mij hiervan in kennis 
gesteld." 

(w.g. De Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer), M. v.d. Broek. 
 

Het is de vraag of de heer De Ruyter als
rechtmatige eigenaar van deze `Twee Provin-
ciën'-bus dit voertuig nog heeft teruggeëist,
want de tegenpartij zou dan zeker de nodige 
reparatiekosten in rekening hebben gebracht. 

Uit de correspondentie die de directeur van
`De Twee Provinciën' met de KNAC, de
Rijksverkeersinspectie en de gemeente
Jutphaas heeft gevoerd over uitbetaling van
geleden oorlogsschade, blijkt overduidelijk dat
schadeloosstelling voor de gevorderde en
zwaar beschadigde autobussen veel be-
langrijker werd gevonden dan de opsporing
en teruggave ervan. Toen gold als algemene
regel, dat het rijk de schade vergoedde van
autobussen die zonder een vorderingsbewijs
door de Duitse bezetters werden meegenomen.
Wanneer autobussen ter plaatse werden
gevorderd en de Ortskommandant een
officieel vorderingsbewijs verstrekte, moest de
betrokken gemeente achteraf de schade-
lossstelling met de eigenaar regelen. 

In een aantal gevallen werd bij het vor-
deren van een voertuig nog wel een bedrag
uitbetaald, maar van enige onderhandeling
was uiteraard geen sprake. Het ging hier om de
uitbetaling van een vaak `symbolische
vergoeding', die de schijn moest wekken, dat de
bezetter de auto `officieel had overgenomen'.
Met het erbij gevoegde vorderingsbewijs kon
de eigenaar na de oorlog nog een beroep doen
op de gemeentelijke autoriteiten voor een
aanvullende betaling. 

Uit de financiële bescheiden van het archief
blijkt, dat `De Twee Provinciën' te Jutphaas
destijds bij het Rijk verzoeken tot 
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schadeloosstelling heeft gepresenteerd tot een 
totaalbedrag van fl. 74.000,-. Het bedrag dat 
uiteindelijk eind 1947 aan de bus-
maatschappij werd uitgekeerd was fl. 
33.835,73. Van de door de heer De Ruyter bij 
de gemeente Jutphaas ingediende verzoeken 
om schadeloosstelling voor gevorderde
autobussen (tot een totaalbedrag van fl. 
74.500,-) werd nog tijdens de bezettingsjaren
fl. 45.150,- vergoed. 

In het archief van `De Twee Provinciën' is 
ook de nodige briefwisseling terug te vinden 
over een andere schadepost van de 
autobusmaatschappij, die voor vergoeding in 
aanmerking kwam. Tijdens de bezettingsjaren 
werden regelmatig bussen gecharterd voor het
vervoeren van Duitse militairen en het 
bijbehorende oorlogsmateriaal, zonder dat 
daar enige vergoeding voor werd betaald. 
Deze bussen werden daardoor onttrokken 
aan het reguliere passagiersvervoer. De door 
de heer De Ruyter hiervoor bij de 
Rijksoverheid ingediende claims leidden tot 

de toekenning van een schadevergoeding van 
fl. 9.800,-. 

Uit een brief van het Ministerie van Fi-
nanciën van 6 juni 1947 blijkt, dat de betaling 
van verdere vergoedingen, waarvoor de 
busmaatschappij een verzoek had ingediend, 
niet meer plaats kon vinden op grond van
een ministerieel besluit, dat kort tevoren in 
het Staatsblad was gepubliceerd. 

De regelingen in verband met de scha-
deloosstelling voor de gevorderde en be-
schadigde voertuigen vormen een belangrijk 
onderdeel van het archiefbestand van de 
Tram- en Bargedienst. Het is duidelijk dat de 
Rijksoverheid en de gemeentelijke 
autoriteiten hier veel werk aan hebben ge-
had. Zelfs eind 1947 (11 november) laat 
burgemeester Hamers nog een `Openbare 
Kennisgeving' uitgaan, waarin hij wijst op 
een laatste mogelijkheid om bij de Schade 
Enquête Commissie te Zeist schadeclaims in 
te dienen. 
 
De wederopbouw en verdere ontwikkeling 
van het regionale busvervoer na de 
bevrijding 

Nadat eind 1945 het openbaar vervoer 
weer enigszins op gang is gekomen, achten de 
busondernemingen de tijd rijp om zich 
intensief te beraden over de districts-
organisatie in de regio Utrecht. Op dinsdag 
5 februari 1946 wordt in Utrecht een 
belangrijke vergadering bijeengeroepen, 
waarvoor directeuren en vertegenwoordigers 
van de betrokken maatschappijen zijn 
uitgenodigd, te weten de heren J.W. Hupkes 
en Stevens van de Nederlandse Buurt-
spoormaatschappij (NBM); de heren P. en J. 
Ravenstein van de CAOM, respectievelijk de 
RAGOM te Ridderkerk; de heren De Ruyter 
en Van Setten ('De Twee Provinciën'); en H.J. 
Brugman, directeur van het reisbureau 
CEBUTO. 

Bij de herindeling van het district Utrecht 
wordt afgesproken dat in het gebied be-
grensd door Breukelen - Kamerik - Haar-
zuilens - Harmelen - Montfoort - IJsselstein -
Vianen - Houten - Odijk - Driebergen - 
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Openbare kennisgeving van burgemeester 
Hamers van 11 november 1947. 



 

Het reisbureau Cebuto aan het Oudkerkhof te Utrecht. 

CEBUTO) zich bij de heer De Ruyter, dat 
deze zich niet aan de regels houdt: "Enige 
malen werd al door een der aangesloten bus-
ondernemingen in het district Utrecht aan mij 
gerapporteerd, dat de Tram- en Bargedienst 
(lees: `De Twee Provinciën') rechtstreeks 
wagens offreert in de stad Utrecht. Zoals U uit 
het contract en de diverse stukken kunt 
nagaan, is er voor alle districten een grens 
vastgesteld, waarbinnen de aangesloten 
busmaatschappijen zelf geen toerwagenwerk 
meer mogen uitvoeren. Dit geschiedt thans 
geheel centraal door ons districtsbureau te 
Utrecht." 

Met betrekking tot CEBUTO zijn in het 
archief van de Tram- en Bargedienst vele 
vergaderstukken, financiële bescheiden, re-
glementen enz. terug te vinden over de pe-
riode van 1946-1951. Het zou echter te ver 
voeren om hier uitgebreid over in de Cro-
nyck te schrijven. De busonderneming van de 
heer De Ruyter had er slechts zijdelings mee te 
maken. 

Het is een verademing om tussen de in 
ambtelijke taal opgestelde vergaderstukken 
een reglement aan te treffen voor de bus-
chauffeurs die bij dagtochten en excursies van 
CEBUTO werden ingezet. Het geeft een 

Austerlitz - Soesterberg - Maartensdijk -
Tienhoven en Breukelen door de drie aan-
gesloten busmaatschappijen ('De Twee Pro-
vinciën', NBM en CAOM) niet langer zelf-
standig toerwagens verhuurd mogen worden. 
Er wordt in de vergadering namelijk besloten 
om in de stad Utrecht een reisbureau van 
CEBUTO te vestigen, waarmee de betrokken 
busondernemingen nauw zullen
samenwerken. Dit reisbureau zal tevens als
centraal districtsbureau voor de drie voor-
noemde busmaatschappijen worden ge-
bruikt. Zij zullen bovendien aandeelhouders
van de N.V. CEBUTO zijn. Aanvragen voor
dagtochten en buitenlandse trips moeten 
thans in eerste instantie bij het reisbureau
CEBUTO worden ingediend, dat via een 
'autobuspoel' de drie aangesloten bus-
maatschappijen zal laten meeprofiteren. 

Een terechte vraag hierbij is, in hoeverre de 
drie betrokken busondernemingen zich aan 
deze afspraak hebben gehouden. De heer De 
Ruyter die voorheen gewend was om in het 
voorjaar en de zomermaanden allerlei 
dagtochten voor uiteenlopende gezelschappen 
te organiseren, moet het hier moeilijk mee 
hebben gehad. In een brief van 13 juni 1947 
beklaagt de heer Brugman (directeur 
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Een z.g. "Scoutscar" uit 1945. Ook dit type bus werd na de oorlog door "De Twee Provin 
ciën" gebruikt. 

mooi beeld van de onderlinge verhoudingen, 
die toen golden tussen reisleiders, chauffeurs 
en de passagiers. Uit het chauffeursreglement 
van 1 april 1947 citeer ik de volgende bepa-
lingen: 
1. De chauffeurs moeten zorg dragen be-

hoorlijk geschoren, gewassen en met ge-
poetste schoenen te verschijnen. 

2. Zij zijn verplicht de instructies van den 
leider op te volgen en ertoe mede te wer-
ken, dat er een goede samenwerking be-
staat. 

3. Het is verboden vóór of tijdens de rit 
sterke drank te gebruiken. 

4. Tijdens het rijden mogen zij zo min mo-
gelijk roken en dit op verzoek van de 
deelnemers geheel nalaten. 

5. De maaltijden worden niet aan de tafel der 
deelnemers gebruikt, tenzij op verzoek 
der deelnemers en met goedvinden van de 
leider. 

6. Eventuele meningsverschillen met den 
leider mogen nimmer merkbaar zijn voor 
het reisgezelschap. 

7. Het is verboden zich met vrouwelijke le-   
de van het gezelschap op te houden of          

    de avonduren er mede door te brengen. 

8. Klachten door deelnemers of leider geuit, 
worden onderzocht en zo ze juist zijn 
bevonden, geregistreerd. De eerste maal 
volgt een waarschuwing, de tweede maal 
volgt onherroepelijk schorsing voor twee 
weken en na de derde maal schorsing 
voor het verdere deel van het seizoen. 

Als afsluiting 
Het archief van de vroegere Tram- en 

Bargedienst loopt tot circa 1952. Met name 
de laatste vijf jaren laten weinig interessante 
gegevens meer zien. Wèl zou het de moeite 
waard zijn een analyse te maken van alle 
financiële gegevens die in de vorm van hand-
geschreven kas- en grootboeken, voorraad-
rekeningen, exploitatie-overzichten, enz. 
(vanaf de twintiger jaren) tot het archief-
bestand behoren. Het gaat dan met name 
over de exploitatie van de vroegere paarden-
tram. Het is bijzonder jammer dat het bij-
behorende correspondentie-archief ont-
breekt. 

Met dank aan de heer C. Waakop Reyers
voor het beschikbaar stellen van zijn foto 

          materiaal. 
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Exposities 
Vanaf april 1998 zijn op de hooizolder in ons museum Warsenhoeck de volgende expo-
sities te bewonderen: 
- 22 maart tlm 19 april: Keramische vormen, Aleksandra Cxovers-Zielinsk  
- 26 april t/m 14 juni: schilderijen, Gerriet Weber 
-     21 juni t/m 2 augustus: Groepsexpo "10 van Nieuwegein", Kunstenaars die al eerder   

hebben geëxposeerd 
-     9' augustus t/m 6 sept: Grafiek, Nini Nagy-Kooij ` 
-    13 sept t/m 11 okt: Fresco's - schilderijen Annie Pijpers 
-    18 okt t/m 15 nov: Objecten, div. materialen, Dolf Schifférstein `' 
-    22 nov t/m 27 dec: Tiffanyglas - wandtapijten - schilderijen Gabriella Donné - Wil 

van den Berg ' 

Otto Pijpker 
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BRIEVEN AAN DE TOEKOMST 
15-5-1998 

 
Heeft u ook zoveel vragen over het dagelijkse leven van uw voorouders? Wat voor kleding 
droegen zij? Hoe hadden zij hun huis ingericht? Wat aten zij? Met wie hadden ze allemaal 
contact? Hoe stonden ze in het leven? Geloofden ze in God? Wat voor werk deden zij eigenlijk? 
Het antwoord op deze vragen is vaak heel lastig te vinden. Juist over die gewone en 
vanzelfsprekende zaken is vaak maar heel weinig bronnenmateriaal overgeleverd. En we weten 
helemaal weinig over de manier waarop gewone mensen destijds hun dagelijkse ervaringen 
beleefden. 

Wanneer toekomstige onderzoekers het
dagelijkse leven anno 1998 willen beschrij-
ven, dan zullen zij het met vergelijkbare pro-
blemen te stellen krijgen. Of wij zouden daar
nu iets aan moeten doen. Daarom zal op 
vrijdag 15 mei 1998 aan alle Nederlanders
gevraagd worden een brief te schrijven aan
de toekomst. Brieven aan de toekomst is een 
project, zoals dat in Nederland nog nooit
vertoond is. Vergelijkbare projecten in Zwe-
den en Denemarken leverden vele duizenden 
brieven op. 
 

In hun brief aan de toekomst zullen zoveel 
mogelijk Nederlanders hun dagelijkse
bezigheden beschrijven; al hun belevenissen
die zij hebben meegemaakt op vrijdag 15 mei 
1998. Hoe hebben zij deze gewone, maar
voor de toekomst zo bijzondere dag beleefd
en doorgebracht? 
 

Om deze dag tot een succes te maken
vragen wij ook uw medewerking. Het is 
namelijk heel belangrijk, dat zoveel mogelijk 
mensen reageren. Mensen uit alle hoe 

ken van de samenleving, van elke gezindte,
geloofsrichting en huidskleur. De drie orga-
niserende instellingen (het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur, het Nederlands
Openluchtmuseum en het P.J. Meertens-In-
stituut, geholpen door de KPN/PTT Post)
willen namelijk dat toekomstige onderzoekers
een betrouwbaar beeld krijgen van de
alledaagse dag in de week. Met uw hulp
willen wij vrijdag 15 mei 1998 tot de best
gedocumenteerde dag uit de Nederlandse
geschiedenis maken. 
 

In elke gemeente van Nederland zullen
werkgroepjes worden geformeerd die het
project Brieven aan de toekomst op plaat-
selijk niveau gaan trekken. 
 

Het bestuur van de Historische Kring
Nieuwegein ondersteunt dit project van
harte. Doe mee en stuur onderstaande bon in
aan Nederlands Centrum voor Volks-
cultuur, Werkgroep Brieven aan de Toe-
komst, Lucas Bolwerk 11, 3512 EH
UTRECHT. Fax: 030- 2334047. 
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Naam ............................................................................................................................................  
 
Lid/donateur van: De Historische Kring Nieuwegein  

Adres .............................................................................................................................................. 

 
Postcode en woonplaats ............................................................................................................... 
 

bericht u, dat hij/zij van harte meewerkt om het project Brieven aan de Toekomst tot een 
succes te maken en verwacht spoedig uw nadere informatie. 



 
"CAARTE VAN RIDDERHOFSTAD RIJNHUIZEN"
 
door C. W Coomans 
 
Inleiding 
 
Op het oude landgoed Rijnhuizen, ten opzichte van het voormalige dorp Jutphaas gelegen aan de 
oostzijde van de Vaartse Rijn, staat het kasteel Rijnhuizen, omgeven door een gracht. De 
geschiedenis van dit kasteel is al vele malen beschreven in de zogenaamde kastelenboeken die in 
de loop der tijd zijn uitgegeven. Naast de beschrijving van de geschiedenis van het huis en zijn 
bewoners treft men vaak ook één der afbeeldingen aan, een gravure uit vroegere tijd of een 
hedendaagse foto. 
Een uitgebreide beschrijving is vastgelegd door P.J. de Rijcke, oud-medewerker van de stichting 
FOM, die in 1958 het landgoed met alle gebouwen aankocht en er het Instituut voor 
Plasmafysica vestigde. In het boekje "Wetenswaardigheden betreffende het kasteel Rijnhuizen en 
omstreken" wordt de geschiedenis van kasteel en bewoners duidelijk weergegeven. 
Daar er echter weinig of niets over het interieur wordt verteld, heb ik daar zelf onderzoek naar 
gedaan. In het boekje "De Alexanderzaal" beschrijf ik de voorstellingen op het beschilderde 
doek aan de wanden en heb ik getracht te achterhalen wanneer en door wie deze doeken zijn 
geplaatst. 
De wandschilderingen in de tuinkamer die in 1971 achter het behang ontdekt werden, heb ik 
beschreven in het boekje "De Tuinkamer". De overige vertrekken zijn eenvoudig en ingericht als 
kantoorruimten. Zij behoeven geen nadere beschrijving. Dit wil echter niet zeggen dat de laatste 
pennestreek over Rijnhuizen is gezet. Op de eerste verdieping van het kasteel, om precies te zijn 
op de overloop, hangt aan één van de muren een kaart van het landgoed Rijnhuizen met alle 
bezittingen. Mijns inziens is het belangrijk genoeg om deze kaart eens verder te bekijken. 
Volgens mevrouw Van der Molen-Rutgers van Rozenburg, die als laatste particuliere bewoonster 
het kasteel overdroeg aan de stichting FOM, behoorde er bij de kaart een boekje, waarin de 
genummerde stukken op de kaart werden beschreven. Helaas is dit boekje niet meer op het 
kasteel aanwezig, zodat ik dus zelf op zoek moest gaan. 
De kaart is in niet al te goede staat, het papier is op linnen geplakt en op enkele plaatsen 
beschadigd. De inkt waarmee is getekend, is door lichtinval sterk verbleekt en op sommige 
plaatsen geheel onleesbaar. Een onderzoek naar door wie, in welke tijd en in wiens opdracht de 
kaart is gemaakt, is al voldoende om daarmee te starten. Ook het vergelijken van de kaart met 
een latere plattegrond kan bijzonder interessant zijn. Daardoor kan men zien wat door 
mensenhanden is veranderd. 
Laten we echter beginnen met het bekijken van de kaart. 

De kaart heeft een afmeting van 165 cm
lang en 160 cm hoog. Bovenaan staat, alsof
op een lint geschreven, de tekst "Caarte van 
de Ridderhofstad Rijnhuizen", terwijl in het 
midden, onder de tekst, het wapen van de 
Ridderhofstad is afgebeeld. Links boven in de 
hoek is het wapen van de familie De Geer te 
zien met de tekst:" Non sans cause", dat 

is: "Niet zonder reden". Geheel rechts ziet u 
het teken dat de windrichtingen aangeeft. 
Daarna volgt een zevental percelen land, dat in 
het bezit was van de bewoners van kasteel 
Rijnhuizen. Geheel onderaan de kaart zien we 
de maatschap die is weergegeven in honderd 
roeden Utrechtse landmaat. Deze Utrechtse 
roeden staan gelijk aan 14,13 m2, 
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of als landmaat 3,76 cm. 
De tekst onderaan de kaart is nog redelijk 

goed te lezen. Toch zijn er ook gedeelten 
van de tekst door het zonlicht zo verbleekt, 
dat ze praktisch geheel onleesbaar zijn 
geworden. Een voorbeeld hiervan zien we 
rechts onderaan: in mooi handschrift is iets 
geschreven dat nu niet meer te lezen is. De 
tekst, die gelukkig eens is overgeschreven en 
in het archief van het FOM-instituut is 
bewaard gebleven, luidt als volgt: 

"Ik, ondergetekende Ludu[vi]cus Hen-
dricus Bonnet, geadmiteerd Landmeeter van
den Provincie van Gelderland en Graafschap
Zutphen en de Provincie van Utrecht hebbe
op verzoek van de jonkheer J.J. Baron de Geer
Heer van Rijnhuizen & op genomen en in
Caart gebragt de Ridder Hofstad Rijnhuizen
ende L(o)sse Landen daar bij geleegen en
hebben (Ider] stuk grond bevonden 

als te zien is in het Ranvooy op de Caart
gemaakt en d[oo]r mijn onderteekend en
overgegeven. Actum, Jutphaas den 30 October
1700 Taggentig." L.H. Bonnet 
 

Zoals hieruit blijkt, is de kaart in op-
dracht van baron J.J. de Geer gemaakt. In
de boekjes "De Alexanderzaal" en "De Tuin-
kamer" heb ik al gezegd, dat deze J.J. de
Geer, voor wat Rijnhuizen betreft, zeer actief is
geweest. Vele verbouwingen en ver-
fraaiingen aan het kasteel zijn in opdracht
van hem uitgevoerd. 

In 1731 volgt hij, nog minderjarig, zijn
oom jonkheer Carel de Geer, op als heer van
Rijnhuizen. In 1738 wordt hij meerderjarig en
officieel heer van Rijnhuizen, `t Gein, Oude
Gein en Wijnestein. Op 3 oktober 1781
overlijdt hij te Rijnhuizen, één jaar nadat
de landmeter L.H. Bonnet de kaart 
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want de diverse vakken die daar zijn weer-
gegeven, duiden daar op. Het grootste vak
no. 19, is niet ingetekend met bomen, maar is
door eenvoudige kaders in vakken verdeeld;
waarschijnlijk werd het gebruikt als
bouwland. 

Het laatste stuk, ook verdeeld in zeven
stukken, was dicht beplant en uit gegevens
blijkt, dat dit deel als griend werd gebruikt.
Nu is het vanaf de helft van het bouwland tot
aan de Vaartse Rijn in het bezit van de SKF,
die daar een laboratorium heeft gebouwd. 

Op het andere deel min of meer boven het
sterbos, heeft het FOM-Instituut sedert 1958
een aantal gebouwen geplaatst, die als
laboratorium dienst doen. Het overige deel
van de akker no. 19 is in 1995 aan een pro-
jectontwikkelaar verkocht, die er zeven hoge
kantoorgebouwen wil gaan plaatsen. 

Nummer 20 was de oprijlaan met een
statige ingang. Twee hardstenen zuilen flan-
keerden de toegang tot Rijnhuizen. De leeu-
wen op de beide zuilen bewaakten het fami-
liewapen van het geslacht De Geer. Een foto
uit 1921 uit het weekblad "Buiten" gemaakt 

Het wapen van het geslacht De Geer. 

(van 30 October 1700 taggentig) aan hem 
had overgedragen. 
 

Als we ons weer op de kaart richten, zien 
we dat het niet een groot aaneengesloten 
landgoed is, maar dat het uit zeven onaf-
hankelijke kavels bestaat. De kavels zijn 
weer in genummerde vakken verdeeld en 
deze nummers zouden corresponderen met de 
beschrijving in het in de inleiding genoemde 
verdwenen boekje. 

De nummering begint met no. 1 bij het 
kasteel Rijnhuizen, het eigenlijke landgoed. 
De nummering op dit deel loopt tot no. 20. 
Wat opvalt is dat het kasteel niet ingetekend 
is, maar als een leeg vierkant vakje, met de 
brug als streepje, is weergegeven. Ook de 
koetshuizen staan zo op de kaart aangege-
ven. Zeer gedetailleerd weergegeven is echter 
de tuin achter het kasteel: een Franse tuin met 
een geometrische figuur. 

Het bos naast het kasteel is aangeplant in 
een zogenaamde stervorm. Op de kaart heeft 
het no. 4 gekregen. No. 5 is nog een strook 
bos naast het sterbos. De nummering is niet 
zo belangrijk, maar daar waar dit mogelijk 
is, zal ik haar aanhouden. Zo is no. 6 vast en 
zeker de moestuin geweest, 

Inrijhek van Rijnhuizen omstreeks 1920. 
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door fotograaf C. Steenbergen toont aan hoe 
het was. 

Later zijn de hardstenen zuilen vervangen 
door gemetselde zuilen net als het wapen op 
de rechter zuil. Tot dan toe was dit het 
familiewapen van De Geer, maar bij de 
vervanging van de zuilen kwam er het wa-
pen van de ridderhofstad Rijnhuizen op. 

In 1966 zijn de zuilen nogmaals opnieuw
opgemetseld, nadat ze door een vrachtauto
omver gereden waren. 

De oprijlaan van Rijnhuizen liep van de 
Overeindseweg langs het gehele gebied van 
Rijnhuizen tot aan de Vaartserijn. Aan beide 
zijden was de oprijlaan beplant met iepen. 
Later komen daar eikenbomen voor in de 
plaats. 

Een deel van de oprijlaan, het gebied dat
nu in bezit is van het FOM-Instituut, is nog 
intact. Een ander deel is verloren gegaan bij
de realisering van het SKF-laboratorium en de 
verkoop van grond ten behoeve van nummer 
19. 
 

Rondom 1800 is de Vaartse Rijn aan de 
kant van Rijnhuizen met 15m. verbreed, 

d.w.z. er is 15 m. van het landgoed weg-
gegraven. Daardoor moest het theehuis ver-
plaatst worden. De slingermuur, zoals die om 
het landgoed stond, werd afgebroken en als 
losse stenen verkocht. Op de "Caarte van de 
Ridderhofstad Rijnhuizen" is de muur niet te 
zien. Het is dan ook niet zeker of de muur in 
1780 nog aanwezig was. De muur is via een 
advertentie in de Utrechtsche Courant van 
1829 te koop aangeboden: 

In een dagboek wordt vermeld dat de 
Utrechtse patriotten beducht voor de Prui-
sische troepen, in 1787 enkele bomen aan 

 Slingermuur 

1829 Mei 22 

 
UIT DE HAND TE KOOP, om terstond te 
moeten afbreken en wegvoeren een sterk 
STEENEN KARNHUIS, benevens een 
STEENEN SLINGERMUUR; staande en 
te bevragen op de Huize Rijnhuizen 
gelegen aan de Vaartschen Rijn te 
Juphaas. 

 
32



 
de Overeindseweg hadden omgezaagd voor
wegversperring. Deze troepen waren door 
prinses Wilhelmina, de echtgenote van stad-
houder Willem V. te hulp geroepen na de 
bekende actie van de patriotten bij Goejan-
verwellesluis. 

Bij het omzagen was één boom de ver-
keerde kant op gevallen, waardoor de tuin-
muur aan de noordzijde van het landgoed
Rijnhuizen werd beschadigd. 

De genoemde muur vinden we ook vermeld 
in een 18e eeuwse opmeting van het terrein. Er 
is een tekening van gemaakt door Cornelis 
Pronk in 1731, die aan de westzijde een 
slingerende afsluiting van de buitenplaats laat 
zien. Tot nu toe werd aangenomen dat het 
hierbij om een heg ging. Mogelijk betreft het 
dus toch een slingermuur. 
 

Geheel langs het landgoed loopt vanuit het 
dorp Jutphaas naar Houten de Overeindseweg. 
Ten noorden van deze weg zijn nog een aantal
kavels die tot het bezit van Rijnhuizen 
behoorden, namelijk no. 21 t/m no. 26. Het 
deel heette OVERRIJN. Op no. 22 is te zien, 
dat daar de buitenplaats Overrijn heeft 
gestaan; no. 21 was toegangshek. No. 23 was 
waarschijnlijk een moestuin en de andere 
delen gras- of bouwland. Aan de overzijde van 
de Vaartse Rijn is nog een klein perceel te zien
met het no. 51 alsmede een lange strook land 
no. 50. Beide werden begrensd door de 
Wetering Nedereind enerzijds en anderzijds 
door de Hijkoopse Wetering. In het verlengde
van de oprijlaan, over de Vaartse Rijn was een 
perceel in twee delen, genummerd no. 18. 

In de inventaris van Huize Oudegein staat 
het als volgt beschreven: "Akte van 
overdracht voor het gerecht van Overeind van 
Jutphaas door Kapittel van Sint-Jan te Utrecht 
aan jan Jacob de Geer, heer van Rijnhuizen en 
Oudegein, van 10 morgen land in het 
Overeind, 1777." 

We gaan op de kaart naar boven bij een
rechthoekig perceel met de naam Wijnestein 
"huis geslegt". Ook dit perceel is weer on-
derverdeeld in zeven kavels, vanaf no. 27 

t/m no. 33. Op perceel no. 28 zien we nog
duidelijk de contouren van de slotgracht en
heel fijntjes is in het midden óf het huis
Wijnestein óf de duiventil ingetekend (hoewel
het huis reeds was gesloopt, zoals uit de
tekening blijkt). 

In het boek "Van Ridderhofstad tot Bui-
tenplaats" (van de auteurs J. Schut en G.H.P
de Waard, in 1979 uitgegeven door de His-
torische Kring Nieuwegein) wordt het als
volgt beschreven: 
 

"t Huys geheiten Wyndensteyn mit eenre
hueven lants gelegen tot Jutfaes, dair baven
naest beneden ende alle omme naest gelant
sijn DIE HEREN van SENTE JOHAN T
UTRECHT ende beneden Florens voirsz.
mit eigenen lande mit beiden siden." 
 

Kasteel Wijnestein is al enkele eeuwen
verdwenen, maar toch is de plaats waar het
heeft gestaan nog duidelijk te zien. 

Even voorbij het Fort is aan de rechter-
zijde van de Overeindse weg nog zeer duidelijk
een klein eiland te zien. De gracht, die
oorspronkelijk om het eiland stroomde, is nog
gedeeltelijk aanwezig. Op deze plaats stond
Wijnestein. Thans wordt door een verhoging
van het land de plaats aangegeven waar
Wijnestein heeft gestaan. 

De stichtingsdatum van het huis Wijne-
stein is niet bekend. Naar men aanneemt is
het omstreeks 1300 gesticht door leden uit 
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leed, is niet bekend. Een andere mogelijkheid 
is, dat hij de twisten en de oorlog beu was en 
zich elders heeft gevestigd. 

In de 1 6e eeuw is een geslacht "Jutfaes" in 
Alkmaar gaan wonen. In 1567 sticht Floris 
van Jutfaes te Alkmaar een "Provenhuis". In 
deze stad heeft ook een familie gewoond, die 
zich "Jutfaes van Wijnestein" noemde. 

In 1500 wordt Berndt Proeys "na opdragte 
van Floris van Jutfaes" met Wijnestein 
beleend. Berndt Prouys was tijdens de 
Hoekse- en Kabeljauwse twisten o.a. sche-
penburgemeester van de stad Utrecht. Hij 
wordt gedurende enige tijd door bisschop 
David van Bourgondië uit het burgemees-
tersambt gezet en met vele andere prominente 
Utrechtenaren uit de stad gebannen. 

In 1504 zien we dat Wijnestein eigendom 
is van Peter van den Berch. In 1508 is Hen-
drik Taets eigenaar van Wijnestein. Hij 
woont er tot aan zijn dood in 1552. 

Johan van Eck, de neef van Hendrik Taets, 
erft Wijnestein. Deze Johan is de kleinzoon 
van Dirck van Eck en Margaretha van Rijn 
van Jutfaes, dochter van Adriaan van Rijn van 
Jutfaes, de eigenaar van het kasteel 
Rijnhuizen. 
 

Johan is tweemaal getrouwd. Nadat zijn 
eerste vrouw Paula Falquir bij wie hij een 
zoon, Bartholomeus, heeft, is overleden, 
trouwt hij met zijn nicht Alida van Eck. Dit 
huwelijk heeft in de familie nogal wat stof 
doen opwaaien. Ook in kerkelijke kring 
werd het niet met enthousiasme ontvangen. 
Toch verleent de paus dispensatie voor dit 
huwelijk. Uit Johans tweede huwelijk wordt 
een zoon, Hendrik, geboren. Hendrik en zijn 
moeder zorgen er, na de dood van Johan van 
Eck voor, dat Bartholomeus die Wijnestein 
van zijn vader had ontvangen, besluit afstand 
te doen ten gunste van zijn halfbroer. 
Bartholomeus verlaat Jutphaas en vestigt zich 
elders als houtvester van het Sticht van 
Utrecht. 

Waarom Hendrick van Eck zoveel moeite 
beeft gedaan om kasteel Wijnestein in bezit 

het geslacht "Van Jutfaes", die ook Rijnestein
(Huis Jutphaas) en Rijnhuizen hebben
gebouwd. 

Eén van de eerste oorkonden waarin
Wijnestein genoemd wordt, dateert uit 1349.
In dat jaar woont Floris van Jutfaes op
Wijnestein. In deze oorkonde lezen wij, dat
Floris van Jutfaes de helft van de grond die
bij Wijnestein hoort, overdraagt aan Elys van
Werconden: "Floris behelt die hel fte van den
hoeven lants ende die overbelfte is dairvan
beleent Elys van Werconden" (een hoeve land
is gelijk aan 16 morgen). Wijnestein moet een,
zeker voor die tijd, aanzienlijke hofstede met
ruim 13 ha grond zijn. 

In 1416 wordt de schoonzoon van Floris
van Jutfaes, Willem van Lockhorst met
Wijnestein beleend. 

Op 1 mei 1423 komt Wijnestein "nae
opdragte van Willem van Lockhorst" in han-
den van Alert van den Wael, een ver familielid
van Willems vrouw Agnes. Twintig jaar later
wordt Wijnestein weer eigendom van Willem
van Lockhorst en Agnes. Waarom zij
ongeveer 20 jaar lang afstand hebben gedaan
van Wijnestein is niet bekend. Agnes en
Willem van Lockhorst zijn mogelijk door
Wendelmoede van den Wael, de weduwe van
Floris van Jutfaes, weer in bezit van Wijne-
stein gesteld, want Agnes en Willem ver-
plichten zich "mit zamender bant" jaarlijks
een lijfrente van 12 nobels uit hun leengoed
aan hun moeder uit te keren. 

Erg lang hebben zij daarna niet meer op
Wijnestein gewoond, want reeds op 3 juni
1450 is Bartholomeus van Jutfaes er de be-
woner. Deze bewoont het kasteel tot aan zijn
dood in 1457. Hij wordt opgevolgd door zijn
zoon Floris, die in 1481 moet toezien hoe zijn
huis tijdens de driejarige oorlog wordt
platgebrand door de stadhouder van Holland,
Joost Lalaing en zijn benden. Dit lot was
tijdens dezen deze Hoekse en Kabeljauwse
twisten, meerdere kastelen in deze omgeving
toebedeeld. O f Floris van Jutfaes financieel
niet meer in staat was het verwoeste huis te
herbouwen of dat hij vrij spoedig na de
verwoesting van het huis over 
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te krijgen is niet duidelijk. Zeker niet, als
blijkt dat hij na zijn huwelijk met Ida van 
Bronkhorst, Vrouwe van Werkendam,
Wijnestein gaat vergeten. Door zijn huwelijk 
met Ida wordt Hendrick van Eck Heer van 
Werkendam. Het kasteel van Werkendam was 
voor hem belangrijker dan het eenvoudige 
dorpskasteeltje te Jut faas. Daarom vestigt hij 
zich in Werkendam en bekommert hij zich 
niet meer om Wijnestein. In 1606, wanneer 
Wijnestein ernstige vormen van verval 
vertoont, verkoopt hij het aan jhr. Peter van 
de Burch uit Schiedam. Peter van de Burch, 
die getrouwd is met Deliana van Sneek, heeft 
drie zoons en een dochter. Als de vader in 
1626 en de moeder in 1627 overlijden, blijven
de nauwelijks volwassen kinderen alleen
achter op Wijnestein. 

Op 3 november 1627 komt Francois, de 
oudste zoon, in bezit van alle rechten en 
wordt heer van Wijnestein. In dezelfde 
maand trouwt Francois' zuster, Maria, met 
Rochus Grijp van Volkestein. Zij verlaat 
Wijnestein. In 1629 trouwt Francois' broer
Fielman met de zuster van Rochus Grijp. 
Jarenlang wonen Francois en zijn jongere broer 
als vrijgezellen op Wijnestein. In 1638 trouwt 
ook Francois. Uit zijn huwelijk met jkvr. 
Cornelia van Craneveld worden twee zoons 
geboren. Peter en Cornelis Franciscus.
Cornelia blijft na de dood van haar man tot 
haar dood in 1702 op Wijnestein wonen. 

Peter wordt de nieuwe eigenaar, maar hij
sterft reeds drie jaar later. Cornelis Franciscus 
van de Burch wordt de nieuwe heer van 
Wijnestein. Zijn huwelijk met Ida Broersema 
blijft kinderloos. Cornelis Fransiscus en Ida 
gaven veel aan de liefdadigheid: met name de 
rooms-katholieke kerk heeft van hun 
goedgeefsheid de vruchten geplukt. Mede
door hun toedoen wordt een lang gekoesterde 
wens van alle katholieken in Jutphaas 
werkelijkheid: weer een eigen kerk. De pro-
testanten hadden immers aan het einde van 
de 16e eeuw de R.K.-kerk overgenomen. 

In 1723 overlijden Ida en Cornelis kort na 
elkaar. Heel Jutphaas rouwt om het heengaan 
van deze sociaal voelende mensen. 

Bij testamentaire beschikking van beide 
overledenen wordt Wijnestein overgedragen 
aan hun nicht Margaretha van de Burch. Ook 
Margaretha sterft kinderloos. In 1742 wordt 
Wijnestein overgedragen aan haar neven en 
nichten. Deze besluiten het huis, dat weer in 
verval geraakt was, openbaar te verkopen. Op 
22 december 1753 vindt de veiling plaats. Jhr. 
Jacob de Geer van Rijnhuizen wordt voor de 
som van f 2.350,- de nieuwe eigenaar van 
het kasteel, de tuinmanswoning en de 
boomgaarden, ter grootte van 6,8 ha. 

Reeds een jaar later laat Jhr. De Geer 
Wijnestein afbreken, zodat niets dan alleen 
"het eiland en de gracht" ons nog herinneren 
aan het oude huis Wijnestein. 
 

De nummers 27 en 29 t/m 33 zijn recht-
hoekige percelen, met boompjes ingetekend. 
Waarschijnlijk stellen die een boomgaard 
voor. 
 

Gaan we op de kaart naar boven, om 
precies te zijn 19 roede, dan komen we bij het 
landgoed Stormerdijk. Ook dit huis was reeds 
geslecht op het moment dat deze kaart werd 
getekend. We zien een lang gerekt perceel, 
begrensd door de Overeindseweg en de 
Schalkwijkse Wetering. De nummering loopt 
van no. 34 t/m 35. Het belangrijkste perceel is 
toch wel no. 35 ,  omdat daar het Huis 
Stormerdijk heeft gestaan. We zien een vier-
kant vlakje met daarin een vierkant met af-
geronde hoeken. Op een gewassen tekening 
uit 1731 zien we, dat ook dit huis omringd 
was door water. 

Het Huis Stormerdijk is in het boekje 
"Van Ridderhofstad tot Buitenplaats" als 
volgt beschreven: 
 

Zuidelijk van de Overeindseweg, ten 
Oosten van de kruising met de T-20 staat een 
statig aandoend herenhuis met een groot gazon 
aan de voorzijde. Twee ijzeren hekken vormen 
de afsluiting van de oprijlaan van de 
Overeindseweg. Zoals we het huis nu kennen, 
is het aan het begin van de vo- 
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rige eeuw gebouwd. Op diezelfde plaats heeft 
echter daarvoor vele eeuwen het kasteel 
Stormerdijk gestaan. Stormerdijk is 
waarschijnlijk omstreeks 1500 door het ge-
slacht Van Rijn gesticht. Dit geslacht heeft
door zijn vele bezittingen aan kastelen en 
boerderijen en landbouwgronden op het 
dagelijks leven van de bewoners van zowel 
Over- als Nedereind een grote invloed gehad. 
Een groot deel van de bevolking was direct o f 
indirect afhankelijk van de familie Van Rijn. 

Het Huis o f Kasteel Stormerdijk heeft in 
de jutphase geschiedenis geen belangrijke rol
gespeeld en er is dan ook niet zoveel over 
bekend. Oude afbeeldingen van Stormerdijk 
tonen een van oorsprong langwerpig ge-
bouw met hoog-opgaande trapgevels. 
Stormerdijk lag rondom in het water en was
door een houten brug verbonden met een 
voorplein. Aan het einde van de zestiende 
eeuw bewoonden Albert Proeys en zijn 

vrouw Catharina van der Kerck het kasteel. 
Blijkbaar had de tand des tijds toen al 

danig aan het kasteel geknaagd, want zij 
laten Stormerdijk opknappen en verfraaien. 
Het echtpaar blijft zonder kinderen en als 
Albert overlijdt, blijft zijn weduwe tot aan 
haar dood in 1622 op Stormerdijk wonen. Uit 
haar testament blijkt dan dat zij Stormerdijk 
al niet meer in haar bezit had. Waarschijnlijk 
heeft zij het na de dood van haar man verkocht 
aan Lodewijk Renesse van Baer, de latere 
Heer van Rijnenburg. Deze draagt het hele 
huis omstreeks 1650 over aan zijn zoon. Die 
verkoopt Stormerdijk in 1681 ten behoeve van 
zijn kinderen. De nieuwe eigenaar, Aart van 
Rooijensteijn, heeft zelf nooit op Stormerdijk 
gewoond; hij verhuurt het aan diverse 
personen. 

In 1773 treffen we er Wijnanda Blom, 
weduwe van Gerrit Noordeloos, aan. Zij 
beklaagt zich bij de Schout en Schepenen van 
het Overeind, dat zij "`t dubbelt huys-gelt 
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met 12 guldens en `t haardstede-gelt met 15 
guldens" moet betalen. 

Die belastingaanslag is haar veel te hoog.
Niet alleen omdat zij weduwe is, maar ook 
omdat het huis bouwvallig is en met gevaar 
bewoond wordt. Na haar overlijden in 1777 
wordt Stormerdijk openbaar verkocht. De 
koper is jan Jacob de Geer van Rijnhuizen, 
die eerder het naburige Wijnestein had ge-
kocht dat ook al bouwvallig was. De klein-
dochter van jan Jacob de Geer was gehuwd 
met Willem Hendrik Baron van Utenhove. Aan 
het einde van de achttiende eeuw worden zij 
bij testamentaire beschikking de nieuwe 
eigenaars van Stormerdijk. Omdat er dan 
nog niets aan het uiterlijk van het kasteel is 
gedaan en het interieur eveneens in verval is 
geraakt, besluiten zij het huis te laten slopen. 
En zo gaat Stormerdijk dezelfde gang als 
zovele huizen in Jutphaas: de sloper komt. In 
1809 wordt dan op dezelfde plaats een nieuw 
herenhuis gebouwd. Baron van Utenhove is 
na het overlijden van Clara de Geer van 
Rijnhuizen opnieuw getrouwd. Zijn tweede 
vrouw heet Rómer. Door dit huwelijk gaat 
Stormerdijk over in handen van de familie 
Rómer. In het begin van de twintigste eeuw 
wordt Stormerdijk bewoond door A.E.L.W 
Römer. Later deze eeuw is het overgegaan in 
handen van de familie Van de Broek. 
 

Links boven staat de tekst "kerseboom",
zodat we mogen aannemen dat daar de 
kersenboomgaard stond. De nummers 
36,37, 41, 42 en 43 zijn mijns inziens stukken 
bouwland. Nummer 38, gelegen tegen de 
Houtense Wetering, lijkt meer op een 
boomgaard, net als de nummers 39 en 40. 
 

Het laatste deel op de kaart ligt 162 roe-
den hoger dan het landgoed Stormerdijk, 
met de nummers 46,47 en 48 en achter de 
Wetering no. 49. Echt interessant is dit perceel 
niet en naar alle waarschijnlijkheid bestond 
het uit bouwland en boomgaarden. 

Al deze percelen. van no. 1 t/m no. 51, 
zoals weergegeven op de "Caarte van 

Ridderhofstad Rijnhuizen", behoorden in 
1780 tot het bezit van jonkheer J.J. de Geer. 
Dit moet wel het hoogtepunt van de bezits-
vorming zijn geweest. Daarna is het grond-
bezit van Rijnhuizen door verkoop sterk te-
ruggelopen. 

In 1996 beslaat het grondbezit nog 
slechts de nummers 1 t/m 6 van de kaart en u 
zult begrijpen dat ook in de periode 1780--
1996 de nodige of onnodige bebouwingen 
hebben plaatsgevonden. Gelukkig is het kasteel 
Rijnhuizen met bijgebouwen bewaard 
gebleven en is er na de vroegere Franse tijd 
een Engelse landschapstuin gecreëerd, 
waarin het goed toeven is. 

Natuurlijk hebben er na 1780 nog vele 
veranderingen aan het landgoed plaatsge-
vonden. We hoeven alleen maar te denken 
aan de sloop van het kasteel Plettenburg en het 
op deze plaats gebouwde fort met zijn 
stervormige gracht. De Overeindseweg 
moest daar wijken, zodat er een nieuwe weg 
rondom het fort moest komen. Nog later is 
het Amsterdam-Rijnkanaal gegraven, zijn er 
wegen aangelegd en vooral na 1980 (toen de 
Overeindse polder als industrieterrein werd 
aangewezen) is het gehele gebied drastisch 
gewijzigd. Wat ooit eens een gebied was met 
vele kastelen, zoals Rijnhuizen, Plettenburg, 
Wijnestein, Stormerdijk en Heemstede, is nu 
verworden tot het industriegebied van 
Nieuwegein met futuristische gebouwen. 
Laten we hopen dat het laatste cultuurgoed, 
zoals het landgoed Rijnhuizen, voor ons 
nageslacht bewaard zal blijven. 
 
Bronvermelding 

- Wetenswaardigheden betreffende bet 
kasteel Rijnhuizen en omstreken door P. 
de Rijcke. 

- Historische experimentele fruitmuren in 
de provincie Utrecht door J. van Meer-
wijk en B. Olde Meierink  

-  Archieven Stichting FOM. Jutphaas 
krantenberichten van 17851840 door J. 
Schut. 

-    Van Ridderhofstad tot Buitenplaats door 
Historische Kring Nieuwegein. 
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HET TEGELTABLEAU VAN DE BOERDERIJ `T MISVERSTAND 

Inleiding 
 
In januari 1997 werd Nieuwegein opgeschrikt door het bericht, dat de monumentale 
dwarshuis boerderij `t Misverstand in Galecop in brand stond. Dit was reeds de tweede 
maal dat in dit gebied een historisch monument werd verwoest. De boerderij dateerde 
deels uit de 18e en deels uit de 19e eeuw. Voor de Werkgroep Archeologie, die sedert 
enkele jaren bezig is met archeologisch onderzoek in Galecop, vormde dit de 
aanleiding tot het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek. Na de sloop van de 
resten van de boerderij volgde ook een archeologisch onderzoek. 
Bij een eerste bouwhistorische waarneming werd in de boerderij een historisch 
tegeltableau aangetroffen, waaraan in dit artikel aandacht wordt besteed. Dankzij het 
snelle handelen van onze voorzitter en de gemeente Nieuwegein kon het tegeltableau 
geborgen worden. Na een uitgebreide restauratie zal het tableau binnenkort een 
plaatst krijgen in het Historisch Museum Warsenhoeck. 

Functie 
Het tegeltableau werd aangetroffen in de 

schouw van de voormalige woonkeuken 
van

het uit 1854 daterende voorhuis.' Bijzonder 
hierbij was, dat het tableau nog op zijn oor-
spronkelijke plaats aanwezig was. De woon- 

Het tegeltableau na de restauratie (foto H.J. ter Maat). 
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Reconstructie van de schouw en de plaats van 
het tegeltableau. 
keuken was vroeger de plaats, waar het hui-
selijke leven op een boerderij zich afspeelde. De 
centrale plaats in deze ruimte werd ingenomen 
door de schouw.' De wand van de schouw was 
gelegen tegen de brandmuur, die de scheiding 
vormde met het achterhuis. 

De wand van de schouw was in de regel 
voorzien van tegels; in boerderijen gebeurde dit 
al sedert de 17e eeuw. Naast het decoratieve 
element van dergelijke tegelwanden hadden ze 
vooral een praktische functie. Aangezien men 
in deze ruimte ook kookte, waren dergelijke 
wanden makkelijker te reinigen. 

 
Om het geheel meer allure te geven, werden 

er sinds de 18e eeuw tegeltableaus in dergelijke 
wanden verwerkt. Vaak hadden de 
voorstellingen betrekking op het landleven en 
waren zij voorzien van stichtelijke spreuken. 
Het tegel tableau uit `t Misverstand is 
mangaankleurig en heeft een afmeting van 42 
bij 54 cm en bestaat uit twaalf tegels. De 
voorstelling bestaat uit een ploegende boer met 
zijn vrouw en op de achtergrond een 
dorpsgezicht. Als omlijsting heeft het geheel 
een kabelrand met op de vier hoeken rozetten. 
De voorstelling is voorzien van het opschrift: 
DE LANDMAN WACHT VAN S' HEEREN 
HAND VEEL MILDEN ZEGEN OP HET 
LAND. 

 
Dergelijke voorstellingen komen sinds de 

18e eeuw voor, de kwaliteit van de voorstelling 
verbetert in de loop der jaren. Het tegel- 

Achterzijde van één van de tegels, met daarop 
de letters van de decoraanduiding en het cijfer 
voor de volgorde (foto P.B. Bolwerk). 

tableau van `t Misverstand is op grond hiervan 
te dateren in de eerste helft van de 19e eeuw. 
Het bouwjaar van het voorhuis rechtvaardigt 
een meer exacte datering rond 1850. 

Tegeltableaus werden algemeen toegepast 
in schouwen en tegelwanden; ze waren 
relatief goedkoop en makkelijk in het on-
derhoud. Veel tableaus zijn echter verloren 
gegaan door latere verbouwingen. Thans zijn 
dergelijke tableaus relatief zeldzaam. 
 
Fabricage 

Het tegeltableau is in Utrecht gefabriceerd: 
typische Utrechtse kenmerken zijn de vorm 
van de kabelrand en de nummering op de 
achterzijde van de tegels.' De nummering 
bestond uit twee letters en een cijfer. De letters
stonden voor de decoraanduiding en cijfers 
voor de volgorde van de tegels. Het 
tegeltableau heeft een code van twee letters; 
dat wil zeggen dat er nog een tegenhanger is 
geweest. 

In Utrecht was de tegelindustrie gevestigd 
langs de Vaartse Rijn.' Mogelijk is het tableau 
gemaakt door de fabriek Rotsenburg (de latere 
tegelfabriek Holland van Mijnlieff) of de 
fabriek van de gebr. Ravenstein (het latere 
Westraven). 

Dergelijke tegeltableaus werden groten-
deels met de hand vervaardigd. Eerst werden 
met behulp van een snijplankje de tegels uit de 
leerharde klei gedrukt. Na het eerste 
bakproces, de zgn. biscuitbrand, werd de 
voorstelling met behulp van een spons 
aangebracht op de tegels. De spons was een 
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vel papier met daarop het doorgeprikte decor. 
Met behulp van een zakje koolpoeder werd 
de spons doorstoven, waarna het decor in 
fijne stipjes op de tegels kwam te staan. 

Vervolgens werd de voorstelling met de 
hand aangevuld en geretoucheerd. Daarna
werd de tegel gladgebrand, waarbij het gla-
zuur met de verf van de decoratie versmolt. 
 

Bij de fabricage werden de tegels afzon-
derlijk geretoucheerd en gebakken. Daardoor 
zijn op sommige tegels enkele productiefouten 
waar te nemen. Zo is op de foto te zien, dat 
het glazuur van de tweede tegel linksboven 
is uitgevloeid. Daarnaast sluit de tekening op 
het decor niet overal naadloos aan. 
 
De restauratie 

Toen het tegeltableau werd geborgen,
bevond het zich in slechte staat; enkele te-
gels waren gebroken, terwijl het glazuur was 
aangetast door vocht en zouten. Zou men hier 
niets aandoen, dan was het tableau binnen 
enkele jaren verloren gegaan. 

De restauratie werd uitgevoerd door de 
restaurateur P.B. Bolwerk uit Otterlo. Hij 
heeft de tegels afzonderlijk schoongemaakt, 
gedemineraliseerd en bijgewerkt. Tot slot is 
het tableau in een raamwerk geplaatst. Aan
de achterzijde is een raampje gemaakt, zodat 
de kenmerken van de tegelfabriek, de 
nummering en decorcode aan de achterzijde 
van de tegel nog te zien zijn. 

Na de restauratie vormt het tegeltableau
een kostbare aanvulling van de collectie in het 
museum. Hierbij is een stuk volkscultuur uit 
het Nieuwegeinse verleden veilig gesteld voor 
de toekomst. 
 
Noten 
1. Dit getuige een gevelsteen met het op-

schrift: D.H.R. van Enghe eerste steen
gelegd Ao 1854. 

2. Zie ook Den Toom, 1996, p. 17. 
3. Mondelinge mededeling P.B. Bolwerk. 4. 
Puis 1997, p. 19. 

Eén van de tegels in twee stadia van de res-
tauratie (foto P.B. Bolwerk). 
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
GENEESKUNDE ROYEERT JUTPHASE GENEESKUNDIGE G.J. 
TELJER WEGENS PISKIJKERIJ 

Een gebeurtenis uit 1860, opgetekend door W.B. Heins en P.M. Daalhuizen. 
 
In 1981 overlijdt in Bilthoven N.J. Teljer. Hij is een nazaat van G.J. Teljer, die vanaf 1824
tot op hoge leeftijd in Jutphaas heel-, genees- en verloskundige is geweest in
gemeentelijke dienst. Een belangwekkend familiearchief wordt door NJ. Teljer nagelaten
aan de Historische Kring Nieuwegein. 
Uit dit archief blijkt G.J. Teljer een man van aanzien te zijn in het dorp Jutphaas, die over
een groot sociaal gevoel beschikt. Hij verwerft zich bekendheid door zijn studie en nauw-
gezette registratie van de cholera-epidemie, die Jutphaas en Vreeswijk in 1866 en 1867
treft. Evenzeer wekt zijn preventieve aanpak van de gevreesde ziekte bewondering af, zeker
als die aanpak succesvol blijkt te zijn. Uit de archieven van de Koninklijke Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunde blijkt, dat Teljer wegens kwalzalverij geroyeerd is als lid
van die instelling: hij zou zich hebben schuldig gemaakt aan piskijkerij. 

Het geslacht Teljer 
De mannelijke telgen van deze familie

blijken vrijwel zonder uitzondering vanaf de 18e 
eeuw de geneeskunst uit te oefenen. Met N.J. 
Teller, die eens scheepsarts op de Nederlandse 
walvisvaarder Willem Barentsz was, sterft de 
familie uit. 

De jutphase geneeskundige G.J. Teller is de 
zoon van A.H. Teljer en M.A. van Werkhoven. 
De vader is geneeskundige in Asperen en in 
Bergschenhoek. Het gezin krijgt twee zoons: 
op 15 mei 1798 wordt G.J. Teljer in 
Bergschenhoek geboren en op 27 november 
1804 A.J. Teljer in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De oudste zoon, G.J. Teller, haalt in 1820 de 
vereiste diploma's om een praktijk als
heelmeester te mogen uitoefenen. In latere jaren 
wordt hij tevens gediplomeerd als genees- en 
verloskundige. Vervolgens doet hij enkele 
jaren ervaring op in de praktijk van zijn vader, 
voordat hij in 1824 in Jutphaas wordt benoemd.

Op 1 april 1821 trouwt G.J. Teljer met P. 
Ooijkaas. Uit dit huwelijk worden zeven
kinderen geboren. Na vier meisjes wordt op 24 
april 1832 zoon A.H. Teller geboren. 

Hij gaat zich na zijn studies in Vreeswijk 

vestigen als geneeskundige. A.H. Teller is twee 
keer getrouwd. Zijn eerste vrouw, S.M. 
Cramer, overlijdt al op 28-jarige leeftijd. Na 

arch. H.K.N.). Dr. G.J. Teljer 
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enkele jaren hertrouwt Teljer met S. Nout. Het 
Vreeswijkse gezin Teljer telt in totaal zestien 
kinderen, waarvan er acht al vóór het vierde 
levensjaar zijn overleden. 

N.J. Teljer, die het familiearchief in 1981 
nalaat aan de Historische Kring, is een klein-
zoon van A.H. Teljer. 
 
Teljer in Jutphaas 

In het plattelandsdorp Jutphaas heeft G.J. 
Teller een drukke praktijk. Niettemin slaagt
hij er in om in 1845 met succes zijn univer-
sitaire studie tot Medicinae-, chirurgiae- et 
Obstetriae Doctor af te ronden en vanaf dat 
jaar mag Teljer sr. de titel Dr. voeren. Zijn
zoon A.H. Teljer behaalt die doctorsgraad in 
1856. In datzelfde jaar studeert hij ook nog 
af als Artis Obstetriae Doctor en in 1888
verwerft hij een graad in de chirurgie. 

De carrière van G.J. Teller in het dorp 
Jutphaas verloopt rimpelloos, totdat in 1860 de 
beschuldiging van piskijkerij wordt geuit. Dat 
betekent, dat de dan al op leeftijd zijnde
huisarts uit de Koninklijke Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunde wordt gezet. 

Enkele jaren later is sprake van enig eer-
herstel van Teljer als hem door koning Willem 
III de erepenning wordt toegekend voor het
gratis-vaccineren van minvermogenden. 

Als Teljer in 1864 zijn 40-jarig jubileum als 
arts te Jutphaas viert, wordt hij massaal 
gehuldigd. Er zijn toespraken door de bur-
gemeester van Jutphaas en Vreeswijk, mr. 
J.L.H. Royen en namens zijn patiënten. De 
Utrechtse Courant wijdt een flink artikel aan 
het jubileum van de arts. 

Het geneeskundig gezelschap "Concordia 
res parvae crescunt" huldigt Teller enkele jaren 
later opnieuw bij gelegenheid van het 
herdenken, dat hij vijftig jaar eerder, in 1820, 
het diploma der geneeskunst behaalde. 

In 1866 en 1867 wordt Teller geconfron-
teerd met een cholera-epidemie in Jutphaas en 
Vreeswijk, die overgebracht schijnt te zijn door 
een schippersknecht uit Amsterdam. 

Teller, dan toch al 68 jaar oud, zet zich 
bijzonder in voor de slachtoffers. Hij boekt 

successen met zijn preventieve maatregelen op 
het gebied van verbetering van de kwaliteit 
van het drinkwater. 

De epidemie wordt door hem nauwkeurig 
in beeld gebracht, zodat hij exact kan 
aangeven waar de lijders en de dodelijke 
slachtoffers zijn geconcentreerd. Het blijken 
vooral de steegjes aan de Dorpsstraat te zijn, 
waar de drinkwatervoorziening zeer slecht is 
en de slachtoffers te betreuren zijn. 

Aan het Kerkveld in Jutphaas, de plek waar 
de meeste mensen (ruim 300) bij elkaar 
wonen, blijkt de cholera nauwelijks voor te 
komen en uiteindelijk is daar maar één dodelijk 
slachtoffer. In 1860, dus zes jaar voordat de 
epidemie uitbrak, is daar op initiatief van 
Teljer een goede waterpomp geplaatst en is 
rond het open riool kolengruis gestrooid! 
 
Piskijkerij; een gewoon woord voor 
uroscopie of urineonderzoek 

Het is gebruikelijk, dat een arts thans 
urineonderzoek uitvoert als een patiënt met 

Met potlood getekend portret van P.G.J. 
Ooijkaas, echtgenote van dr. G.J. Telier 
(arch. H.K.N.). 
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bepaalde klachten bij hem komt. De gebrui-
kelijke term bij deskundigen en leken is die 
van het urineonderzoek. 

Ook in vroeger eeuwen was het gebrui-
kelijk, dat urineonderzoek werd uitgevoerd
om de oorzaak van bepaalde klachten te
kunnen vaststellen, maar in die tijd gebruikte
het gewone volk daarvoor de term van pis-
kijken. Bij geneeskundigen had dat woord in 
die tijd een nare `bijsmaak'; het gaf ei-
genlijk aan dat er sprake was van een vorm 
van kwakzalverij. 

Er is het een en ander veranderd in de 
onderzoekmethodes. In de vorige eeuw was 
het gebruikelijk, dat de de patiënt eerst door 
de geneeskundige werd onderzocht en dat pas 
daarna de meegebrachte urine voor het 
onderzoek in een kolf werd gedaan. De ge-
neeskundige draaide wat met de kolf, hield 
die tegen het licht en trok dan bepaalde con-
clusies bij het beeld dat de urine bood: helder 
of troebel. Door de resultaten van het lijfelijk 
onderzoek te combineren met de uitkomsten 
van het urineonderzoek, kon de 
geneeskundige zijn diagnose stellen. 

Eigenlijk gebeurt dat nog net zo, met dien 
verstande dat het urineonderzoek wordt uit-
gevoerd met moderne middelen. 

In de vorige eeuw gold iemand, die een 
diagnose uitsluitend stoelde op zijn waar-
nemingen bij het onderzoek van urine en die
dus lijfelijk onderzoek achterwege liet, in de 
wereld van de geneeskunst als een piskijker of 
uroscopist. Een woord, dat daarom veel meer 
de betekenis heeft gekregen van het woord 
kwakzalver. 
 
G.J. Teljer wordt beticht van 
piskijkerij 

Tijdens een bestuursvergadering van de
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst, afdeling Utrecht, op 14
januari 1860 wordt de dan 62-jarige en te
goeder naam en faam bekend staande

Jutphase geneeskundige G.J. Teljer door één
van de bestuursleden beticht van piskijkerij.

Er wordt een speciale commissie be
noemd, bestaande uit de geneeskundigen

Oorkonde van de aan dr. G.J. Teljer op 8 mei 
1863 toegekende erepenning voor het gratis 
vaccineren van mindervermogenden (arch. 
H.K.N.). 

Lamie, Broers en Van Vloten om de aantij-
gingen te onderzoeken. 

Van Vloten trekt zich uit de commissie 
terug en in zijn plaats wordt dan de medicus 
Houten benoemd. 

Op 24 januari 1860 brengt de commissie 
het volgende rapport uit: 

"De ondergetekenden, uitmakende de 
commissie van de Utrechtse afdeling van de 
Maatschappij der Geneeskunde, benoemd op 
de laatste vergadering teneinde onderzoek te 
doen naar de feiten waarvan dr. Teljer te 
Jutphaas beschuldigd werd als zoude hij 
gewone piskijkerij als ongeoorloofd middel 
om winst te verkrijgen, uitoefenen, hebben 
zich van de zaak bepaald vergewist. Hun is 
gebleken, dat het lid der afdeling Teljer een-
voudig de flesjes met urine beziet en daarop 
drankjes voorschrijft en medegeeft zonder 
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de patiënten te zien. In hun bijzijn is dergelijk 
drankje gegeven op het eenvoudige verhaal 
van een val die niet heeft plaatsgehad en op de 
blote inspectie der urine. Zijn diagnose was
ontsteking der ingewanden. Voor het bedoelde
drankje en het consult is een gulden betaald."
 

Op 11 februari 1860 besluit het afde-
lingsbestuur Teljer als lid te royeren, tenzij hij
zich binnen drie dagen schriftelijk meldt met 
een verklaring, dat hij zich wenst te ver-
dedigen. 

Teljer reageert al na twee dagen met een fel 
betoog. Niet alleen ontkent hij de beschul-
digingen, maar hij hekelt de gevolgde pro-
cedure: "Men heeft mij niet gehoord, zelfs bij 
de laatste vergadering niet eens een
convocatiebiljet gezonden. Aangezien men 
derhalve geen recht kon hebben om op zo-
danig wijze een besluit ten nadele van ie-
mands goede naam te nemen, protesteer ik
tegen zodanige handelwijze en beschouw 
dezelve als niet geldende zonder mij gehoord te 
hebben. 

Teller voert verder aan, dat hij een vijand is 
van piskijkerij en dat hij alles vermijdt, wat zelfs 
maar de schijn daarvan zou kunnen hebben.
Hij wil zichzelf zuiveren van een "onwaardige
naam". 
 

Vervolgens vindt correspondentie plaats
tussen Teljer en de secretaris van de afdeling 
van de Maatschappij over een bijeenkomst van 
het bestuur, waar Teljer zich zou mogen 
verdedigen. Men wordt het in principe eens 
over een vergaderdatum tegen het einde van 
februari 1860. Teller moet zich dan afmelden,
omdat hij te maken heeft met enkele patiënten,
die hij niet alleen kan laten. Met de president 
van het bestuur van de afdeling komt hij
overeen, dat hij schriftelijk zijn verdediging
aan het bestuur zal voorleggen. 

In een brief van 9 maart 1860 gaat Teljer 
uitvoerig in op het begrip piskijker en de 
daaraan toegekende `waarde' van kwakzalver. 
Ook legt hij aan het bestuur de vraag 

voor WIE hem van het piskijken heeft be-
schuldigd. In dezelfde brief hekelt Teljer ook de 
onderzoeksmethode van de ingestelde 
commissie, die een soort val heeft opgezet en 
een ongeval verzonnen blijkt te hebben: 

"De secretaris der Afdeeling Dr. Verhoeff 
voerde als bewijs aan, dat hij zijn eigen urine in 
een fleschje gedaan en mij die door een man 
expresselijk had toegezonden. Ik wil omtrent 
deze handeling mij geen aanmerking 
permitteren, maar ben zeer genegen om te 
geloven, dat zij buiten weten van de 
Afdeeling is geschied, als niet overeenkomende 
met de fatsoenlijkheid en de waardigheid van 
deze, en zulks te minder omdat die man, die dat 
fleschje bragt, er op afgerigt was om eene 
historia morbi te verhalen van een lijder, die 
na een hevigen val gedaan te hebben, steeds 
pijn in de linkerzijde behield en daar nog aan 
leed. Dat zulk eene misleiding bij iederen arts 
gelukken kan, spreekt van zelf, maar tevens, 
dat zij niets bewijst van hetgeen zij bewijzen 
moest: het geneesmiddel en de geneeskundige 
raadgeving zijn op de voorgewende ziekte 
gegeven." 
 

Teljer maakt het bestuur dan nog verwijten 
over de manier, waarop men geprobeerd zou 
hebben om hem buiten de bestuurs-
vergadering van 11 februari 1860 te houden. 

Teljer is daar niet geweest, hoewel hij wel 
was uitgenodigd: De afdeeling kan het niet 
vreemd vinden, dat bij mij het vermoeden is 
opgekomen, dat er iets achter de zak schuilde, 
wat zich niet verklaren kon. Op het convocatie-
briefje, hetwelk mij tot de vergadering had 
moeten roepen, was het woordJutphaas zoo 
onduidelijk geschreven, dat de beambten van 
het Postkantoor hetzelve naar Zutphen hebben 
gezonden. Was het niet alsof men mij van eene 
vergadering, waarop ik onverhoord 
veroordeeld moest worden, wilde 
afhouden?" 
 

Teljer verzoekt het bestuur tenslotte terug 
te komen op het besluit om hem te 'royeren. 
Hij wordt dan uitgenodigd om op 
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A.T. Verhoeff, secretaris van de afdeling, 

schrijft op 11 april 1860 aan het hoofdbe-
stuur van de Nederlandse Maatschappij ter 
Bevordering der Geneeskunde: "In de bui-
tengewone vergadering van de Utrechtse af-
deling is besloten, dat het lid dr. G.J. Telier 
te Jutphaas vervallen is verklaard van zijn 
lidmaatschap dier afdeling wegens op grote 
schaal uitoefenen der piskijkerij." 
 

Op 12 mei 1860 tenslotte schrijft Tellers'
zoon, A.H. Teller, arts te Vreeswijk, aan het 
bestuur dat hij voor het lidmaatschap be-
dankt: "Het is mij duidelijk gebleken, wie en 
wat in deze zaak drijfveer is geweest. Lid te 
blijven eenex afdeling waarvan daarenboven 
iemand lid is die het middel niet ontzien heeft 
om het doel te bereiken, verbiedt mij mijn 
karakter. En eindelijk mij willende vrijwaren 
voor de eventuele toezending van een fleschje 
Utrechtsche urine, heb ik de slangen-
voorzichtigheid in acht genomen en dus voor 
mijn lidmaatschap bedankt." 

Het is duidelijk, dat Teljer jr. de secreta-
ris van de Utrechtse afdeling, dr. A.T. Ver-
hoeff, in deze kwestie beschuldigt van een 
bijzonder kwalijke rol! 
 
Bronvermelding 
-  Inventaris van het archief van de Koninklijke  

Nederlandse Maatschappij tot Be-
vordering der Geneeskunde, inv. num-
mers 20 en 53 in het Rijksarchief te 
Utrecht. 

-    Inventaris van het archief van de familie 
Teljer bij de Historische Kring Nieuwe-
gein, invoercodes 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 
107 en 108. 

-    Cronyck de Geyn, jaargang 1, nummer 
4: De cholera-epidemie van 1866 en 
1867 in Jutphaas en Vreeswijk door 
J. Schut. 

-   Utrechts Nieuwsblad van 7 april 1977: 
Cholera trok dodelijk spoor door Jut-
phaas door Piet Daalhuizen. 

Twee pagina's uit het receptenboekje van dr. 
G.J. Teljer met onder meer recepten tegen gal-
stenen, astma en waterzucht (arch. H.K.N.). 

24 maart 1860 opnieuw in een bestuurs-
vergadering zijn zaak te komen toelichten. 

Inmiddels heeft de hele zaak hem zo aan-
gegrepen, dat hij er ziek van wordt. Zijn 
zoon moet hem medio maart 1860 met 
sterke middelen behandelen tegen een `cere-
braal congestie' en hij is onderhevig aan ge-
weldige gemoedsaandoeningen. Teljer moet 
noodgedwongen rust houden. Hem rest dan 
ook niets anders dan het bestuur te berichten, 
dat hij niet naar de vergadering van 24 maart 
1860 kan komen. 

Hij schrijft ook, dat hij het meningsver-
schil tussen hem en het bestuur in feite ono-
verbrugbaar acht. Hij bedankt voor het lid-
maatschap van de vereniging en merkt op: 
"Wil men mij tegen de Wet en het recht aan, 
het lidmaatschap ontnemen, het zal mij wel 
grieven, maar ik zal dan moeten zien hoe te 
handelen. Eenmaal zal mij recht doen we
dervaren 
 
 
Het bestuur blijft bij zijn besluit... 

Op zaterdag 24 maart 1860 vergadert het 
bestuur weer en opnieuw wordt het besluit 
genomen Teljer te royeren. 
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CORNELIS ANTHONISZ VAN DALENOORD,  
EEN BOERENZOON MET EERE 
 
door C. van Schaik 
 
In 1585 vertrekt Anthonis Daemsz van Dalenoord uit Odijk om zich als boer te vestigen in `t Geyn. 
Hij pacht daar een boerderij met 120 morgen land van het convent van St-Anna, ook wel genoemd het 
klooster van Nazareth. Hij wordt daardoor zonder meer de grootste boer uit de omgeving. Wie zo'n 
grote boerderij kan exploiteren, heeft ook de kwaliteiten om schout te worden, zeker van zo'n klein 
gerecht als `t Geyn. Al vrij snel daarna zien we hem dan ook in die hoedanigheid functioneren. Het 
gaat hem kennelijk financieel zeer voor de wind, want als hij en zijn echtgenote in 1626 zijn 
overleden, bestaan zijn kinderen het om tot 1647 over hun erfenis te procederen. 

Anthonis Daemsz van Dalenoord had drie 
zonen, onder wie twee met de naam Cornelis: 
Cornelis Anthonisz de Oudste en Cornelis 
Anthonisz de jongste. Deze twee zonen zetten
na 1626 samen de boerderij van hun vader
voort. De boerderij in `t Geyn is dan meer dan
150 morgen groot. In 1629 blijken de 
gebroeders Cornelis en Cornelis te zijn 
overleden. 

De boerderij wordt dan geëxploiteerd 

door hun twee weduwen, Agatha van Schayck 
en Jannigje de Keyser. Nadat deze twee 
boerinnen in 1631 resp. 1630 zijn hertrouwd, 
raakt de grote Geynse boerderij in handen van 
Cornelis Anthonisz de Ridder, de nieuwe 
echtgenoot van Jannigje de Keyser en van 
Aelbert Splintersz van Schayck, de broer van de 
andere weduwe. 

Het feit dat deze grote boerderij geheel 
buiten de familie van Dalenoord raakt, heeft 

De boerderij `t Erckel Clooster stond op de plaats van het Nazarethklooster, dat gesticht was
bij de parochiekerk van het stadje `t Gein. (Het zuiden is boven). Detail van een kaart door D.
van Groenou, omstreeks 1660. Stichting Oudegein. 
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kennelijk de directe aanleiding gevormd voor 
de procedures bij het Hof van Utrecht, die, 
zoals gemeld, pas in 1647 werden beëindigd 
door middel van een schikking tussen de er-
ven. 

Met die schikking ontstaat duidelijkheid 
over het erfdeel dat toekomt aan de enige 
zoon uit het huwelijk van Cornelis Antho-
nisz de Oudste en Agatha van Schayck. 
Cornelis Anthonisz de Oudste blijkt in 1629 
een bedrag van 9363 gulden te hebben na-
gelaten. Zijn enige zoon Anthoni wordt in 
1648 hiervan 2500 gulden toegezegd die hij 
zal ontvangen, zodra hij uit Frankrijk zal zijn 
weergekeerd. Deze jongen is dan 20 jaar. Het is 
niet duidelijk wat deze Vreeswijkse jongeman 
in 1648 in Frankrijk wilde ondernemen. Een 
Grand Tour? 

Zijn stiefvader, Cornelis Adriaansz Pot-
huizen, gehuwd met Agatha van Schayck, was 
vele jaren burgemeester van Vreeswijk en een 
welgesteld houtkoopman met handels-
contacten in Wesel, zodat een buitenlandse 
reis niet ongewoon was in dit gezin. 

In 1653 blijkt Anthoni van Dalenoord weer 
in Vreeswijk te wonen. In juli van dat jaar 
wordt op verzoek van Anthoni van Dalenoord 
een strafrechtelijk vooronderzoek gestart door 
de schout en schepenen van Vreeswijk. 

Zij horen een getuige omtrent hetgeen 
zich op 4 juli 1653 voor het huis van Anthoni 
van Dalenoord heeft afgespeeld. Griet van 
Velsen, de dienstmaagd van de herbergier 
Andries Jacobs, blijkt voor het huis van 
Anthoni van Dalenoord te hebben staan 
schelden. Griet was al vele malen eerder bij 
Vreeswijkse rellen betrokken geweest. In de 
Vreeswijkse criminele stukken kan men haar 
tussen 1643 en 1648 in totaal acht keer aan-
treffen bij vechtpartijen en andere ongere-
geldheden. Een getuige meldt in 1648 dat 
iemand er bezwaren tegen maakte, dat een 
vrouw bij Griet van Velsen, de hoer, zou sla-
pen, omdat gevreesd werd dat Griet haar met 
de Spaanse pokken zou besmetten. 

Toch is er kennelijk geen reden voor An-
thoni van Dalenoord om schouderophalend 
voorbij te gaan aan de scheldwoorden en be- 

ledigingen van Griet van Velsen voor zijn deur. 
Wat roept ze namelijk? "Die moordenaar, die 
moordenaarshoop, die lange duivel, laat hem 
voor de dag komen". Een andere getuige be-
vestigt dat Griet heeft geroepen: "die moor-
denaarszoon, die lange duivel". 

Als men de woorden, moordenaarshoop 
en moordenaarszoon nader beschouwt, lijkt 
het voor de hand te liggen, dat de vader van 
Anthoni iemand vermoord zou hebben. Of liet 
Anthoni nu juist een onderzoek door de 
schout en schepenen instellen, omdat die 
scheldwoorden onwaar waren en wilde hij 
een procedure aanvangen om in zijn goede 
naam en faam te worden hersteld? 

Het antwoord op die vraag werd gevon-
den in de criminele sententies van het Hof van 
Utrecht. 

Op 30 januari 1618 verkrijgt zijn vader 
Cornelis Anthonisz de Oudste, gratie van het 
Hof van Utrecht in verband met een door 
hem gepleegde doodslag op een zekere 
Henrick Corneliszoon te Jutphaas. In zijn 
remissieverzoek om gratie te verkrijgen zet 
Cornelis Anthonisz de Oudste uiteen wat er is 
voorgevallen. 

Hij vertelt dat hij in augustus 1616 met 
nog enkele anderen op een bankje zat tus-
sen de Jutphasebrug en het huis van de brug-
wachter. Om aan te geven dat hij daar in 
goed gezelschap verkeerde, voegt hij er nog 
aan toe, dat jonkheer Thijmen van Parijs van 
Zuytoort naast hem op de bank zat. 

Terwijl Cornelis druk aan het woord is 
en kennelijk hoog opgeeft over bepaalde zaken 
komt een zekere Henrick Corneliszoon voor 
hem staan. Deze Henrick staat losweg met de 
handen in de zakken en zegt op een wat 
sarcastische toon tegen Cornelis: "gij 
spreekt te gans, soe stout ende trots, sout gij 
nu wel soe derven spreken". In hedendaagse 
termen: opschepper, zou je niet wat dimmen'? 

Cornelis zegt daarop nog op fluwelen 
toon: "Ja", maar kennelijk wekt dat nog meer 
woede bij Henrick, want hij grijpt een kleine 
piek die Cornelis bij zich heeft. Henrick 
steekt daarmee naar Cornelis en verwondt 
hem in de dij. Cornelis springt van 
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zogenaamde "opsteker" en dan natuurlijk 
niet in de zin van een meevaller. 

Als hij daar in huis is, vindt Cornelis een
nieuw mes en loopt vervolgens naar buiten
met het blote mes in de hand. Hij raakt dan
opnieuw in gevecht met Henrick en terwijl
men op elkaar insteekt, raakt Cornelis ver-
volgens Henrick met het mes vol in de lin-
kerzij. De verwonding is zodanig dat Henrick
het gevecht niet kan voortzetten en de
volgende dag daaraan overlijdt. 

Cornelis vertelt later dat Henrick "des
anderen daags tot zijn groot leedwezen daar-
aan is overleden-. Niettemin heeft Henrick op
zijn doodsbed verklaard, dat er tussen hen
beiden tevoren nooit enige kwestie of ruzie
was geweest en dat hij Cornelis "van herte
vergaf de kwetsure" dewelke hij hem daags
tevoren had toegebracht. 

Om zijn gratieverzoek nog meer kracht bij te
zetten zegt Cornelis dat hij, zonder zich er op
te willen beroemen "een boerenzoon is met eere,
geboren van eerlijke en vrome ouders". Verder
voert hij aan dat hij met de verwanten van de
overledene is verzoend en aan hen zoen-
penningen heeft voldaan. Hij heeft bovendien
een boete voldaan aan de maarschalk. 

Tenslotte verklaart hij dat hij zich een jaar
en een dag "gepeniteert heeft" en uit de
provincie Utrecht heeft "geabsenteerd". Met
andere woorden: hij heeft een jaar lang buiten
de provincie boete gedaan. 

Het Hof van Utrecht vindt dit alles vol-
doende reden om gratie te verlenen, herstelt
hem volledig in zijn goede naam en legt
hierop een eeuwig zwijgen. Aangezien dit
vonnis in kracht van gewijsde is, betekent dit
dus dat het ons niet is toegestaan om
Cornelis nog iets aangaande zijn handelen te
verwijten. 

Zijn zoon Anthoni van Dalenoord dacht
er 35 jaar later net zo over en stond niet toe,
dat iemand hem de daad van zijn vader als-
nog voor de voeten wierp. 
 
Bronvermelding 
- De Nederlandsche Leeuw 1991, kolommen 

193 t/m 196 

het bankje en valt vervolgens bijna in de 
(Vaartse) Rijn. Een van de omstanders neemt 
vervolgens Henrick het piekje af. Henrick 
trekt daarop zijn mes en Cornelis trekt ook 
zijn mes. In het daarop volgende messen-
gevecht breekt het mes van Cornelis af, zodat 
hij genoodzaakt wordt op de loop te gaan. 
De omstanders roepen nog dat men de 
vechtenden niet moet scheiden, ondanks het 
feit dat Cornelis al lopend zijn hand opsteekt 
en roept dat hij geen mes heeft. 

Cornelis vertelt verder, dat dan zijn voet 
uitgleed en dat hij gevallen is precies voor de 
herberg de Bijekorf. Henrick valt hem bo-
venop het lijf en steekt en snijdt naar zijn 
borst. 

Enkele omstanders roepen daarop: 
"Overluidt den boer", met andere woorden: 
"Ga de kerkklok luiden voor de begrafenis." 
Verder wordt er geroepen: "Steekt den boer, 
slaat den boer", met andere woorden: "Sla 
hem dood, pleeg een doodslag." Geen woorden 
die duiden op een grote populariteit. 

Gelukkig weet Cornelis zich aan Henrick te 
ontworstelen en loopt dan uit alle macht naar 
het huis van de nieuwe smid met Henrick 
zeer dicht op de hielen. Hij kan nog net het 
huis inrennen en de deur achter zich sluiten. 
Terwijl Cornelis binnen is, blijft Henrick 
dreigend voor het huis heen en weer lopen met 
een ontbloot mes in de hand, een 

De plaats op de huidige Herenstraat, waar in 
augustus 1616 de ruzie met dodelijke afloop 
plaatsvond (arch. H.K.N.). 
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Bibliotheek 

Het afgelopen kwartaal is de bibliotheek 
uitgebreid met de volgende boeken: 

- Geschiedenis van de Provincie Utrecht 
door Stichting Historische reeks (3 de-
len); 

- Anna van Rijn van Jutphaas door L.P. 
van Putten en A.P.A.P. Buiten; 

-     De Nederlandse munten door H.E. 
van Gelder; 

- Gemeentegids Nieuwegein 1975;  
- Kinderarbeid in de negentiende eeuw 

door J.C. Vleggeest;  
- Het gezicht van Nederland-Arnhem 

door A. Jassies; 
- Het gezicht van Nederland-Dordrecht 

door J. Eijkelboom;  
- Cleyn eilant rottum door D.H. 

Schordinghuis;  
- Nieuwegein, gemeentebestuur 

Nieuwegein; 
- Kastelen en buitenplaatsen, 

Rijksdienst voor monumentenzorg;  
- Woonhuizen... monumenten, 

brochure;  
- Geld door de eeuwen heen, B. van 

Beek enz.  
- Nederlands familiealbum door L. de 

Vries;  
- Historie van een Biltse buitenplaats 

door B. Hanning; 
- Sluiscomplex Vianen door M.J. 

Ververs. 
 
Nieuwe leden 
- L.M. van Haaften, Kerkveld 17, Nieuwe 

gein. 
- T. de Kruyf, Kerkstraat 30, Nieuwegein. 
 
Otto Pijpker 

  

VAN DE REDACTIE 
 
Schenkingen 

Het museum Warsenhoeck is in het bezit 
gekomen van een klein kaliber kanon, een
zgn. katekop. De loop heeft een afmeting
van 35 cm en achter een doorsnede van 19 
cm. Het staat op een plateau van 31 x 38
cm. De schenking is ontvangen van de heer H. 
Kalden, wiens vader dit kanon ongeveer 70 
jaar geleden op een schrootschip bij
machinefabriek De Wiers heeft gevonden. 

Aan de hand van foto's wordt momenteel 
door het Leger- en Wapenmuseum onderzoek 
gedaan naar datering en herkomst. 

Heer Kalden, hartelijk dank hiervoor. 
Van de heer Weber ontvingen wij een

strijkglas. De werkgroep archeologie zal de 
datering hiervan nagaan. 

Heer Weber, ook aan u onze dank. 
 
Onderscheiding 

Ter gelegenheid van Koninginnedag werd
Piet Daalhuizen vanwege zijn grote verdien-
sten voor de Historische Kring Nieuwegein,
Monumentenzorg en het Anjerfonds be-
noemd tot lid van de Orde van Oranje 
Nassau. Proficiat, Piet! 
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SCHETSEN UIT HET OUDE VREESWIJK  

door N.H. Willemse (bewerking: Jonna Dommerholt) 

 
Herinneringen aan vroeger, wie heeft ze niet? Je vertelt ze aan familie en vrienden, maar je 
denkt er eigenlijk niet aan ze op te schrijven. En op den duur verdwijnen de persoonlijke 
historiën die kleur geven aan de sociale geschiedenis van stad, streek of dorp. Gelukkig zijn er - 
door de eeuwen heen - mensen geweest die óók het belang van het alledaagse leven inzagen en 
daar aantekening van maakten. Ze deden dat vanwege hun beroep, uit interesse of louter uit 
tijdverdrijf. Hoe dan ook, dankzij hun verhalen weten wij nu hoe onze voorouders leefden en 
liefden, dachten en handelden en hoe ze omgingen met elkaar. Eén van deze geschiedschrijvers, 
de heer N.H. Willemse, archivaris van de gemeente Vreeswijk, heeft in 1973 zeventien 
Vreeswijkse gebeurtenissen uit zijn herinnering opgetekend. De aanleiding hiertoe vond hij in 
het opgaan in 1971 van Vreeswijk en Jutphaas in Nieuwegein. In het voorwoord van zijn bundel 
zegt hij het zo: "De naam Vreeswijk zal steeds minder op de voorgrond treden en daarom ook zal
de herinnering aan bepaalde gebeurtenissen, die de specifieke trekjes van sommige bewoners van 
het vroegere dorp typeerden, afslijten." Daarbij vraagt hij bij voorbaat om begrip voor 
onvolkomenheden: "want niemands geheugen is onfeilbaar." 
Onlangs kwam deze bundel met Vreeswijkse schetsen, die alle dateren uit de periode 1906 - 1932
in het bezit van de Historische Kring. Wij maakten een keuze en moderniseerden de taal ietwat;
verder spreken de verhalen voor zich. 

Hoofd van jut  (1908) 
(zelfs jut had een hoofd, geen kop) 

Op de gemoedelijk ouderwetse kermissen,
zoals die onder meer werden gehouden te
Vreeswijk in het begin van deze eeuw, trof
men steeds enkele exploitanten aan van een
toestel dat Hoofd van jut was gedoopt. Dat
toestel was meestal van eigen maaksel en
bestond uit een op de grond staande kist van
extra dikke planken. Die waren versterkt met
ijzerbeslag dat er op berekend was om zware
klappen te kunnen weerstaan. De kist stond
met de kopse kant naar het publiek gekeerd en
de afmetingen bedroegen ongeveer 50 x 100
cm. 

Bovenop de kist lag een uitneembaar
deksel, eveneens van zwaar hout. Aan de
voorkant van de kist zat een versterkt rond
gat, waar een dikke knuppel uitstak. Aan de
achterzijde was een rechthoekige opening
aangebracht waaruit - tot hoog in de lucht -
een brede plank oprees, die aan de top voor-
zien was van spandraden. 

Op de plank waren drie ijzeren geleiders 

geschroefd van vier, zes en acht meter lang,
waarlangs schuifgewichten van onder uit de
kist de lucht invlogen, wanneer iemand met
een houten hamer met ijzerbeslag (het slag-
hout) op de uitstekende knuppel mepte. 

Het hele gevaarte was in felle kleuren
geschilderd. De opstaande plank bezat tevens
nog dwarslatten, waaraan één of meer ramen
bungelden, bespannen met zwart doek.
Hierop zaten de blinkende prijsmedailles
aan kleurige lintjes en strikjes opgeprikt.
Hogerop was de plank versierd met
veelkleurige vlaggetjes op korte, gekleurde
stokjes, die schuin opwaarts aan de plank
waren bevestigd. 

Het mechaniek was heel simpel. Sloeg
men met het slaghout op de knuppel die met
een wipbalk binnen in de kist verbonden
was, dan wipte de balk aan de achterzijde
naar boven. De gewichten langs de geleiders,
voorzien van slaghoedjes, schoten omhoog tot
ze gestuit werden door ijzeren uitsteeksels,
die de slaghoedjes deden exploderen. De
bedienende persoon ving de terugval- 
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lende gewichten weer op met een kort
houtje. Hij liet ze, na ze voorzien te hebben
van nieuwe slaghoedjes, weer terug in de kist 
glijden op het uiteinde van de wipbalk, die 
daar met hard zoolleer was bespijkerd. 

Het spel werd als volgt gespeeld: men 
sloeg driemaal tegen een bepaald tarief en 
alleen bij een welgemikte forse slag bereikten 
de slaghoedjes alle drie hun hoogste punt. 
Alleen een knaleffect van `drie maal drie' 
werd beloond met de grootste en fraaiste 
medailles. Het blikkige klatergoud, opgespeld 
op de borst of de revers, werd met trots 
gedragen. 

Och, hoe primitief ook, het geheel zag er
toch wel fleurig uit en trok voldoende lief-
hebbers die jut wel eens op z'n hoofd wilden 
slaan. Maar, hoe kwam men eigenlijk aan 
die term? 

Wel, jut was de naam van een man, die z'n
vrouw of vriendin de schedel had ingeslagen
en daarvoor levenslang kreeg.' In vroeger
jaren maakte zo'n gebeurtenis veel indruk en
prikkelde de fantasie van zwervers en
kermisvolk. Uit hun melodramatische
vertelsels over andermans leed sloegen ze
goede munt. Zo zongen de straatzangers over
jut: 

"Oh jut, Oh jut, nu zit je in de put; 
    had jij met vrouw van Kouwen 
    maar beter huis gehouwen, 
    dan had je nu misschien 
    de bajes nooit gezien." 
Daarbij werd stevig aan een accordeon

getrokken of op een mondorgel geblazen,
onderwijl werd rondgegaan met de pet of
met een centenbakje. 
 

Een vernuftig kermisman zag op zijn
manier brood in de historie en maakte een
toestel dat hij "Hoofd van jut" noemde.
Want, zo redeneerde hij, een vent die zijn
vrouw zo op haar hoofd sloeg dat hij haar
doodsloeg, moest aldoor zelf op zijn hoofd
hebben en hij vond zichzelf daarbij nog zeer
beleefd tegenover een moordenaar. 
 

Op de kermissen ging het spel er in als
koek. Zo geviel het dat omstreeks 1910 in
Vreeswijk een korte, stevige sleepbootkapiteit
met een stierennek en berucht om zijn woeste
kracht en ontzagwekkend drink(zuip-
)vermogen met z'n benevelde kop de Juthamer
greep en op de kist begon te rammen. Zijn jas
zat reeds overvol met medailles, maar `s mans
opgekookte energie was onblusbaar en hij
bleef maar beuken tot de gehele kist aan zijn
voeten platgeslagen lag, waarbij zelfs het
laatste overeind gebleven plankje nog aan
spaanders ging. 

Daarmee pas stopte de kapitein. Hij
smeet een handvol klein geld voor de voeten
van het povere kermismannetje en diens
vrouw, die beiden met tranen in de ogen te-
vergeefs gebeden en gesmeekt hadden, dat de
hamerridder zou ophouden. 

De omstanders hadden medelijden gekre- 
Slaan op de kop van jut 
(uit:Volksbelustigingen).  
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gen met die twee reeds bejaarde mensen,
waarvan bekend was, dat zij in vroeger jaren 
een draaimolen bezaten, die echter gammel 
geworden was. Deze was toen door jonge, 
sensatieminnende kermisklanten "en veine" 
(voor de kick, zouden wij nu zeggen) in elkaar 
getrapt en nooit vergoed. 

Iemand greep de Jutman de pet van het 
hoofd en ging er in wijde kring mee rond.
Daarna legde hij hem als teken van rouw en 
behoeftigheid vóór de ruïne van het toestel, 
met de hamer en de knuppel gekruist ernaast. 
En ziet het teken werd goed verstaan, het 
greep de mensen aan en alles wat langs kwam 
streek de hand over het hart en bracht offers 
in de pet. Ook de zatte kapitein en z'n 
vrienden keerden nog eens terug en onder het 
plengen van dronkemanstranen, deponeerden
zij grof zilvergeld en zelfs bankbiljetten in de 
pet. 

De Jutman en zijn vrouw, die met verba-
zing hadden toegekeken, fleurden zienderogen 
op. In een kring danste men nog geruime tijd 
om het echtpaar met de jut-ruïne en de 
geldpet heen, terwijl de som almaar groeide. 

Toen de rust was weergekeerd, kregen 
man en vrouw de gelegenheid het geld in 

een tas te doen en naar hun woonwagen te 
gaan om hun schat te tellen en op te bergen. 
De opbrengst, zo werd later beweerd, dekte 
wel vijf maal de schade. 
 
De kletsbank, een broedplaats voor 
malle kluchten (1918) 

De rivierkade achter het gemeentehuis' -`t 
Laantje geheten - stamt uit het jaar 1373, toen 
daar ter plaatse de eerste sluis in Vreeswijk 
werd gebouwd. Het bedoelde laantje ontstond 
vermoedelijk uit de benaming `t Laantje of 
Gildenborch' (zie het boekje `Vreeswijk aan 
de Lek' door E van Zutphen). 

Het blokhuis aan de Lek, zo schrijft Van 
Zutphen, was een zwaar verdedigingswerk, 
gesticht door de gilden van Utrecht. Het had 
als doel de kwetsbare sluis, gelegen in het 
open veld, te beschermen tegen vijandelijk-
heden. Voornoemd laantje was nog in de 17e 
eeuw bekend onder de oude benaming, ter-
wijl het blokhuis reeds lang was verdwenen 
ten gevolge van een beleg, waarbij het eerste 
buskruitkanon hier te lande met succes zou 
zijn gebruikt. 

Op die historische rivierkade heeft men 
nog steeds een zeer mooi en boeiend uitzicht 
op de rivier de Lek en op de haven van 

Het leugenbankje met uitzicht op de Peilschaal en de Lek in 1902 (arch. H.K.N.). 
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Vianen aan de overkant. Het laantje is tot 
ongeveer de halve lengte eenzijdig begrensd
door enkele huizen, waaronder het gemeen-
tehuis, vanwaar men een vrij uitzicht heeft op 
de rivier. 

Het eerste huis bij de opgang naar `t 
Laantje is een laag bouwsel met een blinde 
muur, gekeerd naar de rivier. En tegen die 
muur nu staat de Kletsbank z, een maaksel dat 
zich van geslacht op geslacht heeft weten te 
handhaven. 

Traditiegetrouw verzamelden zich daar de 
KLETSELITE, doorgaans een heterogeen
gezelschap van bejaarden, jongeren en mid-
delbaren, soms tijdelijk buiten werk en 
voorts de echte lanterfanters van het dorp. Er 
kwamen ook anderen, schippers of werkers, 
die het wel amusant vonden in vrije 
ogenblikken bij de kletsgroep te vertoeven. Er 
werd dus gekletst, geroddeld en er werden 
gedurfde guitenstreken verzonnen. Onderwijl 
ketste de tabakssap van de `kees achter de 
kiezen' op de met grind verharde en 
vastgetreden kruin van de dijk en kringelden 
rookwolken op naar de lage dakrand boven 
de blinde muur. 
 

Op die bank gebeurde het, dat een plan 
werd gesmeed waarvan een man - laten we 
zeggen Adam de zoveelste, (want uiteindelijk 
bezweek ook hij, gelijk Adam de eerste, voor 
de verleiding) - het slachtoffer werd. Die grap 
vertel ik u hier en zal gemakshalve de man 
Adam blijven noemen. 

Onze Adam nu, kwam vaak naar de 
kletsbank in gezelschap van een leuk schip-
perskeesje dat hij Kèske noemde. Hij was er 
erg trots op en wijs mee en prees dat hondje
steeds als `zo'n slim dierke'. Een lid van de 
leutergroep - waarschijnlijk jasper Vink, 
alias jas de Klepper - zegt langs z'n neus weg
tegen Adam: "Dat hondje van jou is zeker wel 
fl. 300,- waard." 

"Kan wel zijn", zegt Adam, "maar ver
kopen doe ik het niet; van mijn leven niet."

Enige dagen later wandelt er een vreemde
heer over het Laantje, blijft bij het groepje

staan en maakt een praatje. Dan zegt hij ter

loops tegen Adam: "wat een bijzonder
hondje hebt u daar, het kijkt zo slim uit z'n
oogjes; ik zou het graag willen kopen."
Adam wil al wat zeggen. 

"Neen, wacht eens even, ik zal een flink 
bod doen: ik geef er fl. 500,- voor." 

Maar Adam reageerde bezwerend met:
"neen, neen, ik verkoop het niet, nooit van
mijn leven niet." 

Weer verstrijken er enige dagen en dan
zegt er één uit het groepje: "Adam, die mijn-
heer die hier pas een bod op je hondje heeft
gedaan, heeft opgebeld bij .... (een bekend
café) en heeft nu f1.1.000,- geboden en of ik
je dat even wilde doorgeven. Zo iets kan je
toch niet laten schieten, man!" 

Maar Adam laat zich niet vermurwen en
zegt een beetje pijnlijk: "Neen, dat toch maar
niet; neen, nooit van mijn leven niet. Kèske en
ik zijn één." 

Alvorens het verhaal te vervolgen, onthul
ik hier, dat de heer een vertegenwoordiger was
en een zakenrelatie van één der kopstukken
van het complot. 

De complotteurs wachten enkele weken en
dan wordt Adam opnieuw bewerkt: "Die
mijnheer van je Kèske heeft weer opgebeld,
Adam. Hij woont in Utrecht, in de Burge-
meester Reijgerstraat 96. Hij heeft een laatste
bod gedaan van fl. 2.000,- , maar geen cent
méér." 

En zie, dat wordt Adam toch te gortig en
hij zwicht. Met een diepe zucht zegt hij
timide: "Nou, dan moet het maar en ik zal
hetzelf bij die mijnheer aan huis brengen,
maar je snapt zeker wel er moet boter bij de vis.
Enkele complotteurs zeggen tegen Adam:
"Wees nou wijzer, zeg, zo iets doe je niet
alleen met zoveel geld, neen hoor, we gaan
allemaal met je mee, dan hebben we nog een
pleziertochtje ook." 

Voor dit voorstel zwicht Adam zeer ge-
makkelijk. Er wordt een kleine Jan-Plezier
gehuurd en onder de kreet van: "Op naar de
Reijgerstraat" begeeft het gezelschap zich op
weg na in het stamcafé de nodige `flessen met
inhoud' te hebben ingeslagen. Deze worden
onderweg danig aangesproken, niet 
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in het minst door Adam, want hij moet over 
zijn verdriet heen. 

Zo komen ze in een beste stemming ter 
plaatse, maar hoe ze ook zoeken nummer 96 
is nergens te vinden. Het nummer bestaat
gewoonweg niet. Al enige malen zijn ze ge-
keerd om de straat nog eens te inspecteren,
maar tevergeefs. (Nummer 96 is gefingeerd). 

Adam, voor zover zijn beneveld brein het
toelaat de consequenties te beseffen, ervaart
wel even een ontgoocheling, maar blijft niet-
temin in feeststemming en aait Kèske alsof hij 
om vergiffenis bedelt. Er wordt nu rond het 
Wilhelminapark gereden en opnieuw vloeit 
de drank. In zo mogelijk nog vrolijker 
stemming koerst het stel huiswaarts. Ze zijn 
het roerend met elkaar eens, dat ze toch een 
fijn dagje hebben gehad. Of niet soms? 
 
De kromme broek (1920) 

Er was destijds een gemeentevuilnisman
Van E., die niet meer zo ver af was van een 
klein pensioentje, dat een zevenjarige diensttijd 
hem zou opleveren. Voordien was hij bekend 
als bekwaam tuinman, die niet alleen de eigen 
teelt verhandelde, maar ook voor 
particulieren de tuin onderhield. Daardoor 
kenden velen zijn gehele hebben en houden.

Op gevorderde leeftijd gekomen, had hij 
het meer zekerheid biedende baantje van 
dienstman bij de gemeente verkozen en zo trok 
hij met zijn handkar, al scheppend, door de 
straten van het dorp. Aan het einde van de dag 
bracht hij zijn buit naar de vaalt. 

Hij was klein van stuk, maar het meest
opvallend aan hem waren zijn `O'-benen, 
waarvoor hij wel aanleg gehad zal hebben,
maar die door het trekken van de zware 
vuilniskar een nog meer uitgesproken karakter 
hadden gekregen. ` s Mans broekspijpen 
hadden een vorm aangenomen die de krom-
heid nog eens accentueerden. 

In die dagen was er ook een eigenaardig
type in het dorp, jas Vink geheten. Het was 
een lange slungel die afschuwelijk hakkelde,
vandaar zijn bijnaam: Jas de Klepper. Niet-
temin verdiende hij met een klein winkeltje 

De pater 
Nadat Van L. het klooster, waar hij als 

vrome jongeling zijn geluk dacht te vinden, de 
rug had toegekeerd en dus nooit pater was 
geworden, kreeg hij de bijnaam van `de pater' 
en behield die zijn leven lang. Als verklaring 
voor zijn uittreden werd gegeven, dat zijn 
gezondheid niet bestand was tegen het strenge 
kloosterleven, de regels teveel van zijn 
krachten vergden, enz. Dat werd door de 
meest eenvoudige zielen in het dorp wel 
geloofd. 

Maar er waren wakkerder lieden die zei-
den dat de knaap (die graag naar de meisjes 
keek) bestemd was om een gezin te stichten. 
En dezen hadden het bij het rechte eind. Men 
had heel goed bemerkt dat zijn moeder hem 
met zoveel aandrang het vrome bos had in-
gestuurd, dat hij zelf was gaan geloven in het 
klooster thuis te horen en dan ook 
meende een echte roeping te hebben. Doch 
dat liep uiteraard faliekant mis. Na zijn val 
uit de hemel behield hij krachtens het dorps-
eigene, de bijnaam van `de pater'. 

Dat ontsloeg de brave vent niet van de 
noodzaak de handen uit de mouwen te moeten 
steken voor het dagelijks brood. Vóór zijn 
kloosteraffaire had hij dat al geprobeerd 

en als parlevinker' een goede boterham voor 
zichzelf en zijn moeder. Jas was vrij los in de 
mond en hield ervan grappen te maken ten 
koste van anderen. Bij voorkeur bij iemand 
in wie hij een gemakkelijke prooi zag. 

Op een keer zag hij vanuit het brughuisje 
Van E. met zijn kar naderen en jas zette zich 
schrap. Ondanks zijn spraakgebrek knalde 
zijn stem over het water met de sarcastische 
vraag: 

"Zeg E ........ Ew... Ew k, wa.... wa... waar 
k... kk.... koop jij al .... altijd toch die k.. kk...
kr... kromme broek?" 
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als varensgezel, maar dat was hem slecht 
bevallen en hij verkoos dat beroep niet meer
opnieuw uit te oefenen. Dankzij de relaties 
opgedaan tijdens zijn schippersleven verwierf 
hij vele klanten als melkventer langs de sluis 
en zijn werkterrein breidde zich uit tot in het 
dorp. 

Met spaarzaamheid en vlijt en een kleine 
erfenis van zijn moeder, gelukte het hem een 
winkel te openen en daarin een kordate
dochter van het land als vrouw en meesteres 
haar intrede te laten doen. Zodoende ging 
het hem wat meer naar den vleze en hij 
bediende toen de schippers- en dorpsklanten 
met een wagen in plaats van een juk met 
emmers op de schouders, waarmee hij was 
begonnen. 

Maar toen ontstond er langzamerhand
een vervelende complicatie. Er school namelijk 
een addertje onder het gras in de vorm van 
roddelende huisvrouwen, die de melk een 
beetje aan de waterige kant vonden. Zou hij de 
melk niet stiekem met kleine scheutjes water 
aanlengen, zodanig dat het net niet in de gaten 
liep? 

Edoch ..........wat blijft er geheim in een 
dorp, waar iedereen alles weet van iedereen. 
Jongens, die opgestookt waren, beweerden 
gezien te hebben dat de pater knoeide en het 
duurde niet lang of heel Vreeswijk kende een 
nieuw rijmpje: 

`Daar is de pater met zijn melk en zijn 
water'. 

En zoiets werkt in een dorp als een 
sneeuwbal, want hup twee-drie en je ligt er bij 
de meesten al uit. Nou ja, misschien was het 
wel wijwater!!! 
 
Ter herinnering aan Jan Jeuke 
(1936 - 1939) - Ingekort 

In het jaar 1936 vestigde zich te Vreeswijk 
een nieuwe postdirecteur, die snel populariteit 
verwierf door zijn bijzonder gedrag en zijn 
dito naam. Deze man bezette met vrouw en 
twee dochtertjes het oude postgebouw aan de 
Dorpsstraat, dat hoofdzakelijk bestond uit een 
royale ouderwetse woning met grote vóóren 
achtertuin en rechts van de voordeur een 
ingang voor het pubiek naar de kantoor-
afdeling. In de achtertuin bestemde hij een 
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stukje van de sombere schuur tot garage voor 
zijn open, rode Ford. 

Hij was de jongste zoon van een excentrieke 
hereboer uit Millingen aan de Waal, in de buurt 
van Nijmegen. Zijn vader had zichzelf leren 
autorijden binnen het veilige gebied van zijn 
uitgestrekte grasvelden. Ook gaat het verhaal, dat
de herenboer op zijn sterfbed nog één keer zijn 
lievelingskost verorberde namelijk een 
levensgrote spekpannenkoek. 

De appel rolt niet ver van de boom en ook 
onze nieuwe postdirecteur bekeek het leven 
van de optimistische kant. Hetgeen alras 
bleek uit het streven zijn bestaan te
omringen met gezelligheid en gein. Zijn 
vrouw liet zich daarin evenmin onbetuigd,
want zittende op een gewone stoel liet zij
zich hypnotiseren door C. Visser uit Vrees-
wijk. Hij suggereerde haar, dat zij zeer snel
aan het fietsen was... en zij maar trappen! 
 

Jan Jeuke bezat een groot aquarium met
exotische visjes, dat hij in het kantoor dichtbij 
zich had neergezet op de stempeltafel voor één 
van de ramen. Van tijd tot tijd ververste hij het 
water via een slang vanuit de keuken. Op een 
ongeluksdag vergat hij tijdig de kraan dicht te 
draaien en veroorzaakte daarmede een 
overstroming in het postkantoor. De visjes 
spartelden rond tussen de stempels, de pijpjes 
lak, elastiekjes en wat niet al, ja zelfs op de 
vloer. Met stoffer en blik veegde hij de diertjes 
op en gooide ze in de vuilnisbak. 

Zijn geliefhebber met vissen bleek door dit 
voorval niet te zijn getaand. Integendeel, niet
alleen pronkte zijn aquarium spoedig weer in 
volle glorie voor het raam, maar in zijn 
voortuin kwam een grote vijver compleet 
ingericht met goudvissen, waterplanten en een 
spuitertje. En dat trok bekijks. Olijke knapen
hadden er ras een naam voor gevonden en het 
duurde niet lang of het postkantoor stond
bekend als `het huis aan `t Jeuke-meer'. 
 

Enige jaren na de oorlog kwam Vreeswijk tot 
nieuwe bloei en kwam er een modern post-
kantoor in een nieuwe woonwijk. Voornoem 

de heer C. Visser, de hypnotiseur, werd eige-
naar van het oude postkantoor aan de Dorps-
straat. Hij maakte op de begane grond werk-
plaatsen en magazijnen en liet een mooie, glazen 
showroom in de voortuin zetten... 

Toevoeging: het pand is inmiddels in handen 
van C. Visser jr., die er een zaak in elektrische, 
huishoudelijke artikelen voert. 
 
Hoe Don Quichot werd gered door een 
openbaar toilet (1908) - Ingekort 

Voor het verhalen van de volgende ge-
schiedenis moet ik terugduiken in het verleden 
tot de jaren die de dichter Nicolaas Beets 
(Hildebrand) voor ogen stonden, toen hij 
schreef: 

"Hoe zalig, wien een jongenskiel 
Nog om de schouders glijdt". 

 
Die jaren van de lagere school met zijn 

extremen van wisselend opdoemende gevoelens 
van heldendom of slavernij, van hemelsche 
genoegens of helsverdriet; die jaren blijven ten 
enenmale onvergetelijk! 

Eens speelde tijdens dat schoolleven te 
Vreeswijk een openbaar toilet een belangrijke 
rol. Nu ja, `openbaar toilet' is wel erg 
euphemistisch gezegd, want de schooljeugd 
betitelde het geval met de veel toepasselijker 
naam: `open plee'. 

Het was een private gelegenheid achter 
een eenzaam staande, geel geverfde en met 
rode pannen bedekte balkenloods van Rijks-
waterstaat. In de loods lagen twee stapels 
geweldig zware teakhouten balken, die dienden 
om in geval van nood het zuidelijk sluisfront 
van de Oude Sluis af te scheiden van het 
buitenwater in de Lekhaven van de 
Koninginnensluis. 
 

Wij, jongens, vonden het een interessant 
schouwspel als de grote deuren van de loods 
opengingen en de schutbalken naar buiten 
werden gerold naar het sluisfront om daar 
op elkaar te worden neergelaten in brede, 
diepe, gemetselde gleuven. De sluis was dan 
beschut tegen extreem hoog water en/of 
zware ijsgang. 
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De Kade rond 1900. Rechts de Lek met de balkenloods (arch. H.K.N.). 

De balkenloods was gebouwd op een met
kleigrond aangehoogde verbreding van de
Havendijk die evenals de de dijk zelf was
voorzien van gras-taluds. Ter hoogte van de
bestrating van de dijk was een straatje aan-
gelegd dat rondom de loods voerde en juist
breed genoeg was voor één man met of zonder
kruiwagen. 

Het was ter plaatse geen geheim dat op
het straatje aan de achterkant van de loods
vele hoopjes werden gedeponeerd door
hurkenzitters die de open plee met een bezoek
vereerden. Gevallen dakpannen van de loods
werden daar gemakshalve ook maar neer
geworpen. Vreeswijkse knapen, die rond de
loods renden, waren op de ontmoetingen met
de ongerechtigheden bedacht en wisten deze
handig (en voetig) te ontwijken. 
 

Nu was het geval dat we ter schole waren
aangeland in een klas, waar de meester ons
bijzonder wist te boeien met periodieke
voorlezing uit onder andere `Dik Trom' van
Johan Kievit ("Het is een bijzonder kind en
dat is-ie.") of uit Don Quichot (de la Man-
cha), een wereldberoemd meesterwerk van de
Spaanse schrijver Cervantes (dat gaat over
een dolende ridder van de droeve figuur en
zijn knecht). 

Deze dappere ziel, die zelfs molenwieken te
lijf durfde te gaan met zijn zwaard en zijn
speer, fascineerde mij dermate, dat ik die rid 

der adoreerde en verlangde hem na te volgen. 
Behalve in zijn avances voor zijn geliefde 
Dulcinea, want dat paste nog niet in de kraam 
van een 10-jarige schoolknaap. 

In navolging van Don Quichot fabriekte ik 
voor mijzelf dan ook uit stevig karton rid-
derlijke kledij. Het bestond uit een pracht-
helm met kam en opklapvizier en een harnas, 
dat was samengesteld uit arm- en been-
bekleding, benevens borst-, rug- en schou-
derstukken. Alles soepel aan elkaar geregen 
met touwtjes. Verder ontstonden er twee 
stokpaarden van zwaar karton en stevige 
latten. Het grootste paard heette Rossinant, 
naar de gelijknamige, oude knokige, knol van 
de Don. De andere was bestemd voor zijn 
kleine, dikke schildknaap Sancho Panza 
(spreek uit Sansjo Pantsa), welke rol door 
mijn zevenjarig broertje werd begeerd. Drie 
vriendjes van gelijke knapenleeftijd vormden 
een hulpcorps. Er werden vijf schilden 
gemaakt van dik karton, waarbij die van de 
Don mooi werd beschilderd. Ook kwamen er 
vijf houten zwaarden. Het zwaard van de 
ridder werd iets bijzonders. Het werd een lang 
en scherp ding, gemaakt van een stuk lintzaag 
gevat tussen twee plat-ronde eiken latten, in 
een bijpassende schede. En last but no least 
had hij een juweel van een blankeiken lans, 
geschuurd en gelakt, voorzien van armgreep 
en handbeschermer. De punt was met blank 
zink overtrokken. 
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Aldus uitgedost trok de ridderstoet naar een 

denkbeeldig tournooiveld, gelegen tussen de 
balkenloods en het westelijk sluishoofd. Daar 
werd gewacht op een treffen met de vijand, 
bestaande uit drie "Viaanse Reigers", 
leerlingen van een Utrechtse HBS, die zich 
vanaf het eindpunt van de paardentram da-
gelijks per fiets huiswaarts spoedden. 

In de verte was de vijand reeds zichtbaar en 
het gewapende comité van ontvangst hield 
nog snel een generale repetitie en stelde zich op 
met de rug tegen het voorfront van de 
balkenloods. De vijand trok voorbij, maar
ergerde zich aan onze overmoedige en uit-
dagende houding, keerde om en maakte 
front. Eén van hen was bijzonder groot en had 
reeds de baard in de keel. Met schorre, lijzige 
en dreigende stem klonk het toen: "Wat 
moeten jullie?" Gelijk trok hij Don Quichot 
de helm van het hoofd en vertrapte die op de 
straatstenen, terwijl de beide anderen de lans 
afpakten en deze met een boog in de haven 
gooiden. De ridder en zijn schildknaap 
hadden hun paarden maar laten vallen en 
vertrouwden nog op hun eigen zwaar 

den en die van het hulpcorps. Maar het was 
vechten tegen windmolens. Niet echter voor de 
schildknaap. Het zevenjarig joch maakte een 
listig gebruik van zijn sabel, toen hij op z'n 
eentje de loods rond holde en daarna de 
vijand bestookte met drek uit de open plee. 

Hierop was de vijand niet bedacht. Het 
reinigen met graspollen werd belangrijker 
geacht en de strijd werd gestaakt. 

Don Quichot en zijn metgezellen beenden 
terug naar de sluis en waren het er overeens 
dat de vijand een `vieze' nederlaag had 
geleden. 
 
Noten 
1. Hendrikus Jacobus jut en zijn vrouw 

Christina kregen de doodstraf vanwege de 
roofmoord op de rijke weduwe M.Th. van 
der Kouwen-Ten Kate. Jut had dus niet 
zijn vrouw vermoord, zoals in het 
verhaal wordt vermeld. 

2. Het voormalige gemeentehuis van Vrees-
wijk stond aan het Raadhuisplein. De 
Kletsbank heet tegenwoordig Leugen-
bankje. 
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MUSEUMSTUK VAN DIT KWARTAAL  

door Piet Daalhuizen en René van der Mark 

 
In het Historisch Museum Warsenhoeck is een expositie over archeologisch onderzoek in de 
nieuwbouwwijk Galecop. Er zijn voornamelijk vondsten tentoongesteld van de locaties van 
de boerderijen "Vee en Bouwlust", "`t Misverstand" en van een 13e eeuws bouwwerk, dat 
bekend is geworden onder de naam "De Kikvors". 
Het museumstuk van dit kwartaal is een tinnen beker, die gevonden is tijdens 
archeologisch onderzoek nabij "Vee en Bouwlust". 

nieuwbouwproject voor in de plaats is ge-
komen, waarbij overigens het historische 
model van de boerderij vrij aardig is nage-
bouwd. 

Na de brand kon de archeologische werk-
groep van de Historische Kring Nieuwegein 
uitvoerig onderzoek verrichten, dat een schat 
aan gegevens en vondsten opleverde. 
 

Eén van de vondsten in 1995 was een 
tinnen drinkbeker, waarvan met zekerheid kon 
worden vastgesteld, dat die uit de tweede 
helft van de 17e eeuw dateert. 

Onderzoek heeft uitgewezen, dat de beker 
in de stad Utrecht gemaakt is en als keurmerk 
de initialen "W v H" draagt. 

De beker is vrij uniek; er zijn geen verge-
lijkbare vondsten bekend. Het bijzondere aan 
de beker is de gravering. Die bestaat uit drie 
griffioenen (= fabeldieren). Daartussen zijn 
drie medaillons gegraveerd. Boven elk 
medaillon is een dier afgebeeld: een eek-
hoorn, een ree en een konijn. 

De boerderij "Vee en Bouwlust" in de 
nieuwbouwwijk Galecop heeft een geschie-
denis, die teruggaat tot in de 13e eeuw. René 
van der Mark beschreef de historie van deze 
boerderij in het Cronyck de Geyn van oktober 
1993 in zijn artikel "De polder Galecop". In 
dat artikel sprak de schrijver de hoop uit, dat 
de boerderij als een karakteristiek 
monument zou blijven voortbestaan en dat bij 
het ontwerpen van een bestemmingsplan 
rekening gehouden zou worden met de 
omliggende grachten van dit versterkte en 
verdedigbare bouwwerk. 

Helaas is enige tijd daarna de leegstaande 
boerderij enkele keren door vandalen in 
brand gestoken, zodat er uiteindelijk een 

Twee afbeeldingen van de drinkbeker, die bij 
"Vee en Bouwlust" is gevonden. Links een 
foto. Boven een reconstructietekening van de 
beker, waarop de gravures goed te zien 
zijn. (afb. H.J. ter Maat en G. Bolhuis). 
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HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN 20 JAAR,  
20 JAAR CRONYCK DE GEYN 

Een compilatie door Jonna Dommerholt 

'Wij wensen U veel leesgenot met de inhoud toe en we hopen, dat U met ons de Historische 
Kring Nieuwegein zult willen uitbouwen." Met deze wens sloot het bestuur van de kersverse 
"Historische Kring Nieuwegein" in september 1978 haar voorwoord af bij de introductie 
van de eerste "Cronyck de Geyn", die toen nog niet die naam droeg. De wens van het 
bestuur is in vervulling gegaan: begonnen we met 17 leden, inmiddels tellen we er 450; 
beschikt de Kring over een mooi museum en zit het met het leesgenot ook wel goed, gezien 
de reacties die de Werkgroep Publicaties krijgt. 
In de 20 jaar van het bestaan van de "Cronyck" passeerden vele onderwerpen met betrek-
king tot de algemene historie en de geschiedenis van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein de 
revue. De vele schrijvers daarvoor hartelijk dank! 
Ter gelegenheid van deze - toch wel bijzondere - verjaardag is een uitgave samengesteld, 
die kleine delen van artikelen bevat uit Cronycken van de afgelopen 20 jaar. Uit de 75 
kwartaalbladen maakten wij - voor elck wat wils - een keuze. 

LAZEN VOOR U IN  April 1989 
Cronyck de Geyn van Neanderthalers in Nieuwegein, door 

Marijn Lockefeer. 
Het aanwijsbare verleden van Nieuwegein 

(tot nu toe enkele duizenden jaren oud) is 
door recent onderzoek zeer veel ouder 
gebleken: enkele tientallen meters onder 
onze voeten blijken ongeveer 75.000 jaar 
geleden óók al mensen rondgelopen te heb-
ben! 

Buiten alle publiciteit om is sinds twee jaar 
een gespecialiseerde archeologe, mevrouw 
Offerman, met een onderzoek bezig nabij de 
Put van Weber. Zij wordt gesteund 

13 september 1978 
Voorwoord. 
Toen we op 4 september j.l. besloten om de 

"Historische Kring Nieuwegein" officieel 
als vereniging in het leven te roepen, is onder 
meer gesproken over regelmatige contacten 
met leden en donateurs. Een van de 
mogelijkheden, die werden genoemd, had 
betrekking op het regelmatig uitgeven van een 
verenigingsorgaan. [...] 

In die vergadering zijn een aantal besluiten 
genomen, die we door middel van dit boekje 
graag aan onze leden bekend maken. [...] 

Overigens is het niet de bedoeling om met 
dit boekje al direct vorm te hebben gegeven
aan een periodiek, dat we zullen gaan uitge-
ven. De vorm daarvan laten we graag aan de 
te vormen werkgroep over. 

Eigenlijk willen wij ons als bestuur met dit 
boekje alvast presenteren. We willen U ook 
door deze vorm van verslaglegging en 
uitnodiging voor vergaderingen laten merken, 
dat U lid bent geworden van een vereniging, 
die zich steeds moet blijven presenteren om te 
kunnen groeien. Wolharige neushoorn 

(Coelodonta antiquitatis)  



 
door de ROB, de Groningse Universiteit (het
Biologisch en Archeologisch Instituut) en het 
Instituut van Aardwetenschappen te Utrecht. 

De opzienbarende resultaten: een grote
hoeveelheid (tot nu toe 530!) vuurstenen
artefacten" uit het Mousterièn, een cultuur uit 
het late Midden-Paleolithicum (ca. 120.000 
jaar geleden) èn veel dierlijke resten uit 
dezelfde tijd. 

Deze periode staat bekend als de tijd van de 
Neanderthaler, een type van de `homo 
sapiens'. Deze 'homosapiens Neandertha-
lensis' is overigens waarschijnlijk niet een
directe voorouder van ons, maar eerder een
neef. 
 
* artefact: door mensenhand vervaardigd 
werktuig. 
 

Juli 1979 
Stamboomonderzoek. Een notitie van 

Leen Hamerslag over genealogie. 
Heeft u zich wel eens afgevraagd waar uw 

naam vandaan komt of wie uw voorouders 
zijn? Met het doorwerken van een enorme 
hoeveelheid stukken kan op dat gebied een 
heel eind worden gekomen. Daarbij komt men 
ook onverwachte en soms zeer aardige dingen
tegen. 

Ik ben er in geslaagd tot omstreeks 1500 
mijn stamboom terug te vinden. Van adel 
ben ik niet en dan is de klus veel omvangrijker. 
Op een mogelijke adellijke afkomst moet uw 
onderzoek zich ook niet richten: genealogie 
gaat uit van het onderzoek naar de afkomst 
van mensen, niet naar het zoeken van rangen 
of standen. 
 

Genealogie kan op meerdere manieren 
worden uitgevoerd: 
1. Het stamboomonderzoek in engere zin,

waarbij men zich beperkt tot de dragers 
van de familienaam. 

2 .  Het opstellen van een zogenaamde
kwartierstaat van zowel vaders- als moe-
derszijde. Zelf ben je daarin nummer 1, de 
ouders nummers 2 en 3, de grootouders 
4,5,6 en 7, etc. [...]. 

3. Het bepalen vanuit een bepaald echtpaar van 
een aantal generaties terug alle 
nakomelingen, zowel in de mannelijke als in de 
vrouwelijke lijn. We maken dan een 
zogenaamde parenteel. 

 
Januari 1991 
De Zevenstar, een brouwerij in Jutphaas, 

Door J. van Egdom en P.M. Daalhuizen 
In het boek 'Jutphaas ... verleden tijd' schrijft 

G.H.P. de Waard op blz. 68: "Op de hoek van de 
Nedereindse Zandweg en de Zandweg naar 
Utrecht staat de bierbrouwerij `De Zevenster'. 
Deze brouwerij wordt in oktober 1736 voor fl. 
6.600,- aangekocht door Cornelis van 
Wijngaerden. In juli 1766 brandt `de Zevenster' 
grotendeels uit. [....] 
 

De plaats van de brouwerij 
Volgens de overlevering liggen onder de 

Herenstraat in Nieuwegein-Noord ter hoogte 
van het Sluisje nog restanten van de 
brouwkelders. Het lijkt wat onwaarschijnlijk, 
omdat het brouwen van bier in de middeleeuwen 
zich grotendeels afspeelde op de begane grond, 
vooral om het zware handwerk van het 
verplaatsen van de brouwsel niet nog intenser te 
maken. [...] 

Concreet wordt de plaats van de brouwerij 
aangegeven op een kaart, die in juli 1603 is 
gemaakt door jan Rutgersz. van den Bergh. Deze 
man is dan 'gesworen lantmeeter voor het Hof 
van Utrecht'. [...] 

De brouwerij heeft volgens de tekening een 
flink hoofdgebouw met ten noorden daarvan 
enkele bijgebouwen en een hooiberg. Dat laatste 
doet vermoeden, dat we te maken hebben met 
een hoevebrouwerij: de brouwer verbouwde als 
boer zelf de meeste granen voor het 
brouwproces. 
 

Juli 1990 
Duizend jaar Nederlandse landmeetkunde, 

door ir. E. Muller. 
Wanneer we in Nieuwegein belangstelling 

tonen voor de geschiedenis, richt onze aandacht 
zich het eerst op de dorpen Vreeswijk en 
Jutphaas met hun gebouwen en 



 

De kaart van lantmeeter jan Rutgersz. van den Berg uit juli 1603. Nagetekend door J. van 
Egdom uit gegevens van het kadaster. 

bewoners. Maar veelal ontgaat het ons, dat 
de bebouwing eerst tot stand kwam. [...]
Feitelijk zijn niet de dorpen de oudste her-
inneringen aan het verleden: het agrarische 
land bevat veel oudere gegevens. 

Want in het oorspronkelijk waterrijke 
gebied was het pas mogelijk de landbouw uit 
te oefenen, toen een behoorlijke afvoer van het 
overtollige water was geregeld. Hier 
geschiedde dat door het graven van de 
Vaartse Rijn, door allerlei afwaterings-
kanalen en natuurlijk door de sloten. [...] 

Het is niet gering wat er aan werk moet 
zijn verzet met eenvoudige hulpmiddelen. [...]
Toch is dat niet de reden om hier over de 
enorme omvang van het werk uit te weiden; 
het gaat om de manier waarop het ge-
beurde.[ ...] Het moest niet in het open veld 
gebeuren, maar in een ruige wildernis met 
bomen, planten, plassen, slappe grond, geulen 
en dergelijke. [...]. 

Omstreeks het jaar 1000 waren er voor 

zulk werk de leiding en deskundigheid aan-
wezig. De kerk was praktisch de enige, die
beschikte over wiskundige kennis. [...] Re-
kenkunde was in het dagelijks leven niet van
zoveel belang. Uit een soort hobby of uit
wetenschappelijk oogpunt werd door som-
mige geleerden wat aan wiskunde gedaan.
Bij de ontginning in het veengebied kon deze
kennis in de praktijk worden toegepast.
Meetkunde werd aldus landmeetkunde. 

Het is opmerkelijk dat de Utrechtse bis-
schop, alsmede enkele steden, omstreeks
1300 een functionaris in dienst bleken te
hebben, die landmeter werd genoemd. 
 

Juli 1988 
Van buitenplaats tot steenbakkerij; de

historie van De Liesbosch, door G.H.P. de
Waard. 

[...] Wat begon met een huisje op de dijk
langs de Vaartse Rijn, groeide uit tot een
bekende buitenplaats, steen- en pannen- 
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bakkerij, scheepstimmerwerk, zwembad en 
een scheepswerf met internationale bekend-
heid en nu een industriepark dat deze naam
draagt. 

De Liesbosch, gelegen tussen Hoog- en 
Laag Raven, heeft in zijn ruim 200-jarig 
bestaan woelige tijden beleefd, ja zelfs een
staking in 1926 van 18 dagen. Daar waren
diverse aanleidingen toe (red.). 
 

Drinkwater 
Ook kwamen er problemen met de drink-

watervoorziening. Het duurde tot ver in de 
jaren 20, voordat men op Hoograven drink-
water had. Rond 1929 telde Hoograven ± 
2000 zielen, die gebruik moesten maken van 
één Nortonpomp. De leidingpomp was aan het 
begin van de Laagravenseweg geplaatst, wat
inhield dat de bewoners van De Liesbosch
twee km. moesten lopen voor drinkwater.
Wat dan inhield dat, meestal de vrouwen, met 
hun emmers, potten en pannen gevuld met 
water datzelfde eind weer naar huis moesten
lopen. 

Dan staat er intussen in de jan van 
Arkelstraat een welpomp en deze moet aan 50 
gezinnen water leveren. De kwaliteit van het 
water is zó slecht, dat het lijkt op 
modderwater, dit afgezien nog van de tijd dat 
het ding veelvuldig wegens een defect niet 
kan worden gebruikt. Als er na veel strijd in 
de jaren 30 op Hoograven dan toch
drinkwaterleidingen worden aangelegd, wil
men op De Liesbosch weer niet erg meewer-
ken, omdat het gaat om een flinke investe-
ring. 
 

April 1994 
Waarom begint het jaar steeds op 1 ja-

nuari?, door W. Heins 
Hoe komt het dat we uitgerekend op 1 

januari het nieuwe jaar beginnen? Dat is ei-
genlijk op een toeval terug te voeren. 

In het jaar 154 vóór Christus streden de 
Romeinse legioenen zonder veel succes in 
Spanje. De kosten van de veldtocht veroor-
zaakten in Rome een enorme prijsstijging en 
het volk morde. Om de oorlog snel te kun 

nen beëindigen, moest de oorlogszuchtige 
regering vervangen worden door een vrede-
lievende. Om dat te bereiken moesten de 
verkiezingen, die eerst in maart zouden 
plaatsvinden, vervroegd worden naar 1 ja-
nuari. Tot dan begon het Romeinse jaar in 
maart, vanaf toen op 1 januari. 
 

De Juliaanse kalender 
In het jaar 46 vóór Christus werd door 

Julius Ceasar een ingrijpende kalender-
hervorming doorgevoerd. Hieraan ontlenen 
we heden ten dage nog de verdeling van het 
jaar in twaalf maanden, de namen van de 
maanden en het aantal dagen van elke 
maand. 

Volgens de Juliaanse tijdrekening bestaat 
een jaar uit 365 dagen; maar omdat de omloop 
van de aarde om de zon bijna een kwart dag 
langer duurt, werd er om de vier jaar in 
februari een schrikkeldag ingevoerd. 
 

Oktober 1989 
Op stap in Vreeswijk, door mevrouw L. 

Valkenburg. 
[...] Tegenover Ariese (modezaak aan de 

Oudesluis, red.), aan de andere kant van het 
steegje, staat de oude balkenloods en die is 
knap bouwvallig. Maar daarnaast weer een 
echt historisch pand [...] Vroeger woonde Jan 
van Leusden in dat huis. Achter in de gang 
had hij een loketje, waar de schippers hun 
sluisgeld moesten afdragen. De zand-
schippers betaalden 1 cent per ton doorge-
voerd zand, maar die prijs is later verdubbeld. 
[...] 

Aan het eind van de Oudesluis staat een 
forse woning (red.). ... Dat was overigens het 
pand van het Gemeentelijk Energie Bedrijf 
van Vreeswijk. Directeur Jacobs zwaaide er de 
scepter. Als kind, dan spreek ik over de jaren 
dertig, moest je voor vier duiten gasmunten 
voor de gasmeter gaan kopen. Enkele jaren 
later kon je die muntjes ook kopen bij Van 
Tol, die de meter kwam legen. 

[...] In de film over Vreeswijk wordt een 
verhaal verteld van de pastoor, die bij het 
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Luchtfoto van het dorp Vreeswijk vanuit het zuiden gezien. 

Januari 1989 
Herinneringen, door J. Koehorst 

(Uit een interview met A. Veldhuizen toen 
80 jaar - eigenaar van een zaak in elektrische 
artikelen in Jutphaas, red.). 

[...] De brandbel werd ook geluid op eerste 
Pinksterdag 1914. Vader Veldhuizen was lid 
van de vrijwillige brandweer en werd `s 
morgens vroeg door buurvrouw Griet jonkers 
- die een winkel had waar je werkelijk van 
alles kon kopen - uit bed gebeld met de 
woorden: "Baas, kom er eens uit, de fabriek 
staat in brand!" Met dé fabriek bedoelde ze 

ophogen van het bouwterrein een opmerking
maakte, dat het aanvoeren van zand ge-
beurde door het paard van een niet- katholiek.

Maar het was nog erger: toen Sint-Jan 
werd gebouwd, was er veel werkeloosheid. 
En de pastoor kwam gewoon alle niet-ka-
tholieken wegjagen van de bouw; er moesten 
katholieke arbeiders voor in de plaats komen. 
Uit boosheid hebben de weggestuurde 
arbeiders toen op de kont van het paard van 
Gert Bruinis met kalk een groot, wit kruis 
geschilderd. 

 
66



 
de olieslagerij van Cockuyt (op die plaats 
staat nu de Henkel), waar brand was uitge-
broken. Veldhuizen weet het nog precies: "Het 
was mooi weer en wij gingen aan de overkant 
van de weg in het gras zitten om te kijken. 
Roken ... prachtig!" [...] 

Aan deze brand hebben wij te danken dat 
ons dorp in 1915 elektrisch licht kreeg. De 
directie van Cockuyt besloot bij de weder-
opbouw elektrisch te gaan draaien en kwam 
met de stad Utrecht tot overeenstemming
over levering van stroom. Het gemeentebe-
stuur van Jutphaas haakte hierop in, vandaar.
 

Oktober 1981 
De jeugdgroep Archeologie, door jan 

Gussenhoven, coordinator van de werk-
groep. 

[...] Ons bestuur is van mening dat het
gezegde `wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst', hier zeker van toepassing kan zijn.
Door de belangstelling, welke door de jeugd 

werd getoond voor archeologie ontstond
deze nieuwe groep, die we zullen noemen:
Jeugdgroep Archeologie. [...] 

Wij als jeugdgroep pretenderen niets; we
zijn gewoon, ieder van ons, op een bepaalde
manier met onze interessante hobby bezig. 

De eerste klap bij de Plofsluis was meer
dan een daalder waard. Op het stuk terrein
dat door Rijkswaterstaat nu reeds is weg-
gebaggerd voor de verbreding van het Am-
sterdam-Rijnkanaal hebben we voor de eerste
maal in de maanden mei en juni gewerkt. 

Het klinkt wat oneerbiedig, maar hier
kon het bekende blinde paard geen schade
meer aanrichten. En juist daarom was deze
plek erg gunstig om de beginselen in de prak-
tijk te leren. Hoe maak ik een sleuf of graaf ik
een kuil; wat is schaven? We hebben wat
grondstructuren gezien. Het verzamelen van
vondsten en het schoonmaken daarvan werd
ook geleerd. [...] 

Vondsten: Enkele honderden scherven, 
botten, kiezen, tanden, een zeer gave kaak met 

 
De jeugdgroep archeologie begin jaren tachtig onder leiding van jan Gussenhoven. 
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bij Duurstede en tussen Ravenswaay en Tiel. 
In dezelfde wet is eveneens bepaald, dat er 

vanaf het nieuwe kanaal nabij Jutphaas een 
zijtak naar de Lek bij Vreeswijk zal worden 
aangelegd, ten behoeve van de binnenvaart 
van Amsterdam naar Rotterdam. Deze zijtak 
wordt Lekkanaal genoemd. 

Aan de totstandkoming van de wet ging een 
jarenlange periode van vaak bewogen 
gedachtewisseling vooraf. De geschiedenis van 
de verbinding van Amsterdam met de Rijn is te 
verdelen in drie perioden: 

1: De periode vóór 1800; 2: de periode van 
1800 tot 1892; 3: de periode vanaf 1892. 
[...] 
 

Hoofdafmetingen van het Lekkanaal en 
voorzieningen ten behoeve van het verkeer 

De lengte van het kanaalgedeelte tussen 
het Merwedekanaal en de Lek bij Vreeswijk 
bedraagt 5300 meter. Daarvan is 1100 meter 
bestemd als voorhaven van de Beatrixsluis. 
Deze dubbele schutsluis heeft een lengte van 260 
meter. [...]. Onmiddellijk ten noorden van de 
sluis wordt het kanaal over een lengte van 480 
meter verbreed tot een bodembreedte van 70 
meter. [...] De voorhaven van de Beatrixsluis 
heeft een bodembreedte van 108 meter. Ook is 
er rekening gehouden met een eventuele 
uitbreiding van het sluizencomplex met een 
derde schutsluis, onmiddellijk ten westen van 
de Beatrixsluis [...] 
 

Historisch onderzoek reikt soms tot over 
de grenzen. 
 

Januari 1997 
Een verrassende vondst bij Huys de 

Wiers, door Cor van der Kooij. 
... De vondst waarover dit artikel gaat [...]

heeft hoegenaamd 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 
lagen, viel mijn oog op een klein, koperen 
voorwerpje met een doorsnee van circa vier 
centimeter, dat nog het meest weg had van 

een volledig gebit er nog in. We willen heel 
voorzichtig stellen dat praktisch alle scherven
vermoedelijk uit de late IJzertijd zijn; veel in-
heems aardewerk en een beetje Romeins. 
 

Oktober 1984 
Vreeswijkers zijn 'zandhappers', door M.A. 

Willems 
Het is aan veel - ook nieuwe - inwoners van 

Nieuwegein-Zuid bekend, dat de Vreeswijkers 
Zandhappers worden genoemd. 

Maar over het hoe en waarom van het 
ontstaan van deze bijnaam zijn helaas geen
duidelijke gegevens meer te vinden. Daarom
heb ik geprobeerd aan de hand van overle-
veringen en een aantal controleerbare feiten
uit de historie van Vreeswijk deze naam te
verklaren. 

Vreeswijk, gesticht in 1373, was een wel-
varend dorp, dat voor een groot deel bestond
uit zand- en grinthandelaren en schippers. 
Grote bergen zand en grint lagen midden in het 
dorp opgeslagen, waar de jeugd steeds weer 
een ideale speelmogelijkheid in zag. Omdat 
droog zand de vervelende eigenschap heeft te 
gaan stuiven als het waait - en hoe vaak is het 
windstil in Nederland? - kregen alle inwoners, 
ook zij die niets met de handel te maken
hadden, hun deel van het zand. 

De zandschippers - beugelaars genaamd -
baggerden met een soort schepnet, de beugel, 
het zand uit de rivier de Lek. Dit `weghappen' 
van het rivierzand, de met-zandspelende-
kinderen en het letterlijk, door alle inwoners 
consumeren van het stuifzand, heeft de 
Vreeswijkers naar alle waarschijnlijkheid de 
bijnaam "Zandhappers" gegeven. 
 

April 1986 
Het Lekkanaal, door J. Schut 
Bij de wet van 27 maart 1931 (Staatsblad 

No. 130) is bepaald, dat van rijkswege zal
worden aangelegd een scheepvaartkanaal van 
Amsterdam naar de Boven-Rijn. Dit kanaal zal 
worden gevormd door het bestaande
Merwedekanaal van Amsterdam tot Utrecht te 
verbeteren en door het maken van nieuwe 
kanaalpaden tussen Utrecht en de Lek bij Wijk 
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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 waren 
gememoreerd. 

De oudste veldslag die werd vermeld en 
bovenaan het insigne stond, was de slag bij 
Waterloo (1815). De meest recente was de 
loopgravenoorlog in Frankrijk en Vlaanderen 
(1914-1918). Wat deze merkwaardige vondst 
extra interessant maakte, was dat in het hart 
van het insigne de naam van een Brits 
infanterieregiment stond vermeld: 'The Rifle 
Brigade'. [...] 

(Via het Rijkspenningenkabinet te Leiden,
de British Numasmatic Society onderdeel van
het British Museum in Londen, kon Cor van
der Kooij achterhalen, waar het insigne
vandaan kwam). 

Zij (British Numasmatic Society, red.)
verwees mij op haar beurt naar het Imperial 
War Museum (oorlogsmuseum), 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 gevonden insigne [...] 

een zogenaamde `Cap Badge' (baretinsigne) 
voorstelt [...]. 
 

Oktober 1991 
De Sint-Nicolaaskerk van Jutphaas, door 

P. Daalhuizen 
Orgel 
Het orgel is afkomstig uit de kapel van de 

Heilige Stede in Amsterdam. Het is een 
zestiende eeuws kunstwerk, dat geschonken 
was door keizer Maximiliaan bij een pel-
grimstocht naar de Heilige Stede. In 1871 is 
het voor Fl. 600,- door pastoor Van Heukelum 
aangekocht. Het gehele kerkgebouw en zijn 
meubilering zijn eigenlijk rondom dit orgel 
ontworpen. 
 

Vensters boven het hoogaltaar 
De vijf vensters boven het hoogaltaar ge-

ven voorstellingen weer van de vijf belang-
rijkste elementen uit het verlossingswerk van 
Christus. 

Het eerste venster geeft een beeld van de 
boodschap van de engel aan Maria. Op het 
tweede venster staan de drie koningen, die 
Christus komen zaligprijzen. In het midden-
venster wordt het laatste avondmaal met de 
instelling van het H. Sacrament uitgebeeld. 
Het vierde venster is de verschijning van 
Christus aan de twaalf apostelen met de'on-
gelovige' Thomas. Het Pinkstergebeuren 
staat op het vijfde venster. 

Onder de hoofdmotieven van de vensters 
staan kleine afbeeldingen. Het zijn de 
vóórafbeeldingen uit het oude Verbond met 
daarbij bijbelteksten. 

Deze rangschikking van glasschilde-
ringen is ontleend aan de `Bijbel der Armen'. 
Door dit soort afbeeldingen met eenvoudige 
teksten poogde men de minder-ontwikkelden 
te onderwijzen. 
 

April 1990 
De Barbarakerk van Vreeswijk, door Jan 

Schut 
... Omstreeks 1900 is de kerk aan de 

Verlengde Dorpsstraat opnieuw te klein. 
Vergroting van het kerkgebouw wordt over- 
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wogen en vervolgens afgewezen. Ook is men 
van plan om het kerkgebouw te slopen om op 
dezelfde plaats een groter gebouw neer te 
zetten. Deze plannen zijn in een vergevorderd 
stadium, als men in 1908 toch kiest voor een 
andere oplossing. 

Het kerkbestuur is namelijk van mening dat 
de kerk dichter bij de begraafplaats moet
komen te staan. Men besluit villa `Schoon-
zicht' te slopen om op de vrijkomende plaats
een nieuwe kerk te bouwen. 

Nadat gedurende de wintermaanden en de 
lente van 1909 de nodige voorbereidende 
werkzaamheden zijn verricht, wordt op 21 
juni 1909 de eerste steen gelegd. 

De inwoners van Vreeswijk krijgen in mei 
1910 de gelegenheid de bijna voltooide kerk
te bezichtigen. Twee maanden later, op don-
derdag 14 juli, wordt de nieuwe kerk door 
mgr. H. van de Wetering ingewijd. 

[...] Het ontbreekt de parochie aan de 
benodigde gelden voor de aanschaf van een 
kerkorgel. Organist J.Th. Suijkers moet zich 
eigenlijk behelpen met een niet-geschikt har-
monium. Deze situatie duurt bijna veertig 

jaar. In 1943 wordt geklaagd over de slechte 
toestand van het instrument. Zowel organist 
als kerkkoor dringen aan op vervanging van 
het harmonium. De tijdsomstandigheden en 
de financiële positie van de kerk laten een 
dergelijke uitgave niet toe, waarna de 
plannen in de ijskast verdwijnen. Eerst in 
1949 kan aan de wensen van organist en 
kerkkoor worden tegemoet gekomen. 
 

De Beatrixsluis vierde op 23 maart 1998 
haar zestigste verjaardag. Wat de opening van 
de sluis voor Vreeswijk heeft betekend, leest u 
in de Utrechtse Courant van 22 maart 1938. 
Het artikel stond in de Cronyck van 
 

April 1988 
Men vreest te VREESWIJK. - Het einde 

van een bloeitijdperk. - Als morgen de 
nieuwe sluizengroep geopend wordt. - Reeds 
nu staan winkelpanden leeg. 

Morgen zullen de nieuwe sluizen van 
VREESWIJK voor het scheepvaartverkeer 
worden opengesteld. Dan zal de vlag staan op 
de heftorens en weer in een sneller tempo 
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waar men liever geen pottenkijkers zag. 
Mensen die ambtshalve bij de sluis hoorden, 
werden uitgerust met een witte armband. [...]
De controle op het dragen van de banden was 
in handen van de vaste Duitse bezetting op 
de sluis. [...] 
 

De adem van de bezetter in de nek 
[...] Maar genoemde maatregel was niet 

de enige verandering, die genomen werd ten 
aanzien van de verantwoordelijkheden. 

Alle waterstaatobjecten waren ingedeeld in 
categorieën. De Beatrixsluizen vielen onder 
categorie I(de toptien). Om de belangrijkheid 
van de maatregel nog eens te benadrukken 
riep de Polizeiangestellte Rothenspieler op 6 
september 1943 alle ingenieurs en opzichters 
van het district Utrecht van de 
Rijkswaterstaat bijeen op het hoofdkantoor op 
de Maliebaan. Hij verplichtte allen om alle 
waterstaatobjecten (red.) onder permanente 
bewaking te stellen en alle verdachte zaken 
direct aan hem te melden. 
 

April 1990 
Herinneringen aan jan Beukes, oud-sluis-

wachter aan de Oudesluis te Vreeswijk 
(4 februari 1888 - 28 januari 1987), 

door Jonna Dommerholt 
Jan Beukes ontmoette ik, in 1982, voor de 

eerste keer op het `leugenbankje' bij Het 
Laantje aan de Lek. [...] "Hallo, hallo", riep 
hij, "je bent niet van hier, hè?" "Nee", zei ik, 
en vertelde hem pas een paar maanden in 
Nieuwegein te wonen. "Je weet dus niets van 
Vreeswijk af", concludeerde hij. 

Ik moest bekennen niet meer van Vreeswijk 
af te weten, dan wat ik ooit op de lagere 
school leerde. Dat was niet veel. "Niks dus 
over de sluizen, de zandschippers, de mossel-
scheepjes?" Nee, maar opgegroeid in Scheve-
ningen, waar de mosselschuiten in de eerste 
binnenhaven lagen, vlak aan zee, vond ik 
mosselschepen in Vreeswijk toch wat 
merkwaardig. Beukes genoot zichtbaar van 
zoveel onkunde. Omdat hij vond, dat ik er 
"toch niet echt stom uitzag", zou hij me wel 
es het een en ander over (zijn) Vreeswijk 
vertellen. 

worden ingeschakeld voor de vaart van den 
Rijn op Utrecht en Amsterdam. Want de slui-
zen zijn groot en het schutten geschiedt ge-
raffineerd snel. 

Wat betekent dit alles voor VREESWIJK,
het nijvere dorp aan de rivier, waar de slepen 
in lange karavanen voorbijglijden, statige 
kasten, kittige motorschepen, hoog-
opgebouwde kustvaartuigen en oude klippers 
met puffende zijboordmotortjes? 

Wat betekent dit alles voor het sluizen-
dorp, dat morgen de VLAG LIEFST HALF-
STOK zou zetten op de oude KONINGIN-
NENSLUIS, op den toren en op alle winkel-
huizen die er staan langs de bekende
HANDELSKADE, de plaats, waar de naar de 
LEK opvarende schepen meren, in afwachting
van de gelegenheid om te worden geschut? 

Het zal maar zelden in de geschiedenis
van de grote waterwerken van Nederland zijn 
voorgekomen, dat `n moderniseering zoo 
nadelige gevolgen heeft gebracht, als de 
nieuwe sluizen het voor VREESWIJK zullen 
doen. Want de openstelling van de grootste 
schutsluis - de grootste binnensluis van 
Europa - die straks bij WIJK bij DUUR-
STEDE een feit zal worden, betekent voor
VREESWIJK niets meer of minder dan de 
ondergang!! 
 

Oktober 1995 
De Beatrixsluizen tijdens de oorlog 1940 -

1945, door M.J. Ververs 
De zorg voor de sluizen door de bezetter 
Het leven op de sluis kabbelde de eerste 

paar jaar van de oorlog rustig verder. Doch
naarmate de oorlog langer duurde en de 
Duitsers het almaar benauwder begonnen te
krijgen, werden de uitgevaardigde verorde-
ningen steeds strenger en volgden elkaar ook
steeds sneller op. 

Wat niet kon uitblijven, gebeurde begin 
1943. Er kwam een verbod dat niemand zich
zonder vergunning op of in de naaste omge-
ving van de sluizen mocht bewegen. Dit gold 
niet alleen voor de Vreeswijkse sluizen, doch
ook voor vele andere strategische punten, 
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De Rijkspeilschaal met links het leugenbankje. Foto van omstreeks 1900. 

Met veel humor, soms springend van de 
hak op de tak, omdat er zovéél herinneringen 
waren, vertelde hij anderhalf uur lang over 
zijn 38-jarige loopbaan - van 1911 - 1938 -
als sluiswachter op de Oude Sluis. [...] 

De aanleg van de Beatrixsluis en alle ge-
doe daaraan voorafgaand, was Beukes' stok-
paardje. Hij had het immers van dichtbij 
meegemaakt en de gevolgen aan den lijve 
ondervonden. Na bijna 50 jaar kon hij zich
daar nog `gloeiend kwaad' om maken. Ook 
om het feit, dat een ingenieur van Rijkswa-
terstaat aan hem - man van de dagelijkse 
praktijk - om advies had gevraagd, maar dat
nooit had opgevolgd  
 

April 1982 
Geschiedenis van Jutphaas in oude 

gemeenterekeningen, door W .B. Heins en H.J. 
ter Maat 
 

Wat viel er toen te besturen? 
[...] Zo heeft Jutphaas oudtijds drie ge 

rechten of heerlijkheden gekend: 
a. Het Nedereind van Jutphaas met een op-

pervlakte van 1433 morgen'; dat is on-
geveer 1218 ha. 

b. Het Overeind van Jutphaas met een op 
pervlakte van 654 morgen, omstreeks 
556 ha. 

c. Rijnhuizen, daar als een enclave tussenin, 
met zijn 174 morgen; dat is zo'n 148 ha. 
De Vaartse Rijn vormde een heel duide-

lijke grens tussen de gerechten van het 
Nedereind aan de ene kant en van het Over-
eind aan de andere kant. Het dorp met de 
kerk lag voor het grootste gedeelte in het 
Nedereind. 
 

En hoeveel mensen moesten er bestuurd 
worden? 

E.P. de Booy (historicus, red.) komt voor 
het jaar 1632 tot een totaal van 510 personen, 
van wie er 365 in het Nedereind woonden en 
145 in het Overeind. [...] 

Ruim een eeuw later - in 1759 - schat de 
Geheymschrijver (gemeentesecretaris, red.) 
het totale aantal op 785. Een onderverdeling 
geeft hij niet. Wel vermeldt hij, dat er toen 
ongeveer 100 huizen waren in het dorp, of 
zoals het er letterlijk staat: "Omtrent 100 
huysen, welke men teld ter wederzijde van de 
Kerkstraat en langs den Vaartschen Rijn. 
Hierbij nog 75 huysen gerekend, welke in de 
omloop van Jutphaas te tellen zijn, maakt 
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te zamen 157. Dus de inwoonders, met de 
opgezetenen 5 voor één huysgezin genomen, 
een getal van 785 persoonen, van de oudste tot 
de jongste, bedragen konnen." 

1. Een morgen land was de oppervlakte van 
een stuk grond dat in één morgen bewerkt
kon worden. 

 
 

Medio 1999 zal er weer een overzetveer
voor voetgangers en fietsers een dienst gaan
onder houden tussen Vreeswijk en Vianen, 
waarmee een oeverbinding over de Lek naar 
eeuwenoude trant wordt hersteld. Tot eind 
maart 1840 zetten de schippers van het 
Pinnemakersveer passagiers en vracht met 
bootjes over. Een riskante onderneming. 

Vianen en Vreeswijk beijverden zich om
een veilige oeververbinding tot stand te bren-
gen in de vorm van een schipbrug. Deze
werd op 1 april 1840 'plegtig ingewijd',
onder andere met dit gelegenheidsgedicht.
Verzen uit dit wonderschone poëm, van de 
hand van oud-burgemeester E.I. Mecima uit 
Vianen treft u hieronder aan (red.): 
 

April 1979 
Vreeswijk - Vianen vice versa vóór 1840, 

door Jan Schut 
"Heil zij ons dierbaar Vaderland 
Alwaar de magten hand in hand, 
De welvaart, nijverheid en kunstmin za 

men strenglen; 
Waar door geen onrustzin gestoord, Om 

rust en heil voor `t volk met `s Vorsten roem 
te menglen. 

 
Dáár ligt de BRUG!, een nieuw bewijs 
Voor ons, tot welk een hoogen prijs 
Dit stroompunt van den Rijn, met wijs 

heid is berekend; 
Vereend als aan een' vaste wal 
Verbroed'ren we ons en daardoor zal 
`t Verbond van ons verkeer voor altijd 

zijn getekend. [...] 
Het schoon geslacht, vaak net geschoeid, 
Zal door geen slijk noch nat besproeid,
Doch veilig Utrechtsen grond met blij 

den gang betreden. 
En wil men spelen-reien gaan, 
`t Gevaar der Pont grimt niet meer aan. 
Maar deze nieuwe brug, wordt dan ge 

rust bereden. [...] 
En één van hart en één van zin 
Bezield door reine Burgermin, 
Juich' Nêêrland lange nog, dat steeds 

Oranje Leve!" 
 

Juli 1997 
Jutphaas tussen 1900 en 1960, door Arie de 

Reuver. 
Spoken in Jutphaas 
Volgens de 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 wèl 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
dichterbij en riep nogmaals: "Wie ben je, geef
eens antwoord, waarom zeg je niks?" Géén
antwoord! 

De nachtwaker werd steeds zenuwachtiger.
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
petroleumlichtje. Toon had de nachtwaker niet
horen roepen! 
 

April 1985 
Jutphaas in de dertiger jaren, door Ad 

Brand 
Het Sluisje en de Nedereindseweg 
Het Sluisje, waarvan de naam in ere wordt 

gehouden, doordat het stukje straat ter 
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plaatse die naam heeft gekregen, was een echt 
sluiskolkje. [...] De sluiskolk had ten doel de 
waterstand in de polder te regelen, waar nu de 
woonwijken Zuilenstein en Batau zijn ge-
bouwd. Aan weerszijden van het kolkje was 
bebouwing van velerlei soort: nering in ver-
schillende vormen werd er bedreven. [...] 

Op het Sluisje woonde vervolgens in een 
klein pandje Ard Grapendaal. [...] Daarnaast, 
zuidelijk, was de ingangspoort van kwekerij 
`Veellust'. 

De kwekerij strekte zich uit achter de 
Herenstraat en de specialiteit waren de be-
gonia's. Zelfs in die tijd al gingen veel van de 
producten van de kwekerij de grenzen over. 
Aan het hoofd van de onderneming stond J. 
Van den Berg, een karakteristieke figuur uit
die tijd: een zwarte pandjesjas en bijpassende 
broek en tenslotte hagelwitte tripklompen.
Onafscheidelijk van Van den Berg was zijn 
grote bolknaksigaar. Hij woonde in een groot 
huis naast de ingangspoort van de kwekerij. 
Het huis was versierd met een in zilverkleur 
uitgevoerd wapen van Nederland: Van den 

Berg mocht namelijk voor zijn bedrijf de titel 
van "Hofleverancier" voeren. 

Eén keer in de week werden de begonia's 
naar de veiling gebracht, voor zowel de bin-
nenlandse- als de buitenlandse handel. Die 
transporten werden verzorgd door twee an-
dere heren Van den Berg, respectievelijk neef 
Jan en jan, zoon van de eigenaar. In de volks-
mond werden de drie heren Van den Berg als 
gebruikelijk met een bijnaam uit elkaar 
gehouden. Je had mijnheer jan, Blonde jan en 
Zwarte jan. 
 

April 1994 
Bladeren in .... door J. Dommerholt 
[...] `Aardrijkskundig Woordenboek der 

Nederlanden' bijeengebracht door A.J. van der 
Aa onder medewerking van eenige Va-
derlandsche Geleerden. 

Dit woordenboek bestaande uit 14 delen 
is uitgegeven in 1846 bij Jacobus Noorduyn 
te Gorinchem en behoort tot de ruim 200 
recente aanwinsten van de Historische Kring 
Nieuwegein. 

Het sluisje in het begin van deze eeuw. Links café De Zwaan. In het midden het brandspuit-
huisje (gesloopt in 1928). 
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gegeven van bewoning vóór de 12e eeuw. [...]
bij de aanleg van de Galecopperlaan, waar 
aardewerk uit de 10e en de 12e eeuw werd 
gevonden .... ter hoogte van boerderij `Vee- en 
Bouwlust'. 

1. Stroomruggen zijn hoogliggende zandige kleistroken
in rivierklei- en veengebieden en geschikt voor
bewoning en bebouwing. 

2. Een villa was in de vroege middeleeuwen de naam voor
een domeingoed, dat kon bestaan uit een hof of een
hele gemeenschap. 

Juli 1986 
Inbraak in kasteel Rijnhuizen, door Cor 

Coomans 
De rust van kasteel Rijnhuizen is in de 

nacht van 3 op 4 mei 1921 ernstig verstoord. 
Een stel inbrekers hebben zich die avond 
door het boren en zagen van een gat in de 
voordeur toegang verschaft tot het kasteel. 

In de Utrechtse Courant werd uitgebreid 
verslag gedaan: 

Mei 1921: Woensdagochtend begaf zich 
een bediende, die in de bijgebouwen sliep, 
naar het kasteel en bemerkte, dat naast het 
slot van de deur een gat was gezaagd. [...] 

Onmiddellijk werd de barones (douarière 
Van Hardenbroek van Lokhorst) gewekt en de 
burgemeester en de politie gewaarschuwd. ...
het bleek dat er verscheidene kostbare zilveren 
voorwerpen vermist werden tot een bedrag 
van enige honderden guldens. 

De politie in Utrecht werd gewaarschuwd 
en het parket, ook veldwachter Fortuin uit 
Harmelen kreeg een boodschap met zijn 
hond naar jutphaas te komen. ... De hond 
werd aan verschillende voorwerpen lucht 
gegeven en deze liep direct naar de Vaartse 
Rijn. Een nader onderzoek bracht aan het 
licht dat `s avonds een motorbootje was ge-
arriveerd bij het kasteel. Uitgebreid speurwerk 
wees de politie dat er richting Arnhem 
gezocht moest worden. Het bootje was in-
derdaad die kant uitgevaren, maar hield zich 
schuil te Renkum. De Renkumse politie was 
er als de kippen bij en ging ook met een 
motorbootje de rivier op. Weldra was de 
gezochte boot in zicht. Doch men was niet 

De aanschaf werd mogelijk gemaakt door 
een schenking van de VSB-bank te 
Nieuwegein. De feestelijke overhandiging 
door directeur R.F. Stoker vond plaats op 29 
januari 1994 in het Historisch Museum De 
Warsenhoeck. 
 

Oktober 1993 
De polder Galecop, aantekeningen omtrent 

de oudste geschiedenis van de polder, door 
René van der Mark 
 

De polder Galecop is gelegen in het 
noordwesten van de gemeente Nieuwe-
gein.[...] Bij de aanleg van een woonwijk in 
het zuidoosten van deze voormalige polder 
werden bewoningsresten aangetroffen uit de 
IJzertijd en uit de inheems-Romeinse tijd. Het 
opvallende hierbij is, dat die resten gevonden 
zijn op de rand van een stroomrug'. Zij 
vormen de oudste bewoningssporen in het 
gebied. Na deze periode (3e - 4e eeuw) komt 
het gebied pas weer in zicht rond de 12e 
eeuw. Het tijdvak vóór de 12e eeuw lijkt
duister. Men neemt aan dat deze streek toen
door diverse overstromingen onbewoonbaar is 
geworden. [...] Met de schaarse vermeldingen 
van vóór de 12 eeuw zal ik trachten aan te 
tonen, dat er in ieder geval sprake is van 
bewoning vóór dit tijdvak. 
 

Galana, Galen, Galecop en Galesloot 
Een aanknopingspunt hiervoor vinden we 

in de Comentario Sancti Martini. Dit is de 
goederenlijst van de Utrechtse Sint-
Maartenskerk, opgesteld in de jaren 885 -
896. Dit belangrijke document bevat onder
andere namen van goederen die de Frankische 
koning Pepijn II (overleden in 714) aan deze 
kerk heeft geschonken. Er is sprake van een 
schenking van zeven villae 2, te weten:
Thorhem (Doorn), Rugrum (Rumpst), Bun-
nichem (Bunnik), Feeda (Vechten), Fresiounic 
(Vreeswijk) en de villa Galana. [...] Deze villa 
moet het latere Galen zijn, dat gelegen was in 
het huidige Galecop. 

Naast de historische bronnen hebben 
archeologische vondsten ook aanwijzingen 
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van plan zich zonder meer over te geven. 
Plotseling openden de bandieten het vuur en 
weldra was er op de rivier een revolver-
gevecht aan de gang. Lang konden de in het 
nauw gedreven inbrekers het niet uithouden
[...] Voordat zij zich overgaven wierpen zij de 
buit en de revolver overboord. Men schijnt 
hier van doen te hebben met een in-
ternationale bandietenclub. [...] 

Nader meldt men nog, dat gisteren door 
schippers uit de Rijn is opgevist het pak,
door de verdachten van de inbraak vóór hun 
aanhouding, weggeworpen. Het bevatte in 
totaal 208 stuks tafelzilver. 
 

Oktober 1990 
"What-wasdatleukman",  
door Ferdinand Martens 
Een blijk van waardering in het gasten-

boek van het "Historisch Museum Nieuwe-
gein". Een opsteker voor alle vrijwilligers die
hun steentje bijdroegen. 

24 April was een historische dag: onder 
grote belangstelling werd ons "Historisch
Museum Nieuwegein" geopend. [...] Over 

bezoek valt niet te klagen. Wij verwachten 
dat er eind `90 in totaal ongeveer 3.200 be-
zoekers zijn geweest. Zo'n 30% hiervan zijn 
kinderen. Driekwart van de bezoekers komt uit 
Nieuwegein, de rest voornamelijk uit de 
omliggende gemeenten. En dan nog `vreem-
delingen van verre': Russen, Zweden en Au-
straliërs. 

Belangrijk voor de Historische Kring is 
de vraag: hoe kunnen we mensen blijven 
betrekken bij het museum? Hoe kunnen wij 
interessante tentoonstellingen organiseren en 
hoe kunnen wij de bezoekers doen terugko-
men? En iedereen wil een volgende keer iets 
nieuws zien.... 

[...] Een museum kan een monument zijn 
uit de `voltooid verleden tijd', iets wat voorbij 
is. Maar een museum kan ook iets uitstralen 
naar nu en naar de toekomst. 

Het kan mensen interesseren in de ver-
anderingen van deze tijd, doen begrijpen hoe 
dingen zijn gegroeid en vaak verder groeien. 
Het is, denken wij, een wens van de Histo-
rische Kring Nieuwegein om het museum zó te 
maken, dat het die uitstraling heeft. 

Het kasteel Rijnhuizen in 1912. 
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MUSEUMSTUK VAN DIT KWARTAAL: HET LIJNSCHIETKANON 
 
door Piet Daalhuizen 
 
Begin 1998 schonk de heer H. Kalden uit Vreeswijk een loodzwaar kanonnetje om in het 
Historisch Museum Warsenhoeck te exposeren. Inmiddels heeft het apparaat een plaats 
gekregen op de benedenverdieping van het museum, naast de deur naar de dienstenruimten. 

De expositiegroep heeft over het stuk
geschut informatie gevraagd bij het Leger
Museum in Delft. 

Na onderzoek is het museum met de vol-
gende verklaring gekomen: 

Het kleine gietijzeren stukje geschut is een
lijnschietkanon uit ongeveer het midden van de
negentiende eeuw. Het werd ingeval van
schipbreuk of een andere calamiteit gebruikt
om lijnen over te schieten. 

Aan het projectiel, dat met behulp van een
kleine kruitlading in een kardoes (stijve
linnen kruitzak) werd afgeschoten, zat een
lange lijn (touw) vast van enkele tientallen
meters. Deze lijn stak vóór het afvuren uit de
loop en was opgeschoten in lange bochten, die
kruiselings over elkaar heen waren geslagen,
opdat de lijn bij het razendsnelle afwikkelen
niet verward zou raken. Vaak lag de
opgeschoten lijn in een houten kist. 

Dergelijke schietkanonnen werden zowel te
land als ter zee gebruikt. Was de lijn eenmaal
overgeschoten, dan kon daaraan een
zwaarder touw bevestigd worden, waaraan
eventueel schipbreukelingen aan land ge-
trokken konden worden. 

Lijnschietkanonnen hadden een vaste
elevatiehoek. Meestal lag deze tussen de 40
en 60 graden; onder die hoek draagt een 

 
Het lijnschietkanon (foto H.J. ter Maat). 

kanon het verst. 
Een sierkanon is het dus zeker niet, maar

een echte marine-antiquiteit. Het object is zo
zwaar gemaakt (± 60 kg), omdat het kanon
natuurlijk de klap van de ladingsexplosie
moest kunnen absorberen; verder moest het
natuurlijk niet verschuiven op een eventueel
hellend dek. 

Er zijn nog enkele bewerkingen nodig,
voordat het kanon in de oorspronkelijke
staat is teruggebracht. 
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Geyn", die is uitgegroeid van een stencil tot 
een volwaardig verenigingsblad. 

Een vijftal boeken werd uitgegeven, een 
aantal films gemaakt en een schitterend 
museum kwam van de grond, om maar enkele 
van de vele activiteiten te noemen. 

De conclusie mag dan ook zijn, dat in de 
afgelopen twintig jaar met veel enthousiasme 
veel tot stand is gebracht. Veel personen 
droegen en dragen de vereniging. Ik wil hun 
namen hier echter niet noemen, want onge-
twijfeld zal ik anderen dan tekort doen. 

Het resultaat mag er zijn: een financieel 
gezonde organisatie met vele activiteiten binnen 
de werkgroepen en voor de leden ieder jaar 
een aantrekkelijk jaarprogramma. 

Willen wij dit werk voortzetten, dan zijn 
hiervoor echter een aantal jongeren nodig 
die, met nieuwe en frisse ideeën, de fakkel 
overnemen. Want willen wij als Kring blijven 
bestaan, dan zullen nog meer vrijwilli- gers de 
werkgroepen moeten komen versterken, zal 
het ledenbestand nóg meer moeten worden 
uitgebreid en zullen nóg meer mensen de weg 
naar ons museum `Warsenhoeck' moeten 
vinden. 

Als dit met hetzelfde elan gepaard gaat 
als de afgelopen twintig jaar, dan ben ik er van 
overtuigd, dat wij met een gerust hart het 
volgende millennium kunnen binnenstappen.

  

VAN DE REDACTIE 

TWINTIG JAAR HISTORISCHE KRING 
NIEUWEGEIN door Otto Pijpker 
 

Terugblikkend over twintig jaar `Histo-
rische Kring Nieuwegein' en bladerend door 
de eerste "Cronycken" is het eerste wat mij
opvalt de grote betrokkenheid van een groep 
actieve medewerkers binnen de vereniging 
voor de geschiedenis van de dorpen Jutphaas 
en Vreeswijk. 

Een betrokkenheid die zijn weerslag heeft
gevonden in het tot stand brengen van vele 
zaken door een clubje enthousiastelingen, dat 
inmiddels is uitgegroeid tot een organisatie 
van ongeveer 450 leden. 

Wat kwam er zoal tot stand? Bijna tachtig 
maal verscheen er een "Cronyck de 

In juli j.l. trad een nieuw, jong en actief lid van onze vereniging toe tot de Werkgroep 
Publicaties. Otto Pijpkers woorden werden al verhoord, voordat hij ze geschreven had! 

 
MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?  

door Dick Steenbergen 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan
van de "Historische Kring Nieuwegein" stel
ik me graag even aan u voor. 

Toen mijn vrouw en ik een jaar geleden in 
Nieuwegein kwamen wonen, konden wij op 
geen enkele manier bevroeden, wat we op ons 
levenspad zouden tegenkomen. 

Na een half jaar van hard werken in ons 
nieuwe huis, brak in januari een stille tijd aan. 
Te stil bleek al gauw, want naast mijn 
dagelijkse werk voelde ik een bepaalde 
leegte. En hoewel ik al eerder vrijwilligers-
werk had gedaan, lag het altijd in het ver-
lengde van mijn werk. Op den duur gaf me 
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dat niet voldoende bevrediging meer. 

Een goede vriend adviseerde me eens iets 
heel anders te doen, met het idee dat een
mens meerdere aspecten heeft: "Wellicht zou je 
tot nieuwe ontdekkingen kunnen komen." Iets 
anders doen? Tja, maar wat eigenlijk? Ik heb 
nogal een brede belangstelling voor de dingen, 
dus ik wist daar niet zo gauw een antwoord
op. 

Bij een bezoek aan theater De Kom trof ik 
een folder aan over de vrijwilligersvacature-
bank: het begin van een grappig gevolg. 

Ik ben er op afgestapt en vond tussen de 
vacatures iets wat mijn bijzondere aandacht
trok: suppoost van het "Historisch Museum 
Warsenhoeck." Welnu, die bijzondere aan-
dacht is al uitgegroeid tot een warme be-
langstelling en actieve betrokkenheid. Daarbij 
moet ik vermelden dat deze belangstelling 
voortkomt uit mijn buitengewone interesse 
voor alles, wat met geschiedenis en 
aardrijkskunde te maken heeft. 

Bij mijn eerste bezoekje aan het museum 
werd ik ontvangen en rondgeleid door de 
heer Piet Daalhuizen. U begrijpt: beter had ik 
het niet kunnen treffen, de vonk sloeg
definitief over! 

Inmiddels ben ik zo'n half jaar actief vrij-
williger, die zijn draai gevonden heeft als
suppoost (1x per maand), als lid van de
werkgroep archeologie (buitengewoon leuk 

en interessant) en sinds kort lid van de Werk-
groep Publicaties (volkomen nieuw, maar heel
uitdagend). 

Mijn vrouw is een enthousiast medewerker
bij de Werkgroep Archief en Documentatie,
waar zij de historische gegevens van onze
gemeente met de computer vastlegt. 

U ziet, in een half jaar tijd heb ik een rijk
gevuld leven gekregen, mede dankzij de
mensen van de Kring, waar velen al heel lang
deel van uitmaken. 

Want één ding mogen wij, Nieuwegei-
ners, nooit vergeten: het vele werk van hen
die de Historische Kring hebben opgezet,
onderzoek hebben gedaan, kennis hebben
vergaard en tentoongesteld, etc. Het museum
is daar de bekroning van en daar kunnen we
nu met zijn allen van genieten. Maar dat is
niet genoeg! 

De huidige generatie moet zich ten doel
stellen al dit moois te koesteren, te bewaren
en over te dragen aan onze nazaten. 

Ik spreek hierbij dan ook de wens uit dat
de "Historische Kring Nieuwegein" toegan-
kelijk gemaakt kan worden voor jongere
mensen, opdat zij dit doel kunnen bewerk-
stelligen. 

Ikzelf ben in ieder geval heel blij en dank-
baar, dat ik hiertoe mijn steentje kan bijdra-
gen. 

Ik groet u allen gaarne. 

DE WERKGROEP PUBLICATIES ANNO SEPTEMBER 1998 door Jonna 

Dommerholt 

Piet Daalhuizen zocht - in het najaar van 
1989 - versterking voor de Werkgroep
Publicaties van de "Historische Kring
Nieuwegein." Hij vroeg de actieve leden van 
de Kring eens rond te kijken in hun kennis-
senkring. Lien Valkenburg-Van Rossum en 
wijlen haar man Rien, leden van de werk-
groep Archief en Documentatie, kenden wel
`iemand'; nog uit de tijd dat beiden lid waren 
van de Oudheidskamer. Ze had een drukke 
baan, maar was geïnteresseerd in 

geschiedenis en `ze deed het wel', en zo be-
landde ik bij de Historische Kring in de 
Werkgroep Publicaties. 

Iedere maand komen de leden van de 
werkgroep bij elkaar. We bespreken dan wat 
de inhoud van de eerstvolgende "Cronycken" 
zal zijn, wat we gaan organiseren voor het 
jaarprogramma en nog zowat zaken. 

Mijn bijdragen liggen vooral op het vlak 
van meedenken over dingen die anderen 
zullen uitvoeren en het schrijven en redige- 
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ren van artikelen voor de "Cronyck." 

Geschiedschrijven is een boeiende, maar 
secure en tijdrovende bezigheid. Wil je een 
zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld geven 
van een bepaald historisch gebeuren, dan 

krijg je met drie aspecten te maken: 
1. De feiten, zoals ze zijn vastgelegd in akten, 

documenten, brieven, boeken, etc. 
2. Het invullen van de `witte vlekken' in de 

geschiedenis: niet alles staat op schrift of 
is via (archeologisch) onderzoek terug te 
vinden. Ze moeten ingekleurd worden door 
de feiten te combineren met veron-
derstellingen, die gebaseerd zijn op een 
grote dosis (geschiedkundige) kennis en 
gezond verstand. 

3. Zorgen voor het plezier van de herkenning. 
Dat is van groot belang bij het schrijven 
over lokale en regionale historie. 
Personen en plaatsen moeten herkenbaar 
zijn weergegeven en herinneringen, 
verrassing en interesse oproepen.
Daarbij moet je opletten dat, bij het
schrijven over recente historische gebeur-
tenissen, de beschreven personen of hun 
nabestaanden niet in hun gevoelens ge-
kwetst worden. 

Schrijven voor de "Cronyck" over de 
geschiedenis van de beide oude dorpen Jut-
phaas en Vreeswijk betekent dus veel lezen, 
ook tussen de regels door. Veel luisteren naar 
bewoners die een deel van die geschiedenis 
hebben meegemaakt. Proberen je in te leven in 
handel en wandel van mensen die - in vroeger 
eeuwen - geleefd hebben in een andere 
maatschappij met andere sociale structuren, 
andere zeden en gewoonten, andere 
technieken, een andere kijk op de wereld. 
Want het blijft uiteindelijk de mens die de 
geschiedenis maakt en schrijft, ook de 
nieuwe! 

Het archief van de "Historische Kring 
Nieuwegein" bergt al een schat aan infor-
matie over de geschiedenis van Jutphaas, 
Vreeswijk, Nieuwegein en de regio en het 
archief groeit nog steeds! 

En alle geschiedenis - ook de moderne - is 
nog niet vastgelegd. Kán ook niet, want 
geschiedenis vastleggen is een nooit-eindi-
gende-bezigheid; gisteren is immers al ge-
schiedenis! 

En er zijn nog een boel mensen die geïn-
terviewd moeten worden! Er valt nog héél 
véél te doen! 

VAN ROMEIN TOT NIEUW EGEIN 

door Piet Daalhuizen 
 
 

Wijlen Arie de Reuver vraagt in het midden 
van de jaren zeventig indringend de aandacht 
voor de historie van de dorpen Jutphaas en 
Vreeswijk. In het explosief groeiende 
Nieuwegein worden de dorpskernen 
teruggebracht tot oude stadswijken. De 
boodschap van Arie is duidelijk: voordat alles 
in de vergetelheid geraakt, moet de historie 
worden vastgelegd. Zo is eigenlijk een begin 
gemaakt met de "Historische Kring 
Nieuwegein." 

Midden jaren zeventig is de doelstelling 
simpel: er moet een boek verschijnen over de 
historie van Jutphaas en Vreeswijk. Een 

titel is al bedacht: "Van Romein tot Nieuwe-
gein". Meer mensen gaan zich er mee bezig-
houden of worden er gewoon bijgehaald: 
Bart van Dort, Harry Slooff en ook ik moet 
meedoen, gewoon omdat ik wel eens iets 
over "ouwe dingen" in de krant heb geschre-
ven. 

Het groepje gaat aan het verzamelen voor 
het `boekenplan'. Er komt echter zo enorm 
veel binnen, dat het oorspronkelijke doel al 
snel op de achtergrond verdwijnt. De vele 
vergaderingen veranderen in avonden lang 
plaatjes kijken, enthousiast nostalgische ver-
halen uitwisselen en filosoferen over wat 
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eerste twintig jaar van de "Historische Kring 
Nieuwegein." Het bestuur van de vereniging 
bestuurt, maar steeds opnieuw vallen óp de 
veerkracht, het enthousiasme, de fantasie om 
nieuwe wegen in te slaan bij alle activiteiten 
en vooral de goede sfeer bij alles waar de 
vereniging, de werkgroepen en de leden mee 
bezig zijn. 

Nog steeds kunnen vergaderingen veran-
deren in een avond plaatjes kijken, enthou-
siast nostalgische verhalen uitwisselen (ook 
over de laatste twintig jaar!) en filosoferen 
over wat daarmee allemaal gedaan zou kun-
nen worden. 

Laten we het zo houden, óók nu de Kring 
zo groot is geworden! 

daarmee allemaal gedaan zou kunnen wor-
den. En uiteindelijk is dan de conclusie: we 
komen er niet meer alleen uit, laten we maar 
een vereniging oprichten. 

Op 4 september 1978 is dan de oprich-
tingsvergadering van de Historische Kring
Nieuwegein. Er zijn dan 33 geregistreerde
leden, die met ongekend enthousiasme alle-
maal in een of andere werkgroep aan de slag 
gaan. Verspreid in vele huiskamers in heel 
Nieuwegein groeit de Kring gestadig door tot 
wat ze nu is: een vereniging met een 
prachtige, eigen accommodatie en een mu-
seum en ...........nog springlevend door het 
enthousiasme waarmee velen behept zijn. 

Dit laatste blijft mij met name bij van de 

TWINTIG JAAR JONG 
 
door Han ter Maat 
 
Inleiding. 'Het begon onder melkenstijd `. Kent u dit boek ? Geen ramp, want daardoor is er 
nog niets mis met uw algemene ontwikkeling. Het behoort namelijk niet helemaal tot de 
algemeen erkende wereldliteratuur: het is gewoon een verslag van de verraderlijke inval van 
Duitsland op de l0e mei 1940. 'Het begon onder melkenstijd `: het preciése tijdstip van dat 
ellendige gebeuren weet u door deze wat algemene tijdsaanduiding nog niet. 

En nu de' Historische Kring Nieuwegein
`Niemand weet exact, wanneer `het' daar
begon. ` In het midden van de jaren zeventig `,
zo hebt u kunnen lezen. 

Dat klopt wel. Want ik herinner me uit 
1978 een eerste vergadering ten huize van de 
heer Van Dort, nu helaas al enige jaren
overleden. Daar hebben we besloten be-
paalde bestaande plannen wat te concreti-
seren. Een wat vage uitspraak van toen:' We 
moeten een Kring oprichten en een boek over 
Jutphaas gaan uitgeven `. 

Sommige- of veel ?- dingen zijn gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. Het door ons 
beoogde boek kwam namelijk pas in november 
1983 van de pers, zoals dat deftig heet. Een 
uitgave, waarvoor de' Historische Kring
Nieuwegein ' zich nog steeds niet hoeft te
schamen. 

Propaganda. In mijn verdere betoog zou ik 
een beetje propaganda willen voeren voor de 
jarige ' Historische Kring Nieuwegein ` door 
iets te vertellen over mijn werkzaamheden. 
Op gevaar af natuurlijk,dat ik er dan zelf 
nogal goed af kom, net als de schrijver van de '
Camera Obscura ' in een van zijn 
hoofdstukken. Het doel heiligt soms de 
middelen,zegt men wel eens ( is dit ooit wel 
eens waar of is het misschien altijd een grote 
leugen ? ). 

`k Ben begonnen als vice-voorzitter en heb 
ook nooit hoger gewild. Waardoor niet? Niet 
vanwege' hoogtevrees `,maar wel doordat ik 
van een voorzitter verwacht, dat hij' de kar 
trekt'. Daarvoor meende ik niet voldoende tijd 
vrij te kunnen maken en op die plaats was ik 
helemaal niet nodig! 

Met de fotografie stond het wel even 
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anders. We begonnen vanzelfsprekend met 
nul-komma-nul negatieven en met even zo-
veel dia's(diapositieven). Het totale aantal is 
nu uitgegroeid tot een slordige 6.600 stuks 
van elk:belangrijke en minder-belangrijke (dit 
wel in een tijdsbestek van 20 jaar!). Het 
ontwikkelen van filmen en het maken van 
vergrotingen behoort al jaren tot het verle-
den: mijn `camera obscura' ontbreekt. 
 

Toen er een bepaalde leeftijd dreigde aan
te komen, heb ik tegen Otto Pijpker gezegd 
met alle activiteiten te willen stoppen: uit het 
bestuur, uit de werkgroep Publicaties, niet 
meer fotograferen en ook niet meer cor-
rigeren. Maar onstandvastig als ik blijkbaar
ben(?)of positiever gezegd- door de overre-
dingskracht van genoemd personnage- ben ik 
nog steeds onbezoldigd fotograaf en 
corrector( wat een duur woord eigenlijk! ). 

Pardon. Meteen iets corrigeren: het 
woord ' onbezoldigd ' klopt namelijk niet 

helemaal of beter gezegd:helemaal niet. 
Want laat ik nou-écht helemaal onverwachtop 
die bewuste verjaardag benoemd zijn tot 
erelid van de Kring en eigenaar zijn geworden 
van een fraaie oorkonde! 

Wat ik met dit laatste' wereldnieuws' 
hoop te bereiken? Nog een stukje propa-
ganda. Wie weet komt de post van vice-voor-
zitter nog weer eens vacant en misschien 
loopt ook u door uw komende bijdrage aan 
de Kring het risico bevorderd te worden tot 
erelid. Wat wil een mens nog meer ! 
 

Na deze onzin nog even een zinnige zin 
gelanceerd: het is gewoon echt leuk werken 
bij de Kring en werkers zijn echt nodig! 
Gelooft u me maar... voor deze keer! 

Kunnen we een afspraak maken? Gaat u 
zich- buiten mij om -melden als werkend lid? 
 

Tot slot: voor de komende jaren alle goeds 
voor de `Historische Kring Nieuwegein'! 
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G. van Riet, terwijl een herstemming noodig is 
tusschen de HH. C. Berk en A. van Oostveen. 
 
1893 - 7 augustus: 
JUTFAAS. -- Ds. D.H. Boonstra, rustend 
predikant te Utrecht, heeft bedankt voor het 
beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier. 
 
1893 - 14 september: 
JUTFAAS. -- Zaterdag deden zich alhier twee 
gevallen voor van febris typhoïdea. -- Hier ter 
plaatse is een cholera-geval voorgekomen en 
wel bij E., een vader van 9 kinderen, die 
gister(Dinsdag)avond aangetast, reeds heden 
overleed. 
 
1893 - 15 september: 
JUTFAAS. -- Wederom kwam alhier een geval 
voor van cholera asiatica, nu bij een driejarig 
kind. Dit geval doet zich voor in dezelfde 
woning, waarin het vorige jaar eene vrouw aan 
cholera overleed. 
Het HULPKANTOOR der POSTERIJEN, 
waar het eerste geval van cholera in deze 
gemeente voorkwam, is voorloopig gesloten en 
de noodige maatregelen tot voorkoming van de 
verspreiding der ziekte worden genomen. 
 
1893 - 16 september: 
JUTFAAS. -- Voor de vacante betrekking van 
onderwijzer aan de OPENBARE SCHOOL 
hebben zich slechts 2 sollicitanten aangemeld. 
 
1893 - 23 september: 
JUTFAAS. -- Sedert Woensdag der vorige 
week heeft zich hier geen geval van cholera 
meer voorgedaan. Aan de ingezetenen, als-
ook aan de schoolkinderen, wordt dagelijks 
gratis zuiver drinkwater verschaft. Van de drie 
door cholera aangetasten, overleden twee en is 
een herstellende. 
 
1893 - 7 oktober: 
JUTFAAS. -- Mej. P.A.M. BENEDICT van 
Utrecht is alhier tijdelijk aangesteld als on-
derwijzeres. 

  

VOOR U GELEZEN IN... 
 
De Utrechtsche Courant van: 
1893 - 28 maart: RECHTSZAKEN. -- Door 
het Kantongerecht alhier is Vrijdag (24 
Maart 1893) uitspraak gedaan in de navolgende 
strafzaak: 
R.H., wonende te JUTFAAS, beklaagd ter
zaken van het in een winkel voorhanden 
hebben van een surrogaat van boter zonder dat 
op de verpakking of op de waar zelve het 
woord, MARGARINE of SURROGAAT, in 
duidelijke letters voorkwam; veroordeeld tot f 
5,- boete subs. 2 dagen hechtenis. 
 
1893 - 18 april: 
JUTFAAS. -- De verkiezingen in het Water-
schap "HEIJCOP", genaamd "DE LANGE 
VLIET", zullen worden gehouden op 25 
April voor het 2e district, ter voorziening in de 
vacature, ontstaan door het overlijden van den 
heer joh. van WIJK Pz., ten huizen van P. 
VERHAAR, te JUTFAAS; en op 27 April, 
voor het 4e district, ten gevolge van het 
periodieke aftreden van de heeren H. van 
RAVENSWAAY en I.W. ESKES, ten huizen 
van W. VERBIEST, te OUDENRIJN, telkens 
van 10 tot 1 uur. 
 
1893 - 13 juli: 
JUTFAAS. -- Voor den gemeenteraad zijn van 
de 182 kiezers 165 opgekomen. Uitgebracht 
zijn op de HH. VAN BENTUM 97, G. VAN 
RIET 89, C. BERK 74, A. VAN
OOSTVEEN 73, G. KERSBERGEN 71 en 
J.E SCHALIJ 70 stemmen. 

Herkozen zijn de heeren E. van Bentum en 
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