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MET GEMENGDE GEVOELENS...
Nooit in het 20-jarig bestaan van de Historische Kring Nieuwegein heeft het schrijven
van een artikel voor ons Cronyck aan het
begin van een nieuw jaar mij zoveel moeite
gekost als deze keer. Nog maar zeven dagen
geleden is m'n moeder overleden en dat laat je
niet los.
Met gemengde gevoelens kijk ik terug op
1998, het jubileumjaar van onze vereniging.
We hebben het vierde lustrum van de
Historische Kring Nieuwegein op een sobere
manier gevierd met wat extra activiteiten
voor onze leden en donateurs. En dat is best
succesvol geweest: de dagexcursie naar Enkhuizen en Hoorn trok liefst 109 belangstellenden; een record!
Daarnaast viel het aantal van 480 bezoekers op aan onze stand tijdens de open-dag
van het FOM-Instituut op 4 oktober 1998.
Ook zijn we er best trots op, dat opnieuw
een boek kon worden uitgegeven.
Terugblikkend zijn zeker ook bijzondere
mijlpalen bereikt bij de archiefverzorging en de
archeologie. We konden moderne computerapparatuur installeren en slaagden er in
om een prima functionerende automatiseringsgroep te formeren, die in korte
tijd eigen programmatuur wist te ontwikkelen
en die met een tomeloze inzet boeken en foto's
in bestanden wist op te nemen.
De archeologische werkgroep voerde
voor het eerst een omvangrijk onderzoeksproject uit in samenwerking met en in opdracht van de gemeente Nieuwegein en de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Over dit project rond de restanten
van Huis de Wiers zal in 1999 een bijzondere
expositie
in
ons
museum
worden
georganiseerd.
Fraaie informatie over een goed jaar,
maar toch opnieuw de roep om meer vrijwilligers...

Voor 1999 zijn er weer plannen gemaakt om
voort te gaan op de ingeslagen weg en
bijvoorbeeld het automatiseringsproject van
het archief af te ronden met het realiseren
van een eigen internet-site. We willen gaan
werken aan een museumbeleidsnota met het
doel om ook de uitvoering van zo'n nota te
gaan bepleiten met name bij het gemeentebestuur. Het wordt immers een steeds moeilijker opgave om bij het toenemen van de
activiteiten voor alles vrijwilligers te vinden.
Eigenlijk heeft het Stadsmuseum IJsselstein
ons een handreiking gedaan door het beschikbaar stellen van hun nota met beleidsuitgangspunten. Die nota ombouwen naar
Nieuwegeinse maatstaven, begrippen en situaties is een eerste stap.
Al enkele jaren missen we node een werkgroep Historisch Onderzoek. Ook voor
1999 moet het een prioriteit zijn om voor die
groep een coordinator te vinden. Er zijn best
mensen om in zo'n werkgroep actief te zijn,
maar de echte `trekker', die zoeken we dus
nog.
Omdat onze vereniging kerngezond is in
financieel opzicht en gedragen wordt door
zeer veel enthousiaste, actieve leden, kunnen
we 1999 met vertrouwen tegemoet zien. Het
achterliggende jaar heeft bewezen, dat ze er
zijn, al die vrijwilligers, al die actieve
enthousiastelingen.
Ons bestuur is hen allen bijzonder erkentelijk voor alle inzet en alle zorg voor onze
vereniging.
Ik wens de vereniging, de leden en donateurs en al onze werkers een geweldig 1999
toe, vooral ook in de privé-sfeer.
december 1998
Piet Daalhuizen, voorzitter.
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RAOB, EEN PIJPENMERK MET EEN CURIEUS VERLEDEN
door Cor van der Kooij

Het achterhalen van de herkomst van een pijpenmerk kan soms een boeiende bezigheid zijn.
Hoewel 90% van de in onze regio gevonden kleipijpjes niet meer vermeldt dan de initialen of
merktekens van doorgaans Goudse pijpenmakers, heeft een beperkt aantal pijpenkoppen
(de steel ontbreekt meestal) ook nog een fraai versierde kop.
Voor de enthousiaste pijpenverzamelaar die een dergelijke vondst doet, is dit een vreugdevolle
ontdekking. Het betreft in bijna alle gevallen een tabakspijp die voor een bepaalde
gelegenheid is vervaardigd. Naar de herkomst van deze vaak eeuwenoude pijpjes - de vroegste exemplaren stammen nog uit het eind van de 16e eeuw - is de laatste twintig tot dertig
jaar veel onderzoek verricht.
De bibliotheek van de Historische Kring
Nieuwegein beschikt inmiddels over een respectabele collectie boeken over dit onderwerp.
Hierdoor is het bijna altijd mogelijk de
oorsprong van bijzondere pijpenmerken te
achterhalen en daar een geschatte datering
aan te verbinden.
In een eerder artikel (zie Cronyck van
oktober 1994, 16e jaargang nr. 4) maakte ik
melding van een zgn. `Peter Dorni'-pijp, een
prachtig versierd exemplaar met nog een
gedeelte van de steel. Het is in één van de
vitrines van ons museum te bezichtigen. Het
bijzondere van deze vondst is, dat de pijp van
Duitse oorsprong is. De pijpenmaker Peter
Dorm, oefende zijn beroep uit in het
Westerwald.

Bij de opgravingswerkzaamheden rond
Huis De Wiers kwam uit een aardlaag met
voornamelijk 19e eeuws schervenmateriaal
een versierde pijpenkop te voorschijn met
daarop de bovenstaande afbeelding.
Naar de vorm en grootte te oordelen
(hiervoor gelden bepaalde richtlijnen) schat ik
de datering op de eerste helft van de 19e eeuw.
Uiteraard raadpleegde ik hiervoor onze
pijpelogische boekencollectie en vond een
korte beschrijving van dit merk in één van de
werken van Don H. Duco ("de Nederlandse
kleipijp") met een verwijzing naar een door
hem geschreven artikel in de publicatiereeks
met de titel "Pijpelijntjes" (Jrg. III, nr. 2 van
april 1977).
In dit artikel, waarvan ik nog een kopie
kon bemachtigen, las ik dat de RAOB-pijpen
oorspronkelijk alleen gerookt werden door
leden van de Royal Antediluvian Order of
Buffaloes. Volgens de mededeling van Duco
zou dit genootschap destijds geassocieerd
zijn geweest met het Engelse leger.
Er zouden van de RAOB-pijpen bovendien
verschillende typen bestaan. Ik vond het
interessant genoeg met de auteur van het
artikel contact op te nemen. Don Duco bezit
namelijk een zeer omvangrijke en bijzonder
fraaie verzameling kleipijpen, die te bezichtigen zijn in zijn museum op de Prinsengracht te Amsterdam.
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Huis de Wiers in de 18e eeuw. Aquarel van C. de jonker (RAU).
De conclusie van Duco (tijdens mijn bezoek aan zijn museum) was, dat de bij Huis
De Wiers te voorschijn gekomen pijpenkop
een product moet zijn geweest van de firma
Goedewaagen uit Gouda.

man heeft gebracht. Volgens Duco moet dit
type RAOB-pijp rond 1830 zijn vervaardigd.
Hoe het ook zij, ik was vooral nieuwsgierig naar de oorsprong van de merkwaardige naam "Royal Antediluvian Order of
Buffaloes". Omdat naar de mening van Don
Duco dit genootschap met het Engelse leger
geassocieerd was geweest, besloot ik een
brief te richten aan het "Imperial War
Museum" te Londen.
De conservator van het oorlogsmuseum
schreef mij enkele weken later tot mijn verrassing, dat RAOB een nog steeds bestaande
liefdadigheidsorganisatie is met een groot
aantal vestigingen. Ik kreeg van hem het
adres van een kasteel in North Yorkshire
(Harrogate), waar de hoofdvestiging van dit
genootschap zich bevindt.
Ik nam contact op en ontving vervolgens
een schrijven van de `Grand Secretary', Mr.
W.A.C. Hartmann, waaruit bleek dat RAOB
tegenwoordig door het leven gaat als de
"Grand Lodge of England" (enigszins te
vergelijken met een beweging als de "Old
fellows"). De RAOB bleek in diverse grote
steden van het Verenigd Koninkrijk vestigingen te hebben die bekend staan als
"Provincial Lodges".

Bij de lezer van dit artikel zal nu ongetwijfeld de vraag rijzen, waarom een Engels
pijpenmerk door een Goudse pijpenfabrikant
werd vervaardigd. De firma Goedewagen
had aan het begin van de 19e eeuw namelijk
een
internationale
reputatie
als
pijpenleverancier en kreeg regelmatig opdrachten van buitenlandse instellingen en
organisaties, die er dan zeker van konden zijn
een tabakspijp van hoogwaardige kwaliteit te
ontvangen. Kortom, de door onze werkgroep
opgegraven pijpenkop bleek het type te
vertegenwoordigen, dat in opdracht van de
RAOB moet zijn vervaardigd en dus bedoeld
was voor export naar Engeland.
Nu is het natuurlijk mogelijk, dat deze
RAOB-pijp eerst in Engeland is geweest en
vervolgens door een Engelse bezoeker bij
Huis De Wiers is achtergelaten. Het ligt echter
meer voor de hand dat de firma Goedewaagen
een overschot van zijn voor export bestemde
pijpen in Nedeland aan de
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Diverse typen RAOB-pijpen (ontleend aan het artikel van Duco uit 1977).
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Voor verdere historische gegevens verwees
hij mij naar een boek geschreven door Brother
M.W. Payne, één van de vroegere
secretarissen van het genootschap. Over een
mogelijke relatie met het Engelse leger werd
met geen woord gerept.

uitgebeeld van de inwijding van een RAOBlid
in de Harp Tavern gelegen aan de Russel
Street.
Uit vroegere documenten, notulen en financiële stukken blijkt, dat het genootschap in
eerste opzet een gezelligheidsvereniging was,
waarvan behalve acteurs veel gegoede burgers
(de regelmatige schouwburgbezoekers) lid
waren.
In het leven van de toneelspelers leek
RAOB een wat belangrijker plaats te krijgen,
toen op een gegeven moment werd besloten
van elk lid een vaste bijdrage te vragen. De
bedoeling was hiermee de acteurs te steunen
die door ziekte of invaliditeit niet meer
konden optreden. Het hoeft geen betoog dat
een acteur die niet meer kon optreden, in het
Engeland van bijna twee eeuwen geleden, al
gauw tot bittere armoede verviel. Het was
vooral de gegoede burgerij (onder wie veel
stadsbestuurders) die het genootschap
financiële steun verschafte.

Ik besloot het boek "The origin and
development of the Royal Antediluvian Order
of Buffaloes" (de oorsprong en ontwikkeling
van de RAOB) voor de bibliotheek van de
Historische Kring aan te schaffen om er dan
ook een artikel aan te wijden. Ik zou er geen
spijt van krijgen.
Het boek van Brother Payne bevat het
boeiende relaas van de lotgevallen en wederwaardigheden van één der merkwaardigste
genootschappen, die Engeland in de vorige
eeuw heeft voortgebracht.
Voorzover de schrijver heeft kunnen nagaan, werd de RAOB aan het begin van de
19e eeuw onder het mom van "liefdadigheidsorganisatie" opgericht in één van de
vele "taveernen" (lees: dranklokalen) rond
Drury Lane. Het is de wijk waar sedert het
midden van de 18e eeuw het Londense
theatergebeuren zich afspeelde.
Het boek dankt zijn waarde niet in de
eerste plaats aan de vele komische en tumulteuze gebeurtenissen, die zich destijds in de
Harp Tavern afspeelden (het stamcafé van het
genootschap), maar schildert vooral een
prachtig tijdsbeeld van het Engelse sociale
leven in de 19e eeuw. En dan niet eens zozeer
van de arbeidersklasse, maar veel meer van de
gegoede burgerij die een soort tussenklasse
vormde ten opzichte van de rijke adel.
Het is vrij zeker, dat de grondleggers van
de RAOB oorspronkelijk uit de theaterwereld
kwamen. Elk toneelgezelschap had in die tijd
zijn "stamkroeg" in de omgeving van Drury
Lane. Omdat de meeste theaters in Londen op
zondagavond gesloten waren, hadden de
acteurs dan gelegenheid bij elkaar te komen in
één van de vele dranklokalen. In een prent uit
ca. 1830 die in het RAOBboek is afgedrukt,
wordt een fraai tafereel

Brother J.P. Dowling, één van de vroegere
geschiedschrijvers van RAOB.
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Was de oorsprong van de merkwaardige
naamgeving voor het genootschap betreftde
"Royal Antediluvian Order of Bufaloes" doen volgens de schrijver van het RAOBboek
allerlei lezingen de ronde. Het meest voor de
hand liggend is, dat deze wel erg
bombastische benaming tot stand moet zijn
gekomen tijdens één van de vele drinkgelagen
in de Harp Tavern, waar het genootschap op
zondagavonden "zitting" hield.
Daar was echter niet iedereen het mee
eens. Brother J.P. Dowling, één van de vroegere "geschiedschrijvers" van RAOB, was er
heilig van overtuigd, dat de "Antediluvian
Order" onnoemelijk oud moest zijn en uit
prehistorische tijden stamde. Volgens hem
hield het door RAOB toegepaste inwijdingsritueel voor aankomende "buffaloes" rechtstreeks verband met de Egyptische stieraanbidding uit de Faraotijd. Hij ging zelfs beweren
dat het RAOB-genootschap in Engeland al
vóór de Egyptische Farao's had bestaan! Men
deed er volgens Brother Payne verstandig aan
niet met brother Dowling van mening te
verschillen. Hij had namelijk de onaangename
gewoonte om iedereen die het niet met hem eens
was en om concrete bewijzen vroeg, in alle
toonaarden uit te schelden.
Hoe het ook zij, het paste volkomen bij de
ludieke sfeer van de theaterwereld en de vele
dronkemanspartijen in de Harp Tavern om
een dergelijke onzinnige naam te bedenken.

die door hun povere kleding niet graag wilden
opvallen. Zij konden na afloop van de
bijeenkomst vrijwel ongezien de gelagkamer
verlaten.
De "Juniper Class" (letterlijk: "Jeneverklasse") zat helemaal aan het andere eind van
de gelagkamer tegen de achterwand. Deze
groep werd gevormd door de betergesitueerden en dankte zijn naam aan het feit
dat zij voornamelijk jenever dronken
("Juniper" is oud-Engels voor jenever). Zij
waren herkenbaar aan hun voorname kle
dij-Aan de rechterzijde bevond zich de "Lunatic Class" een groep van notoire dronkaards, die bij inwijdingsrituelen het meeste
lawaai produceerde en onophoudelijk
drankliederen ten gehore bracht.
De linkerzijde tenslotte werd in beslag
genomen door de "Suiciders", eveneens een
groep drankverslaafden, maar dan van het
meer depressieve soort, dat zich nauwelijks
liet horen en de inwijdingsceremonie meestal
gelaten over zich heen liet gaan.
Elk van deze groepen had tijdens de inwijding van een nieuw RAOB-lid een eigen
woordvoerder, die desgevraagd commentaar
leverde op het verloop van de bijeenkomst.
Het ritueel zelf werd ten uitvoer gebracht door
een voor die gelegenheid speciaal ingestelde
"stadsraad" onder leiding van de "City
Marshall"
(een
soort
burgemeester),
bijgestaan door de "City Barber" (stadsbarbier), de "City Physician" (stadsdokter), en
"City Waiter", speciaal belast met het
rondbrengen van drank en tabak en tenslotte
de meest aantrekkelijk functie (!!) de "City
Taster" die tijdens inwijdingsbijeenkomsten
voortdurend de kwaliteit van de drank moest
keuren en aan het eind van deze happening
doorgaans niet meer aanspreekbaar was.

Hoe ging in het begin van de vorige eeuw
de inwijding van een nieuw RAOB-lid in zijn
werk? Het is van belang daar aandacht aan te
besteden, omdat tabakspijpen hierin ook een
rol was toebedeeld. In het boek van Brother
Payne vinden wij daarover diverse verslagen.
Om de gang van zaken bij dit inwijdingsritueel beter te begrijpen, moet men zich
voorstellen dat de gelagkamer van de Harp
Tavern destijds in vier afzonderlijke klassen
was ingedeeld.
Het dichtst bij de uitgang zat de "Poverty
Class", de armste leden van het genootschap

Als inleiding op het inwijdingsgebeuren
moest het aspirant-lid beleefd aankloppen bij
de toegangsdeur van de gelagkamer. Daar
werd hij meteen geblinddoekt en door de
"City Marshall" naar zijn stoel gebracht, die in
het midden van de gelagkamer stond.
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Een vrolijke boel tijdens de inwijding van een nieuw RAOB-lid.
Nadat als welkomstlied "God save the
Queen" had geklonken, kreeg het "slachtoffer" een lege soepterrine in de handen gedrukt, die hij als verdedigingswapen moest
gebruiken (even daarvóór hadden de stamgasten zich snel uitgerust met allerlei huishoudelijk- en keukengerei).
Het geblinddoekte slachtoffer wist niet wat
hem overkwam, als op een teken van de
"City Marshall" de hele meute op zijn stoel
afstormde om hem met bezems, zwabbers,
vaatdoeken en grote pollepels om de oren te
slaan, daarbij luidkeels aangemoedigd door
de luidruchtige "Lunatics". Voor de arme man
was het onmogelijk zich tegen een
onzichtbare vijand te verdedigen. Het was
één van de hoogtepunten van de avond.

voetlicht. Wanneer hij van mening was, dat
het haar van de aankomende "buffalo" te lang
was, ging hij zonder pardon over tot het
afbranden van een gedeelte. De bedoeling was
dat het slachtoffer alle kwellingen
manmoedig tot het einde toe doorstond. De
blinddoek werd afgedaan en de volkomen
ontredderde en totaal versufte "buffalo" werd
door iedereen luid toegejuicht.
Hij moest vervolgens de eed van geheimhouding afleggen, waarbij hem ook het
wachtwoord werd medegedeeld. Het voorlopige einde van het ritueel bestond uit het
breken van een tabakspijp boven het hoofd
van het nu ingewijde lid.
Als afsluiting hield de "City Marshall"
een carnavalsachtige toespraak en legde de
nadruk op de grote voordelen, die het lidmaatschap van de "buffelorde" met zich
meebracht: "Als volwaardig "buffalo" heb
je nu het voorrecht op alle grasvlakten en in
alle parken van Engeland in vrijheid te mogen
grazen. Je zult nooit meer alleen hoeven te
drinken en in deze gelagkamer tot de vaste

Na deze niet bepaald zachtzinnige aframmeling volgde het "bleeding-ceremonieel",
waarbij de "City Physician" bloed afnam en
dat in een glas deed, dat vervolgens onder de
"stadsraad" rondging.
Hierna kwam de "stadsbarbier" voor het
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gasten behoren." Aan het eind van zijn toespraak werden alle tabakspijpen van de aanwezige RAOB-leden verzameld en boven een
door de "City Waiter" volgeschonken bierglas ceremonieel gebroken.

RAOB-leden in liefst negen taveernen binnen
Londen wekelijks bijeen.
Binnen elk dranklokaal gold echter een
verschillend inwijdingsritueel voor de nieuwe
leden. De meer serieuze aanhangers van RAOB
besloten toen de aanzet te geven tot de vorming
van een overkoepelend bestuur over de
verschillende "lodges" en meer regelend te
gaan optreden, met name waar het inwijding
van nieuwe "buffaloes" betrof. Daar was des te
meer reden toe, omdat in steden als
Manchester,
Liverpool,
Northhampton,
Bedford et cetera inmiddels ook aanhangers
van het genootschap regelmatig bijeenkomsten
hielden.
Het betekende de redding voor een los aan
elkaar hangende organisatie, die tot dan toe
slechts één doel had verwezenlijkt: het
gezamenlijk nuttigen van drank in een besloten
kring met een groep luidruchtige soortgenoten.
Eindelijk kon het vroeger aanvaarde principe
van liefdadigheid als serieus uitgangspunt in
praktijk worden gebracht, doordat van elke
"loge" vanaf nu een verplichte bijdrage werd
geëist, die in een centraal fonds werd ondergebracht. Het geld zou worden besteed aan de
hulpbehoevende leden en hun naaste familie.
Wie niet meedeed, behoorde automatisch niet
meer tot de RAOB-gelederen. Hierdoor
ontstond een splitsing waarbij de RAOB "oude
stijl" afhaakte en gewoon doorging met
drinkgelagen. Zoals Brother Payne het treffend
uitdrukte, werd nu het kaf van het koren
gescheiden. De RAOB werd omgedoopt tot
de "Grand Lodge of England", maar zij bleef
daarbij de initialen R.A.O.B. in haar vaandel
dragen.

Om de achtergrond van dit onzinnige ritueel te begrijpen, moet men bedenken dat het
leven van de gemiddelde burger in Londen van
enkele eeuwen geleden door en door saai was.
Omdat ook op zaterdagen gewerkt werd, was
de zondagavond meestal de avond om met
anderen uit te gaan en wat te drinken. De
ontspanningsmogelijkheden waren in die
dagen uitermate beperkt. Behalve de taveerne
en een door-de-weeks schouwburgbezoek viel
er hoegenaamd niets te beleven. De burger die
nog wat had uit te geven, wilde waar voor zijn
geld en het inwijdingsritueel van een "buffalo"
betekende voor hem een geweldige attractie,
waaraan hij actief kon deelnemen.
Uit het bovenstaande blijkt verder overduidelijk, dat de RAOB in haar beginjaren nog
niet de status en het aanzien van een
"liefdadigheidsorganisatie" had verworven.
Het besluit om een deel van de contributie af
te zonderen voor werkloze toneelspelers
mocht dan genomen zijn, het in-praktijkbrengen van dit streven was voorlopig een
bijkomstigheid.
De RAOB werd in de eerste tientallen
jaren van haar bestaan als een "broederschap
van kroeglopers" beschouwd, die het
stadsbestuur van Londen hoofdpijn bezorgde.
Het kwam meer dan eens voor dat de
politie krachtdadig moest optreden om in
een aantal taveernen rond Drury Lane agressieve en dranklustige "buffaloes" tot de orde te
roepen. In feite werd het lidmaatschap van
RAOB voor een zich respecterende burger een
bedenkelijke zaak!

Aan het eind van de 19e eeuw kwam de
"R" van RAOB in het geding, omdat al vele
malen naar voren was gebracht dat het predicaat "Royal" ten onrechte werd gevoerd. De
"Antidiluvian Order" had nog nimmer een
verzoek aan het Britse Koninklijk Huis gericht.
Het zou ook zeer de vraag zijn geweest of het
Koninklijk Huis een dergelijk verzoek had
ingewilligd. In 1898 werd hier-

Ondanks de bedenkelijke kant die er zat aan
alle drinkgelagen in de theaterwijk van het
oude Londen, floreerde de RAOB boven
verwachting. Omstreeks 1870 kwamen
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Grove House, Harrogate.

toe alsnog overgegaan, waarbij het kabinet
van het Engelse Koningshuis positief besliste,
maar onder voorwaarde dat de RAOB-groeperingen die zich niet bij de "Grand Lodge of
England" hadden aangesloten er niet onder
mochten vallen.

Wie zou denken dat de 40 beschikbare bedden
- van eigen kamers voor de weeskinderen was
natuurlijk geen sprake - meteen zouden
worden bezet, kwam bedrogen uit. De
weduwen onder de RAOB-leden, die een
groot aantal kinderen tot hun last hadden,
beschouwden het in die dagen als een vernedering, wanneer zij een of meerdere kinderen aan een weeshuis moesten afstaan. Pas
vele jaren later bereikte het weeshuis zijn
maximale bezetting van 40 wezen en kon
daarna zelfs nog worden uitgebreid tot het
respectabele aantal van 100.
In eigen gelederen gingen echter regelmatig stemmen op om "Aldridge Orphanage" te sluiten. De inrichting, het onderhoud en niet in de laatste plaats het personeel kostten kapitalen, waardoor andere
plannen niet aan bod kwamen en men was
veel enthousiaster over het voornemen voor
de Grand Lodge naar een centrale vestiging
te zoeken.
Het bestuur kwam in contact met de eigenaar van Grove House, een monumentaal
kasteel in het stadje Harrogate, gelegen in het
graafschap North Yorkshire. De aankoop van
het kasteel vond plaats in 1927. Maar juist in
dat jaar werd door het Britse

Omstreeks 1900 vond bij de Grand
Lodge een heugelijk feit plaats, dat tegelijkertijd het begin betekende van veel ellende.
Door de financiële inspanningen van het
nieuwe bestuur en de explosieve groei van
het aantal leden beschikte de Grand Lodge
over steeds meer geldmiddelen.
Tijden één der bestuursvergaderingen
werd toen het plan naar voren gebracht om
voor gebroken gezinnen, waarvan één of
beide ouders overleden waren en de kinderen
dikwijls onverzorgd achterbleven, een
weeshuis te laten bouwen. De RAOB was in
deze al voorgegaan door de veel omvangrijkere Vrijmetselaarsloge, die sedert het midden van de 19e eeuw in de omgeving van
Londen ook enkele weeshuizen exploiteerde.
Het plan van de Grand Lodge kreeg in
1902 definitief zijn beslag en zo werd in het
plaatsje Aldridge (niet ver van Birmingham)
het eerste weeshuis van de RAOB geopend.
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Lagerhuis een wet aangenomen, waarbij een
betere financiële regeling werd getroffen voor
weduwen en wezen. Het merkwaardige gevolg
van deze wet was niet, dat meer wezen in
tehuizen konden worden geplaatst, maar dat
weduwen die nu over meer geld beschikten,
hun kinderen in veel gevallen weer binnen de
huiselijke kring haalden. Voor het RAOBweeshuis in Aldridge betekende dit het begin
van het einde. Uiteindelijk werd een tiental
jaren later besloten het weeshuis te verkopen
en het geringe aantal nog te verzorgen wezen
onder te brengen in het monumentale Grove
House.
In de dertiger jaren ging de RAOB over tot
de opening van enkele revalidatiecentra,
waarvan vooral tijdens de tweede wereldoorlog een dankbaar gebruik zal zijn gemaakt.
In de periode 1940-'45 heeft de RAOB verder
veel diensten verricht op plaatselijk niveau. Zij
verzorgde met name in de grote steden een
aantal ambulancediensten met eigen wagens
voor het transport voor zieken en gewonden.
Hierdoor werd het genootschap in feite een
verlengstuk van het Britse Rode Kruis.
Wanneer men de historische ontwikkeling
van de RAOB van het begin tot het eind volgt,
is het verrassend te zien hoe een obscuur
drankgezelschap van bijna 200 jaar geleden nu
te boek staat als een liefdadigheidsorganisatie,
die nog steeds een belangrijke rol speelt in het
Engelse sociale leven.
Tot slot
Om terug te keren naar het begin van dit
artikel wil ik nog de aandacht vestigen op de
correspondentie die ik in het afgelopen jaar
met de Grand Secretary van de RAOB
(W.A.C. Hartmann) heb gevoerd. Het genootschap blijkt namelijk bijzonder geïnteresseerd in de herkomst en vooral de datering
van de teruggevonden tabakspijpen met het
RAOB-embleem (een buffelhoorn met
daarboven de letters RAOB). De heer Hartmann liet mij weten dat hierover in de archieven op Grove House niets is terug te vin

den. Er moet toch ooit opdracht zijn gegeven,
b.v. aan de fa. Goedwaagen, om aan het
genootschap
in
Engeland
regelmatig
tabakspijpen te leveren.
Gezien het grote verbruik van pijpen binnen de diverse lodges van RAOB - er werd bij
elke inwijding van een nieuw lid ceremonieel
een aantal pijpen gebroken - dringt zich
onvermijdelijk de vraag op, door wie zowel in
binnen- als buitenland de bestellingen werden
gedaan. Uit het artikel van Duco komt ook
naar voren dat niet alleen de fa. Goedewaagen,
maar ook andere pijpenfabrikanten uit
Engeland en Nederland RAOB-pijpen hebben
gebakken.
Het feit dat er in de RAOB-archieven geen
enkel gegeven te vinden is over de aankoop,
laat staan het gebruik van speciaal
vervaardigde RAOB-pijpen zou erop kunnen
duiden, dat dit genootschap in eerste instantie
zelf nooit dergelijke bestellingen heeft gedaan.
Het zou heel goed kunnen dat in de
beginjaren van de RAOB - de bij Huis De
Wiers te voorschijn gekomen pijpenkop stamt
uit de periode - de eigenaar van de Harp
Tavern het als een goede reclame voor zijn
etablissement heeft gezien om met goedvinden
van het genootschap de aanschaf van de
tabakspijpen te verzorgen. Zijn aanwijzing
hiervoor vinden wij in het boek van Brother
Payen, wanneer hij vermeldt dat tijdens het
inwijdingsritueel van de "buffaloes" de "City
Waiter" (stadsober) niet alleen de drank
rondbracht maar ook de tabak verstrekte.
In ieder geval moet het in de latere periode
van het genootschap, toen het ledental en de
populariteit van RAOB als liefdadigheidsorganisatie sterk waren toegenomen,
voor pijpenfabrikanten een aantrekkelijk
object zijn geweest. Je krijgt dan ook de
indruk dat, geheel los van de RAOB als genootschap, dit pijpenmerk een eigen leven is
gaan leiden en beslist niet alleen door leden
van de RAOB zal zijn gerookt.
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- herdenkingsvlag van de Unie van
Utrecht uit 1979
- rood-witte vlag van de stad Utrecht
(±1940)
De kloostermop is in de geschenkenvitrine tentoongesteld en de vlaggen zijn
overgedragen aan de werkgroep Archief en
Documentatie. Aan de schenkers onze hartelijke dank!!!
Nieuw verschenen

VAN D E R E D A C T I E

"Oud-Nieuwegein"

Nieuwe leden
R.P. Schoen, Hazeweide 11, Nieuwegein C.
Spronk, Herenstraat 12, Nieuwegein G.A.
Rijdes, Elandweide 8, Nieuwegein H. de
jong, Zwanenburgstraat 39, Nieuwegein
H. van den Dool, P. Potterhage 11, Nieuwegein
E. van Rooyen, Plesmanstraat 127, Soesterberg
W. van Wijk, Lijsterbesstraat 33, Vianen
M. Zaanen, Herenstraat 64, Nieuwegein H.
Schuitema, Roelofszlaan 20, Nieuwegein
Bibliotheek
Tijdens de open dag van het FOM-instituut
van de heer Mekenkamp ontvangen, het
boekje "Vreeswijk aan de Lek", door F. van
Zutphen.
Overige schenkingen
Van mevr. T. de Reuver te Houten ontvangen een doos met jaarboeken "OudUtrecht". Een en ander wordt momenteel
gearchiveerd en in de bibliotheek opgenomen.
Via Gerard de Waard ontvingen wij een
tableau met oude ansichtkaarten van Jutphaas. Het heeft inmiddels een plekje gevonden
in de bestuursruimte van ons museum.
Van de heer C. Pouw ontvangen:
kloostermop van kasteel Vredenburg te
Utrecht met foto van de vindplaats.
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Eind november is het door de Kring uitgegeven boek "Oud-Nieuwegein" verschenen.
Het betreft achtendertig verhalen met
zesenzeventig foto's van Jutphaas en Vreeswijk, zoals deze de afgelopen jaren zijn verschenen in het blad "De Molenkruier". Eind
december waren er van deze uitgave al ruim
850 exemplaren verkocht. Voor de leden is
het boek nog via de redactie te bestellen (tel.
6031637). De prijs bedraagt fl. 20,- (voor
leden buiten Nieuwegein fl. 27,50).
Schimpnamen in Nederland
In het "Groot Schimpnamenboek van
Nederland" wordt een overzicht gegeven van
alle schimp- (scheld-) namen die ons land rijk
is. Ingedeeld per provincie wordt per dorp,
stad en gehucht uitleg gegeven over

het ontstaan en de dikwijl kleurrijke betekenis
van de namen.
Veel schimpnamen zijn "geboren" in een
tijd dat dorpen meer dan nu een sociale gemeenschap vormden, met eigen regels, verhoudingen en gewoonten. De oorsprong van
een naam kan oud zijn en toch vandaag nog
zeer actueel. Maar vaak kennen we de achtergronden niet meer.
Voorbeelden van schimpnamen zijn:
Molenkruiers - Jutphaas
Kielschieters, Blaasmannekens - Rotterdam
Bluffers, Waterkijkers - Den Haag
Zandhappers - Vreeswijk
Via een drietal registers is het boek extra
gebruiksvriendelijk gemaakt. Er is een register
op schimpnamen en op plaatsnamen; het
derde register is een overzicht van de
uitgangen van de namen en maakt een vergelijking mogelijk. De indeling maakt het
mogelijk, dat de gebruiker vooral broksgewijs kan bladeren en lezen in een geografisch min of meer bijeenhorend deel. Met
behulp van eenvoudige kaartjes worden regionale en landelijke vergelijkingen weergegeven.

dertig mee langs de verschillende singels die
de stad Utrecht rijk is. Wij zien de Catharijnesingel, de Tolsteegsingel, de Maliesingel
en de Weerdsingel.
Naast grachten en singels komen de verschillende rivieren die de provincie rijk is,
uitgebreid aan de orde. Zo zien wij de Kromme
Rijn, ooit één van de belangrijke vaarwegen
van Utrecht. Daarnaast zien wij opnamen van
de Vecht en de plaatsen langs de Hollandse
IJssel, de Nederrijn en de Lek.
Langs de kanalen rond de stad Utrecht
vestigden zich veel fabrieken. Het Merwedekanaal dat in 1892 werd opengesteld, kon al
gauw de toegenomen scheepvaart niet aan. Dit
zorgde met name bij de sluizen voor langdurig
oponthoud.

Het boek heeft een omvang van 320 pagina's, is prachtig geïllustreerd door jan
Woldring (een leerling van Marten Toonder)
en kost in de winkel fl. 37,50.
Video Utrecht en het water
Het Utrechts Archief heeft in samenwerking met het Nederlands Filmarchief de video
"Utrecht en het water 1922-1970" uitgebracht. Al eeuwenlang wordt Utrecht
doorsneden door grote rivieren. De video
"Utrecht en het Water" bevat opnamen uit
de periode 1922-1970. Naast de grachten en
singels worden ook de vele waterwegen om
de stad Utrecht getoond.
De video besteedt ruim aandacht aan de
verschillende grachten die Utrecht typeren: de
Oude Gracht, de Nieuwe Gracht, de Kromme
Nieuwe Gracht en de Plompetorengracht.
Cineast Mullens neemt ons in de jaren

Deze video geeft een uniek overzicht van
de vele waterwegen in en om de stad
Utrecht. De video duurt ongeveer 50 minuten
en is verkrijgbaar bij de boekhandel voor fl.
29,50.
Otto Pijpker
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ENIGE GENEALOGISCHE EN GESCHIEDKUNDIGE GEGEVENS OVER DE
FAMILIE TELJER TE JUTPHAAS EN VREESWIJK
door Piet Daalhuizen en jan Schut
In het Cronyck de Geyn van juli 1998 is een artikel gepubliceerd over beschuldigingen aan het
adres van G.J. Teljer over piskijkerij. De heer J. Schut verdiept zich al gedurende langere tijd in
de geschiedenis en de genealogie van de familie Teljer en stuitte op enkele feiten in het artikel
die om correctie, aanvulling en/of toelichting vragen.
Correcties
In het Cronyck van juli 1998 wordt op
pagina 42 vermeld, dat de jonge medicus
G.J. Teljer vanaf 1820 enkele jaren ervaring
opdoet in de praktijk van zijn vader te
Bergschenhoek om zich vanaf 1824 in Jutphaas te vestigen.
G.J. Teller woont, vermoedelijk vanaf zijn
huwelijk in 1821, niet in Bergschenhoek maar
op het eiland Texel en komt vandaar in juni
1824 naar Jutphaas.
Op diezelfde bladzijde staat dat uit het
huwelijk van G.J. Teller met P. Ooijkaas zeven kinderen worden geboren.
Het echtpaar Teljer-Ooijkaas heeft niet
zeven maar acht kinderen gekregen. Hun
oudste dochter is namelijk op Texel geboren,
waarna het gezin in Jutphaas met nog zeven
kinderen werd uitgebreid.

een schrijffout, want de bedoelde doctorstitel
is al op 9 maart 1858 behaald. Het jaartal
1888 kan niet juist zijn, omdat A.H. Teller op
13 mei 1884 overlijdt.
NB: De hiervóór genoemde aanpassingen
zijn gestoeld op informatie uit de boeken:
Vreeswijk in het nieuws 1850 - 1869
Vreeswijk in het nieuws 1870 - 1879
Vreeswijk in het nieuws 1880 - 1884 en
Jutphaas in het nieuws 1850 - 1869
Enige aanvullende genealogische gegevens over de familie Teljer - Ooijkaas
De hierna vermelde genealogische informatie gaat terug tot het einde van de achttiende eeuw. Op 15 mei 1798 wordt in
Bergschenhoek geboren Gerardus Josephus
Teller, de latere genees-, heel- en verloskundige in Jutphaas.
Hij is de zoon van Adrianus Henricus
Teljer en Maria Adriana Werkhoven.
Op 1 april 1821 trouwt Gerardus
Josephus Teller met mejuffrouw Petronella
Ooijkaas, op 12 augustus 1795 te Rotterdam
geboren. Zij overlijdt op 24 maart 1877.
Zoals hiervoor is aangegeven, krijgt het
echtpaar Teljer-Ooijkaas acht kinderen:

Op blz. 42/43 staat dat A.H. Teljer uit
Vreeswijk tweemaal getrouwd is geweest.
Eerst met mejuffrouw S.M. Cramer, die al op
28-jarige leeftijd overlijdt. Volgens het artikel
in Cronyck de Geyn trouwt hij "enkele jaren
later" met mejuffrouw S. Nout.
Ook dit gegeven is niet geheel correct,
want nadat Sara Maria Cramer op 7 november
1862 is overleden, hertrouwt dr. A.H. Telier
al op 15 oktober 1863 - dus binnen één jaar met mejuffrouw Sara Nout uit Amsterdam.

1. Maria Adriana
In juni of juli 1823 wordt Maria Adriana
op Texel geboren. Ze trouwt op 11 februari
1846 met Franz August Hermann Muller,
medicinae doctor te Buiksloot.
Dit gezin krijgt vijf kinderen. In december
1857 en januari 1858 overlijden de beide

Op blz. 43 wordt over de Vreeswijkse arts
gezegd, dat hij in 1888 een doctorsgraad in de
chirurgie verwerft. Hier is sprake van
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6. Adrianus Henricus

ouders en de kinderen worden daarna afwisselend bij de grootouders en bij de andere
familie in jutphaas, Vreeswijk of Doesburg
ondergebracht.

Adrianus Henricus Teljer wordt op 23
april 1832 in jutphaas geboren. In de Burgerlijke Stand van de gemeente Vreeswijk
staat als geboortedatum 24 april vermeld,
maar deze datum is later doorgestreept en
veranderd in 23 april 1832. Zie voor verdere
familiegegevens over deze Vreeswijkse geneeskundige beneden: Genealogische gegevens
over het gezin van dr. A.H. Teljer, van maart
1856 tot mei 1884 geneesheer te Vreeswijk.

2. Petronella Sophia

Op 9 januari 1825 wordt Petronella
Sophia geboren. Dit meisje wordt slechts tien
jaar oud en overlijdt op 15 februari 1835.
3. Johanna Jacoba

Johanna Jacoba is de derde dochter van
de familie. Geboren op 11 september 1826.
Ze treedt op 17 juni 1851 in het huwelijk
met Henricus van Dorssen, koopman te
Jutphaas. Hij is de zoon van burgemeester
Gijsbertus van Dorssen.

7. Gerarda Petronella

Op 14 december 1833 wordt Gerarda
Petronella geboren. Zij trouwt op 1 december
1864 met Alexander de Man, sinds 1859
onderwijzer in Vreeswijk.
8. Dirk Hendrik

4. Adriana Henrica

Dirk Hendrik is het jongste kind van G.J.
Teljer en P. Ooijkaas. Hij wordt geboren op
12 mei 1839. Als predikant bij de Nederlandse Hervormde Kerk staat hij achtereenvolgens in Nieuwpoort, Oostburg, Hilligersberg, Hellevoetsluis, Nieuwe Tonge,
Axel en opnieuw Hellevoetsluis. Hij trouwt
net als zijn zuster Gerarda Petronella (zie
bij 7) op 1 december 1864. Hij huwt zijn
nicht Maria Adriana Teljer uit Loenen.

Op 30 mei 1828 geboren. Na haar huwelijk op 27 juli 1865 met Ary Martinus
Ruijghaver, verhuist ze naar Doesburg.
5. Diderika Willemina

De vijfde dochter is Diderika Willemina
die op 18 april 1830 in jutphaas wordt geboren. Zij trouwt op 29 juni 1876 met jan
Theodorus van den Berg uit jutphaas, een
weduwnaar met vijf kinderen.

De Dorpsstraat in jutphaas omstreeks 1896 met rechts de woning van dr. G.J. Teljer
(gesloopt in 1902).
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ingaan en adviseren het gemeentebestuur om
opnieuw een vrouwelijke verloskundige aan te
stellen. Bij de beslissing van Gedeputeerde
Staten speelt het functioneren van de plaatselijke chirurgijn Johannes Cornelis van Senus
een belangrijke rol. In de brief schrijven Gedeputeerde Staten dat op het verzoek van de
gemeente niet kan worden ingegaan "zoolang de
tegenwoordige chirurgijn nog te dezer plaatse
aanwezig is".
Het gemeentebestuur gaat met succes tegen
de uitspraak van Gedeputeerde Staten in
beroep, want op 8 mei 1824 antwoorden
Gedeputeerde Staten:
Ofschoon wij persisteren bij de redenen,
in onze missive van 3 April 11. opgegeven, en
wij het beroepen van eenen vroedmeester in
plaats van eene vroedvrouw, als overtollig en
verkeerd beschouwen, willen wij echter, uit
hoofde van den voordeeligen toestand der
gemeentekas, wel aan het bestuur van
jutphaas toegeven, om in dezen naar
welgevallen te handelen".

G.J. Teljer, geb. 1798.
Enkele geschiedkundige gegevens over dr. G.J.
Teljer, van juni 1824 tot 1 januari 1876
genees-, heel- en vroedmeester in jutphaas
Op 27 juni 1824 wordt Gerardus Josepluis Teljer aangesteld tot vroedmeester in
Jutphaas. Tot die datum was hij een aantal
jaren als zodanig werkzaam op het eiland
Texel, waar hij volgens de jutphase gemeenteraadsnotulen van 2 juni 1824 "meer dan
2000 verlossingen met goed gevolg had verrigt
en er nog eene goede Practijk had".
In jutphaas is hij de opvolger van vroedvrouw Anna de Jongh, die naar de gemeente
Maurik vertrekt.
Op 24 maart 1824 verzoekt het gemeentebestuur van jutphaas in een brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om in de
plaats van de vertrekkende Anna de Jongh
"eene vroedmeester op een Tractement van f.
150,- te mogen beroepen, welk tractement bij
vertrek van onze tegenwoordige chirurgijn
nog met f. 100,- zoude kunnen worden
vermeerderd ".
Gedeputeerde Staten laten op 3 april 1824
echter weten niet op dit verzoek te kunnen

Twee weken later wordt in de Utrechtsche
Courant van 24 mei de volgende advertentie
geplaatst:
- Er wordt in de Geméente JUTPHAAS,
Provincie Utrecht, verlangd een bekwaam
VROEDMEESTER enz., op een jaarlijksch
tractement van f. 150,- guldens, buiten de
emolumenten; welke daartoe genegen zijn,
adresseren zich in persoon, of door vrachtvrije
brieven aan den SCHOUT van voornoemde
Gemeente JUTPHAAS.
In de gemeenteraadsvergadering van 2 juni
1824 wordt het principebesluit genomen om
G.J. Teljer te benoemen onder voorwaarde om
eerst "derwaards te gaan en in loco zoo na zijn
zedelijk gedrag, bekwaamheden en verdere
omstandigheden te informeeren-.
Over de benoemingsdatum wordt in de
gemeenteraadsnotulen verder geen mededeling
gedaan, maar in de notulen van 11 juni 1874
en in de Utrechtsche Courant van 28 juni 1874
wordt aandacht besteed aan het 50-jarig
artsenjubileum dat officieel plaatsvindt op 27
juni 1874. Daaruit mag worden afgeleid, dat
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hij op 27 juni 1824 is aangesteld als vroedmeester in de gemeente jutphaas. G.J. Teljer
overlijdt op 5 augustus 1880.

1. Francina Christina Petronella
Geboren 31 mei 1857.
Overleden 23 februari 1859.

Genealogische gegevens over het gezin van
dr. A.H. Teljer, van maart 1856 tot mei
1884 geneesheer te Vreeswijk
Dr. A.H. Teljer wordt op 4 maart 1856 door
de gemeenteraad van Vreeswijk benoemd als
gemeentelijk geneesheer, waarna hij zich een
week later in het bevolkingsregister van de
gemeente Vreeswijk laat inschrijven.
Hij treedt op 7 augustus 1856 in Utrecht in
het huwelijk met mej. Sara Maria Cramer. Zij
is op 16 januari 1834 in Jutphaas geboren als
oudste dochter van kostschoolhouder Charles
Guillaume Cramer en Francina Christina van
der Wolk. Kort na het overlijden van haar
moeder, op 18 maart 1853, verhuizen Sara
Maria, een jongere zuster en een jongere broer
en hun vader naar Utrecht.

2. Gerarda Josephine
Geboren 8 maart 1859.
Overleden 14 december 1859.
3. Gerardus Josephus
Geboren 21 juli 1861.
Overleden in 1922.
4. Carolina Francina Christina
Geboren 18 oktober 1862.
Overleden 25 december 1862.
Sara Maria Teljer - Cramer overlijdt op 7
november 1862.
Dr. A.H. Teljer hertrouwt op 15 oktober
1863 met mejuffrouw Sara Nout uit Amsterdam. Aldaar geboren op 16 maart 1840.
Uit dit tweede huwelijk worden twaalf kinderen geboren:

Uit het huwelijk van Adrianus Henricus
Teljer en Sara Maria Cramer worden vier
kinderen geboren:

1. Fran~oise Maria
Geboren 20 september 1864.
Verhuist op 9 oktober 1884 naar Amsterdam.
2. Adrianus Henricus
Geboren 1 september 1865.
Verhuist ook op 9 oktober 1884 naar
Amsterdam.
3. Petronella
Geboren 16 december 1866.
Overleden 25 december 1866.
4. Dirk Hendrik
Geboren 24 december 1867
Verhuist op 15 november 1889 naar
Zeist.
5. Alexander Gerardus
Geboren 10 maart 1869.
Verhuist ook op 15 november 1889 naar
Zeist.
A.H. Teljer, geb. 1832.
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6. Sara Maria Adriana

10. Sara
Geboren 22 oktober 1875.
Verhuist ook op 9 oktober 1884 naar
Amsterdam.

Geboren 27 maart 1870.
Overleden op 29 augustus 1873 bij een
brand in het ouderlijk huis. Daarbij gaat
het gehele huis in vlammen op, waarna
Dr. Teljer aan de Dorpsstraat een nieuw
huis laat bouwen. Later wordt in dat huis
het postkantoor van Vreeswijk ondergebracht (nu in gebruik bij de firma
Visser).

11. Marius Emilius
Geboren 18 november 1876.
Overleden 23 december 1876.
12. Op 4 april 1878 wordt bij de Burgerlijke
Stand een dochter aangegeven als
levensloos geboren. Volgens een advertentie in de Utrechtsche Courant is dit
kind echter enige uren na de geboorte
overleden.

7 . Caroline Francoise
Geboren 29 maart 1871.
Overleden 3 september 1871.
8. Petronella Gerarda Josephiena
Geboren 29 augustus 1872.
Verhuist op 9 oktober 1884 naar Amsterdam.

Dr. Adrianus Henricus Teljer overlijdt op
52-jarige leeftijd op 13 mei 1884. De weduwe Teljer-Nout verhuist op 9 oktober 1884
met vijf van haar kinderen naar Amsterdam
(zie boven).

9. Diederik Willem

Geboren 4 augustus 1874.
Verhuist ook op 9 oktober 1884 naar
Amsterdam.
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MUSEUMSTUK VAN DIT KWARTAAL:
DE SCHAAL VAN "VEE- EN BOUWLUST"
door Piet Daalhuizen en René van der Mark

De tentoonstelling in ons museum getuigt van de belangwekkende vondsten, die de archeologische groep bij haar onderzoek in en rond "Vee- en Bouwlust" in de wijk Galecop heeft
gedaan in de jaren 1994-1996. De schaal van "Vee- en Bouwlust" kon met veel geduld en
veel passen en meten grotendeels weer in elkaar worden gezet en is één van de bijzondere
stukken van de expositie.

De schaal dateert uit de 17e eeuw. In die
tijd waren dergelijke schalen in gebruik op
grotere boerderijen, waar ze een functie hadden in de keuken. Bij het determineren heeft
de Archeologische Werkgroep kunnen vaststellen, dat de schaal gemaakt is van roodbakkend aardewerk en versierd is volgens de
zogenoemde slibtechniek.
Opmerkelijk is verder, dat bij de versiering
ook gebruik gemaakt is van een ringeloor.
Deze soort aardewerk is namelijk afkomstig
uit het gebied van de Neder-Rijn, waartoe ook
het oostelijke gedeelte van de Rijn in ons
land wordt gerekend.

Een ringeloor is een koehoorn, waarvan
de punt zodanig afgeslepen is, dat een fijne
opening ontstaat. Daarmee wordt vervolgens
het lijndecor van lichtbrandende klei
opgebracht net als bij de slibtechniek. De
ringeloortechniek is verfijnd en dat is aan de
schaal van "Vee- en Bouwlust" goed te zien.
Daarna wordt het aardewerk voor de
eerste keer gebakken. Tenslotte wordt een
transparante glazuurlaag van lood opgebracht en volgt het tweede bakproces.

De gebruikte woorden maken een uitleg
nodig. Het roodbakkend aardewerk is in
West-Europa al vele eeuwen bekend. Om dat
te versieren zijn in de 16e en de 17e eeuw de
slibtechniek en de ringeloortechniek in gebruik gekomen, met name in West Europa.
Bij de slibtechniek wordt in feite slib gebruikt: door middel van water worden de fijne
deeltjes uit een korrelige stof afgescheiden. Die
fijne deeltjes vormen een lichtbrandende klei,
die als een deklaag wordt aangebracht op de
nog natte, zwaardere klei van de schaal.
Vervolgens wordt in die deklaag een decor
gekrast. De schaal van "Veeen Bouwlust" is
op deze wijze versierd met een aantal grove
lijnen, waarvan enkele zijn ingekleurd.
In het midden van de schaal is voor het
aanbrengen van de versiering de ringeloortechniek gebruikt.

De schaal van "Vee- en Bouwlust", zoals die
tentoongesteld is in museum Warsenhoeck
(foto: Han ter Maat).
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HISTORISCHE WETENSWAARDIGHEDEN VAN KROMME RIJN EN LEK
door Jonna Dommerholt en Dick Steenbergen
"...Maar neem je Hollands water weg,
Zijn plassen en zijn vaarten Dan is mijn land geen Holland meer,
Al staat het op de kaarten.

Dan wordt het duin een woestenij,
Dan dorren alle weiden,
Dan gaat mijn mooie Holland dood,
Omdat het dorst moet lijden."

Joh. Van Meurs
Langzaam maar zeker verandert ons klimaat. De vele overstromingen in de laatste vier jaar,
recentelijk nog in het afgelopen najaar, duiden daarop. Deze klimaatverandering is niet alleen toe te schrijven aan milieuvervuiling, broeikaseffect enz., maar ook aan natuurlijke,
geofysische veranderingen die onze aarde continu ondergaat. In de loop van
honderdduizenden jaren heeft Nederland diverse klimaten gekend: van poolklimaat tot
subtropisch.
Door de klimaatveranderingen zal de komende 50 jaar de zeespiegel met ca. 25 cm stijgen,
terwijl tegelijkertijd de bodem in Nederland met 25 - 50 cm zal dalen. Tevens wordt - als
gevolg van die veranderingen - een toename van neerslag verwacht. Die gegevenheden vragen om aanpassing van onze waterhuishouding. Een aangelegenheid die ons al vele eeuwen
dagelijks bezighoudt.
Droge voeten
Het kabinet laat onderzoek doen naar het
waterbeheer en de noodzakelijke aanpassingen van onze waterhuishouding voor de
komende jaren tot diep in het volgende millennium.
De provincie Utrecht heeft zijn "Waterhuishoudingsplan 1999-2003" klaar. Het
ministerie van Waterstaat heeft een actieplan
opgesteld om komende overlast zoveel mogelijk te beperken. Onder andere krijgen
daartoe de gemalen in IJmuiden, Gouda en
Nieuwegein extra capaciteit. Onze Lekdijk is
al op deltahoogte gebracht.

daarin met meer of minder succes. Feit is wel
dat zij de grondslag legden voor het
waterbeheer zoals we dat nu nog kennen.
Van Kromme Rijn en Lek
In de prehistorie kronkelde de Rijn door
het veenrijke, zuidelijke deel van de provincie
Utrecht. Nog niet omgeven door (kunstmatige) dijken trad de rivier in tijden met
grote neerslag regelmatig buiten haar oevers,
waarbij meegevoerd zand, kiezel, grind en
lichte klei op de overstroomde gronden werden afgezet. Hieruit ontstonden oeverwallen,
die door een natuurlijk proces van aanslibbing
en stroomverlegging op den duur steeds hoger
werden, want zo nu en dan besloot de rivier
haar stroom een beetje te verleggen.
Veel van die oude stroomruggen (twee
oeverwallen waartussen een verland rivierdeel) van de Rijn zijn in deze omgeving nog
terug te vinden. Enkele, zoals de Vleutense
Wetering, doen nog steeds dienst als afwateringssloot. Men gaat er zelfs van uit dat de

Nederland, waterland, maar dat water
dan wèl graag binnen dijken en dammen.
Onze verre voorouders dachten daar net zo
over en al in de vroege middeleeuwen trachtte
men het water te beteugelen. Plannen werden
opgesteld, maatregelen genomen en speciale
personen belast met het droog houden van
onze voorvaderlijke voeten. Met beperkte
kennis en middelen slaagden zij
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....Stroomruggen

•

Nederzettingen uit de
Late IJzertijd-Romeinse tijd

Kromme Rijn, die ca. 1000 jaar vóór Chr. is
ontstaan, oorspronkelijk ook zo'n watervoerende `sloot' geweest is.
Rond het jaar 1000 begon de bedding van
de rivier echter te verzanden, waardoor de
waterafvoer van de Utrechtse heuvelrug via
de Boven-Rijn op de Kromme Rijn, in het
gedrang kwam en steeds meer problemen gaf.
Betere regulering werd noodzakelijk en in
1122 werd bij Wijk bij Duurstede een dam
gelegd in de rivier.
De Lek, die aan het begin van onze jaartelling was ontstaan, nam als zijarm van de
Rijn de taak van de Kromme Rijn over.
De Lek heeft in het verleden vele namen
gekend: Lokkia, Loccha, Laca, Lecca, om er
een paar te noemen. Volgens de Utrechtse
kroniekschrijver Heda was de Lek van oorsprong niet meer dan een beek (rivulus), die
bij Dorestad uit de Rijn 'leckte', waarmee
zijn naam verklaard zou zijn.
Anderen daarentegen menen dat de Lek

in de 11e eeuw al een aanzienlijke rivier was,
gezien de vloot van 90 Vikingschepen die
tussen 1006 en 1007 tot Dorestad kon varen.
In het zeer gedegen proefschrift (1961) van
dr. Martina van Vliet wordt een pagina
gewijd aan de benaming van de Lek tussen
Hoppenesse en Montfoort. Gesteld wordt dat
vóór de afdamming bij Hoppenesse de naam
van de Lek was verdrongen door die van
IJssel. Dit ondanks het feit dat in kronieken
en oorkonden uit de periode van de eerste
bedijking van de Lek deze naam aan één rivier
gegeven werd en dat deze, voor een deel,
duidelijk te onderscheiden was van het
rivierdeel dat IJssel werd genoemd.
De kerkelijke kroniekschrijver Antonius
Mattheus geeft dit nog eens weer: " D e n
Geynschen dyck is hier voormaels geweest
als den Leckendijck ende is geleyt geweest
op die tijt, omme dat binnenlant te beschermen, ende is te weten dat de Lecke en den
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Reconstructie van een huis uit de Romeins-inheemse tijd, zoals die in de polder Galecop is
aangetroffen. Links: woongedeelte; rechts: veestal.
IJssel hier voormaels, eer den nieuwen dam
was toegeslagen (1285), langes des voorsz.
Dijck liep."
Uit dit laatste gegeven maakt de schrijfster
op dat het zuidelijkste deel van de huidige
Hollandse IJsseldijk, ook wel Geindijk of
Achterdijk genoemd, in oorsprong met Lekdijk
werd aangeduid. Deze dijk viel onder het
Lekdijkscollege Bovendams.
Historici gaan er unaniem van uit, dat in de
vroege middeleeuwen de Lek tussen Wijk bij
Duurstede en Vreeswijk noordelijker heeft
gelopen dan thans het geval is. Veranderingen
in het landschap verwijzen daarnaar.
De geschiedkundige De Geer meent zelfs,
dat Vreeswijk ooit een eiland (middelwaarde) in
de rivier is geweest, evenals Tull en `t Waal.

Neolithicum (ca. 5300-2100 voor Chr.),
wijzen dat uit. In die tijd zijn ook de eerste
sporen van landbouw en veeteelt terug te
vinden. Het vee graasde op de glooiingen
van de stroomruggen en in de venige kommen
daarachter. Voor de verbouw van gewassen
werden kleine stukjes humusrijk bos gekapt of
platgebrand.
Het Kromme Rijngebied was echter niet
dichtbevolkt; de vrijwel jaarlijks terugkerende overstromingen maakten dat ook niet
mogelijk. Pas toen men het water kon beheersen door het aanleggen van kunstmatige
dijken en dammen nam de bevolking en
daarmee het aantal nederzettingen toe.
Romeinen
Ten tijde van de Romeinen, die hier rond 12
vóór Christus binnenvielen, was de Kromme
Rijn een belangrijke verkeersader voor Holland
en het Sticht. De monding die ter hoogte van
het huidige Katwijk aan Zee uitkwam, was
toentertijd zeker 100 meter breed.

Eerste bewoners
Op de oeverwallen en stroomruggen, die
beduidend hoger lagen dan de rivier, vestigde
zich de eerste mens in kleine nederzettingen.
Archeologische vondsten, daterend uit het
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De rivier werd door de Romeinen Rhenus
Bicornis ofwel de tweehoornige rivier genoemd, omdat zij "na zich bij het land der

gen en daardoor nam de bebossing op de
hellingen van de stroomruggen en oeverwallen
weer toe. Mogelijke oorzaken van de afname
van de bewoning zijn enerzijds de vele
overstromingen en anderzijds het verlies van
handelsmogelijkheden met de Romeinen.
In de Karolingische tijd (750- 900) nam de
bevolking langs de rivier echter weer toe en de
vraag naar voedsel werd groter. Om aan die
vraag te voldoen moest het landbouwareaal
sterk uitgebreid worden en daartoe werden de
bossen omgehakt, die inmiddels weer waren
ontstaan.
Aan het einde van de tiende eeuw was de
bevolking op de stroomruggen dermate
toegenomen, dat er opnieuw een tekort aan
landbouwgrond ontstond. Om de vele hongerige magen te kunnen vullen, moesten
nieuwe gronden in cultuur gebracht worden
en de ontginning van de moerassige kommen
in de lager gelegen delen ter weerszijden van
de rivier nam een aanvang.

Bataven in twee hoofdtakken te hebben verdeeld, door twee beddingen vloeide.-' De

rechterzijtak werd de Rijn, de linkerzijtak
kreeg de naam Waal (Vahalis).
Langs de gehele rivier bouwden de Romeinen op zekere afstand van elkaar militaire
forten (castella), onder andere op de plaats van
het huidige Domplein (Trajectum) en bij de
aftakking van Kromme Rijn en Vecht (Fectio).
In de buurt van deze forten vestigden zich
handelaren en ambachtslieden met hun
gezinnen. Zo ontstonden er kleine nederzettingen die vrijwel permanent bewoond
werden. Alleen bij gevaar voor overstroming
vluchtte de bevolking naar de hoger gelegen
gronden van de Utrechtse heuvelrug.
De inheemse bevolking dreef weliswaar
handel met de Romeinen, maar behield zijn
eigen wijze van leven ondanks de kennis, de
nieuwe technieken en gebruiksvoorwerpen die
de laatsten met zich meebrachten. Toen
omstreeks het jaar 265 de Romeinen wegtrokken uit het Kromme-Rijngebied verdween
met hen de eerste kennis van waterbeheersing.

Ontginning

"Neem Hollands boer zijn landen af,
Dan houdt hij nog zijn water.
Daar maalt hij toch weer land uit op,
Wat vroeger of wat later."

De middeleeuwen
De vroege middeleeuwen zijn een duistere
periode in de geschiedenis van het KrommeRijngebied. Toen de Romeinen vertrokken
waren, verminderde het aantal nederzettin

Het regelen van de waterhuishouding
was, bij de ontginning van het veen, van het
allergrootste belang. Het teveel aan water
moest afgevoerd worden via afwaterings-

De Kromme Rijn ten noordoosten van de stad Wijk (RAU, nr 494-1).
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sloten, maar tegelijkertijd mocht het water
van `buiten' geen toegang krijgen tot die sloten. Om dit te voorkomen werden, dwars
op de bestaande waterlopen, op regelmatige
afstand, nieuwe sloten gegraven. Deze zorgden voor de afvoer van het overtollige water
en bij mogelijke overstromingen vingen zij
het teveel aan buitenwater op. Parallel aan de
gegraven sloten kwam een kade of lage dijk te
liggen,die als eerste taak had het water uit het
achterliggende gebied te weren. De Lopiker
Wetering (Lobeke, lo = bos) is hiervan een
voorbeeld.
Uit de ontginningsgeschiedenis van het
Kromme-Rijngebied (Dekker 1983) blijkt, dat
de ontginning bij jutphaas al vóór 1076
plaatsvond. Om de ontgonnen gronden
droog te houden, moesten de veelvuldige
overstromingen van de Rijn een halt toegeroepen worden. De afdamming van de Rijn
bij Wijk bij Duurstede in 1122 droeg daartoe
bij. Deze had bovendien als voordeel dat het
grote moeras bij Langbroek, het verzamelbekken van het kwelwater van de
Utrechtse heuvelrug, drooggelegd kon worden.
Een ander voordeel van de afdamming van
de Kromme Rijn was, dat sterk wisselende
waterstanden niet meer voorkwamen en de
smaller geworden bedding het mogelijk
maakte om de gebieden langs de rivier (o.a.
Rijnsweerd
en
Galghenwaard)
voor
permanent gebruik in cultuur te brengen.
Voor de scheepvaart van Utrecht naar de
Hollandse IJssel v.v. en het Gein leverde de
afgedamde Kromme Rijn problemen op en
als een nieuwe verbindingsweg werd de
Vaartse Rijn gegraven, vermoedelijk in 1127.
Rond of in 1285 werd de Vaartse Rijn verbonden met de Lek bij Vreeswijk.
Waterbeheer

Veengebieden kunnen meer dan 80%
water bevatten. Door de ontwatering vielen
deze gebieden droog, waardoor de grond
inklonk en de bodem met 1 tot 2 meter
daalde. De bodemdaling had tot gevolg, dat

de cultuurgronden beneden het rivierpeil
kwamen te liggen, wat weer problemen opleverde voor de waterafvoer. Om te voorkomen dat de drooggelegde gronden weer nat
werden en opnieuw zouden vervenen,
werden dijken en kaden opgehoogd of aangelegd, duikers gegraven en sluisjes gebouwd.
Het aanleggen van een aaneengesloten dijk
langs de Lek tussen Amerongen en
Schoonhoven moet al vroeg in de 12 eeuw
begonnen zijn en was al vergevorderd, toen de
afdamming van de Kromme Rijn plaatsvond.
Onderzoekers menen dan ook dat de dam in
de Kromme Rijn als een apart waterstaatswerk gezien moet worden en pas later
in het geheel van de Lekdijk werd opgenomen.
Bij het aanleggen van de Lekdijk werd
gebruik gemaakt van de reeds bestaande
stroomruggen en oeverwallen langs de rivier.
De openingen tussen de natuurlijke bedijking
in werd kunstmatig opgevuld met keien,
zand, slib en grind en ongelijke hoogten
werden gelijk gemaakt.
Er is in de middeleeuwen ongelofelijk
knap werk verricht, als men bedenkt hoe
weinig die middeleeuwse mens afwist van
wis- en natuurkunde, van geofysie, van klimaatveranderingen en meteorologie!
De onvoorspelbaarheid en de kracht van
het water kende men vanuit de praktijk, maar
de kennis om er mee om te gaan was nog
beperkt, evenals het materieel dat ten dienste
stond om die kracht te beteugelen! Beton
kende men nog niet, basalt en staalplaat evenmin. Met houten palen en beschoeiingen van
gevlochten wilgentenen, met keien, klei, zand en
grind moesten de dijkenbouwers hun verantwoordelijke werk klaren.
Maar die materialen konden problemen
geven. De houten palissaden konden van
binnenuit aangevreten worden door de paalworm. Als daar niet regelmatig en nauwkeurig
op werd gecontroleerd, kon het gebeuren
dat de palen, van binnen leeggegeten, door
een flinke watervloed als luciferhoutjes
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Situatie van de kerk van Vreeswijk ten oosten van de Nieuwe Vaart (ca. 1525).
braken en de waterkering onder water verdween.
Dit is ook één van de oorzaken van de
Sint-Elizabethsvloed in 1421, die een groot
deel van Holland en het Sticht onder water
zette. De houten beschoeiing van de Dordtse
haven bleek onder water volledig opgegeten
te zijn en de holle palen waren niet bestand
tegen het met kracht binnenstromende
zeewater. De houten beschoeiing van de dijk
verdween in de stroom, zand en grind spoelden weg. Het zeewater en het water van de
Merwede konden vrijelijk het land binnenstromen en zetten een heel groot gebied onder
water.
Daarnaast was er het kwelwater, dat bij
hoge waterstanden het zand en grind onder
de dijk wegspoelde, waardoor er dijkbreuk en
- verzakking optraden. Vooral de Lekdijk had
veel last van kwelwater.

Ontginningen bij Vreeswijk en Jutphaas
In de Karolingische tijd was Vreeswijk
nog een kleine nederzetting, gebouwd op de
stroomruggen van de Lek; toch beschikte het al
over een kerk die de oudste kerk langs de Lek
lijkt te zijn. Al vóór 863 waren nederzetting
en kerk geschonken aan de Utrechtse
bisschoppen, maar pas in 1217 wordt de
kerk voor het eerst genoemd in officiële stukken. Of het de eerste kerk is geweest - of één
van later datum - is niet bekend. Het wordt
voor mogelijk gehouden, dat de oudste kerk
van Vreeswijk bij het veranderen van de loop
van de Lek in de rivier is verdwenen.
Wierse Veld en Wierse Broek
Op een klein stukje grond rond de kerk
na, is men bij de ontginning van Vreeswijk in
het begin van de 12 eeuw vermoedelijk
uitgegaan van de gronden landinwaarts ach-
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ter de Lek. Het in-cultuur-brengen van die
gronden, Wierse Veld en Wierse Broek, ge
beurde in twee etappes. Het Veld werd het
eerst ontgonnen, daarna volgde het Broek.
In het noordelijk deel van het Wierse Veld
lag het gehucht De Wiers, dat Veld en Broek
zijn naam gaf. Het Wierse Veld sloot aan op
de ontginning van de gronden bij Tull (en

`t Waal). Het westen van dit ontgonnen gebied
kreeg de namen Zandveld en Dijkveld; namen
die in Nieuwegein nu nog terug te vinden zijn.
In de 13e eeuw vormde de Nieuwe Vaart
de grens tussen beide gebieden. De westelijke
grens van het Wierse Veld werd gevormd
door de Wierse wetering en de Zand

Plattegrond van de kom van het dorp Jutphaas. Onder op de foto een afbeelding van een te
Jutphaas gevonden tufstenen doodskist uit de 12e a 13e eeuw.
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wateroverlast wordt door de Utrechtse burgers
geweten aan een dam in de Rijn bij
Zwammerdam (ooit aangelegd door de graaf
van Holland zonder goedkeuring van de
keizer). Dit alleen al is reden genoeg voor de
keizer om de dam te laten verwijderen.
Als de afwatering in het Overeind geregeld
is en de gronden ten dele in cultuur gebracht,
vangt de ontginning van het Nedereind aan.
Het zuidelijk deel (Wijkersloot en Batau-zuid)
waterde, via de polders van het IJsselveld, af
op IJsselstein. Ook de heren Van Rijnestein
(Alardus gherechte Bosinchem) en Van
Rijnenburg (Henrics gherechte van den Rine)
mogen hun water afvoeren via het IJsselveld.
Bij de ontginningen van het noordelijk
deel van het Nedereind (Zuilenstein en BatauNoord) wordt het water afgevoerd door een
sloot die eigenlijk het laatste deel is van de
Ravensewetering. Een andere afwateringssloot
die al eeuwen als zodanig dienst doet, is de
Nedereindsewetering, die een paar kilometers
parallel loopt met de Nedereindse weg. Als de
bevolking aan het Nedereind is toegenomen,
wordt de wetering ook gebruikt als vaarweg
voor het lokale handelsverkeer.
In 1646 wordt door het polderbestuur
Heycop, genaamd de Lange Vliet, de Nedereindsewetering via een sluisje verbonden met
de Vaartse Rijn.

wetering. Beide waterden af in de Lek, even
ten noorden van de Hollandse IJssel.
De oostelijke afsluiting van het Wierse
Veld was de Tiend- of Broekwetering; deze
kwam uit op de Wierse wetering. De Broekwetering werd volgens archiefstukken uit
1430 en 1464 ook wel het Vreeswijkerbroek
genoemd. Het gehucht Wiers viel onder
Vreeswijk, maar wordt in 1359 in de aanstellingsbrief van de schout apart aangeduid:
"... op te Nywevaart et Wierse". Nywevaart
staat hier synoniem voor Vreeswijk.
De ontginning van het Wierse Broek, ten
noorden van het Wierse Veld, vond in een
latere periode plaats en was rond 1130 nog
niet voltooid. Ook die voltooiing had plaats in
etappes. In het oosten reikte de ontginning tot
het Hoon, een natuurlijke waterloop en in
het westen tot aan de zuidelijkste ontginning
van jutphaas. Dit deel was ten tijde van
bisschop Willem I(episcopaat: 1054 - 1076)
al in gebruik genomen, want bij de herdenking
(memorie) van zijn intrede schonk hij aan het
Utrechtse kapittel een hoeve land `in
Heemsteden apud Judefaes'.
Tussen de Disselwetering, ook wel Geersloot genoemd, die het jutphase ontginningsgebied afsloot en de Pijpwetering, die de grens
vormde van het Wierse Broek, lag een smalle,
gerende (schuin toelopende), strook land. Het
kreeg de naam naar zijn vorm: De Geer. In het
smalste deel - de Scherpe hoeve - lag de
Bongenaar dat deel uitmaakte van de goederen
van het kapittel van St.-Marie.

Dienaren van het waterschap
Hoe het waterbeheer in de middeleeuwen
georganiseerd was, is niet geheel duidelijk.
Bekend is dat alle gerechten - de voorlopers
van onze gemeenten - die op de Kromme Rijn
uitwaterden een onderhoudsplicht hadden en
ook financieel bijdroegen in de kosten van het
onderhoud van de dijk. Deze bijdrage werd
omgeslagen (verhoefslaging) over de geërfden
van de gerechten naar rato van het aantal en
de afmetingen van hun kavels land die aan de
dijk grensden.
De aanleg van de dam in de Kromme Rijn
bij Wijk bij Duurstede en het latere onderhoud
viel onder verantwoordelijkheid van

Ontginning bij Jutphaes
Een precieze datum voor de aanvang van
de ontginningen van het Overeind bij
Jutphaes is niet te geven. Zeker is dat in het
jaar 1165 de ontginningen en het-in-cultuurbrengen van gronden in volle gang is. Want in
dat jaar vraagt de Utrechtse bisschop,
Godfried van Rhenen (episcopaat 1156 1187), in een brief aan keizer Frederik I om
maatregelen te nemen tegen de vele overstromingen. Eén van de mede-ondertekenaars is
Dirk van Jutfaes. De steeds terugkerende
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zicht houdt op het waterkerend vermogen
van de dijk, waaronder ook verzakkingen,
scheuren en zwakke plekken dienen te
worden begrepen. Dijkhuis: zetel van het
waterschapsbestuur belast met dijkbeheer.
(Dijk-)schouw: inspectie van dijken, waterkeringen etc., schoonhouden van watergangen,
Schout en schepenen: bestuurders van
gerechten belast met het landsheerlijken
het waterschapsbestuur. Schouwmeester:
ambtenaar belast met de schouw.
Kameraar: functionaris die zorg droeg
voor het geldelijk en het technisch beheer
met betrekking tot het onderhoud van
waterstaatkundige werken (dijken,
sluizen, dammen etc.). Waakhuis: gebouw
in buurt van de dijk, waar het materiaal
ligt opgeslagen voor de beveiliging van de
dijk. Het biedt tevens onderdak aan de
dijkmeester en wakers bij dreigende
dijkdoorbraken.

de bisschop van Utrecht (Godobald, episcopaat
1114-1127), die te dien tijde als hoogste
gezagdrager in het Sticht gold en de meest
belanghebbende was van het waterschap. Hij
werkte samen met de betreffende gerechten.
Over de organisatie van die samenwerking is
weinig meer bekend, maar men kan deze zien
als
het
oudste
interlokale
samenwerkingsverband op het gebied van waterstaat
en waterbeheersing.
Al vroeg in de middeleeuwen kregen de
besturen van de gerechten de verantwoordelijkheid voor toezicht op en onderhoud van
de dijken, de afwateringssystemen en alles wat
met goed waterbeheer te maken had.
De meeste titels en terminologieën zijn tot
op de dag van vandaag nog in gebruik. Denkt
u maar eens aan uw jaarlijkse rekening van het
hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden of aan
de gesprekken op de televisie met heemraden,
dijkgraven en dijkwachters tijdens de
overstromingen.
Wat de titels precies inhouden, treft u
hieronder aan 2:
(boog-)heemraadschap: (belangrijk en
groot-) waterschap, waarin (hoog-)
heemraden het bestuur voeren. Heemraad:
Lid van een waterschaps-, dijk- of
polderbestuur.
Waterschap: openbaar lichaam dat de
waterstaatkundige verzorging van een
bepaald gebied ten doel heeft en daartoe
belast is met taken van waterstaatkundige aard betreffende waterkering
waterlozing en waterkwaliteit. Ingeland:
eigenaar van land of gebouw (-en) in het
gebied van een waterschap.
Hoofdingeland: Door ingelanden gekozen
vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur.
Dijkgraaf.• vroeger vertegenwoordiger
van het openbaar gezag belast met handhaving van het dijkrecht, nu voorzitter van
een waterschap met dijkbeheer.
Dijkwacht: persoon (waker) die zich in
tijd van gevaar op de dijk begeeft en toe

De organisatie van de Lekdijk
Historisch gezien kan men de bestuurlijke
organisatie van de Lekdijk verdelen in twee
perioden: die van vóór 1234 en die daarna.
Een grote overstroming in het Hollandse en
Stichtse gebied van Rijn en Lek rond 1230,
is de oorzaak van de verandering in de
organisatie van het waterbeheer.
Vóór 1230 waren de eigenaren van de
gronden grenzend aan de Lekdijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Het toezicht
op het onderhoud, zoals de jaarlijkse
schouw, werd binnen de gerechten geregeld
door de schout met zijn medewerkers. Een
hoger bestuursorgaan, dat bovenlokaal of
regionaal werkte, was er nog niet. De bisschop had in sommige gevallen al wel de
hoogste verantwoordelijkheid.
Na 1234 kwam hierin verandering. De
overstroming met al zijn rampzalige gevolgen
was de directe aanleiding voor bisschop Otto
III om met steun van zijn broer, de
Hollandse graaf Floris IV, de Lekdijk niet
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Dijkbewaking langs de Lekdijk.
alleen te herstellen maar tegelijkertijd te verzwaren. De graaf zegde zijn broer, de bisschop, zijn steun toe, mits hij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de Lekdijk op zich nam. Aldus veranderde de Lekdijkorganisatie van een lokaal bestuursorgaan in een bovenlokaal orgaan - het dijkgraafschap - , dat in 1234 zijn beslag kreeg.
Het bestuur omvatte de gehele Lekdijk van
Amerongen tot Schoonhoven en alle
IJsseldijken.
Uit - weliswaar uiterst vage - bronnen
blijken de dijkgraven, inmiddels aangesteld
door de bisschoppen, nog wèl met de lokale
schouten en heemraden de dijken te schouwen. Diezelfde bronnen geven aan, dat er al
vrij snel na 1234, twee colleges waren die de
verantwoordelijkheid droegen voor het
onderhoud van de Lekdijk. Eén voor het deel
boven de IJssel en één voor het deel beneden
de IJssel in het gebied van de Lopikerwaard.
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Het gebied van de Lekdijk Bovendams
In de 12e eeuw veroorzaakte de afvoer
van het water van de Boven-Rijn, waarschijnlijk in combinatie met de dam in de
Kromme Rijn, regelmatig overstromingen in
het Hollandse en Stichtse gebied van de
Hollandse IJssel. De rivier had nog een open
verbinding met de Lek bij Vreeswijk, maar
verlandde sterk. Het gevolg hiervan was, dat
het opstuwende water van de Lek vrij de
ondieper wordende Hollandse IJssel kon
binnenkomen. Daarnaast kon het water uit
de aanpalende ontginningsgebieden op de
IJssel niet meer weg. Overstromingen deden
zich steeds vaker voor. De landerijen in het
Hollandse en Stichtse gebied leden hierdoor
grote schade: het vee verdronk, de oogsten
mislukten en de natte gronden waren lange
tijd onbruikbaar voor het telen van gewassen.
De ellende was helemaal compleet als de
overstroming in wintertijd plaats vond. Het
natte land bevroor, het water kon niet

Stichtingsoorkonde van de parochie `t Gein, 1217 (RAU, S.-Marie, nr. 830).
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weg en nieuwe overstromingen dienden zich
aan na het smelten van het ijs.
In 1280 vond er weer een grote overstroming plaats en dat was aanleiding voor graaf
Floris V om in 1285 aan de bisschop van
Utrecht, jan van Nassau, toestemming te
vragen de IJssel af te dammen ter hoogte van
het gehucht Hoppenesse, nu `t Klaphek. Het
water van de Lek kon daardoor niet meer in de
Hollandse IJssel komen, zodat het omringende land gevrijwaard bleef van overstromingen. De Utrechtse bisschop had nog
een schuld in te lossen bij de Hollandse graaf
en gaf min of meer tegen zijn zin z'n toestemming tot afdamming.
Aanleg en onderhoud
De aanleg van deze IJsseldam of Nijendam
ging niet zonder slag of stoot gepaard en had
bovendien nare gevolgen voor het
handelsstadje Geine. Dit had enige tijd grote
bloei gekend, doordat het internationale
handelsverkeer nog over de Hollandse IJssel
voer langs Geine. De schepen met hun goederen moesten daar tol betalen en tevens
vond er op de Geindam overslag van goederen
plaats. En waar scheepvaart is, is werk! Vele
neringdoenden en ambachtslieden vestigden
zich in Geine en verdienden daar in de loop
van de jaren een goede boterham. Daaraan
kwam echter een einde, toen de dam was
aangelegd.
Door de aanleg van de Nijendam dreigde
de Hollandse IJssel te verlanden en dicht te
slibben, iets wat opnieuw problemen voor de
waterafvoer zou opleveren. Om verlanding te
voorkomen werd de Geindam doorgeslagen
(de Nieuwegeinse wijk `Doorslag' dankt
hieraan haar naam). Over de eens zo
belangrijke rivier kon nu alleen nog het lokale
scheepvaartverkeer
naar
IJsselstein,
Montfoort en Gouda doorgang vinden. Het
internationale handelsverkeer ging gebruik
maken van de nieuwe route en bracht Vreeswijk tot bloei. Het Geine verloor haar bevoorrechte positie en raakte in verval.
De afdamming bracht echter het doorgaande handelsverkeer met Utrecht en de

waterhuishouding van de stad opnieuw in de
problemen. Daarom liet graaf Floris V nog in
1285 de 'Nyervaart' graven, vanaf de Doorslag
tot aan de Wierse Rug bij Vreeswijk. Deze
kwam in 1289 gereed en werd met alle
daaraan verbonden rechten en plichten aan
bisschop jan van Nassau overgedragen. De
stad Utrecht kreeg wat ze nodig had: een
directe verbinding met de Lek en een betere
waterhuishouding.
Kwade kapittels
In eerste instantie waren de vijf kapittels
van de stad Utrecht fel tegen de aanleg van de
nieuwe dam. En wel om twee redenen. De
eerste was de angst dat de bloeiende handel
met hun stad zou teruglopen, omdat het
scheepvaartverkeer door de dam gehinderd
zou worden. De tweede was de angst dat het
tweemaal per dag verversen van het water in
de Utrechtse grachten, door het openen van de
sluis in de Lek, gestagneerd zou kunnen
worden. Voor de bevolking van Utrecht was
vers grachtwater van groot belang. Het werd
gebruikt als drinkwater, als waswater, als
water voor het huishouden en voor het
brouwen van bier.
Daarnaast vonden de kapittels dat ze, als
grootgrondbezitters, onevenredig veel moesten
bijdragen voor de aanleg van de dam. Want
om een en ander te kunnen financieren,
werden de grondeigenaren die belang hadden
bij de dam voor een flink bedrag
aangeslagen. Hiertoe werden hun goederen
door ambtenaren van de bisschop van Utrecht
geschat en dat gebeurde, volgens hen niet op
een rechtvaardige manier. De kapittels
ontkenden dan ook het bestaan van de dam,
bekrachtigden de bijhorende akten niet en
eisten zelfs schadevergoeding van de bisschop.
Die gaf echter geen gehoor.
De ingelanden die binnen de dam woonden, kregen ook een hoge aanslag van de
bisschoppelijke ambtenaren en ook zij kwamen in verzet en betaalden niet.
De boosheid van de kapittels was zelfs zó
groot, dat ze uit verzet enige tijd hun kerken
voor godsdienstoefeningen sloten. Uiteinde-
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leend. Onder dit Schap viel ook het Nedereind
van jutphaas.
Het waterschap moest de ringkaai onderhouden en er op toezien, dat deze op de
hoogte bleef van één meter boven het (toenmalig) Amsterdams Peil.
De eerste gegevens over het onderhoud
van de ringkaai of -dijk "van de Tollesteegherpoorte tot aen die randtdycke toe" staan te
lezen in een ordonnantie uit 1531. Hierin
wordt bepaald dat de regeerders van de stad
Utrecht "eene werf sullen maecken laete aan

lijk trad graaf Floris V als bemiddelaar op en de
kapittels kregen alsnog hun schadevergoeding.
Na een getouwtrek van tien jaar werd in 1295
het bestaan van de dam alsnog erkend en, na
uitbetaling
van
de
schadevergoeding,
bekrachtigd door de vijf kapittels. Daarbij deden
ze de belofte de dam te onderhouden en te
beschermen in samenwerking met de Hollandse
graven en de ingelanden.
Benedendams en Bovendams

Het leggen van de dam in de Hollandse
IJssel was het sluitstuk van de verzwaring en
verbetering van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven was de Noorder
Lekdijk nu één aaneengesloten dijk geworden
met de dam als scheiding van de hoogheemraadschappen van de Lekdijk Bovendams
en - Benedendams. Vóór de totstandkoming
van de dam nam de IJssel die positie in. Beide
heemraadschappen hadden echter geen
verantwoordelijkheid voor de schouw. Die
viel - inclusief een stukje Lekdijk Benedendams
- onder verantwoordelijkheid van de heren van
IJsselstein. Pas in 1811 viel de schouwing van
de dam toe aan het hoogheemraadschap
Lekdijk Benedendams.
Het beheer van de IJsseldijken was in handen van diverse bestuursorganen. Het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams had vanaf
1323 de schouw over het deel van de IJsseldijk
tussen de Lek en de Meerndijk. Nadat de dam
in de Hollandse IJssel in 1291 gereed gekomen
was en de verlanding van de rivier zich inzette,
verwaarloosde het Schap de schouw en het
onderhoud. Gevaar voor overstromingen was
immers niet meer te duchten!
Het Schap verloor zijn schouwrecht over
de noordelijke IJsseldijk tussen Rijpickerwaard
en de Meerndijk. Het recht werd overgedragen
aan het waterschap Heycop, genaamd De
Lange Vliet.

de Tollesteegherpoorte waer die schuyte aenlegge kunne" en dat het waterschap Heycop,

genaamd de Lange Vliet, een schoeiing te
jutphaas moet maken.
Het bevelschrift eindigt met de bepaling
dat de schout van Utrecht, samen met drie
schepenen, twee- of driemaal per jaar de
Rijndijk moet schouwen. In 1606 wordt er een
nieuwe ordonnantie opgesteld, waarin
"die voorschreve Rijndijck niet alleen tot de
Deurslagh toe, maer ook de nye dyck van
daer tot aan die Vaert (Vreeswijk) omvat." De

reden daarvoor is waarschijnlijk dat door
toename van het schuitenverkeer, aanpassing en
uitdieping van de Vaartse Rijn noodzakelijk
waren.
Gesteld werd dat de dijk een breedte
moest hebben van twee en een halve roede
(een roede is ca 3.75 m.) De schouw moest
worden uitgevoerd door een commissie, bestaande uit twee leden van Gedeputeerde
Staten, de rentmeester der Domeinen, twee
leden van het stadsbestuur van Utrecht en een
afgevaardigde van het waterschap.
Aan dit gezelschap werd nog een gecommitteerde van de Zandveldse-Oudegeinse
polder toegevoegd. Een secretaris/cameraer
van de stad Utrecht vergezelde de commissie
om aantekening te maken van het besprokene en toe te zien, dat de schouw volgens
de nauwkeurig omschreven regels werd
uitgevoerd.
In de Schouwbrief werd nog eens nadrukkelijk gesteld dat de Rijndijk vanaf de Tolsteegpoort tot aan de Doorslag hersteld en
onderhouden zou worden door de geërfden

Waterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet

Dit waterschap was in 1385 opgericht,
nadat de Utrechtse bisschop Floris van Wevelinckhoven daarvoor vergunning had ver
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nedendams, waarin onder andere gesteld
wordt dat de schouw over de zuidelijke IJsseldijk door dat heemraadschap dient te
worden uitgevoerd.

van het waterschap Heycop, naast de verplichting van oudsher van onderhoud van de
dijk vanaf de Doorslag tot aan de Randijk
toe. Om de kosten te kunnen dekken mocht
tolgeld geheven worden.
Slechte winters, hoge waterstanden en de
steeds drukker bevaren route drijven de kosten voor het onderhoud hoog op. In resoluties van 10 juni 1624 en van 25 juni 1628
wordt aan de Staten van Utrecht gevraagd
de tolgelden te mogen verhogen. Toestemming hiertoe wordt gegeven, maar - ondanks
de extra inkomsten - blijven de kosten voor
het onderhoud van de dijken zwaar drukken
op de geërfden van de polder.
In september 1642 vragen zij een gesprek
aan met de stad Utrecht om een oplossing te
vinden voor het geldverslindende onderhoud
van de dijken. Het geld is nauwelijks meer
op te brengen. Na ruim twee jaar onderhandelen neemt de stad Utrecht het onderhoud
van de Rijndijk vanaf de Tolsteegpoort tot
aan de Doorslag in beheer over. Ook de
schoeiing bij jutphaas valt daaronder. Als
tegenprestatie dienen de geërfden f 80,- per
jaar bij te dragen in de onderhoudskosten.
Uiteindelijk is het de stad Utrecht er alles
aan gelegen om de goede scheepvaartverbinding met Vreeswijk, op het knooppunt
van Vaartse Rijn, Lek en Hollandse IJssel in
stand te houden.

Wordt vervolgd.

Noten:
1. Het Hoogheemraadschap van de Lek
dijk Bovendams, dr. M. van Vliet.
2. De Stichtse Rijnlanden, geschiedenis van
de zuidelijke Utrechtse waterschappen.
Bronnen:
Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Bovendams, dissertatie dr. M. van Vliet
(1961).
De Stichtse Rijnlanden, geschiedenis van
de zuidelijke Utrechtse waterschappen,
Y.M. Donkersloot- de Vrij e.a. Uitgeverij Matrijs, 1993.
Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, een institutioneel geografische
studie.
Dr. C. Dekker, Stichtse Historische
Reeks nr. IX, (1983). Niets is Bestendig,
de geschiedenis van de
rivieroverstromingen in Nederland. G.P.
van der Ven e.a., Uitgeverij Matrijs
(1996).
Geschiedenis der Nederlanden, Winkler
Prins Encyclopedie, deel 1, 1977.
Jutphaas, verleden tijd.......... Historische
Kring Nieuwegein (1983). Archief
Historische Kring Nieuwegein Diverse
edities van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant.
Diverse edities van de Molenkruier.

Er was een apart college, dat verantwoordelijk was voor het onderhoud van het zuidelijk deel van de IJsseldijk. De datum van
oprichting van dit hoogheemraadschap is
niet bekend. Het wordt voor het eerst genoemd in de dijkbrief van de Lekdijk Be
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optocht en show van oldtimers (Historische Automobiel Vereniging Nederland);
demonstratie van historische fietsen
(Fietshistorie Soest).
Grote Kerk
historische markt met kramen van musea, historische- en genealogische verenigingen, archiefdiensten, uitgeverijen,
diverse instituten voor historisch onderzoek;
show van historische hoeden (Marian
Conrads, Houten);
show klederdrachten uit Eem- en Gooiland.

VAN D E R E D A C T I E
Nieuwe leden
- J.A. van Oort, Stormerdijkstraat 53,
Nieuwegein;
J.W C. de With, Nedereindseweg 574,
Nieuwegein;
A. Boer, Kreekmonde 3, Nieuwegein; P.
Bloemink, Kerkveld 40, Nieuwegein.

Comeniusmuseum
voorstelling met toverlantaarn;
reconstructie van een schoolklas uit
1900.

Bibliotheek
In de bibliotheek opgenomen het boekje
"Experienta Docet, ondervinding is de beste
leermeesteres, door Dr. G.J. Teljer (schenking
van J. Schut).

Burgerzaal Stadhuis
- lezingen: drs. Hans Harten over "bui
tenhuizen in het groen" en drs. Hans
Renes over "landschap en gebouw".

Overige schenkingen
Van mevrouw H.C. van Dijk ontvangen:
een aantal foto's van Huis de Wiers; een
foto van de Dorpsstraat, Vreeswijk; een
foto van de ijsgang op de Lek in 1929;
benzinebonnen;
"Gids van jutphaas en Vreeswijk 1934";
het boekje Vreeswijk aan de Lek door F.
van Zutphen.

Streekarchief
films uit de oude doos;
- oude Polygoonjournaals.
Utrechtse Poort
verzamelpunt van oldtimers (Historische
Automobiel Vereniging Nederland).
En verder: bezoek vestingsmuseum,
stadswandelingen (VVV), beklimmen van de
kerktoren (VVV), boottocht in de grachten
(VVV), straatmuzikanten.
De stadsomroeper houdt u op de hoogte.
Hij kondigt voortdurend plaats en tijd van
de evenementen aan. Let ook op de affiches
met aanvangstijden van evenementen die
overal in Naarden worden opgehangen.

De schenkers hartelijk dank!!!
"Nostalgia Naarden 99" zaterdag 19 juni 1 9 9 9
Grote historische markt in Naarden op
zaterdag 19 juni. Terug naar grootmoeders
tijd binnen de stadswallen van Naarden. Met
historische attracties van 10.30 tot 16.00
uur. Toegang gratis!

Nostalgia Naarden 99 wordt georganiseerd door de Stichting Stichtse Geschiedenis
en de Stichting Regionale Geschiedbeoefening

Plein rond de Grote Kerk
- 10.30 feestelijke opening bij de Grote Kerk;
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gen in het Historisch Museum Warsenhoek.
In 1997 en 1998 is door de leden van de
werkgroep archeologie van de Historische
Kring Nieuwegein in opdracht van de gemeente Nieuwegein onderzoek gedaan in en
bij Huis De Wiers te Nieuwegein.
In samenwerking met de werkgroep museumexposities is na de vele gedane archeologische- en bouwhistorische vondsten een
overzichtstentoonstelling samengesteld. Tevens worden op de "ride" van het museum
een dertigtal unieke foto's van het huis en
omgeving geëxposeerd. De expositie zal op
zaterdag 8 mei 1999 worden geopend door
wethouder C.J.M. de Bruin.

Noord-Holland. In samenwerking met Regionale Stichting voor Geschiedbeoefening
"Tussen Vecht en Eem.
Nieuwe expositie
Onder de titel "Huis De Wiers, de geschiedenis van een buitenplaats" is vanaf 9
mei 1999 een nieuwe expositie te bezichti

Rondleiders gevraagd
Ten behoeve van het Historisch Museum Warsenhoek worden nog een aantal
rondleiders gezocht. De taken bestaan
onder meer uit het openstellen van het
museum, incasseren van entreegelden en
het houden van toezicht. De openingstijden van het museum zijn op
woensdag-, zaterdag-, en zondagmiddag
van 13.00-17.00 uur. Bij belangstelling
graag een telefoontje naar Cees van de
Mark (030-6032121).
Het huis De Wiers te Vreeswijk, omstreeks
1911. Gezicht op het onbewoonde huis, van
achteren, vanaf de Vaartse Rijn gezien.

Otto Pijpker
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WAT BETEKENT AUTOMATISERING VOOR DE KRING?
door Cor van der Kooij
Al een aantal maanden beschikt de Historische Kring Nieuwegein over een geavanceerde
computer van het "Windows"-type met bijbehorende printer. Deze apparatuur is nog uitgebreid met de aanschaf van een kleurenscanner en een digitale camera. De aanschaf van de
computer met printer en scanner wordt gefinancierd door een gemeentelijke subsidie. De
digitale camera kon worden aangeschaft dankzij de sponsoring door de plaatselijke RABObank.
Ook voor de Historische Kring Nieuwegein
is automatisering in deze tijd een onontkoombare zaak. Sinds enkele jaren vindt
regelmatig overleg plaats met het gemeentearchief (mevr. H.W. Gietema), omdat vooral
de werkgroep Archief en Documentatie van
onze Kring veel raakvlakken heeft met de
door de gemeente beheerde archiefstukken. In
dit overleg wordt de Oudheidskamer te
Vreeswijk nauw betrokken.
Eén van de eerste projecten dat in dit gezamenlijk overleg tot stand is gebracht, betreft een betere toegankelijkheid en overzichtelijkheid van het beeldmateriaal (foto's,
dia's en negatieven), dat genoemde instellingen in hun bezit hebben. Met het door de
gemeente gesubsidieerde computerprogramma 'Asksam' wordt nu een begin gemaakt om het foto- en diabezit uniform te
coderen en te beschrijven en vervolgens in
het automatiseringsbestand op te nemen.
Op langere termijn zal er naar gestreefd
worden om via `scanning' de foto's zelf ook op
te slaan, waardoor het vele zoekwerk in het
huidige fotoarchief, zoals tot nu toe heeft
plaatsgevonden, tot het verleden behoren.
Daarbij moet wel worden bedacht, dat het
scannen van onze foto's een zeer tijdrovende
zaak zal zijn.

De uitvoerende werkzaamheden: het
vastleggen van titels en beschrijvingen is in
goede handen bij mw. Steenbergen, die reeds
de nodige ervaring met het computersysteem
heeft opgedaan door het invoeren van het
boekenbestand van ca. 600 titels.
Met de inzet van bovengenoemde vrijwilligers en de technische know-how van de
heer Hoogeveen (tevens leverancier van onze
computerapparatuur) hoopt onze computerwerkgroep een en ander tot een goed einde te
brengen.
Uiteraard raakt de automatisering ook de
werkgroep Archeologie. Deze werkgroep
heeft echter al in een veel vroeger stadium
een begin gemaakt met het inventariseren van
de uitgebreide verzameling archeologisch
materiaal op een afzonderlijke computer. Zij
heeft daarvoor een voorsprong op de andere
werkgroepen.
Wanneer de bovengenoemde werkzaamheden zijn afgerond, zijn er uiteraard nog
een aantal zaken die in aanmerking komen
voor registratie en opslag in het bestand, te
weten:
1. Een volledig overzicht van alle artike
len die in de afgelopen twintig jaar in
onze Cronyck zijn gepubliceerd.
2. Een overzicht van de publicaties die niet
tot het bibliotheekbezit behoren, maar
voor verkoop zijn bestemd (met de bij
behorende voorraadmutaties).
3. Een aantal kostbaarheden die in de kluis
van het museum liggen opgeslagen

Wat het voorbereidende werk betreft, zijn
inmiddels al de nodige inspanningen verricht
door de heren Waakop-Reyers (beschrijving
en indeling foto's, die op zuurvrij karton
worden geplakt) en Van der Straten als beheerder van het systeem.
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(waaronder kopieën van een groot aantal
charters).
4. Een aantal min of meer complete archieven
(archief Dr. Teljer, Vervoersmaatschappij
`De Twee Provinciën", de verzameling
krantenknipsels, enz.) plus de schenkingen
van een aantal waardevolle voorwerpen.
5. Een aantal voorwerpen, waaronder
prenten en oude kaarten, die in de vitrines
zijn tentoongesteld, voorzover ze geen
betrekking hebben op archeologie.
6. Een aparte registratie van al het materiaal
dat wegens ruimtegebrek niet in het
museum kan worden bewaard en in
dépót wordt opgeslagen.

7. Het uitlenen van foto's, dia's en boeken,
registratie van in bruikleen ontvangen
kostbaarheden.
8. De inventarisatie van alle andere goederen, met name huishoudelijke apparatuur en administratieve hulpmiddelen.
9. De volledige administratie van het ledenbestand (met alle mutaties vandien).
10. De roostering van suppoostdiensten en te
houden exposities.
Kortom, het is duidelijk dat onze computerwerkgroep nog jaren vooruit kan. Zij zal
er daarbij naar streven een deel van de
geregistreerde gegevens op eenvoudige wijze
toegankelijk te maken.

Leden van de computerwerkgroep. Boven van links naar rechts: F. Martens, K. WaakopReyers(
j-), R. van der Mark. Onder van links naar rechts: C. Hoogeveen, Lia Steenbergen en C. van der
Kooij.

IN MEMORIAM
Bij het ter perse gaan van deze Cronyck ontvingen wij het overlijdensbericht van Kees
Waakop Reycrs. Kees was sinds enkele jaren binnen onze vereniging een geziene en ge- :
waardeerde kracht in de werkgroep Archief en Documentatie. Wij zullen hem node mis
sen. Zijn familie wensen wij veel kracht en sterkte bij dit grote verlies.
Bestuur H.K.N.
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van zoo'n souper zet PIET den pan naast zich
neer, waarop dadelijk ratten en muizen
aanvallen, en `s mans lijf en aangezicht
marcheerden. Dan springt TROMMELPIET
op, geeft een vervaarlijke schreeuw, waarop
het ratten- en muizengebroed een oogenblik
verdwijnt om kort daarna het zelfde
spelletje weer te herhalen, en zoo PIET
den langen winternacht eenige afwisseling
geeft. En toch is de man tevreden, een
kalm, oprecht Nederlands mensch, zong
Abr. de Winter. Inderdaad is PIET oprecht,
eerlijk en ook godsdienstig. Nooit zal hij `t
bidden vergeten, zelfs in de donkere schuur
niet. Nu is zijn toestand wel eenigszins
verbeterd. Eenige inwoners van JUTFAAS
hebben PIET aan een wagentje geholpen,
waarin zijn koopwaar, thans bestaande in
emmers, borden, ketels, potten en pannen
enz., geplaatst is, nu brengt PIET `s Zaterdags
wel zat meer thuis, doch de levenswijze is
nog dezelfde.
`t Is jammer, maar de boeren beginnen
nu hoog tegen PIET op te zien, zoodat het
blijkbaar moeilijker wordt, om de kost op te
halen, en `s nachts gratis aan onderdak te
komen. Verleden week werd TROMMELPIET van de werf afgejaagd met de hooivork, `t was al vrij laat en dan verwachten
de boeren geen ongenoode gasten. Lang
heeft hij toen rondgelopen, eer hij een onderkomen had gevonden. Toch treft PIET ook
wel eens goede boeren aan, die hem zelfs in
hun huis laten eten en op de koetil in `t hooi
of in den hooiberg, gedekt met een
paardendeken, laten slapen. Dan slaapt
TROMMELPIET overheerlijk, en weet het
dan `s morgens overal te vertellen. Hoe gelukkig voelt TROMMELPIET zich dan,
vooral als de boerin nog wat van hem koopt
ook.
Hoeveel duizenden gevoelen zich ONGELUKKIG, die goed eten en drinken hebben
en's nachts op een bed slapen. Ondankbare,
denk aan TROMMELPIET en gij allen die
dit leest, stuurt PIET niet weg, heb medelijden
met hem: Maar bedenkt vóór alles dat zijn
maag goed wat kan verdragen.

VOOR U
GELEZEN IN:
de Utrechtse Courant van
6 februari 1899

TROMMELPIET
Trommelpiet is Piet met den trommel, in de
omstreken van Utrecht, vooral JUTFAAS,
Houten, Schalkwijk, Tull en `t Waal, VREESWIJK, IJsselstein, Lopik, Montfoort enz. wel
bekend.
De lezers zullen dadelijk merken dat we
hier met een negotieman te doen hebben, en
dat is ook zoo. Van geringe ouders te
JUTFAAS geboren, was Piet in zijn kinderjaren door zijn onnoozelheid, het mikpunt voor
de straatjongens. Hoewel idioot, heeft Piet nog
tamelijk lezen en schrijven geleerd, waarom
zijne ouders het geraden achtten, Piet den
boer op te sturen.
Gewapend met een groote trommel,
waarin behalve eenige pakjes lucifers nog
wat garen en band enz., trok hij van den
eenen boer naar den anderen om zijne
kleine koopwaar aan te prijzen, en bracht `s
Zaterdags `s avonds 50 à 60 cents te huis,
geen verdienste, doch ontvangsten waaronder
wel enkele centen om-niet ontvangen, doch hij
had tenminste den kost opgescharreld. En dat
zegt wat voor Trommelpiet, want menigeen
zou staaltjes kunnen vertellen van de
ontzagwekkende
vraatzucht
van
Piet.
Natuurlijk had hij ook geslapen maar hoe?
Soms op den Til, soms in den hooiberg, ook
wel in een afgelegen schuur, waar hij om 5
uur `s avonds (des winters) werd ingesloten,
tot's morgens acht uur in gezelschap van
HONDERDEN ROTTEN en MUIZEN, die
den vreemden indringer spoedig met een
bezoek vereerden, vooral als hij zijn souper
verorberde: `s avonds werd hem, met
lantaarn een pan met pap gebracht, doch hij
moest zich in `t donker behelpen, meestal
zonder lepel. Na afloop

40

INHOUDSOPGAVE

J. van Egdom
en J. Dommerholt

De kohieren van het huisgeld te jutphaas ...................................................4 2

R. van der Mark

De werkgroep archeologie en haar werkzaamheden ................................5 4

O. Pijpker

Van de redactie ............................................................................................5 8

C. van der Kooij

Bijproducten van Utrechtse pijpenmakers op jutphase akkers ...............6 1

O. Pijpker

Voor u gelezen in...........................................................................................64

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.
41

D E KOHIEREN VAN HET HUISGELD TE J U T P H A A S
door J. Van Egdom (archief)
en jonna Dommerholt (publicaties)
Verantwoording
In de archieven vond de heer Van Egdom gegevens over de huisgeldkohieren van jutphaas. Om
meer over deze vorm van belasting te weten te komen, werd onder andere het proefschrift
van dr. J.G. Avis geraadpleegd: `De direkte belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van
de IJssel tot 1528'. Met dit gebied werd het Nedersticht bedoeld, waarin jutphaas lag. Aangezien
het huisgeld in nauw verband stond met andere oude heffingen, leek het me zinvol om wat nader
in te gaan op de ontstaansgeschiedenis van de onroerendgoed belastingen, met name in de
middeleeuwen.
Belasting betalen moeten we allemaal en we doen het al sinds we een min of meer geordende
samenleving vormen. In Egypte werd al ver vóór onze jaartelling belasting geheven, getuige
een 3000 jaar oud beeldje van een Egyptische belastingambtenaar, dat gevonden is in de
graftombe van een farao.' De Romeinen kenden al vele belastingsystemen die zij ook toepasten tijdens hun verblijf in Noord-Europa.
De geschiedenis van het Nederlandse belastingstelsel vangt aan in de zeer vroege middeleeuwen, wanneer kerken, kloosters en - wat later - de adel de maatschappij beginnen te
ordenen en vorm te geven. Om de hoge kosten die de ordening met zich meebracht te
kunnen betalen, werden er belastingen en accijnzen z geheven in allerlei vormen. Het heffen
van huisgeld was zo'n vorm, die bovendien tot de oudste belastingen gerekend kan
worden.

Belastingen, een normale zaak
Iedereen die daartoe in staat was, moest
een bijdrage leveren aan de ordening van de
maatschappij, hetzij in natura hetzij in geld of
goed. Om meer gebied en dus meer macht te
verkrijgen bestreden de landheren elkaar in
(langdurige) oorlogen en dat kostte veel geld;
het bewaren van de vrede trouwens ook. Het
stichten van kerken en kloosters was een
kostbare
aangelegenheid
evenals
landontginning, het beveiligen van het land
tegen het water èn de inrichting van de steden.
Het instellen van diverse belastingen
werd een normale zaak. De voortschrijdende
ontwikkeling van landbouw en veeteelt, de
toenemende handel in (buitenlandse) producten en nieuwe technieken boden mogelijkheden genoeg. Vele belastingen en accijnzen
werden ingesteld, gehandhaafd, verdwenen op
den duur weer of kwamen in een

Papyrus aanslagbiljet veebelasting, Egypte,
eerste eeuw na Christus.
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andere vorm terug. Mensen weigerden soms op
goede gronden belasting te betalen; zelfs
belastingoproeren vonden plaats.
Kortom, belasting betalen is sinds eeuwen
een normale zaak, maar hekel daaraan hebben
ook!

schappij, met als uitgangspunt: het dienen van
de mensheid. De kerk kon in de middeleeuwen gezien worden als het wetenschappelijk universum, van waaruit kennis en
kunde ten dienste werden gesteld van het
wereldlijk gezag. En dat bestond nog steeds
uit min of meer `barbaarse' koningen, die de
oorlogen meer bestreden met het zwaard dan
met de pen. Regelmatig betwistten bisschoppen en heidense koningen elkaar de
macht en zeggenschap over een bepaald gebied. Doch langzaam maar zeker sloten velen
van hen - uit eigen belang - een verbond met
de bisschoppen. Wat nog niet altijd vrede
betekende!
Om hun wereldlijke activiteiten verder uit te
kunnen breiden èn om rust te brengen in
Noord-Europa zochten de kerken naar een
bondgenoot uit het - heidense - Germaanse
kamp. Het kerkelijk oog viel op Clovis, een
krijger uit het geslacht der Merovingers. Zijn
morele maatstaven stonden niet hoog in aanzien, zijn politieke inzicht echter wel. En het
gelukte hem de opstandige Germaanse stammen aan zich te onderwerpen. Clovis werd in
481 tot koning der Franken gekroond en in
496 te Reims gedoopt. Hij kan als stichter van
het Frankische rijk beschouwd worden.

De eerste belastingen
De eerste belastingen in Nederland waren
de verschillende tolheffingen, die ingevoerd
waren door de Romeinen rond het jaar 12. Het
woord `tol' stamt af van het latijnse woord
'teloneum' dat doortochtgeld betekent. Dit
geld moest betaald worden aan de landheer
over wiens water men voer of wiens weg of
brug men gebruikte. De landheer was verplicht
om met deze gelden zijn eigendommen goed te
onderhouden en de veiligheid daarvan te
waarborgen. Het toezicht hierop lag eerst bij
de Romeinen en later, na de stichting van het
Frankische rijk, bij de Duitse keizers. Deze
droegen de controle echter al snel over aan
hun graven en leenmannen.
Toen aan het begin van de vijfde eeuw de
Romeinen uit onze gewesten vertrokken,
kwam er een einde aan hun regeringsbestel.
Veel van wat zij hadden ingesteld verviel,
maar het tolstelsel bleef gehandhaafd en
vormde voor de eigenaren van de tollen een
goede bron van inkomsten.

Grondbezit en belastingen
Met het aantreden van Clovis als koning
van het uitgestrekte Frankische rijk veranderde er veel in middeleeuws Europa.
Grondbezit was toentertijd de bron van alle
welvaart èn macht. Hoe meer grond, hoe meer
economische macht en op den duur ook
politieke en publieke macht.
Clovis was door zijn vele veroveringen in
het bezit gekomen van uitgestrekte landerijen
en bovendien beschouwde hij ook alle
goederen, die ooit aan de Romeinse staat
hadden behoord, als zijn eigendom. Hierdoor
was hij de grootste grondbezitter van het rijk
geworden. De kerk en de nog in leven zijnde
grootgrondbezitters
mochten
hun
eigendommen behouden.
Om te voorkomen dat het grote Frankische rijk weer in kleine staten uiteen zou

Veranderingen in middeleeuws Europa
De Germaanse stammen in Noord-Europa
vielen, na het vertrek van de Romeinen, weer
in hun oude gewoonten terug. Zij voerden
vrijwel onophoudelijk strijd om macht en
om grondbezit. In de derde en vierde eeuw
hadden
zij
weliswaar
een
aantal
volkenbonden gevormd, maar dat betekende
nog niet, dat ze in staat waren om
gezamenlijk een staatkundig bestel op te zetten.
Zeker niet zolang zij elkaar nog regelmatig te
vuur en te zwaard bestreden.
Dit gebrek aan eenheid tussen de Germaanse stammen en hun gebrek aan staatkundig inzicht greep de kerk aan om vorm te
geven aan die los samenhangende maat
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vallen, schonk Clovis aan belangrijke personen stukken land. In ruil voor de grond en
de opbrengst daarvan werden de ontvangers
verplicht tot hof- en krijgsdiensten. De kosten
daarvoor mochten zij uit eigen zak betalen
(een vorm van belasting?). Op die manier
verkregen de landheren meer macht, aanzien
èn in vredestijd meer inkomen! Clovis wist
zich zo verzekerd van hun steun bij het
bewaren van de onderlinge vrede, die
overigens zeer broos bleef.

riep hij opstandige en eigenmachtige graven
en koningen (hardhandig) tot de orde of kocht
ze om met `lenen' en goederen. Ook stelde hij
een aantal verplichte belastingen in, zoals het
betalen van de tienden.
De tienden
De tienden vormden oorspronkelijk een
kerkelijke belasting die teruggaat tot oudtestamentische tijden. Bij de joden was het
verplicht een tiende deel van de oogst aan de
priesters en de tempel te schenken. In het
vroege Christendom niet meer. Pippijn de
Korte - en later zijn zoon Karel de Grote maakten er een wel weer een verplichting van.
In Nederland werden de tienden gerangschikt onder de kerkelijke belastingen, die
opgebracht dienden te worden krachtens een
decreet van de koning.
Het recht tienden te heffen heeft tot het
begin van de 20ste eeuw geduurd. Tijdens de
Franse Revolutie heeft men dit al willen
afschaffen, maar de misverstanden over de
eigendomsrechten van de oorspronkelijke
eigenaars was te groot. In 1907 werden deze
rechten in Nederland - verplicht - afkoopbaar
verklaard tegen een 30-jarige tiendrente (die
tijd is inmiddels al lang verstreken). De
tienden zijn van het belastingtoneel verdwenen.
In de middeleeuwen maakte men onderscheid tussen de grove tienden van graan en
andere gewassen èn de smalle of krijtende
tiende van alle vee dat geboren werd. Aanvankelijk werd werkelijk elke tiende schoof
graan die op de akkers stond door de tiendheer
meegenomen. Op den duur echter stelde hij zich
tevreden met een vaste hoeveelheid van de
opbrengst of een geldelijke vergoeding.
Naast de gewone leveringen uit de
opbrengsten van landbouw en veeteelt aan de
heer, vormden de afdrachten van de tienden
een zware belasting voor de boer. Bij
misoogst door droogte, overstromingen of
zware regenval kon het gebeuren, dat het
zaaigraan voor het volgende jaar aangesproken
moest worden om de tiendplicht na te

Woelige tijden
Dat bleek na Clovis' dood in 511. Het
rijk werd verdeeld onder zijn vier zonen. Zij
en hun nazaten betwistten elkaar echter elke
meter grond en ruim twee eeuwen lang
volgde de ene oorlog op de andere. De kosten
voor de strijd moesten worden opgebracht
door de landeigenaren, die daar op den duur
geen zin meer in hadden of domweg het geld
niet meer. Het Frankische rijk was de
ontreddering nabij. Het dreigde alsnog uiteen
te vallen in de oude stamstaten met
eigenmachtige koningen aan het hoofd en met
onrust en oorlogen tot gevolg. Meer dan twee
honderd jaar duurden die woelige tijden.
De koningen bleken steeds minder in staat
om het land krachtig te besturen en de
eigenlijke regering kwam steeds meer in handen te liggen van de hofmeiers (hoofden van
de koninklijke hofhouding). Zij werden de
eerste staatsdienaren: ze controleerden de
ambtenaren, onderhielden diplomatieke
diensten, stelden nieuwe wetten en bepalingen
in. Voor de vorm werden die nog door de
koningen bekrachtigd, maar meestal waren zij
nauwelijks meer op de hoogte van de lopende
staatszaken.
De
koningen
waren
schijnkoningen geworden.
Hofmeier Pippijn de Korte, uit het geslacht der Karolingers, maakte met goedkeuring van de paus een einde aan dat schijnkoningschap en liet zich in 752 uitroepen tot
koning der Franken. Hij nam het bestuur van
het Frankische rijk krachtdadig in handen.
Om de eenheid weer terug te brengen,
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Betaling van de kerkelijke tienden, J. Lice; olieverf/doek, 19e eeuw, Belasting Museum, Rotterdam.
ging van woeste gronden en op hun producten uit die `wildernissen' (hout, groot en
klein wild). Vanaf dat moment stond er op
stropen een zware straf.

komen. Met als gevolg minder opbrengsten
in het jaar daarop, tot zelfs hongersnood in
een bepaald gebied.
In latere eeuwen begon men het begrip
`tienden' steeds ruimer uit te leggen. Ook
stukken land werden als tienden weggeschonken. De gewassen die daarop groeiden
vervielen aan de heer. Ook de kerk begon
ruimhartig gronden als tienden weg te schenken aan overheden en wereldlijke personen.
Halverwege de middeleeuwen was de verwarring compleet. Kerk noch overheid wisten meer of een bepaalde tiende van oorsprong tot de kerk behoorde of tot het wereldlijk gezag. Vandaar de problemen bij het
afschaffen van de tienden aan het einde van
de 18e eeuw.
De graven legden op een gegeven moment
tienden op aan hun vazallen: novale tienden
genoemd, die vooral betrekking hadden op
het recht van ontginning en/of droogleg

Bede en morgengeld
Na de krachtige regeringsperioden van
Pippijn de Korte en zijn zoon, Karel de
Grote, nam het centrale gezag van de Duitse
keizers af. De kerk en de landeigenaren die
over veel grond beschikten, begonnen in
de 12e en 13e eeuw tot landsheerlijke
machten te komen. De opbrengsten van die
gronden gebruikten ze voor algemene
belangen, vooral ten behoeve van hun
eigen grondgebied, van de mensen die
daarop woonden en voor privédoeleinden.
`s Lands staatskas bestond toentertijd nog
niet, dus konden ze vrij beschikken over
hun inkomsten en hoefden daarover ook
geen verantwoording af te leggen aan een
hoger gezag.
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In de 14e en 15e eeuw vinden we nog
enkele verwijzingen naar de bede in bisschoppelijke rekeningen in een paar plaatsen
in het Sticht. In de 16e eeuw wordt er niets
meer van de bede vernomen. De reden zou
kunnen zijn dat het aantal gebieden, die
belastingvrijdom kenden groter was dan het
aantal belastingplichtigen.

De bede
Die steeds groter wordende zelfstandigheid
bracht ook al maar groter wordende
financiële behoeften met zich mee. Op den
duur konden hun domeinen daaraan niet
meer voldoen. Verhoging van de inkomsten uit
de domeinen was niet mogelijk en daarom
vroegen ze hun onderdanen om onderstand
(bijstand). Ze konden dit doen op grond van
hun rechterlijke macht die zij als landheren
bezaten. Betaald kon er worden in geld of
natura.
Deze onderstand werd `bede' (precaria,
petitio) genoemd en was een vrijwillige bijdrage aan de landsheer om hem financieel te
ondersteunen bij de uitbreiding van zijn
territoriale macht.
Deze ` vrijwillige bijdrage' werd al gauw
een jaarlijks terugkerende belasting, die geen
toestemming van hoger hand behoefde en
soms wel driemaal per jaar geheven werd.
In de 13e eeuw verminderde de betaling in
natura en overheerste de betaling in geld. De
verplichting tot betalen berustte bij de
pachters en niet bij de eigenaren van het
land. De grond en al hetgeen er opstond
werd belast; het platteland en de steden betaalden eveneens hun deel. De stadsbesturen
hadden tot taak de belasting hoofdelijk om te
slaan over de burgers die belastingplichtig
waren: een vorm van gemeentelijke belasting
zou je het kunnen noemen.
Sommige steden namen een bevoorrechte
positie in: de landsheer legde hun een voor
jaren geldende, vaste belastingsom op. De bede
kwam op het platteland niet altijd tot last van
de gemeente; ze kon ook geheven worden
over afzonderlijke stukken grond.
De goederen van de adel, die krijgsdiensten verrichtten voor hun heer en de kerk
waren in beginsel bedevrij. Verwierf de
krijgsman of de kerk goederen die van oorsprong niet bede-vrij waren, dan stelde de
landsheer per nieuw verworven object vast of
deze bede-vrij of bede-plichtig was. Ook kon
er vermindering van bede worden verleend of
zelfs algehele vrijstelling, die steeds grotere
vormen ging aannemen.

Het morgengeld
Omstreeks 1340 begonnen in het graafschap Holland de opkomende steden bezwaar
aan te tekenen bij het afdragen van de bede (in
latere tijden ook wel schot genoemd). De
inwoners van de opkomende steden weigerden
aan het schot mee te betalen. Ook de
buitenpoorters van de steden, die op hun land
waren blijven wonen maar wel tot de
inwoners van de stad gerekend werden,
wensten niet aan het schot bij te dragen. De
opbrengsten van de bede holden achteruit en
de landsheren kwamen in grote financiële
moeilijkheden. Maar de mens is creatief,
zeker als het om geld gaat en de landsheren
bedachten al aan het einde van de 13e eeuw
een geheel nieuwe belasting
Deze was nieuw en buitengewoon en had
niets te maken met de oude bede. Deze heffing
kon niet meer door het landsheerlijk gezag
geëist worden. Wilde een landeigenaar hem
opleggen, dan moest vooraf toestemming
gevraagd worden aan de aanzienlijkste
grondeigenaren, die meestal tot het kerkelijk
of het adellijk gezag behoorden. Ook steden
konden om een verzoek tot heffing gevraagd
worden.
"In 1334 stonden in Holland de welgeboren luden, poirteren ende gemeenten aan
graaf Willem III (de Goede) een morgengeld
toe".
In het Nedersticht vernemen we voor het
eerst van het morgengeld in 1303. Dan
vraagt bisschop Gwy van Avesnes toestemming aan de stad Utrecht om een morgengeld
te heffen. De bisschop staat dat toe: ".. `.dat
morghengelt ende andere dienst de ons dade
onse stat van Utrecht tot onsen
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orloghe te helpen, ....dat daden si ons om
vreenscappe ende om rechte onste ende niet
van enigher hande rechte".
De toestemming van de bisschop in 1303
betekende nog niet, dat de Staten van Utrecht het
morgengeld als buitengewone belasting
goedkeurden. Dat gebeurde pas in 1375. In
vele documenten uit die periode staat, dat het
morgengeld door: "alle arven geysteliken
ende weerliken, nyemant gesondert" moest
worden betaald. Men zou hieruit kunnen
opmaken dat iedereen, geestelijken, wereldlijken, edelen of onedelen het morgengeld
dienden te betalen. Maar niets is minder waar:
steden, bisschoppelijke pachters, ' uitheemsen'
die in het Sticht erfgoederen verkregen hadden,
werden vrijgesteld.
In nauw verband met het morgengeld
stond het huisgeld, dat aan het einde van de
14e eeuw geheven werd. Hiervoor gold dezelfde regel als bij het morgengeld. De gerechten die daarvan vrijgesteld waren, hoefden ook het huisgeld niet te betalen.
In het Sticht van Utrecht kende men reeds
in de 10e eeuw een huizenbelasting onder de
naam "huslotha". Deze vorm van belasting
had echter niets te maken met het huisgeld
dat vanaf 1375 in het Sticht Utrecht geheven
werd.

Uit een oorkonde uit 1245, blijkt dat de
belastingplichtige parochianen in jutphaas een
proces hadden aangespannen tegen de pastoor
over de vraag of de pachtboeren van de hoeve
van de jutphase kerk de bede moesten betalen.
De rechter besliste dat de bede niet betaald
behoefde te worden.
Jutphaas midden 17e eeuw
Aan het einde van de 14e eeuw (1375)
werd in het Nedersticht van Utrecht een
nieuwe vorm van onroerendgoedbelasting
ingevoerd: het huisgeld. Het wonderlijke is
dat deze belasting in 1375 maar eenmalig
werd uitgeschreven en daarna meer dan een
eeuw niet. Pas in 1498 is er weer sprake van
een dergelijke heffing. Vanaf dat jaar tot 1512
werd de huisgeldbelasting maar viermaal
geheven. Na die tijd bijna jaarlijks, tot het
eind van het episcopaat van bisschop
Hendrik II van Beieren in 1528.
Van de huisgeldadministratie in het Nedersticht zijn maar weinig documenten bewaard gebleven. Ter illustratie: in 1525
moest de stad Utrecht 50.000 goudgulden aan
belasting opbrengen, waarvan 21.000
goudguldens uit het huisgeld moesten komen.
Gemiddeld werd elk `goed huis' voor twee
goudgulden aangeslagen en voor de andere
huizen `advenant', zodat het moeilijk is na te
gaan welke huizen in de stad Utrecht als
`goed' aangemerkt kunnen worden. Een
mandement van 1494 maakt nog géén
onderscheid tussen de soorten huizen; daar is
sprake van het heffen van tien stuivers per
huis of heerdstede.

Belastingen in het Nedersticht
Tot de oudste gewesten van het middeleeuwse Duitse keizerrijk behoorde het Sticht
Utrecht, dat uit twee delen bestond: het Nedersticht en het Oversticht. De Stichten waren
gescheiden door het grondgebied van de graaf
van Gelre en die scheiding was ook in hun
bestuursinrichting terug te vinden. In dit artikel
komen vooral de belastingen in het Nedersticht
en met name jutphaas aan de orde.
Onze voorouderstad `t Geyn kreeg bedevrij
dom bij het verlenen van de stadsrechten in
1295. Aangenomen wordt dat het plaatsje
vóór die tijd bedeplichtig was.

De kohieren van het huisgeld
Ook jutphaas kreeg te maken met de
heffing van het huisgeld. In aanmerking
kwamen de bewoners die belastingschuldig
waren aan de gedeputeerden van de Edele
hoogmogenden Heren van Staten `s Lands
Utrecht. Van alle gegevens van deze belastingschuldigen werden lijsten gemaakt, de
zogenaamde kohieren. Hierin werden niet
alleen de namen van de bewoners en het
verschuldigde huisgeld opgetekend, maar

Bede-oproer in Jutphaas
De bede is in diverse graafschappen ingevoerd, onder andere in het Nedersticht.
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ook het beroep van sommigen en de naam
van het pand dat zij bewoonden.
De kohieren werden uitgezet en omgeslagen door schout en schepenen van het
gerecht ten overstaan van de heer van Jutphaas en de buren van het gerecht. Ook het
innen van de belastingen werd door schout en
schepenen gedaan. Een en ander op last van
de Staten van Utrecht en na 1795 van het
departementaal bestuur van `s Lands van
Utrecht.

De bewoners

Bovenstaande lijsten zijn overgenomen van
de huisgeldkohieren. Over sommige panden
of bewoners is meer te vertellen. Zie hier
onder:
A: Bij deze woning stond eertijds de tol.
E: De eigenares van brouwerij de Seven
Ster was de weduwe Van Dyck. De naam van
de brouwerij is vermoedelijk ontleend aan het
sterrenbeeld De Grote Beer.
F: Herberg De Swaen was eveneens eigendom van weduwe Van Dyck. Het vermoeden bestaat, dat er al vóór 1600 op die

plaats een herberg heeft gestaan. Het pand
moet dus veel en veel ouder zijn dan het uithangbord aangeeft :1790.
Achter huis De Swaen stond een aantal
kleine eenkamerwoningen, cameren genoemd. Deze cameren waren in 1623 aangebouwd door Willem Adriaansz. van
Hoochbooken, `borger binnen Utrecht'. Ze
werden destijds de `van Ottens camers' genoemd, naar Otto van Bueren die schepen
was van het gerecht Nedereind van jutphaas.
Rond 1630 woonde hij enige tijd in het

Door de gegevens op een kadastrale kaart uit
1648 van landmeter J. Van Diepenemff te
vergelijken met de kohieren van het huisgeld
uit diezelfde tijd, waren de bewoners die in de
kom van jutphaas woonden, te achterhalen.
Het waren vooral handwerkslieden en
neringdoenden. Aan de noordzijde van het
Sluisje woonden volgens de kohieren van het
huisgeld en de kaart uit 1648 van landmeter J.
Van Diepenemff:
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Tiendkaart van jutphaas, getekend door landmeter D. Groenoi uit 1661. Bovenaan kasteel
Vroonesteijn. Links van het midden de katholieke kerk op het Kerkveld.

Ook anno 1630 deed men al aan reclame!
K: Op deze grote oppervlakte staat tussen
de belijningen geschreven: de heer van
Jutphaas. Deze was eigenaar van de oude
molen van jutphaas en van het molenaarshuis. Ze staan al vermeld in de huisgeldkohieren van 1630, maar zijn vermoedelijk nog ouder.
In het kohier van 1630 luidt de omschrijving:
Den Muelenaer ten regarde van (met
betrekking tot) de Muelen
F. 11.11.0.
Ende van sijn huys
___ 1.9.0.
Facit
F. 13. 0.0.

rechthuis en had ambtshalve toezicht op de
huisjes. Zijn huisgeld bedroeg E 5.15.0.
Deze cameren werden bewoond door:
Peter de Schoenlapper, huisgeld: F.
1.10.0, Adriaan Aertsz., huisgeld: F 1.18.0.,
Thomas Jansz., E 1. 0.0. (Zie voor E en F
ook Cronyck de Geyn 1991,1)
I en J: Dit waren twee huizen onder één dak.
In 1630 werden beide panden bewoond door
Cornelis Hendricksz; zijn huisgeld bedroeg
F 5. 0.0. Het huis stond bekend onder de naam:
"De Bijenkorff '. Men vermoedt dan ook, dat
Cornelis Hendricksz. imker van beroep is
geweest en honing, bijenwas en kaarsen
verkocht. De naam is nog steeds bekend, want
die staat geschilderd op de gevel van
Herenstraat 21. In dit pand was eertijds de
brood- en banketbakkerij van C. Kooyman
gevestigd. Kooyman had zijn zaak "De
Bijenkorff" genoemd, nadat hij uit zijn tuin een
steen had opgegraven met die naam er op.

Anno 1713 luidt de omschrijving: De heer
van jutphaas, eigenaar van de huysinghe,
gebruyckt wordende bij de Coornmolenaar
A. van Everdingen, huisgeld: F.3.10.0
Rond 1 7 6 6 worden de molen en het
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molenaarshuis in de kohieren niet meer genoemd.
Anno 1630 stond naast het molenaarshuis
een pand met de welluidende naam: "Mijns
Heeren huys aen den Rijn"; het huisgeld
bedroeg R 2.18.0. Het huis is vermoedelijk
gesloopt; de naam komt in ieder geval niet
meer voor op de landmeterskaart van J. Van
Diepenemff uit 1648 en in de kohieren van
1651.
M: Aert Aertsz woonde aan het einde van
het bestrate deel van de Dorpsstraat, die even
voorbij zijn huis weer in een zandweg overging. Wat was namelijk het geval?
In 1649 werd de Dorpsstraat, die tegenwoordig als Herenstraat langs de Vaartse
Rijn loopt, voor het eerst bestraat. Omdat
hier veel nering en handel gedreven werd en
de bespannen paard en wagens af en aanreden,
was een klinkerweg te verkiezen boven een
hobbelige en vaak modderige zandweg.
De heer van jutphaas, Louis de Malapert,
wonende in het kasteel Plettenburg in het
Overeind, nam het initiatief hiertoe. Op eigen
kosten liet hij een klinkerweg aanleggen en
droeg het werk op aan `mr. Baltus wonende
tot IJsselstein', die metselaar van beroep was.
In het gemeente archief van IJsselstein is
hierover een contract te vinden:
" de steenstrate vanaf Jan Willemserf tot
aan de Suydt-zijde van jan Schuytemakerserf"
. Het was een stuk straatweg "van 49
roeden, in het midden 16 voet breedt met
Kieselsteen, de overige dyck met Klinkersteen
op sijn cant, van af de huysen tot aen de
schoeiingen van de Rhijn."
Dit werk werd aangenomen voor E 12,de roede in het vierkant (een Rijnlandse
roede is 3.76 m). Mr. Baltus moest goede
materialen gebruiken en de hardste klinkers
en als bewijs van garantie de straat een jaar
lang goed onderhouden. Het contract is getekend op 9 augustus 1648. Uit de kwitantie
blijkt, dat mr. Baltus voor zijn werk E
750,- ontving en dat hij de klinkerweg op 4
november 1649 opleverde.
Het bestrate deel liep vanaf het begin van

de huidige Herenstraat waar de tol stond tot
aan't Steegje, dat vroeger de Molensteeg
werd genoemd.
Op de landmeterskaart van J. Van Diepenemff wordt al melding gemaakt van de
klinkerstraat die tussen 1648 en `49 werd
aangelegd. De tekst luidt:
" Dese metinghe van de straat in jutphaas
hebben onderst., in sulke lenghte en breedte
bevonden, als hiergeteeckend staet..........Desen
ongeschickte hoek vorde brugge ende
brughuys is groot de clinkers 6 roeden-1 08
voet ende straetsteen 12 roeden-68 voet.
X': Naast de brouwerij De Sevenster lag op
de Jutphaserdijk een pand `Het Vrouwen huis'
genaamd. Vermoedelijk was dit een `spinhuis '
voor gestrafte vrouwen, in ieder geval was het
huis van het gerecht. Het is vóór 1647
gesloopt evenals de Dam met overtoom in de
wetering, om plaats te maken voor het
Sluisje, dat op 7 augustus 1649 werd
opgeleverd.
X2: Tegenover het huis De Swaen lag het
Brughuis, dat al van vóór 1630 dateert; het
behoorde toe aan de Domeinen van de stad
Utrecht. Huis De Swaen, mèt de aangebouwde cameren, staat getekend op een
tiendkaart uit 1626 van landmeter Hendrick
Verstrale. Helemaal rechts op de kaart staan de
oude panden met onder andere `De
Bijenkorff' met z'n bomen en de oude molen
van jutphaas en rechtsonder de Dam met de
overtoom. Ook staat de Rijnhuizerbrug met de
Wippe aangegeven: dat is een hijskraan om
goederen over de brug in een schip te laden. De
brug - als vaste oeververbinding tussen het
Overeind en Nedereind van Jutphaas - heeft
een geschiedenis van welgeteld 693 jaar. Telt
men daar zijn `jeugdjaren' als overzetveer bij
dan is de verbinding nog een paar eeuwen
ouder.
De eerste Rijnhuizerbrug werd in 1306
geslagen als vervanger van het overzetveer
tussen de gerechten van het Overeind en het
Nedereind van jutphaas, die gescheiden
werden door de Vaartse Rijn. In 1472 werd de
brug vernieuwd met toestemming van de
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bisschop van Utrecht en het kapittel van het
bisdom. De kosten van het onderhoud
diende echter door de inwoners van jutphaas
gedragen te worden.
Tijdens de Hoekse- en Kabeljauwse twisten
had het gebied rond Jutphaas het vaak
zwaar te verduren. Toen de strijd weer eens
oplaaide, werd de brug uit voorzorg tijdelijk
afgebroken om de vijand de doortocht te
beletten. Dit gebeurde ook in 1585 toen, de
Spaanse troepen het gemunt hadden op de
kastelen in het Overeind.
Ondanks zijn oude historie, die nauw
verbonden is met de geschiedenis van Jutphaas, werd de Rijnhuizerbrug in 1981 afgebroken en pas in het voorjaar van 1999
vervangen. Men miste hem toch!!!

te ordonneren dat de eigenaars en gebruikers der
huizen zullen zijn gehouden, de straten voor
haar huizen en erven, zolang en breed derzelve
strekt, schoon en klaar te houden, als de
drekvuiligheid daarvan, elke week op Zaterdags
nanoens, na de markt te verwijderen.
En continuerende het Se artikel van derzelfde ordonnantie, dat ook nimand op de
vorgeschreven straat buiten banken, balichiëns
(hekwerken) mocht zetten. En dat niemand op
de straat ondertussen zand mag leggen o f het
maken van mest-as-aarde o f vuilnishopen,
op poene (straffe) van een gulden ...........En dat
ook niemand zand of iets anders mag leggen,
behalve de raymakers (wagenwielmakers) en
timmerlieden ten aanzien van hare materialen of
handwerken ter oordeel van de Ambachtsheer,
Schout en gerechte, mede op boete van vijff
gulden ".

Milieu-eisen
Naast de betaling van het huisgeld hadden de
eigenaren bewoners van het huis een aantal
verplichtingen met betrekking tot de omgeving
van hun huis. Dit blijkt uit een Schouwbrief van
17 augustus 1641, waarin men strenge
milieuregels stelde:.... "ende daarbij

Dubbel huisgeld
Tijdens de Eerste Engelse oorlog (1652 1654) werden in de Verenigde Zeven Nederlandse Provinciën dubbele huisgelden geheven om
de enorme hoge krijgskosten te kunnen betalen.
Een akte van De Staten van den Lande van
Utrecht, d.d. 20 april 1653, duidt daarop:
Kort samengevat luidt de akte:
"De Staten van den Lande van Utrecht,
aanmerkende de tragische aanvallen waarmee de
Vijand (de Engelsen) steeds bezig is de
Vereenigde Provinciën te overrompelen en
gelijk alle inwoners van dien te brengen onder
zijn onverdragelijke Dominantie en Heerschappij hebben na voorgaande wettige beschrijvingen, communicatiën en rapporten om
de Canote (regel) dezer Provincie voor de jaren
1651 en 1652 voorleden eendrachtelijk te
ordonneren ................... dat bij alle inwoners
van de stad (Utrecht), steden ook ten platte
Landen van Utrecht betaalt zal worden het
dubbele huisgeld volgens de Blaffaard (oud
belastingregister) daarvan zijnde, aan de
Ontvanger op het collector van de Statenpenningen. Dat bij alle inwoners van de stad,
steden ten platte Lande dit gedaan moet worden
en wel van de eerste termijn op Victoris (10
oktober) en de tweede termijn op Pasen

"De ontvanger", olieverfschilderij, toegeschreven aan een leerling van M. C. van Reymerswaele (ca. 1493-1567).
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Noten
1. Dit beeldje is te zien in het Belasting- en
Douane Museum te Rotterdam.
2. Accijnzen zijn een vorm van belasting op
gebruiksgoederen: in die tijd b.v. op zout,
wijn, lakense stoffen.
3. Een morgen is een vlaktemaat, genoemd
naar de hoeveelheid land die op één ochtend geploegd kon worden.
Bronnen
Het archief van het Belasting- en Douane
Museum te Rotterdam, met name
" De directe belastingen in het Sticht
Utrecht aan deze zijde van den IJssel
tot 1528; Dr. J.G. Avis, Proefschrift
d.d. 28 februari 1930.
Y De belastingen en de geldmiddelen van
den aanvang der Republiek tot op he
den; mr. P.H. Engels, Uitgeverij Ke
mink en Zoon, 1862.
Gemeentearchief Nieuwegein.
Rijksarchief Utrecht.
Archief Historische Kring Nieuwegein.
Geschiedenis der Nederlanden, deel I,
Winkler Prins.
Sesam, Encyclopedie van de wereldgeschiedenis, deel 3.

Spaanse, ijzeren geldkist uit de tijd van Piet
Hein en de Zilvervloot, begin 17e eeuw. Ook de
belastingontvangers
gebruikten
dergelijke
zwaar beveiligde geldkisten.
1653, of zes weken daarna. Op poene van
straf dat onwillige dorpen, buurtschappen en
gerechten, die op voorgeschreven termijnen of
zes weken daarna, haar dubbel huisgeld aan de
Ontvanger niet betaalt zal hebben
ordonneren wij, de voorgeschreven Schouten
en de Gerechten, hun parochies mededeling te
doen en dat zij de namen van de nietbetalers
van het dubbele huisgeld zullen publiceren,
zoals men gewoon is aldaar te doen en wel op
de kerkdeur.
Deze sommatie gedaan te Utrecht, den xx
Aprilis 1653 en was onderteeckend door: W.
Van Ommeren."

Illustraties
De foto's van de schilderijen en van de
papyrusrol zijn voor dit artikel welwillend
afgestaan door het Belasting- en Douane
Museum te Rotterdam.
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DE WERKGROEP ARCHEOLOGIE EN HAAR WERKZAAMHEDEN
door R. van der Mark
Inleiding
Sinds de oprichting van de Historische Kring Nieuwegein, bestaat er een werkgroep Archeologie.
De werkgroep houdt zich bezig met alle facetten van de archeologie binnen de gemeente
Nieuwegein. Zij inventariseert archeologisch waardevolle terreinen, verricht waarnemingen,
kleinschalig onderzoek en documenteert uit onderzoek verkregen gegevens. Dit gebeurt in
overleg met de Rijksdienst voorhet Oudheidkundig Bodemonderzoek, de provincie en de
gemeente.
Tevens probeert zij door middel van publicaties, lezingen en exposities het draagvlak voor de
archeologie te vergroten. Dit gebeurt telkens in overleg en in samenwerking met andere
werkgroepen van de Historische kring. Behalve met archeologie houdt de werkgroep zich ook
bezig met bouwhistorie: hierbij wordt onderzoek verricht naar de ontwikkeling van historische
panden. Met name op het gebied van boerderijen heeft dit geresulteerd in interessante resultaten.
Het doel van deze werkzaamheden is uiteindelijk een betere bescherming van archeologische
vindplaatsen én de ontsluiting vanuit archeologisch onderzoek verkregen gegevens. Het mag
menigeen verbazen, dat een jonge gemeente als Nieuwegein een rijk bodemarchief heeft. Bij de
vele nieuwbouwactiviteiten van de laatste 27 jaar is veel over het verleden van het huidige
grondgebied van Nieuwegein aan het licht gekomen. Telkens hebben de werkgroep archeologie
en de Historische Kring een belangrijke rol gespeeld bij het vastleggen van deze gegevens.

Archeologiebeleid in Nieuwegein
De explosieve groei van Nieuwegein en
de beperkte tijd die een vrijwilligersorganisatie aan het begeleiden van deze activiteiten
kan besteden, heeft tot gevolg gehad dat veel
van het bodemarchief verloren is gegaan. Dit
is te meer betreurenswaardig aangezien een
vernietigd bodemarchief voor eeuwig verloren
is en de gegevens nooit meer te raadplegen
zijn.
Daarom streeft de werkgroep Archeologie
ook naar bescherming van archeologische
terreinen. Dit heeft de laatste jaren geleid tot
de bescherming van een aantal waardevolle
terreinen, zoals de resten van het
middeleeuwse stadje het Gein en een aantal
kasteelterreinen.
Daarnaast heeft de gemeente Nieuwegein
incidenteel haar verantwoording op het gebied van archeologie genomen, zoals bij de
opgraving van Huis De Wiers en bij het op-

stellen van het bestemmingsplan Blokhoeve/
Galecopperzoom.
Het opstellen van een beleidsnotitie ten
aanzien van archeologie (waarop wordt gewezen in de cultuurnota) komt echter nog niet
van de grond, zodat het ongezien-verdwijnen
van archeologische vindplaatsen binnen
Nieuwegein nog steeds een feit is.
Projecten van de laatste jaren
Galecop
Vanaf 1994 heeft de werkgroep zich
beziggehouden met het gebied Galecop: één
van de nieuwste wijken in Nieuwegein.
Voorafgaande aan de nieuwbouwactiviteiten
heeft zij inventarisaties in het gebied uitgevoerd en noodonderzoek verricht bij bouwactiviteiten.
In het zuidoosten van het gebied is hier
een nederzettingsterrein ontdekt uit de Late
IJzertijd en uit de Romeinse tijd. Dit neder-
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zettingsterrein sluit aan op de in 1982 onderzochte romeins-inheemse nederzetting op
de Blokhoeve. Beide vindplaatsen zijn gelegen
op de noordflank van de Blokhoevense
stroomrug. De stroomruggen waren de hoger
gelegen delen in het landschap, die vóór de
bedijking de meest geschikte woonplaats voor
de mens vormden.
Dit vrij grote nederzettingsareaal in Galecop
is maar gedeeltelijk onderzocht. Dit onderzoek
bestond in hoofdzaak uit waarnemingen in
bouwputten en wegcunneten. Vast is komen te
staan dat de oudste bewoning in Galecop
dateert uit de Se eeuw vóór Christus.
Na de 3e eeuw na Christus leek er tot de
11e eeuw een einde te komen aan de bewoning in dit gebied. In deze 11e eeuw werd dit
gebied weer bewoond; het eerst op de
stroomrug in het zuiden. Daarna werden in
het begin van de 12e eeuw de lager gelegen
komgebieden in het noorden systematisch
ontgonnen. In de 12e eeuw werd de Galecopperdijk aangelegd als ontginningsas. Haaks op
deze dijk werd strooksgewijs het gebied
verkaveld. Deze zogenaamde cope-ontginning
werd in het westen begrensd door de
Reijnesteinsesteeg en de Taatsedijk en in het
oosten door de Dwelfsloot.
De bewoning bestond uit lintbebouwing
en was geconcentreerd aan de kopsezijde van
deze kavels ten westen van de Galecopperdijk. Aanvankelijk waren dit houten
boerderijen.Ter plaatste van de vroegere
boerderij Galecopperdijk 19 (genaamd `t
Misverstand) zijn goed bewaarde resten van
een dergelijke boerderij uit de dertiende
eeuw aangetroffen. Mogelijk worden deze
unieke resten in de toekomst beschermd en/ of
nader onderzocht.
In de 14e eeuw onstond de eerste steenbouw in het gebied. Ter hoogte van Galecopperdijk 5 zijn de resten van een versterkt
huis opgegraven. Dit was een woontorenachtig gebouw, waarbij men in de 16e eeuw
een stenen boerderij bouwde. Mogelijk is dit
eerste stenen gebouw door een adellijk persoon gebouwd. In dezelfde periode ontstonden ook versterkte huizen langs de Overeind

seweg en Nedereindseweg zoals Wijnestein,
Stormerdijk, Rijnhuizen, Oud-Heemstede,
Vronestein, De Batau, Rijnestein, Rijnenburg
en Everstein.
In de 15e eeuw kwam ook de eerste steenbouw bij houten boerderijen voor; dit is gebleken bij een bouwhistorisch onderzoek bij de
boerderij Vee- & Bouwlust (thans boerderij
Bos). Hier bouwde men naast een bestaande
houten boerderij een stenenkamer; deze
dateerde uit de tweede helft van de 15e eeuw.
Deze stenenkamer is later als opkamer
opgenomen in een stenen boerderij.
Opmerkelijk bij de boerderij Vee- &
Bouwlust (vroeger waarschijnlijk Galesloot
genaamd) is de omgrachting rond de boerderij
èn de ligging in het landschap.In tegenstelling
tot andere bebouwing in het gebied lag de
boerderij niet langs de Galecopperdijk maar te
midden van de landerijen. Alleen de boerderij
de Blokhoeve (eveneens een omgrachte
boerderij) vertoont een zelfde aanleg. Beide
boerderijen lagen op de rand van de
stroomrug en op de grens van twee
ontginningseenheden, namelijk het oudere
Oost-Nedereind en de jongere Galecop. Het
omgrachten van de boerderij is waarschijnlijk
gedaan om de status te verhogen en kan
gezien worden als imitatie van de omgrachtingen van versterkte huizen en kastelen.
We zien dat gedurende de 17e eeuw de
rest van de bebouwing in het gebied in steen
wordt opgetrokken. Dit is o.a. naar voren
gekomen tijdens het bouwhistorisch onderzoek bij de inmiddels gesloopte boerderijen
Vee- & Bouwlust, `t Misverstand en de boerderij Groenewoud in de direct ten noorden
van Galecop gelegen polder Papendorp (gemeente Utrecht).
In samenwerking met de werkgroep exposities is in 1997 een expositie ingericht
over het archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek in het gebied Galecop.
Huis De Wiers

In de winter van 1997 en in februari 1998 is
er een archeologisch onderzoek verricht naar
de 17e eeuwse buitenplaats Huis De
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ook het souterrain van Huis De Wiers bouwhistorisch onderzocht worden. Het ligt in de
bedoeling dat de resultaten in de toekomst
zullen worden gepresenteerd in een publicatie.
Kleine projecten en inventarisaties
Naast het begeleiden van grootschalige
bouwprojecten als in Galecop heeft de werkgroep de laatste jaren ook kleinere projecten
gehad. Dit waren voornamelijk projecten, die
gericht waren op het inventariseren van
archeologisch waardevolle terreinen en het
herwaarderen van archeologische terreinen.
Zo is er meegewerkt aan de archeologische
waarderingskaart van Nieuwegein, die door
de R.O.B. is samengesteld. Hierbij zijn alle
gegevens zoals die bekend waren (en bij de
Historische Kring opnieuw bekeken) in kaart
gebracht.
Dit
resulteerde
in
een
archeologische waarderingskaart.
Deze kaart kan bij stedebouwkundige
ingrepen een overzicht geven van de archeologische waarde in een gebied. Daarnaast
heeft de werkgroep door middel van veldverkenningen inventarisaties uitgevoerd in het
gebied Rijnenburg. Als leidraad is daarbij
gebruik gemaakt van een rapport van de
stichting R.A.A.P. (Regionaal Archeologisch
Archivering Project). Daarnaast is er nondestructief onderzoek verricht bij de kasteelterreinen van Everstein en Wijnestein.
Helaas zijn deze gegevens door de gemeente tot nu toe nog maar sporadisch gebruikt bij het opstellen van een bestemmingsplan en monumenteninventarisaties.

Het Huis De Wiers.

Wiers in Vreeswijk. Dit is het eerste archeologische onderzoek in Nieuwegein, dat is
verricht op initiatief van de gemeente. Het
onderzoek is uitgevoerd door een projectarcheoloog die werd geassisteerd door de
werkgroep archeologie.
Het terrein van Huis De Wiers heeft sinds
1895 een industriële bestemming en maakt
deel uit van het bestemmingsplan VreeswijkNoord.
Bij het archeologisch onderzoek is de 17e
eeuwse aanleg van het complex in kaart gebracht. Daarnaast zijn er nog bouwhistorische waarnemingen verricht naar het nog
bestaande souterrain van het huis.
Het unieke van het project is, dat zowel de
archeologische als de bouwhistorische resten
beschermd en ingepast zullen worden bij de
toekomstige inrichting van het terrein. Huis
De Wiers is één van de vele buitenplaatsen
geweest die in de 17e eeuw langs de Vaartse
Rijn tussen Utrecht en Vreeswijk zijn
ontstaan. De meeste van deze buitenplaatsen
zijn thans geheel verdwenen.
Op 8 mei jl. is door wethouder De Bruin in
het museum een tentoonstelling geopend over
Huis De Wiers. Bij de verdere ontwikkeling
van het terrein en van VreeswijkNoord zal
steeds vooraf archeologisch onderzoek plaats
vinden. Mogelijk zal hierbij

Opgravingen Huis De Wiers.
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Bouwhistorie
Zoals gezegd houdt de bouwhistorie zich
bezig met onderzoeken van de ontwikkeling
van historische en monumentale gebouwen.
Aan de hand van bouwsporen die in de loop
der tijden in gebouwen zijn ontstaan, tracht zij
de ontwikkelingen en wijzigingen in gebouwen te documenteren. Zo zijn tot nu toe een
viertal boerderijen en een drietal andere
gebouwen gedocumenteerd.
Helaas was in de meeste gevallen sloop
van een gebouw de aanleiding tot onderzoek
Toch heeft dit in een aantal gevallen geleid
tot verrassende resultaten, zoals bij de reeds
eerder vermelde boerderij Vee- & Bouwlust en
recentelijk bij de restauratie van de boerderij
Zuilenstein. Bij de boerderij Vee- & Bouwlust
werd - in de op het eerste gezicht 18e eeuwse
boerderij - een 15e eeuwse stenenkamer ontdekt.
Tijdens de restauratie van de boerderij
Zuilenstein werden muurstijlen van rond 1483
gevonden; dit waren de tot nu toe oudste
bouwdelen in een bestaande boerderij in WestNederland. Jammer genoeg kon deze bij de
restauratie niet gehandhaafd blijven.
Het is te hopen, dat er in de toekomst
systematischer bouwhistorisch onderzoek zal
plaats vinden bij sloop, restauratie en
verbouwingen van monumentale gebouwen in
Nieuwegein. Net als voor de archeologie zijn
gegevens van bouwhistorisch onderzoek een
kwetsbare bron die ons inzicht geeft over het
verleden.

De Werkgroep Archeologie aan het werk in
het museum. Van links naar rechts: Dick
Steenbergen, Louis Bos, Kees Hoogeveen,
René van der Mark, Cor van der Kooij en
Elbert Wallet.
gegevens in een geautomatiseerd gegevensbestand te verwerken. Dit gebeurt in samenwerking met de werkgroep Automatisering,
waar de werkgroep Archeologie ook deel van
uitmaakt.
Vondsten worden getekend, gerestaureerd, geconserveerd, gefotografeerd en gedetermineerd. Museale en waardevolle objecten worden in aparte bestanden opgenomen om zo in de toekomst catalogi samen
te stellen over voorwerpen die geëxposeerd
kunnen
worden.
Daarnaast
worden
veldtekeningen uitgewerkt en resultaten
gepubliceerd in de Cronyck de Geyn en de
Archeologische Kroniek van de Provincie
Utrecht.
Ook
hoopt
de
werkgroep
afzonderlijk publicaties te verzorgen van
onderzoekingen door haar uitgevoerd. Tevens probeert zij door middel van de media
en lezingen het draagvlak voor archeologie in
de gemeente Nieuwegein te vergroten.

Het uitwerken en toegankelijk maken
van archeologische data
De laatste jaren houdt de werkgroep zich
voornamelijk bezig met het uitwerken van
archeologische data. Zo wordt getracht alle
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VAN DE REDACTIE
Bestuursmutaties
Op 27 mei heeft het bestuur van de Kring
de taken onderling opnieuw verdeeld. Ad van
Ingen is secretaris gebleven en Wim
Oudshoorn penningmeester. Joke Verbaan
zorgt wederom voor de ledenadministratie.
Piet Daalhuizen legt op eigen verzoek de
voorzittershamer neer. Hij is nu vice-voorzitter. Fer Martens is als voorzitter gekozen.
Hiervoor was hij vice-voorziter. Piet en Fer
hebben dus stuivertje gewisseld.
Piet licht toe: "Ik ben al twintig jaar voorzitter. Ik dacht altijd: ik doe dat nog wel een
aantal jaren, want mijn laatste werkjaren
leken aardig ontspannen te worden. Maar
mijn baas had andere aspiraties: Ik heb het
nog nooit zo druk gehad. Dit valt voor mij
niet te organiseren. En ik wil niet, dat de
Kring daar het slachtoffer van wordt"
De nieuwe voorzitter Fer Martens is voor
velen geen onbekende. Hij zorgde voor het
museumbeheer, toen ons museum zijn poorten
opende. De laatste paar jaar is hij vicevoorzitter en binnen het bestuur o.a. verantwoordelijk voor de automatisering.
"Piet en ik gaan ons veel meer bezig houden
met de toekomst van de Historische Kring
Nieuwegein. Daar hebben wij gelijke ideeën
over. In de afgelopen paar jaar hebben we er
toch al veel tijd in gestoken om de Kring beter
te laten functioneren. Aan toekomstplannen
zijn we veel te weinig toegekomen. Dat gaan we
het komende jaar veranderen."
Ook Fer beschikt niet over zeeën van tijd,
want ook hij heeft een drukke baan. "Het
wordt woekeren, maar ik ga het proberen."

Oude trouwfoto's jutphaas gezocht
In verband met een schoolproject, dat dit
najaar in samenwerking met het gemeentearchief
wordt georganiseerd, roept de werkgroep Archief
en Documentatie de leden van de Historische
Kring
Nieuwegein
op
om
trouwfoto's
beschikbaar te stellen uit de periode ; 18601920.
Het gaat hierbij om in het vroegere
Jutphaas gesloten huwelijken. De foto's zullen
na gebruik uiteraard aan de eigenaars worden
teruggegeven.
Foto's gaarne toezenden of bezorgen - op het
adres Strawinskystraat 45, 3438 XM,
Nieuwegein t.a.v. C. van der Kooij. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.

Bibliotheek
Aanwinsten bibliotheek Historische
Kring Nieuwegein over een periode van circa
vier maanden (een belangrijk deel van deze
publicaties betreft schenkingen van eigen
leden of present-exemplaren van nieuw ver
schenen uitgaven).
Jaarboeken van de Vereniging OudUtrecht over de periode 1990-1995 Van
over de grens. Gids voor lokaal historisch
onderzoek naar immigranten in Nederland
door Annemarie Cottaar, jan Lucassen en
Leo Lucassen. Uitgave Nederlands
Centrum voor Volkscultuur; 1998
Texel: Eilanders vertellen. Auteurs: Piet de
Boer, Hans van Denkeren, Mariska Vonk
en Ineke Strouken; 1995 Statistische
Berichten 1988, Nieuwegein. Uitgave
Bureau Statistiek en Onderzoek der
Gemeente Nieuwegein
Gemalen in de Lopikerwaard. Een
bouwkundige en cultuurhistorische inventarisatie van de 14 poldergemalen en
omgeving; 1986
Paleizen in Utrecht. Historische Reeks
Utrecht, deel 8; 1986
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Utrecht ommuurd. De stedelijke verdedigingswerken van Utrecht. Auteur: L.C.
van der Vlerk; 1983
The origin and development of the Royal
Antediluvian Order of Buffaloes. Auteur:
Brother M.W Payne; uitgave van voornoemd Engels genootschap; 1973 (aangekocht in verband met de publicatie artikel in de Cronyck van januari 1999)
Oud-Nieuwegein. Schetsen uit jutphaas en
Vreeswijk, met talrijke foto's (recent
gepubliceerd als eigen uitgave Historische
Kring, naar aanleiding van in de
Molenkruier verschenen wekelijkse bijdragen.)
Geschiedenis van de prentbriefkaart,
Jutfaas en Vreeswijk. Publicatie
Gemeentearchief Nieuwegein 1994
Van Langstraat tot Nieuwegein. Auteur:
H. Putten; Uitgave ter gelegenheid van de
opening van het Schoenencentrum
Nederland te Nieuwegein
Vaderlandse Geschiedenis deel I en II.
Auteur: dr. A. van Hulzen, 1970
Onze familie. Auteur: E Pouw; Stamboomonderzoek inz. families Clemens,
Van der Linden, Harlé, Huinck, Tersteeg
en Bouwhuizen. Eigen uitgave auteur,
1994
Vreeswijk bijeengesprokkeld. Vroegere
gebeurtenissen en voorvallen. Auteur: E
Pouw; eigen uitgaven van auteur, 1996
Het nageslacht van Evert Pauw van "de
Battau", deel l; Eigen uitgave van F.
Pouw, 1982
van R.K.-Meisjesschool jutphaas tot
Rijnhuyseschool 1895-1995. Eigen uitgave van F. Pouw, 1995
De families Elbertse(n) en Elberse(n).
Stamboomonderzoek betreffende voornoemde families. Auteur: E Pouw, eigen
uitgave, 1992
Familie Van Straaten. Genealogisch onderzoek in Duitsland en Vianen; deel L
Jan van Straaten en een talrijk nageslacht.
Auteur: E Pouw, eigen uitgave, 1989
Nederlandse en Duitse voorouders. Publicatie van H. Roberts en E Pouw, 1989
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Kleipijpen; 3 eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Auteurs: W. Krommenhoek en A. Vrij (belangrijk naslagwerk
voor pijpelogisch onderzoek van oude
pijpenmerken)
De Oude Sluis in Vreeswijk; een waterstaatkundig monument. Auteur: H.
Dam, 1998
Het monumentale dak. Publicatie uit de
Heemschutserie, 1946 betreffende de
restauratie van de St. Nicolaas- of
Groote Kerk te Edam. Auteurs: Johan
Beisterveld en A.A. kok
Steden in Scherven, delen I en IL
Vondsten uit beerputten in Deventer,
Dordrecht, Nijmegen en Tiel over de
periode 1250-1900. Auteur: Michiel
Bartels; verschenen als uitgave van de
Stichting Promotie Archeologie en het
ROB, april 1999 (belangrijk naslagwerk voor het thuisbrengen van bodemvondsten).
De Nederlandse Tegel. Decors en benamingen, periode 1570-1930. Auteur:
Jan Pluis; uitgave Nederlands Tegelmuseum/Vrienden van het Nederlands
Tegelmuseum, in samenwerking met
Primavera Pers, Leiden 1998
De "Gouwenaars" van Alphen aan den
Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten. Auteur: J.
van der Meulen, uitgegeven door
Repro-Holland bv, Alphen a/d Rijn,
1986
Pijpen en Tabak. Auteur: G.A.
Bongers, conservator van het Niemeyer
Nederlands Tabacologisch Museum;
Uitg. C.A.J. van Dishoeck te Bussum,
1964
Das Pfeifen Tabak Brevier. Tabakinformationen und Tips fur den Pfeifenraucher. Auteur: Heinz H. Holtzappels
und Karl Heinz Blank; 3e druk, 1983
Pijpelogie. Auteur; EH.W. Friederich;
uitgave Archeologische werkgroep Nederland, 1975
Het goede Leven, Pijpen en pijptabak.
Auteur: Ron van `t Hoff; uitgave. Het
Spectrum, 1980

Overige schenkingen
Ontvangen van de heer C. Pouw: Historie
rond de Unie van Utrecht, Knipselkrant
1979;
Diverse krantenartikelen uit 1936. Stickers
Unie van Utrecht 1979; Redevoeringen
gehouden in 1979 bij de herdenking van
de Unie van Utrecht.
Historisch onderzoek
Na een aantal jaren op een (zeer) laag
pitje te hebben gestaan, wordt de werkgroep Historisch Onderzoek met ingang
van heden weer nieuw leven ingeblazen.
Ralph Schoen is bereid gevonden als
coordinator van de werkgroep op te treden. Inmiddels zijn door hem de doelstellingen, uitgangspunten en een algemeen
kader voor het historisch onderzoek op
papier gezet, zodat snel een (her-)start
kan worden gemaakt.
Voelt u voor historisch onderzoek
van jutphaas en Vreeswijk en wilt u meer
weten over de gang van zaken hierbij, bel
of schrijf dan naar Ralph Schoen,
Hazenweide 11, 3437 TW Nieuwegein
(tel. 030-6043904).
Nieuwe leden
A. Jonkers, Kerkstraat 13, Nieuwegein H.
Hoogerdijk, Prof. dr. Ornsteinlaan 1,
Nieuwegein.
"Kerken Kijken Utrecht"
"Kerken Kijken Utrecht" vindt dit jaar
plaats van 29 juni t/m 11 september (Open
Momumentendag). De deelnemende kerken
zijn: St.-Augustinuskerk, St.-Gertrudiskathedraal en -kapel, Jacobikerk, Janskerk, Lutherse
kerk, Pieterskerk en St.-Willibrorduskerk.
Deze zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag

van 11.00 uur tot 16.30 uur en op zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur. De Janskerk zal elke
dag vanaf 12.00 uur geopend zijn.
Op zaterdag zijn ook de voormalige synagoge/Broodhuis, Doopsgezinde kerk,
Geertekerk, Nicolaikerk en Catharinekerk te
bezichtigen. De Nicolaikerk zal daarnaast
enkele zondagen geopend zijn voor publiek.
Het Broodhuis opent zijn deuren in de maanden
juli en augustus ook op de donderdag (13.0016.30 uur).
Otto Pijpker
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BIJPRODUCTEN VAN UTRECHTSE PIJPENMAKERS OP JUTPHASE
A KKERS
door Cor van der Kooij

Het is zeker 20 jaar geleden, dat ik bij het afzoeken van enkele braakliggende akkers in de
omgeving van Huis De Geer naast het gebruikelijke pijpenmateriaal (pijpenkoppen en gebroken stelen uit de 17e en 18e eeuw) nog wat andere voorwerpjes tegenkwam, die van
hetzelfde materiaal (pijpaarde) waren gemaakt. Het betrof enkele lichtgrijze, ongeglazuurde
kleiknikkertjes, een pijpaarden beeldje (waarschijnlijk eind 18e eeuw) en een paar
haltervormige staafjes van gebakken klei (zie afbeelding op de volgende bladzijde).
Wat de kleistaafjes betreft, vroeg ik mij af
waar ze voor gediend konden hebben. Pas
enkele jaren geleden, toen ik ze aan de pijpenloog Piet Smiesing (medewerker van het
Utrechts Universiteitsmuseum) liet zien,
werden ze door hem herkend als pijpaarden
haarkrullers; waarschijnlijk van Engelse herkomst, maar vermoedelijk toch in Nederland
vervaardigd. Smiesing verwees mij naar zijn
publicatie "Onder de rook van Utrecht"
(Stichtse Historische Reeks, nr. 14), waarin
het vondstmateriaal van een aantal Utrechtse
pijpenmakers wordt beschreven.
Deze pijpenmakers (Versluijs, Groeneveld, Vlack, Van Sorgen en enkele anderen)
oefenden hun ambacht uit in het voormalige
"buitengerecht" Lauwerecht (tegenwoordig
een stadswijk binnen de gemeente Utrecht).
De auteur van voornoemd boek sluit niet
uit, dat één van de "Lauwerechtse" pijpenmakers deze haarkrullers in eigen bedrijf
heeft vervaardigd. Het was namelijk niet ongebruikelijk, dat pijpenmakers als nevenverdienste zich bezig hielden met de
productie van andersoortige gebruiksvoorwerpen.
Aangezien in vroeger eeuwen de inhoud
van de beerputten uit Utrecht tot enkele kilometers in de omtrek van de stad als bemesting op de akkers werd uitgestort, is het
vrij zeker, dat het restmateriaal van de
Utrechtse pijpenmakers op die manier in
Jutphaas terecht kwam.

Omdat in de publicatie van Piet Smiesing
verwezen werd naar een onderzoek door
de conservator van het Koffie- en
Theekabinet van Douwe Egberts in Utrecht,
de heer Witteveen, kon ik via de vicevoorzitter van onze Historische Kring
(zelf werkzaam bij D.E.) een kort artikel van
voornoemde conservator over dit onderwerp
in handen krijgen.
In dit artikel werd het raadsel van de in de
tachtiger jaren gevonden kleistaafjes geheel
opgelost. De voornoemde heer Witteveen, die
enkele van de door Smiesing in de
binnenstad van Utrecht gevonden kleistaafjes
onder ogen kreeg, beloofde hiernaar onderzoek te doen en het was volkomen toevallig
(zoals hij in zijn artikel schreef) dat hij bij
een bezoek aan een museum in Londen precies
dezelfde kleistaafjes in een vitrine zag liggen.
Ter plaatse werd hij op zijn beurt verwezen
naar een Engelse publicatie, waarin de
knotsvormige staafjes werden omschreven als
zogenaamde "wig curlers", een bijproduct
van pijpenmakers, die deze staafjes vervaardigden voor pruikenmakers. Een meer gedetailleerde
beschrijving
van
deze
voorwerpjes en de toepassing ervan is terug
te vinden in de encyclopedie van Diderot et
D'Alembert (reeds in 1751 gepubliceerd en
zonder meer te beschouwen als de eerste
encyclopedie van het Europees continent).
De "wig curlers" zijn te vergelijken met
onze vertrouwde krulpennen. Met dit verschil echter dat de pijpaarden krullers, zoals
in jutphaas gevonden, uitsluitend voor
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met water. Vervolgens werd de pruik "in
wording" uit het water gehaald en tussen
vellen bruin papier gedroogd. Daarna ging de
pasteibakker aan het werk. Hij moest om
deze substantie heen een pastei modelleren en
dit "gebak" bleef net zo lang in de oven tot
de korst bijna gaar was.
Diderot specificeert in zijn encyclopedie
de verschillende maten die de pruikenmakers
voor hun "kunstwerk" gebruikten. Zoals
Smiesing in zijn boek "Onder de rook van
Utrecht" aangeeft, was de kleinste "wig
curler" niet dikker dan het rookkanaal in een
pijpesteel. De volgende had de dikte van

de vervaardiging van pruiken werden gebruikt. In de encyclopedie van Diderot wordt
uiteengezet, dat de meeste 17e-eeuwse pijpaarden haarkrullers in diverse maten werden
geproduceerd. Omdat de "stenen"
haarkrullers in de oven tegelijk met de
tabakspijpjes werden gebakken, werden ze
vaak te heet, waardoor de haarlokken gingen schroeien.
Op den duur werden ze -volgens de verhandeling in de encyclopedie- daarom vervangen door krullers van palmhout (buxus).
De krullers werden met het eromheen gewonden haar drie uur gekookt in een pot
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ten, zoals Smiesing mij verzekerde, met de
hand zijn "gerold" en daarna gebakken.
Deze veel primitievere haarkrullers werden
volgens "Le Cheminant" (een andere publicatie hieromtrent) tussen 1660 en 1670 vervaardigd.

de schacht van een ganzeveer; de derde maat
was iets dunner dan een pink, terwijl de
daaropvolgende precies een middelvinger,
enz. De pruikenmaker werkte dus met maar
liefst negen verschillende maten van haarkrullers om een zo fraai mogelijk resultaat te
krijgen. Volgens Diderot werden pijpenaarden krullers in de periode dat zijn encyclopedie tot stand kwam (1746-1772) al niet
meer gebruikt. Hij heeft daarmee vermoedelijk willen aangeven, dat ze tot het eind
van de 17e eeuw in gebruik zijn geweest.

Volgens het korte artikel van de heer Witteveen, gepubliceerd in D.E. Melange 1980
nr. 4, zijn de in Nederland gevonden pijpaarden krullers beslist zeldzaam.
Het op de foto afgebeelde vrouwenfiguurtje (eind 18e eeuw) is eveneens een
bijproduct van pijpenmakers en is van hetzelfde soort pijpaarde vervaardigd als tabakspijpjes uit die tijd.
In de periode na de Reformatie (2e helft
16e eeuw) is het maken van religieuze beeldjes
gedurende lange tijd verboden geweest. De
Lutherse, resp. Calvinistische geloofsovertuiging, die toen een overheersende invloed had in West-Europa, liet dit niet toe.
De vrouwenfiguur, zoals op de foto weergegeven, is dan ook geen religieuze voorstelling.

In Engeland is op basis van de uiterlijke
vorm van de "wig curlers" een dateringsmethode ontworpen. Smiesing, die de Engelse haarkrullers vergeleken heeft met de in
de Utrechtse regio gevonden exemplaren (daar
horen de Jutphase exemplaren dus ook bij),
komt in zijn boek tot de conclusie, dat de in
onze omgeving gevonden staafjes tegen het
einde van de 17e eeuw moeten zijn gemaakt.
Deze constatering stemt overeen met het
gegeven, dat in ons land de pruiken tegen
het einde van de 17e eeuw in de mode kwamen. Kennelijk was het toen lonend voor de
Utrechtse pijpenmakers om voor de vervaardiging van de "stenen" krullers mallen te
laten maken.
De door mij gevonden exemplaren in
Jutphaas hebben echter geen naad en moe

Kleiknikkers (ongeglazuurd) tenslotte,
waren eveneens het bijproduct van pijpenmakers. Ze werden vervaardigd uit het afval,
dat niet meer geschikt was om er pijpen van
te bakken.
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VOOR U
GELEZEN IN:

1898-16 november:
JUTFAAS.-- Juist terwijl een tramrijtuig en
vigelant de brug passeerde, wilde een
wielrijder de brug over gaan. Daardoor
kwam hij met de brugleuning in aanraking,
waardoor hij zijn knie ernstig kneusde.

de Utrechtse Courant
van ...

1898-17 november:
JUTFAAS.-- De Heer L. VAN DAALEN
herdenkt 22 dezer den dag, waarop hij 25
jaren bij JHR. DE GEER VAN OUDEGEIN als
oppasser-jachtopziener in dienst trad.

1898-22 oktober:
JUTFAAS.-- In de laatst alhier gehouden
vergadering van Commissarissen der
TRAM- en BARGEDIENSTVEREENIGING werd besloten het volgend voorjaar
over te gaan tot vernieuwing van het gedeelte
tramweg - BRUG MERWEDEKANAAL DEN DOORSLAG.

1898-18 november:
JUTFAAS.-- Heden morgen ca. 4 uur had
een werkman aan de fabriek van den heer C.
alhier, een ongeluk met zijn hand tusschen de
machine te geraken. Hij werd in het Ziekenhuis te Utrecht verbonden. Er bestaat
hoop zijn hand te behouden.

1898-29 oktober:
JUTFAAS.-- Gisteren avond kwart voor 7
uur, brak in de gemeente brand uit bij de
heer van `t Riet. Een bakhuis en een schuur
zijn volledig verbrand. De schade is echter
door assurantie gedekt. Tegen 12 uur was
het vuur gebluscht, zoodat de spuiten konden
inrukken. Verschillende autoriteiten waren
op het terrein.

1898-19 november:
JUTFAAS.-- Omtrent het ongeval van
gister morgen wordt ons nog het volgende
gemeld: De werkman L. slechts vier dagen
werkzaam op de OLIE en LIJNKOEKENFABRIEK van den heer C. alhier, had, terwijl hij het zaad tusschen de perssteenen
wilde duwen, het ongeluk met zijn rechterarm
daartusschen te geraken. Hij werd per tram
naar het Ziekenhuis te Utrecht vervoerd
doch kon door zwakte, veroorzaakt door veel
bloedverlies, niet onder behandeling worden
genomen. L. zal evenwel zijn hand moeten
missen. De man is kostwinner van zijn vrouw
en acht hulpbehoevende kinderen.

1898-5 november:
JUTFAAS.-- Bij de HERV. GEM. alhier is
beroepen ds. H.L. Poort te Middelburg.
-- Onlangs werd door ons gemeld dat
door de directie der TRAM- en BARGEDIENSTEN VEREEN. de geheele tramweg zal
worden vernieuwd. Thans kunnen wij u
mededeelen, dat bij de maatschappij plannen
bestaan tot het aanschaffen van twee nieuwe
rijtuigen.

1898-24 november:
JUTFAAS.-- Thans kunnen wij mededelen
dat de rechterarm van den persoon L. welke
in de LIJNKOEKENFABRIEK van den heer
C. het ongeluk overkwam, tot de elleboog
werd afgezet. De toestand is bevredigend.

1898-10 november:
JUTFAAS.-- Heden morgen geraakte het
passagiersbootje, `t welk om half acht naar
Utrecht vertrekken moest, defect, zoodat de
passagiers zich met de tram naar Utrecht
moesten begeven.
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DE RIDDERHOFSTAD OUDEGEIN
door J.WC. van Schaik

Het van oorsprong middeleeuwse kasteelcomplex Oudegein ligt in de Utrechtse gemeente
Nieuwegein. Het bestaat uit het eigenlijke kasteel dat is omgracht en uit een eveneens
omgrachte voorburcht met bijgebouwen Een hek met pijlers en wapens geeft toegang tot de
voorburcht. Het geheel ligt in een landschappelijk park. Het huis is gesitueerd tussen de
Doorslag, de Vaartserijn en de Fokkesteeg.

De tol
De stad Utrecht bezat door de Rijn tot de
11 de eeuw een scheepvaartverbinding met de
Lek. Toen omstreeks 1148 de (Kromme) Rijn
bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd, besloot de stad Utrecht een `nieuwe' Rijn te graven naar de bovenloop van de Hollandsche
IJssel, die toen nog in verbinding stond met
de Lek. Dit kanaal is de tegenwoordige
Vaartserijn en het verlengde daarvan noemt
men de Doorslag. Ter hoogte van de Randdijk en de Fokkesteeg of Oudegeinsesteeg
bleef een dam liggen die diende om het water
van de IJssel te keren. Bij die dam werden
goederen overgeladen en werd tol geheven.
Deze tol wordt voor het eerst genoemd in
1200 toen de roomse Koning Philips van
Zwaben aan de Utrechtse bisschop Diederik
van der Ahr toestemming gaf om de tol `die
hij vanouds hief op de plaats genaamd Gein'
over te brengen naar een geschiktere plaats.
Waarschijnlijk werd toen de tol wat naar het
zuiden verplaatst, dichter bij de IJssel.
In verband met voortdurende wateroverlast werd in 1285 de IJssel bij Hoppenesse
afgedamd van de Lek. Hierdoor werd een
directe scheepvaartverbinding tussen Utrecht
met de Lek onmogelijk. Daarom liet de stad
ten noordoosten van de tol een aftakking
naar Vreeswijk graven. Ook dit deel kreeg
de naam `Vaartserijn'.
Gedeelte van een kaart van Utrecht omstreeks 1676 waarop het gebied rond Oudegein staat weergegeven, vervaardigd door
B. de Roy.
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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. Stichting Oudegein.

Voor de bescherming van de eerste tol
was even ten oosten van de Doorslag al vóór
1200 een toren gebouwd, de toltoren of
wapentoren, de voorganger van het tegenwoordige kasteel Oudegein.
Het stadje `t Gein
Wat verder zuidwaarts aan de Doorslag,
bij de na 1200 verplaatste tol, groeide een
nederzetting: `t Gein. Mogelijk daar sloegen
de Utrechters met bisschop Diederik van der
Ahr in 1202 een aanval af van graaf Dirk VII
van Holland. Het dorp `t Gein was in 1217 al
zo belangrijk geworden dat bisschop Otto van
der Lippe van Utrecht vergunning gaf tot het
stichten van een parochiekerk. Al was door
afdamming van de IJssel in 1285 een einde
aan de groei gekomen, toch verleende
bisschop jan van Sierck van Utrecht in 1294
aan `t Gein stadsrechten. Het stadje werd in
1333 door Hollanders verwoest, waarbij
alleen de kerk gespaard
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bleef. Het stadje werd niet meer opgebouwd.
In 1423 vestigde Beatrix jacobsdochter uit
Dordrecht zich met drie nonnen in `t Gein en
vormde daar een kloostergemeenschap. De
vrouwen waren door de St.-Elisabethsvloed
van november 1421 uit Almkerk verdreven.
Door het stichten van het klooster Nazareth
bij de voormalige parochiekerk van `t Gein
werd die kloosterkerk. Aan de bloei van het
klooster kwam in 1572 definitief een einde,
toen de nonnen moesten vluchten door de
troebelen die gepaard gingen met de
Reformatie. Zij vestigden zich in het
Arkelklooster aan de Utrechtse Nieuwegracht.
Thans is van het stadje en het klooster niets
meer over dan het gehucht Gemoord.
Het kasteel in de middeleeuwen
In 1224 werd de toltoren door de Hollanders ingenomen en in brand gestoken.
Verdere gegevens over de geschiedenis in

De middeleeuwse donjon van Oudegein omstreeks 1630 door Hendrik Verstralen. (Het oosten is
boven). Archief Heereman van Zuydtwijck, Algemeen Rijksarchief `s-Gravenhage.
deze tijd ontbreken. Zeker is echter dat men de
toren in steen weer opbouwde.
In 1329 zag bisschop jan van Diest zich
door de slechte financiële positie van het bisdom gedwongen onder andere dit goed aan
graaf Willem III van Holland te verpanden. De
graaf gaf nog in hetzelfde jaar aan een zekere
Hendrik Snoyenzoon van Oudengheine het
`steenhuis' en een hoeveland te Oudegein in
leen. `Oudegein' was voortaan de naam van het
huis, ter onderscheiding van het zuidelijker gelegen, nieuwere stadje `t Gein.
Het feit dat de eigenaar van Oudegein
leenman van Holland was geworden, leidde
tot fel verzet van de Utrechtse gilden, die zich
in hun handel bedreigd zagen. In 1332 namen
zij Oudegein in, verwoestten het huis en
namen Hendrik Snoyenzoon, zijn neef

Snoyken en veertien anderen gevangen. Zij
sloten hen op in het kasteel Duurstede.
Omdat de rechten van de graaf van Holland met voeten getreden waren, ontstond er
een niet eenvoudig op te lossen geschil met
de Utrechtse bisschop. Graaf Reinoud van
Gelre werd als scheidsman door beide partijen
aanvaard en deed in 1334 uitspraak in het
conflict.
Hij bepaalde dat hij zelf tussen 1 mei en
25 december 1334 het huis te Oudegein zou
laten herbouwen en het uiterlijk een maand
zou behouden, totdat hij zou hebben uitgemaakt of het een Hollands of een Stichts leen
was. Als Oudegein een Stichts leen zou blijken
te zijn, mocht de bisschop ermee doen wat
hij wilde, evenals met het goed van Hendrik
Snoyenzoon.
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De bisschop zegde in 1335 toe dat, wanneer de graaf van Gelre hem het huis te
Oudegein zou toewijzen, hij dit in leen zou
geven aan een burger van de stad Utrecht,
door hem en de stad samen aan te wijzen.
Op die manier dacht hij de opstandige gilden
tegemoet te komen.
Oudegein blijkt uiteindelijk toch een
Stichts leen te zijn. Leden van het geslacht
Snoy blijven eigenaar. Niet duidelijk is, wanneer de uitspraak van de graaf van Gelre
daaromtrent heeft plaats gevonden. In 1340
was het in ieder geval nog niet uitgemaakt. In
dat jaar bepaalde Johan van Henegouwen,
heer van Beaumont, dat de kosten, door de
Utrechters gemaakt voor het huis te Oudegein
zouden worden vastgesteld door twee door
de scheidsman, de graaf van Gelre, aan te
wijzen personen en zouden worden betaald
als de bisschop en de graaf hierover tot
overeenstemming zouden zijn gekomen.

Het huis werd sterker dan ooit weer opgebouwd om de dreiging van de heren van
Kuilenburg, Vianen en IJsselstein het hoofd te
kunnen bieden. Oudegein lag in het grensgebied van Holland en het Sticht waar veel
strijd geleverd werd. Dat oorlogsgevaar niet
denkbeeldig was blijkt uit het feit dat in 1355
Gijsbrecht van IJsselstein, heer van den
Bossche het beleg sloeg voor het huis Oudegein. De eigenaar, Berend Snoy, vroeg al na
een half uur of hij zijn toren lang genoeg
verdedigd had om die eervol over te geven.
Na het uiteraard bevestigende antwoord gaf
Snoy zich over en de toren werd verwoest en,
de geschiedenis herhaalt zich, opnieuw
herbouwd. Bij het uitbaggeren van de slotgracht in 1633 werden het voorstuk van een
harnas, met een lans doorregen, ijzeren
handschoenen en stenen kogels gevonden, die
waarschijnlijk waren gebruikt bij deze
belegering.
Tot 1400 bleef het geslacht Snoy van den

Hendrik van Renesse, heer van Baarland (geheel rechts) en zijn afstammelingen. Van links naar
rechts: Jan van den Boetzelaer, heer van Oudegein, gehuwd met Anna van Rossem; Dirk van
den Boetzelaer, heer van Oudegein, gehuwd met 1. Geertruid van Goor en 2. Aleid van Harff;
Godert van Harff, gehuwd met Anna van Renesse, vrouwe van Oudegein; Jan VII van Renesse,
heer van Oudegein, gehuwd met Cornelia van Bouchoven; Jan VI van Renesse, heer van
Oudegein; Olieverf op paneel, 71 x 133 cm. Foto Iconografisch Bureau, `s-Gravenhage.
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Oudegeyne eigenaar van de toren. Herboren
(Snoy?) van den Oudegeyne verkocht het goed
in 1400 aan Gerrit Bouman.
De vijftiende eeuw
Gerrit Bouman was gehuwd met de dochter
van Helmich Wouterssoon. Na zijn overlijden
werd in 1420 hun zoon Lodewijk Bouman
met Oudegein beleend. In 1457 werd deze
opgevolgd door zijn broer Johan Bouman .
Kennelijk had Johan geen nageslacht want in
1484 werd zijn achterneef Johan de Coninck,
na het overlijden van zijn 'olde oom', met
Oudegein beleend. Dankbaar was hij daar
niet voor, want De Coninck verkocht
Oudegein nog dezelfde dag aan Johan van
Renesse van Rhijnauwen, kanunnik ten Dom
te Utrecht.
Van de middeleeuwse toren van Oudegein
bestaat een schematische afbeelding van kort
voor de afbraak in de 17de eeuw. Het was
een gebouw met een plattegrond van
omstreeks acht bij acht meter. Het bestond uit
een onderhuis, waarboven vermoedelijk

twee verdiepingen waren, bekroond door
kantelen. De muurdikte van het onderhuis,
dat nog bestaat, bedraagt ongeveer 1,75
meter. Het baksteenformaat van dat deel is 28
x 7,5 x 13 cm, een gangbaar formaat in deze
regio voor 14de eeuwse gebouwen.
De zestiende eeuw
Na het overlijden van Johan van Renesse
van Rhijnauwen in 1505 werd zijn gelijknamige broer, ridder Johan van Renesse van
Rhijnauwen, met Oudegein beleend. Uit zijn
huwelijk met Cornelia van Bouchoven werd
een dochter Anna van Renesse geboren.
Door haar huwelijk met Goderd van Harff,
heer van Harff en Rifferscheid bracht zij als
erfdochter Oudegein in diens familie. Hun
dochter Aleid van Harff werd in 1514
vrouwe van Oudegein. Zij huwde Dirk van
den Boetzelaer, weduwnaar van Ceertruid van
Goor.
In 1536 werd Oudegein als ridderhofstad
erkend. Een ridderhofstad moest aan verschillende voorwaarden voldoen. Er diende

Het kasteel Oudegein in het midden van de 17e eeuw. (Het zuiden is bovenaan). Detail van een
kaart getekend door D. van Groenou. Stichting Oudegein.
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een gracht met ophaalbrug te zijn rond het
kasteel en de eigenaar moest een edelman zijn.
Men had als eigenaar van een ridderhofstad
vrijstelling van betaling van bepaalde
belastingen als huisgeld, vrijstelling van
inkwartiering van troepen en recht op
deelname aan het bestuur van het Sticht.
De geschiedenis van Oudegein in de
tweede helft van de 16de eeuw wordt gekenmerkt door een aantal snel opeenvolgende
bezitswijzigingen. Aleid van den BoetzelaerVan Harff overleed in 1560, waarna haar
zoon Johan van den Boetzelaer met Oudegein
beleend werd. In het jaar van zijn belening
verkocht hij Oudegein aan Jacob van Zuylen
van Nyevelt, minderjarige zoon van Aert van
Zuylen van Nyevelt en van Cornelia van den
Boetzelaer. In 1594 werd Theodora van den
Boetzelaer, weduwe van Willem Haeck van
Ketteler van der Assen, eigenaresse van
Oudegein. Zij droeg het goed meteen over aan
Cornelia Hendriksdochter van der Borch,
weduwe van de klokkengieter Thomas Both.
Zij is overleden in 1598. Haar kleinzoon
Gerrit van Leeuwen werd in dat jaar heer van
Oudegein.
Oudegein bestond nu uit een omgrachte
toren, het huis en een eveneens omgrachte,
hooggelegen voorburcht aan de oostzijde,

Oudegein in 1646/1647 uit het zuidoosten
gezien. Tekening in zwart krijt, penseel in
grijs door Roelant Roghman. Teylers Museum
Haarlem.

waarop een grote boerderij met hooibergen
stond. Rond het hele kasteelterrein lag een
boomgaard.

De zeventiende eeuw
In 1626 en 1627 verwierf Adriaen Ploos
(1585-1639) Oudegein. Ploos was heer van
Tienhoven en van `t Gein. Hij had aan de
Leidse Hogeschool filosofie en rechten gestudeerd, waarna hij in 1609 de eed aflegde
als advocaat voor het Hof van Utrecht. In
1610 werd hij lid van de vroedschap van
Utrecht. In 1616 huwde hij Agnes van Bijler

Bruiloftsfeest in 1616 van Adriaen Ploos (1585-1639), later heer van Oudegein en Agnes Bijler
(ca. 1594-1661) door Willem Cornelisz. Duyster. Olieverf op paneel, 76 x 106,5 cm.
Rijksmuseum Amsterdam.
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Oudegein gezien vanaf de Achterdijk. Kopergravure door I. van Vianen uit: De Riddermatige
Huysen en Gesichten in de Provincie van Utrecht, 1698.
(1594-1661), weduwe van Gerard Foeyt.
Adriaen Ploos was kanunnik en thesaurier ten
Dom, president van de Staten van
Utrecht, proost van het kapittel van St.Marie
te Utrecht, één van de rechters van Johan van
Oldebarnevelt, ambassadeur aan het Franse
hof en ridder in de Franse orde van St.Michel.
In 1634 en 1636 verklaarde prins Frederik
Hendrik, nota bene op verzoek van Ploos
zelf, dat hij uit het geslacht Van Amstel van
Mijnden stamde en voor een edelman
gehouden moest worden. Daarvoor reeds was
Ploos zich onbeschroomd `Ploos van Amstel'
gaan noemen. Bij dit streven naar aanzien en
adeldom paste het bezit van de ridderhofstad
Oudegein.
In 1623 kocht Adriaen Ploos het huis `de
Lanscroon' aan de Oudegracht in Utrecht,
maar hij is daar niet voor 1625 gaan wonen;
in dat jaar woonde hij nog aan het
Begijnhof in Utrecht.
Ploos verbeterde op Oudegein eerst de

entree tot zijn bezit; in 1629 liet hij met gerechtelijke dwang een mesthoop, dammen en
een brug van landerijen aan de Oudegeinsesteeg, gebruikt door Wouter Janszoon,
verwijderen. In 1630 verwierf hij enkele roeden
land, gebruikt door Gerard van Vlooswijck,
teneinde de Oudegeinsesteeg te kunnen
verbreden. Voorlopig bleef het daarbij omdat
Ploos in 1630 met zijn gezin naar Den Haag
verhuisde, waar hij zich vestigde in een huis aan
de Vijverberg. Enkele malen per jaar reisde hij
naar Utrecht om daar de vergaderingen van
de Staten bij te wonen Hij logeerde dan bij
zijn zuster Henrica StrickPloos aan de
Hamburgerstraat. De zomers bracht hij
grotendeels door in het legerkamp van prins
Frederik Hendrik. Echter nadat hij in 1632
ernstig ziek het belegerde Maastricht verliet,
ging hij in 1633 ertoe over Oudegein te
herbouwen.
Het huis Oudegein bestond tot dan toe uit
een rechthoekige donjon van twee verdiepingen. Ploos liet in 1633 deze toren tot
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het onderhuis afbreken en vervangen door een
groter huis dat naar het oosten met twee
traveeën verbreed werd. De brede voorgevel
werd naar het zuiden gericht.
Een architect is niet bekend. Het huis
vertoont enkele kenmerken van het vroege
Hollandse classicisme, zoals de blokvormige
opbouw, het hoge schilddak en het zandstenen
poortje. Adriaen Ploos was zeer goed bevriend
met Constantijn Huygens (15961687),
secretaris van prins Frederik Hendrik. Huygens
had vooral in Italië, maar ook in Frankrijk de
bouwkunst bestudeerd. In zijn bibliotheek
bevonden zich werken van de grote 16de
eeuwse Italiaanse en Franse bouwmeesters.
Het is daarom mogelijk dat Ploos zich bij de
bouw van Oudegein heeft laten adviseren door
Huygens; in hun briefwisseling is daar echter
geen woord over te vinden.
Aan de zuidzijde werd een nieuw voorter

rein aangelegd, waarop een dienstgebouw
verrees. Naast het voorterrein legde men een
tuin aan met rechthoekige perken en een
boomgaard. Hiertoe moest de Oudegeinsesteeg worden omgelegd; dit is de tegenwoordige Achterdijk. Toegang tot de nieuwe voorburcht gaf een hek met pijlers met daarop
leeuwen die schilden hielden met ongetwijfeld
de wapens van de bouwheer en diens
echtgenote.
Het door Ploos ingrijpend vernieuwde
kasteel is tot op heden bewaard gebleven, zij
het dat er enige wijzigingen in de loop van de
tijd hebben plaatsgevonden. Het rechthoekige
kasteel staat in een gracht en is via een brug
met het aan de zuidkant nieuw aangelegde
voorterrein verbonden. Het bevat twee
verdiepingen boven een onderhuis, waarvan
het linkergedeelte uit de 14de eeuw dateert.
Het hoge schilddak is met leien gedekt en is
van schoorstenen met

Oudegein in het midden van de 17de eeuw. Kaart door D. van Groenou. (Het zuiden is boven).
Stichting Oudegein.
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Links: Waarschijnlijk Elisabeth Catharina van Scherpenzeel van Rumpt (1G74-1720), echtgenote van Frederik Heereman van Zuydtwijck, door Cornelis Jonson van Ceulen de jonge.
Olieverf op doek, 80 x 65 cm. Foto Iconografisch Bureau, `s-Gravenhage.
Rechts: Frederik Jacob Heereman van Zuydtwijck (1663-1745), heer van Oudegein, door
Cornelis Jonson van Ceulen de jonge. Olieverf op doek, 80 x 65 cm. Foto Iconografisch Bureau,
's-Gravenhage.
siersmeedwerk voorzien. De vrijwel symmetrisch ingedeelde voorgevel is zes traveeën
breed en heeft de ingang in de derde travee.
De ingang bestaat uit een zandstenen poortje
dat is uitgevoerd in de Korinthische orde,
waarschijnlijk naar `L'Idea dell' Architettura
Universale' door Vincenzo Scamozzi, dat in
1615 te Venetië verschenen was. Het wapen
van de ridderhofstad is daarboven aangebracht.
De kruisvensters bezaten in de 17de eeuw
op de beletage korfbogen met natuursteenblokken als sluitsteen en op de hoeken. Op de
bovenverdieping hadden de vensters een
beëindiging met accoladebogen met natuursteenblokken, een decoratieve vorm die men in
die tijd in Utrecht veelvuldig aantreft. In de
voorgevel van het nieuwe gedeelte van het
onderhuis kwam een drielichtsvenster.

Natuurstenen banden waren onder de vensters
aangebracht. In de dakvlakken kwam een
aantal dakkapellen.
In het inwendige behield het onderhuis
links het waarschijnlijk nog middeleeuwse
tongewelf; daarnaast werd een kruisgewelf
toegevoegd. De keuken kwam in het nieuwe
oostelijke gedeelte van het onderhuis, kreeg
een balkenplafond en een vloer van hardstenen
plavuizen. De nog bestaande zware eiken
buitendeur van de keuken gaf toegang tot een
waterstoep. Op de beletage kwam een
voorhuis of hal met links daarvan de zaal.
Tegen de achterwand van de zaal staat een
forse 17de eeuwse schouw waarvan de zuilen
en halfzuilen in rood-wit geaderd marmer zijn
uitgevoerd. De basementen zijn van grijs en
rood marmer en de Ionische kapitelen zijn van
grijs geaderd marmer. Het
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De kap van het huis bestaat uit zes eikenhouten jukken met krommers. Op de zolder
bleef een eiken strokendeur uit de bouwtijd
bewaard.
De boerderij op de oude voorburcht aan de
oostzijde werd verbouwd en kreeg een
voorgevel in dezelfde trant als het kasteel:
vensters en een deur met korfbogen. Aan de
linkerkant bevindt zich een uitgebouwde
opkamer boven een kluiskelder. De opkamer
vormde een apart bouwlichaam en had zijn
eigen toegang aan de westzijde. Het is niet
ondenkbaar dat dit een heerschapskamer
geweest is voor de heren van Oudegein.
Van de geleerde Aernout van Buchel
(1565-1641) zijn enkele notities bewaard
gebleven over het dagelijks leven op Oudegein. Op 1 juli 1640 noteerde hij bij een
bezoek: `t Oudegein besoecken mij vrou van
Tienhoven; besien het huys, de plantaigie, de
brugge die nu magnifycq wert opge-

Oudegein gezien vanuit het zuidwesten in
1752. Anonieme tekening, verblijfplaats
onbekend. Foto Rijksarchief Utrecht.
zware geprofileerde hoofdgestel is van zwart
marmer. Het bevat twee bronzen handvatten.
Oorspronkelijk was de schouw voorzien van
haardstenen. Hiervan bleef aan de bovenzijde
een reeks bewaard. De haardplaat vertoont
een voorstelling van de Hollandse maagd in
de Hollandse tuin en heeft het opschrift `Pro
Patria' en de datum 1670.

Oudegein in het midden van de 18de eeuw vanuit het zuidoosten gezien. Gewassen pentekening door jan de Beijer, Rijksarchief Utrecht.
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Frederick Willem Joseph Heereman van
Zuydtwijck (1711-1782), heer van Oudegein
met op de achtergrond kasteel Oudegein.
Anoniem, derde kwart 18de eeuw, olieverf op
doek. Foto Iconografisch Bureau, `sGravenhage.
maeckt'. De vrouwe van Tienhoven was
Agnes van Bijler, de weduwe van Adriaen
Ploos van Amstel, die het jaar daarvoor was
gestorven. Zij bewoonde het huis `s zomers
nog, nadat haar zoon Gerard Ploos van
Amstel (1617-1695) in 1640 met Oudegein
was beleend. In de winter verbleef zij in het
huis `de Lanscroon' te Utrecht. Ook Gerard
Ploos van Amstel bracht verbeteringen aan
aan de ridderhofstad. In 1643 en 1644 ruilde
hij twee morgen land aan de Breudijk te
Harmelen tegen twee morgen land bij
Oudegein met het Arkelklooster, zodat hij de
singel van Oudegein zou kunnen verbreden.
Op het voorplein liet hij in de zuidoosthoek een tuin aanleggen tussen hagen en
voorzien van parterres de broderie met
buxusranden. Ernaast liet hij aan het water en
tegenover de voordeur van het kasteel een

Boven: Jan Jacob de Geer (1714-1781), heer
van Oudegein. H. van Veldhoven, 1757,
olieverf op doek, 79 x 65,8 cm. Foto Iconografisch Bureau, `s-Gravenhage. Onder:
Theodora Anna van Haeften van Wadenoyen
(1721-1801), echtgenote van Jan Jacob de
Geer. H. van Veldhoven, 1757, olieverf op
doek, 78,5 x 65 cm. Foto Iconografisch
Bureau, `s-Gravenhage.
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(1628-1703). Uit dit huwelijk sproten acht
kinderen.
Het echtpaar Ploos van Amstel-Von Bodeck werd geplaagd door grote financiële
problemen en hun schuldeisers besloten dan
ook de ridderhofstad te verkopen.
De achttiende eeuw
De crediteuren van Gerard Ploos van
Amstel verkochten kasteel Oudegein in 1698
aan Godard van Ochten. Hij transporteerde
het bezit nog hetzelfde jaar aan Johan
Adolph van Alendorp, kanunnik van St.Marie
te Utrecht. Van Alendorp verkocht Oudegein
in 1705 aan Frederik Jacob Heereman van
Zuydtwijck (1663-1745), heer van Dever en
Lisse en van Hagestein In 1697 huwde hij
Agatha van der Goes (16791700); hij
hertrouwde in 1702 Elisabeth van
Scherpenzeel van Rumpt (1674-1720).
Kennelijk werd Oudegein door dit echtpaar alleen nog als zomerverblijf gebruikt:
omdat op Oudegein vijf haardsteden (stook

Foto van Oudegein tijdens de restauratie van
1873. Stichting Oudegein.
prieel bouwen, dat waarschijnlijk van latwerk
vervaardigd was en dat stond op een stenen
voet.
Gerard Ploos van Amstel was heer van
Lievendael, houtvester-generaal van de provincie Utrecht en gecommitteerde raad. In
1648 huwde hij Anna Regina Von Bodeck

Kasteel Oudegein gezien vanaf het voorplein in 1877. Aquarel door Ant. Grolman, 23,5 x 32,5
cm. Stichting Oudegein.
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De enige stookplaatsen die toen nog resteerden waren die in de zaal op de beletage en in
de keuken in het onderhuis.
Als winterresidentie kocht Heereman in
1713 een huis aan de Utrechtsche Kromme
Nieuwegracht, thans nr. 80. Ook in het
Sticht was het gebruikelijk om in de winter
een comfortabel stadhuis te bewonen. In 1724
verkocht hij het stadhuis aan jan Jacob de
Geer, van wie de afstammelingen later ook
Oudegein zouden verwerven.
Na het overlijden van Frederik Jacob
Gezicht op Oudegein vanuit het westelijke Heereman werd de zoon Frederik Willem
deel van het park in 1877. De landschappe- Heereman van Zuydtwijck (1711-1782) met
lijke aanleg van dit deel van het park draagt Oudegein beleend.
nog grotendeels zijn oorspronkelijke karakter.
Heereman liet zich in het midden van de
Aquarel door Ant. Grolman, 23,5 x 32,5 cm. 18 de eeuw portretteren in harnas met kasteel
Stichting Oudegein.
Oudegein op de achtergrond. Hieruit blijkt dat
het kasteel in ieder geval aan de buitenkant
plaatsen) waren afgebroken, verzocht Hee- toen nog ongewijzigd was. Overigens werd
reman in 1710 aan de Staten van Utrecht om
hiervoor de gravure uit 1698 gebruikt.
vermindering van het haardstedengeld.

Het park gezien vanuit het kasteel naar het noorden in 1877. Het gedeelte van het park ten
noorden en ten westen van het huis werd in de eerste helft van de negentiende eeuw in
landschapsstijl veranderd. Op deze afbeelding is de oorspronkelijke zichtas nog te zien.
Aquarel door Ant. Grolman, 23,5 x 32,5 cm. Stichting Oudegein.
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De boerderij in 1877 gezien vanaf de oprijlaan. Aquarel door Ant. Grolman, 23,5 x 32,5
cm. Stichting Oudegein.

Hij huwde in 1748 Theresia, barones von
Amelunxen. Oudegein werd niet of nauwelijks
door hen bewoond. Zij gaven de voorkeur aan
Roermond en hun afstammelingen vestigden
zich op kasteel Surenburg bij Riesenbeck in
Westfalen.
Oudegein werd in 1764 verkocht aan
Willem, baron van Wassenaer (1748-1785).
Van Wassenaer verkocht Oudegein in 1773
aan jan de Geer (1714-1781) Deze was op
kasteel Finspong in Zweden geboren en in
1737 in het huwelijk getreden met Constantia Clara Tamminga (1720-1753). Hij
hertrouwde in 1755 Theodora Anna van
Haeften van Wadenoyen (1721-1801) van wie
het wapen nog op één van de hekpijlers van de
voorburcht prijkt. Kasteel Oudegein bleef
sindsdien in bezit van de familie De Geer. Ook
door jan Jacob de Geer werd een aantal
wijzigingen aangebracht. Hij moet het inrijhek
aan de Langelaan hebben laten plaatsen. Het
nog bestaande hek bestaat uit geblokte
hardstenen
pijlers
met
daarboven
schildhoudende leeuwen. Ook werd het

dienstgebouw/bouwhuis op het voorplein van
een nieuwe voorgevel voorzien en met drie
traveeën verbreed.
Het geslacht De Geer is van Luikse oorsprong. In de 17de eeuw vestigde Louis de
Geer (1587-1652) zich in de Republiek. Regelmatig verbleef hij in Zweden als exploitant
van ijzermijnen en wapen- en munitiefabrieken. Nog altijd bestaat er een Zweedse tak
van de familie
De negentiende eeuw
Na het overlijden van Theodora de Geervan
Haeften van Wadenoyen werd in 1801 haar
zoon Willem de Geer (1759-1831) heer van
Oudegein. Hij was kanunnik ten Dom te
Utrecht. In 1782 huwde hij Isabella des
Heiligen Roomschen Rijksgravin van
Nassau La Lecq (1755-1842), afstammelinge
van de stadhouder prins Maurits.
Het huis onderging tijdens hun bewind een
aanmerkelijke verandering: aan de buitenzijde
verdwenen de `ouderwetse' kruisramen met de
korf- en accoladebogen. Zij
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Ingangspoortje uit 1633 met daarboven het
wapen van de ridderhofstad, ontleend aan het
geslacht Snoy.

Achtergevel van het kasteel in 1995.
maakten plaats voor brede schuiframen met
een roedeverdeling en strekken boven de
vensters. De natuurstenen banden werden
verwijderd en door metselwerk vervangen. De
plaats van de natuurstenen banden is nog
steeds vaag zichtbaar. De vensters in de oostgevel verving men door blindnissen. Het
drielichtsvenster in het onderhuis werd vervangen door twee vensters.
Op de plaats van de eenvoudige ophaalbrug kwam een vaste houten brug van vijf
bogen op gebosseerde pijlers. Het houtwerk
werd grijs geschilderd, waarmee natuursteen
werd gesuggereerd. Door de hoogte van het
onderhuis was het mogelijk een dienstbrug
onder de hoofdbrug te maken en onder de
voordeur een toegang te maken.
Het interieur werd eveneens onder handen
genomen. Boven vier van de vijf deuren in
de hal werden in stucwerk in ovalen de vier
jaargetijden weergegeven. Het voorjaar is
voorgesteld als een putto met rozen, de zomer
wordt gepersonifieerd als een putto met
korenaren, de herfst als een putto met

druiven, de winter tenslotte is als een putto
met een mantel afgebeeld. Op de bovenverdieping werden twee lage schouwen aangebracht, een in grijs en een in zwart marmer, in
een simpele laat-Empire vorm.
De tuin werd in landschappelijke stijl
gewijzigd. Deze `Engelsche Tuinen' worden
voor het eerst vermeld in een advertentie uit
1817, waarin de ridderhofstad te huur werd
aangeboden. De gracht om het huis werd
vergraven tot een vloeiender vorm. Vanuit het
huis werden drie `uitzichten' gerealiseerd,
bestaande uit een open terrein met lage
bloemperken door geboomte omgeven. In de
terreinen kwamen slingerpaden volgens de
mode van de tijd. Voor de boerderij werd in
dezelfde stijl een tuintje aangelegd. Veel van
die aanleg bleef tot op heden bewaard.
Aan Isabella Charlotta Amelia van Nassau
La Lecq herinnert nog een uitgebreid eetservies
van Saksich porselein dat met het wapen
Nassau La Lecq is gedecoreerd en nog
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steeds in het bezit van de familie is.
In 1831 kwam Oudegein aan de zoon
jonkheer jan Jacob de Geer (1784-1871),
lid van de provinciale Staten van Utrecht. Hij
huwde in 1808 jonkvrouw Elisabeth Falck
(1780-1848). Na zijn overlijden bleef
Oudegein eigendom van vier van hun kinderen. Zij lieten het huis in 1873 restaureren. Hiervan getuigt onder andere het
stucplafond in de hal met florale motieven.
Het trappenhuis kwam nu aan de rechtervoorzijde. De plaats van de oorspronkelijke
trap is niet bekend, maar die zal waarschijnlijk
achter de hal zijn geweest.
Doordat jonkvrouw Helena de Geer
(1817-1889), jonkheer jan de Geer (18181895) en tenslotte jonkvrouw Constance de
Geer (1821-1904) hun vierde gedeelte na
hun dood legateerden aan hun broer jonk

heer jan de Geer (1820-1911) werd deze op
84- jarige leeftijd alleen eigenaar van Oudegein. Door die constructie bleef Oudegein
onverdeeld.
Jan de Geer huwde in 1876 Charlotte van
Hengst(1840-1915). Hij was rentmeestergeneraal van de Ridderlijke Duitsche Orde
Balije van Utrecht en een verdienstelijk historicus, die een aantal publicaties wijdde aan
de historie van stad en Sticht.
De twintigste eeuw
Uit het huwelijk De Geer-Van Hengst werd
geboren jonkvrouw Hermina de Geer, vrouwe
van Oudegein (1878-1930). Zij legateerde
Oudegein aan jonkheer Lodewijk de Geer
(1907-1985), burgemeester van Vreeswijk,
dijkgraaf van het hoogheemraadschap van de
Lekdijk Bovendams, lid van

Schouw in de zaal van Oudegein.
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De Woonstede Oudegein vlakbij Jutphaas. Anoniem, 18,8 x 27,3 cm. Foto 1995. RijksmuseumStichting Amsterdam.
Gedeputeerde Staten van Utrecht en lid van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij
huwde in 1934 jonkvrouw Annie Hermine
Röell.
In 1971 werd Oudegein gerestaureerd,
waarbij de funderingen, de kap, de brug en de
hoofdstoep opgeknapt werden.
In 1973 werd een belangrijk deel van de
landerijen van de buitenplaats verkocht aan
de nieuw gevormde gemeente Nieuwegein
(Jutphaas en Vreeswijk). Als gevolg daarvan
moest het inrijhek aan de Langelaan achthonderd meters naar het zuiden verplaatst
worden. Ten einde kasteel en landgoed voor
de toekomst te bewaren heeft jhr. mr. L.E.

de Geer van Oudegein de ridderhofstad in
1985 ingebracht in de Stichting Oudegein.
Deze heeft ten doel: `het in het algemeen
belang doen voortbestaan van de reeds in
1202 bekende ridderhofstad Oudegein te
Nieuwegein, met de daarbij behorende gebouwen
en
haar
omgeving
als
cultuurhistorischs en natuurmonument'.
Bron: bovenstaand artikel werd eerder gepubliceerd in `De Woonstede door de eeuwen
heen' en werd met toestemmng van "De
Woonstede" en de heren J. W. C. van Schaik
en L. de Geer van Oudegein in deze Cronyck
opgenomen, waarvoor onze dank.
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ZIN IN EEN HISTORISCHE PUZZEL? WERKGROEP HISTORISCH ONDERZOEK!
door Ralph Schoen

Geruime tijd is het stil geweest rond de werkgroep Historisch Onderzoek. De reden was het
ontbreken van een coördinator voor deze werkgroep. Sinds enkele maanden is in deze situatie
verandering gekomen. Na deelname aan de jaarvergadering van onze vereniging heb ik me
gemeld om de rol van coördinator op me te nemen. Het doet me genoegen, dat ik mij als
historicus in deze rol nuttig kan maken. Nu is het zaak de werkgroep nieuw leven in te
blazen. Zonder actieve werkgroep valt er immers geen historisch onderzoek te coördineren! Het
vervolg van dit betoog moet daarom vooral gelezen worden als een oproep aan de lezers de stap
naar de actieve geschiedsbeoefening te wagen.

Het is geen gedurfde veronderstelling dat
de lezers van de Cronyck allen belang stellen
in geschiedenis, met name in die van hun
woonplaats. Wie zich in de geschiedenis verdiept, zal steeds vaker moeten vaststellen dat in
de beschikbare literatuur vele onderwerpen
nog onbesproken zijn. De constatering dat
zoveel vragen op historisch gebied nog niet
zijn behandeld, is een uitdaging om zelf in de
historische bronnen te zoeken naar antwoorden. Op het gebied van de geschiedenis
van de gemeente Nieuwegein is nog veel werk
te verrichten.
Tot nu toe is de aandacht in, bij voorbeeld, de Cronyck haast vanzelf uitgegaan
naar de dorpen jutphaas en Vreeswijk, de
belangrijkste en best herkenbare oude woonkernen binnen Nieuwegein.
Het gebied dat nu Nieuwegein vormt,
was echter lange tijd verdeeld in een aantal
gerechten - zelfstandige bestuurlijke eenheden
- en polders. Om er enkele te noemen:
Galecop, Oudegein, Vuylcop, De Wiers,
Laagraven, Zandveld. Tot aan het eind van de
18e eeuw was ook jutphaas nog verdeeld in
twee zelfstandige gerechten, het Overeind en
het Nedereind, gescheiden door de Vaartse
Rijn.
Uit het verleden van elk van deze gerechten
of polders zijn documenten bewaard, die onze
aandacht verdienen. Verscheidene van deze
documenten gaan terug tot de 12e en
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13e eeuw! Deze historische bronnen moeten
worden geïnventariseerd en op hun informatieve waarde getoetst. Vervolgens moet de
daaruit geputte informatie tot een historisch
`verhaal' worden samengevoegd.' Om dit te
kunnen doen, is het raadzaam de
archiefstukken van meet af aan te benaderen
met een duidelijke vraagstelling in gedachten.
Het onderzoeksverslag - het historische
verhaal - dat het resultaat is van het ene
onderzoek, kan weer dienen als basis
waarop verder onderzoek kan rusten.
De ontwikkeling van rechtspraak en bestuur is een goed thema als begin van de
systematische bestudering van Nieuwegeins
geschiedenis. Ik wil me daarbij concentreren
op de periode die eindigt in de Franse tijd.
Het gaat me hierbij om de groei van de
bestuurlijke instellingen van elk van de gebieden waaruit de huidige gemeente is samengesteld, de manier waarop zij in de praktijk functioneerden en de personen die het
gezag vertegenwoordigden.
De aard van de bronnen maakt dit een
logisch beginpunt voor historisch onderzoek. Voor een groot deel gaat het immers om
documenten die geschreven zijn ten behoeve
van rechtspraak en bestuur. Noodgedwongen
zien we de geschiedenis door de ogen van de
geletterden, en dan nog vanuit een zakelijk
gezichtspunt. Dat belet ons echter niet om dat
te doen, waarom het ons gaat:

dieper door te dringen in de historische samenleving van de dorpen, polders en gehuchten
in het Nieuwegeinse.
De afgelopen tijd heb ik een begin gemaakt met het bestuderen van de bestuurlijke
organisatie van het gerecht en de polder
Galecop. De geschiedenis van dit gebied heeft
twee bestuurlijke gezichten: enerzijds
waterstaatkundig, anderzijds lokaal-bestuurlijk.
De polder maakte deel uit van het waterschap
de Lange Vliet. In 1385 werd dit waterschap
in het leven geroepen door Floris, bisschop
van Utrecht. In dit waterschap had Galecop
met een oppervlakte van 512 morgen een
aandeel van 13,24%. Dit bleef weliswaar ver
achter bij het aandeel van 35,6 % dat het
Nedereind van jutphaas had met 1376
morgen, maar Galecop was toch de op een na
grootste belanghebbende in dit waterschap,
onmiddellijk gevolgd door Oudenrijn en
Heykop (resp. 434 en 414 morgen, of
11,22% en 10,70%).
Het polderbestuur van Galecop werd
uitgeoefend door de schout van Galecop en
vier heemraden. Twee heemraden moesten
woonachtig zijn in de stad Utrecht, twee in
Galecop zelf. Bovendien moesten de
heemraden twee eigenaren en twee gebruikers
van de grond in Galecop zijn. Deze gegevens
roepen vele vragen op. Enkele daarvan zijn:
wie waren degenen die tot heemraden werden
benoemd, wat was hun aandeel in het
landbezit van Galecop, welke moeilijkheden
moesten zij in concreto het hoofd bieden, hoe
waren de polderlasten verdeeld? Ook bestuur
en rechtspraak van het gerecht Galecop
berustten in handen van de schout, ditmaal
hierin bijgestaan door een secretaris en twee
vertegenwoordigers uit de ingelanden
(landeigenaren)
als
schepenen.
Zij
vertegenwoordigden de ambachtsheer, de
proost van de Dom in Utrecht.
De voornaamste taak van schout, schepenen en secretaris was het handhaven van het
recht. Alleen de lagere rechtspraak viel hun
toe: zij spraken recht in civiele zaken die
werden afgedaan met boetes tot een bepaald
bedrag. Bovendien stelden zij akten

op en zorgden zij voor de garing van de verschillende belastingen.
Om hiervan een idee te geven: een overzicht van de lasten, opgemaakt in 1790,
noemt het Oudschildgeld, de 20ste stuiver op
onroerend goed, de 15de stuiver op personen,
Huisgeld en Haardstedegeld, Lekdijksgeld,
Molengeld, Inlandse lasten, Zandpadgeld,
Vecht en Vlietgeld. Al deze bestuurlijke en
gerechtelijke aangelegenheden bieden ons
zicht op de persoonlijke verhoudingen, de
middelen
van
bestaan
en
de
bewoningsgeschiedenis van de streek.
Zoals voor het gerecht en de polder
Galecop zou ook voor de andere historische
gerechten en polders die nu samen Nieuwegein vormen, een overzicht moeten worden
gemaakt van de bestuurlijke geschiedenis. Het
zal duidelijk zijn dat dit voor één persoon
een hele opgave is. Voor een werkgroep is dit
echter een mooie uitdaging: het is een goede
oefening en het legt een basis voor
vervolgonderzoek. Ik heb in het schrijven van
dit betoog dan ook met name die lezers in
gedachten, die graag eens aan historisch
onderzoek zouden willen doen. Ervaring op
dit gebied is niet vereist, wel een mate van
doorzettingsvermogen om een eenmaal begonnen werk tot een goed einde te brengen.
De wijze van benadering die ik heb uitgezet,
voorkomt dat we in de veelheid van de
bronnen verdwalen: we volgen een duidelijk
afgebakende route. Ik ben ervan overtuigd dat
we in de loop van de inventarisering van het
bronnenmateriaal vaak op onverwachte
gegevens zullen stuiten, die ons een idee
geven over hoe hier in voorbije eeuwen het
dagelijks leven zich afspeelde.
Degenen die aan dit onderzoek mee willen
doen, roep ik op om met mij contact op te
nemen - dat geldt overigens ook voor mensen
die ideeën hebben om zelf een onderzoek op
te zetten. (030-6043904)
1. A.Th. van Deursen, Mensen van klein
vermogen. Het `kopergeld' van de Gouden eeuw (Amsterdam 1999), 9.
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