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EEN NIEUWJAARSWENS

door Fer Martens

Het is traditie dat uw voor
zitter in de eerste "Cronyck"
van het jaar terug
blikt en vooruitkijkt. Ik
mag dat nu voor de eerste
keer doen. Ik wens u
daarom een heel goed 2000
toe. Zo'n prachtig jaartal is
het waard om er een goed
jaar van te maken!
De Historische Kring Nieuwegein wens ik ook
veel goeds toe. Dat verdient ze zeker! Dankzij
de steun en arbeid van heel veel mensen liep
1999 op rolletjes. Ik wil al die leden en
donateurs hierbij voor hun steun bedanken.
We hielden onder andere een prachtige
tentoonstelling over Huis de Wiers met alle
vondsten die daar door ons zijn opgegraven.
Wat ben ik toch blij, dat er in die tijd geen afval
werd ingezameld, want anders hadden onze
archeologen niet zoveel gevonden!
Ook de "Cronyck" werd mooier en interessanter. De werkgroep Historisch Onderzoek is weer opgestaan en erg veel tijd wordt
besteed om onze verzamelingen in de computer
vast te leggen. Dat doen we niet omdat dit
"modern" is, maar omdat op deze manier veel
sneller en beter dingen op te zoeken zijn,
bijvoorbeeld voor het maken van werkstukken
door scholieren. Over een paar jaar kan dat ook
via internet. Dit project doen we samen met de
gemeente
Nieuwegein
en
met
de
Oudheidskamer Vreeswijk, waardoor het
mogelijk gaat worden alle drie de collecties in
één oogopslag te raadplegen.
Natuurlijk gaan we met onze werkgroepactiviteiten dit jaar verder. Er is nog veel te
doen!
Een jaar als 2000 is eigenlijk heel bijzonder.
Als ik vorig jaar zei: we doen onderzoek naar
vondsten uit het vorige millennium, dan was je
bezig met het "grijze ver

leden", met de Romeinen en de Karolingers.
Als je nu hetzelfde zegt, dan ben je niet alleen met de middeleeuwen bezig, maar ook
met Nieuwegein van een paar weken geleden
en dan zijn wij bij wijze van spreken bij
gisteren beland.
Dat leidt tot de volgende gedachte: wat
betekent dat "historische" van onze Historische Kring eigenlijk? Tot nog toe concentreren we ons vooral op de periode vanuit een
ver verleden tot de opheffing van de dorpen
jutphaas en Vreeswijk.
Maar waarom niet veel meer aandacht op
de periode tot op vandaag? Juist in de laatste
30 jaar is Nieuwegein ontstaan, zijn wij
Nieuwegeiners geworden, kortom, ontstond
het grootste deel van ons leefmilieu.
Inmiddels wordt dat steeds meer iets normaals, iets wat van ons is en wat inmiddels
ook ouder wordt, aan het "historiseren" is. Er
wordt soms wat afgebroken, er wordt wat
bijgebouwd. Ook dat is geschiedenis!
Je merkt dat veel mensen juist geïnteresseerd zijn in die ontwikkeling, want het is
hun milieu. Het zou goed zijn voor de Kring
veel meer aandacht aan Nieuwegein en aan
het Nieuwegein-gevoel te geven.
Er is door de gemeente een studie verricht
naar de haalbaarheid van een binnenvaartmuseum in Vreeswijk. Dat bleek een
onmogelijke opgave. Na zo'n studie vraag je
je wel af: en hoe nu verder? Is de situatie van
twee museum(pje)s, Warsenhoeck en de
Oudheidskamer Vreeswijk het ideaal dat we
nastreven in Nieuwegein?
Ik vind dat we daarover eens goed moeten discussiëren. En dan te bedenken dat het
fort jutphaas, een der grootste forten van de
Hollandse waterlinie en deel van ons cultureel erfgoed, er maar ligt te liggen. Het
wordt tijd om een maatschappelijke discussie
op gang te brengen over de vraag: wat doen
we ermee?

Zoals u merkt: de voorzitter heeft genoeg plannen voor drinken en zonodig een thema aan te pakken. Plannen
dit jaar. En natuurlijk zijn er nog veel meer!
genoeg, maar helaas handen tekort.
Denk aan onze inloopavonden op iedere eerste
Als u werk in de Historische Kring wilt steken, neem
donderdag van de maand: wij hopen u allen een keer te dan contact op met mij. We hebben u hard nodig!
zien, met u te praten, wat te

De werkgroep Publicaties zoekt nog enkele medewerkers.
De groep zorgt voor de publiciteit van de Historische Kring Nieuwegein (waaronder uitgifte van
"Cronyck de Geyn") en is tevens verantwoordelijk voor het activiteitenprogramma van de Kring,
zoals lezingen, excursies, tentoonstellingen en promotionele activiteiten, Interesse?? Graag een
telefoontje naar Otto Pijpker: 030-6031637.
Medewerkers Warsenhoeck gezocht
Ten behoeve van het museum "Warsenhoeck" worden voor de werkgroep Museumbeheer
medewerkers gezocht voor de zaterdag- en zondagmiddag. De werkzaamheden bestaan onder meer
uit opening en sluiting van het museum, kaartverkoop, toezicht, etc. Voor inlichtingen kunt u terecht
bij C. van der Mark. tel. 030-6032121
Inloopavonden
Iedere eerste donderdag van de maand "inloopavond" voor leden van de Historische Kring
Nieuwegein in ons museum "Warsenhoeck", Geinoord 12. Vanaf 20.00 uur. Heeft u suggesties de
Kring of het museum betreffende of wilt u zo maar eens langskomen, de koffie staat altijd klaar!!!
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GEZAGSDRAGERS VAN GALECOP: EEN VOORLOPIG VERSLAG
door Ralph Schoen

Wie zich verdiept in de geschiedenis van Galecop, moet zijn gegevens zien te vinden in
verschillende archieven. De drie belangrijkste zijn het Utrechts Archief, het archief van VleutenDe Meern en het streekarchief Woerden. Na enkele inleidende opmerkingen over deze
archieven wil ik enkele resultaten van het onderzoek tot nu toe bieden.

Het Utrechts Archief is een adres waar de
onderzoeker geruime tijd zal zoekbrengen. In dit
archief wordt een deel van her bestuurlijke
archief van het dorpsgerecht bewaard.
Bovendien bevatten de archieven van de
verschillende Utrechtse kapittels documenten
die op Galecop betrekking hebben.
Bij een nadere beschouwing van de
documenten, die de overdracht van
grondeigendom in het gerecht van Galecop
documenteren, blijken mast de kapittels van
St.-Pieter, St.-Marie (of Oudmunster) en van
de Dom ook Utrechtse kloosters - o.a. St.-Servaas, Abraham d'Olie, Wittevrouwen, Oudwijk - , het Bartholomeus- en her Barbara-en
Laurentiusgasthuis,
de
Staten
en
Ridderschappen van Utrecht en het Duitse
huffs grond in Galecop in eigendom te hebben
gehad. Elk van deze instanties heeft eigen
archieven gevormd, die (zo ze zijn bewaard)
aan een onderzoek moeten worden
onderworpen.
De onderzoeker moet soms tegenslagen
incasseren. In bet Utrechts archief zijn
verschillende stukken uit het archief van
het Dorpsgerecht niet opvraagbaar, omdat
de staat van conservering te slecht is.
Behalve op bet Utrechts archief is men
ook aangewezen op bet archief van de
gemeente Vleuten-De Meern. Daar zou
volgens de gids Archieven in Utrecht een
halve meter bestuurlijk archief, daterend van
grofweg 1694 tot 1811, worden bewaard.
Helaas is dit archief niet zomaar
toegankelijk. Geldzorgen hebben de gemeente
gedwongen bet beheer van het historische
archief over te dragen aan de plaatselijke
historische ver-

eniging. Her bestuderen van de archivalia is
nu slechts mogelijk op afspraak.
Een derde archief dat voor de geschiedenis
van Galecop van belang is, is het streekarchief
Woerden. Daar wordt als deel van her archief
van de Leidse Rijn de archieven van de Lange
Vliet, later Heycop genoemd, bewaard. Dit
waterschap was belangrijk voor de
waterhuishouding in Galecop.
Om een goed inzicht te krijgen in de
betekenis van dit waterschap voor Galecop en,
omgekeerd, de betekenis van Galecop voor
dit waterschap, moeten we ons verdiepen in
de geschiedenis van de Lange Vliet - hetgeen ons vooralsnog te ver van ons directe
onderwerp, Galecop, zou verwijderen.
De nu volgende gegevens zijn daarom
ontleend aan her archief van her Domkapittel (216, 2343 - 2345) en dat van het
Dorpsgerecht Galecop (49, 678, 679, 683 685) in her Utrechts Archief.
Ambachtsheer
Galecop was sinds de middeleeuwen tot
omstreeks 1799 een ambachtsheerlijkheid.
De landsheer, in de middeleeuwen de
bisschop van Utrecht, vertrouwde het
bestuur in een dergelijk gebied toe aan een
persoon of instantie als ambachtsheer. De
begunstigde had het recht zijn positie van
ambachtsheer door te geven aan zijn
erfgenaam.
De ambachtsheer was bevoegd om
rechtspraak en bestuur van de betreffende
heerlijkheid te verzorgen, met een belangrijke
uitzondering. In de criminele rechtspraak in
zaken, waarop hoge geldboetes of lijfstraffen

4

Aanhef van bet contract tussen schout en ambachtsheer uit 1790
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stonden, had hij geen bevoegdheid.
Dergelijke aangelegenheden werden in het
geval Galecop door een vertegenwoordiger
van de landsheer behandeld, door de
maarschalk van Montfoort. Het was de
proost van de Utrechtse Dom die
ambachtsheer van Gale-cop was. De
domproost oefende zijn gezag niet
persoonlijk uit, maar droeg dit op aan een
schout en een secretaris. Benoemingen van
deze functionarissen in de jaren 1741, 1760
en 1791 door drie opeenvolgende
ambachtsheren, Pieter Roeters, Jan Daniel
D'Ablaing-Giessenburg en Pieter de Smeth,
zijn gedocumenteerd.
Met name uit de periode dat Pieter de
Smeth ambachtsheer was, zijn documenten
over de benoeming van functionarissen
bewaard gebleven. Deze Pieter de Smeth was
nog minderjarig toen de functies van
Domproost en ambachtsheer hem toevielen.
Enkele jaren, tot zijn meerderjarigheid in
1771, werd hij vertegenwoordigd door zijn
oom, Theodorus de Smeth. Zowel
Theodorus als Pieter de Smeth waren
woonachtig in Amsterdam. In 1791 stelde
Pieter de Smeth een nieuwe schout in
Galecop aan en een jaar later stelde hij
dezelfde persoon ook aan als secretaris van
her gerecht. De documenten die op deze
benoemingen betrekking hebben, werpen een
helder licht op de normale gang van zaken.
Schout
De
schout
was
de
belangrijkste
bestuursfunctionaris in her gerecht Galecop. In
1791 werd Pieter Kelfkens Lammertszoon in
deze functie benoemd. Voorafgaand aan de
benoeming werd een contract opgesteld:
'Conditien en Voorwaarden, Waar na de
Weled(el) Geb(oren) Gestr(enge) Heer Mr.
Pieter de Smeth, Dom Proost en Archidiacon
der Metropolitane kerke ten Dom te Utrecht,
en in die qualiteit Ambachts Heere van Galekop en Dom Proosten Gerecht de dispositie
hebbende over de na beschreeve Ampten,
disponeeren zal over de Schout, en Gadermeester Ampten van Galekop, mitsgaders
over de Schout, Gadermeester, en Secretaris

Ampten van Domproosten Gerecht, geleegen in deeze Provintie'.
De bepalingen in bet contract zijn
interessant om te lezen. Net als zijn
voorgangers verkreeg ook Pieter Kelfkens
bet ambt voor het leven. Zijn voorgangers
waren gebonden door de bepaling, dat zij
hun ambt in eigen persoon moesten
uitoefenen en dat zij her met mochten
uitbesteden. In Principe was ook Pieter
Kelfkens gehouden: "...de voorsz(eide)
ampten zelfs in persoon te be-dienen en waar te
neemen, zonder buiten schri ftelijk consent van
den Heere Dom-proost indertijd, iemand
anders, om wat ree-den zulks ook weezen
mochte, in zijn plaats te substitueeren".
Het tweede deel van deze bepaling geeft
echter aan dat er situaties denkbaar waren,
waarin de ambachtsheer her toestond dat
een zaakwaarnemer werd aangesteld. Pieter
Kelfkens heeft van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. Op 15 mei 1796 werd
diens oom Cornelis Kelfkens door Pieter
de Smeth bevestigd als waarnemend schout
en op 7 juni 1805 ging Dirk Jan Koning
her ambt waarnemen, nog steeds voor
Pieter Kelfkens.
Her voert te ver om op elk van de
bepalingen in her contract in te gaan. Wel wil
ik stil blijven staan bij de eerste twee
bepalingen van her contract, die het in onze
ogen ongewoon zakelijke karakter van de
overeenkomst illustreren. De nieuw aan te
stellen schout kocht zich in zijn ambt in en
betaalde vervolgens ieder jaar 10 gulden
`recognitiegeld'. In feite gaat het om een
pachtsom voor het schoutambt.
Her zakelijke karakter komt verder tot
uitdrukking in een ander document, waar
een berekening wordt gemaakt war her
ambt opleverde: "Memorie der revenues
van
't
schoutampt
van
Galekop,
opgegeven in 1790." In de linker bovenhoek
staat "Den - verkocht aan Pieter Kelfkens
Lammertszoon
om
f
5000-.-"
De
berekening begint met een opsomming
van de belastingen die in Galecop werden
geheven:

"De ongelden & lasten bedragen:
't Oudschildgeld f2,052-10de XX stuijvers re-eel f 539-.de XV stuijvers personeel f 404 -.Enkeld & dubbelt huijsgeld en
haardstedegeld in 1790
f 138-18 Lekdijksgeld
f 512-.
Molengeld
f 539 - . Inlandsche lasten
f 150-.
Zandpad geld
f 80-.
Vecht en vlietgeld
f 254-12
Consumptie middelen
f 229-15
Hoorn en dienstbodengeld
f 300-.
f 5,199-.-"
Dan volgt een opsomming van het aandeel dat de schout uit deze belastingen ontvangt:
"Waar van 't gadergeld voor den schout bedraagd
f 260-.Wijders
profiteerd de schout jaarlijks uit
de zetting van de binnenlandsche kosten f 40-.Uit de omslag van 't Vegt en Vlietgeld f 60-.uit de zetting van de consumptie middelen f 25-.en voor't overslaan van dezelve f 2-2de
Billet geld geschat jaarlijks op
f
20-10
f 407-12
De emolumenten van 't schoutampt van
Domproosten gerecht worden berekend
tusschen de dertig en veertig gulden te bedragen
doch worden maar geschat op
f 30-.
Dus bedragen de revenues
f 437-12Alles buiten
extra leges van Transporten, Plechten,
aestimaties, certificaties, trouwen, verkopingen &c
&c.
NB. De jaarlijkse recognitie bedraagd
f l0-.
rest f 427-12-".
-

De nieuw aan te stellen functionaris in
vesteerde een aanzienlijke geldsom in zijn
loopbaan om geleidelijk deze investering
terug te verdienen door op te treden als inner
van de belastingen. Bovendien kreeg hij inkomsten uit alle administratieve rechtshandelingen die in Galecop werden verricht,
zoals trouwplechtigheden, taxaties, procedures van eigendomsoverdracht en verkopingen, waaraan schout en schepenen rechts-

geldigheid verleenden. Dergelijke admini
stratieve handelingen worden aangeduid als
volontaire of vrijwillige rechtspraak.
Naast deze taken in administratie en
belastinginning had de schout een recht
sprekende functie. De overeenkomst tussen
Pieter Kelfkens en Pieter de Smeth vermeldt
deze taak niet openlijk. Dit komt echter wel
tot uitdrukking in de benoemingsbrief van
één van Pieter Kelfkens voorgangers, mr.
7

Gedeelte van de nieuwe Caarte van den Lande van Utrecht door De Roy uit 1696 met onder meer de
polder Galecop. Ook gebouw De Kickvors wordt hier genoemd.
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Carel Philip van Cuijlenborgh, uit 1746: "...
gevende denselve Cuylenborgh ook volkomen
magt vierschaere en rechten te spannen, recht en
vonnissen te eijschen, en een ijder te laten
wedervaren, de vonnisse ter Executie te
stellen,...".
De schout had dus het recht om de rechtbank
bijeen te roepen op eigen initiatief of op verzoek
van anderen om een gerechtelijke uitspraak te
eisen en om vonnissen uit te voeren. De schout
velde zelf geen vonnissen: dat moesten de
schepenen doen.
Schepenen
Uit degenen die binnen Galecop grond in
eigendom hadden, werden jaarlijks twee
vertegenwoordigers aangesteld als schepenen om
recht te spreken en de boven genoemde
administratieve handelingen rechtskracht te
verlenen. De termijn van een jaar hield niet in,
dat de personen die als schepen fungeerden
jaarlijks wisselden. Vanaf 1754 tot 1758 werden
Klaas van Weerdenburg en Anthonij van der
Linden jaarlijks herbenoemd. Wie in 1759 1761 schepenen waren, is uit de documenten in
het Utrechts Archief niet te achterhalen. Anthonij van der Linden wordt ook in 1765 als
schepen vermeld. De plaats van Klaas van
Weerdenburg werd in 1765 ingenomen door
Bastiaan van Weerdenburg, die tot 1772 schepen
bleef, daarna door Michiel Rembkes (of
Remmekes), van 1773 tot en met 1798. In plaats
van Anthonij van der Linden wordt in 1762
Gooijert van Schaik genoemd, vanaf 1766 tot en
met 1776 Cornelis Ruijssestein en van 1778 tot
en met 1797 Evert Pauw. Cornelis Ruijssestein
wordt in 1797 weer als schepen genoemd en in
1798 - onder Frans bewind - als gemeenteraad.
Zo af en toe worden in de bronnen ook
plaatsvervangers van de fungerende schepenen
vermeld.
Het recht om schepenen te benoemen,
berustte bij de ambachtsheer. Hij werd geadviseerd door de schout en de beide schepenen,
die ieder jaar aan het eind van de ambtstermijn
van de fungerende schepen kandidaten voor het
volgende jaar voordroe
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gen. De zittende schepenen mochten ieder één
kandidaat stellen, de schout twee. Doorgaans
stelde de schout voor de ambtstermijn van de
fungerende schepenen met een jaar te verlengen.
Omdat de ambachtsheer gewoonlijk het advies
van de schout volgde, gebeurde het, dat jaar in
jaar uit dezelfde personen in functie bleven.
De adviezen die de schout uitbracht, werden
in 1788 en 1790 vergezeld van een kattebelletje,
waarin de schout of secretaris met klem verzocht
aan zijn advies gehoor te geven: "Wegens gebrek
aan bekwaame sto f f word vriendelijk verzocht,
dat Michiel Rembkes en Evert Pauw als
scheepenen mogen worden gecontinueert" en
"Weledelen Heer, de ondergeteekende verzoekt
dat, wegens gebrek aan sto f fe, Michiel Rernbkes
en Evert Pauw als scheepenen mogen worden
gecontinueert".
Dit stelt vooral één van de tegenkandidaten,
Cornelis Ruijssestein, in een ongunstig licht:
ofschoon hij eerder als schepen had gefungeerd,
werd hij nu ongeschikt geacht. De vraag komt op
wat nu een persoon geschikt maakte om als
schepen te fungeren. Grote rijkdom in ieder geval
niet. Anthonij van der Linden blijkt op 16 mei
1754 niet in staat te zijn geweest zijn
achterstallige landpacht te voldoen. Hij droeg aan
mr. Arnold van Noordwijk en mr. Justus van
Cuijlenborgh, rentmeesters van de Edel Mogende
Heren Edelen en Ridderschappen `s lands van
Utrecht " alle zijne meubelen, huijsraad en
inboedel, melk en bouwgereedschap, peerden en
rundvee, mitsgaders alles wat op ders(elve)
comparants (nl. Anthonij van der Lindens) grond,
in huure gebruikt, is berustende en bevonden
wordende, niets uijtgesondert, te breed alhier te
specificeeren" over. Toch bleef hij in de daarop
volgende jaren schepen.
Ook het vermogen tot lezen en schrijven was
geen voorwaarde. Michiel Rembkes en Evert
Pauw konden met moeite hun naam schrijven,
maar Cornelis Ruijssestein kon de documenten
die hij moest ondertekenen slechts voorzien van
een kruis, waarbij de

wèl geletterde schout of secretaris aantekende om
wiens ondertekening het ging.
Er moet nog veel onderzoek worden gedaan naar
de identiteit van deze schepenen: waar zij woonden,
hoeveel land zij bezaten en waar, en welke rol zij
verder in het gemeenschapsleven speelden.
Secretaris
"Wij, Mr. Pieter de Smeth, bij de gratie Gods
domproost en archidiacon der cathedrale kerke ten
Dom te Utrecht en in die qualiteit ambachtsheer van
Oostveen cum suis, Doorn, Over en Nederlangbroek,
Cooten, Galekop en Dom-proosten Gerechte, doen
kond allen lieden: Dat wij, ver-

mits door `t overlijden van Dirk van der Linden het
secretarisambt van Galekop is komen te vaceren, en het
overzulks nodig is, dat daarmede een ander bequaam
persoon voorzien worde, en om het goed rapport aan
ons gedaan van den persoon van Pieter Kelfkens
Lammertszoon, ons betrouwende te zijner naarstigheid,
bekwaamheid en getrouwheid, denzelven Pieter Kel
fkens Lammertszoon hebben gecommitteerd en
aangesteld, gelijk wij hem committeeren en aanstellen
bij dezen tot secretaris van onze Dom-proosdije
gerechte van Galekop, met last om `t zelve secretaris
ampt in perzoon zijn leven lang te mogen bedienen
ingevolge van de ordonnantiën van de Ed(el) Mog(ende)
Heeren Staten `s Lands van Utrecht ofte de Heeren
derzelver Ordinaris Gedeputeerden en van ons op het
stuk van voorsz(eide) bediening reeds gemaakt o f nog te
maken, en dat op alzulke profijten en nutschappen als
tot `t voorsz(eide) secretarisampt behoordt, ofte nog zal
komen te behoren, gelastende hem deugdelijk register te
houden, wes behoord, en daarvan op zijn tijd aan den
geenen die zulx toestaat goede en deugdelijke afschriften
te leveren en de protocol van `t gerecht op de plaats
daartoe geschikt behoorlijk te bewaaren en doen
bewaren, en ten allen tijden des gerequireerd aan den
heer Dom-proost in der tijd ofte deszelven gemagtigden
behoorlijk verantwoording daaromtrent te doen, en
betalende ieder jaar aan den heer Dom-proost inder tijt,
tot een recognitie de somma van drie gulden. En zal hij,
Pieter Kelfkens Lammertszoon deeze onze commissie
ingevolge de ordre presenteeren aan de Heeren van het
hoogeerwaarde Domcapitul te Utrecht, omme bij
welgemelde Heeren te worden geaggreëerd, het welk
gedaan zijnde committeeren en authoriseeren wij den
schout en die van onzen gerechte van Galekop, dat zijn
op vertoon dezes den gemelden Pieter Kelfkens
Lammertszoon inden behoorlijke eed neemen,
beveelende voorts denzelven en alle en iegelijk die zulx
aangaan mogte hem in voorsz(eide) qualiteit te
respecteeren en
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te erkennen, zo dat behoord, en zal meergemelde Pieter
Kelfkens Lammertszoon gehouden zijn deze onse
commissie ten protocolle van voorsz(eide) gerechte te
registreeren en ons daarvan copij authentiq te leveren.
In oirconde is deeze gegeven onder onse gewone
signature en grootzegel onzer Domproosdije in Utrecht
op den - dag van October in `t jaar onzes Heeren een
duijzend seven honderd twee en negentig."

betrekking op de goedkeuring en erkenning die de
benoeming moet vinden voor het domkapittel en in het
gerecht. Zoals bij iedere benoeming van een schout of
secretaris moest de nieuwe functionaris een eed afleggen,
dat hij zijn ambt naar behoren zou vervullen en moest
van de administratieve afhandeling van de benoeming
een deugdelijk bewijsstuk aan de ambachtsheer worden
overgelegd.

Dit lange citaat is de weergave van de
aanstellingsbrief van Pieter Kelfkens Lammertszoon - die
reeds fungeerde als schout van Galecop - als secretaris
van hetzelfde gerecht. Het bijzondere van dit document
is, dat het origineel bewaard is gebleven, geschreven op
perkament in plaats van een afschrift - hier "copij
authentiq" genoemd. De domproost/ambachtsheer noemt
de goede reputatie van Pieter Kelfkens en het vertrouwen
in zijn ijver, bekwaamheid en trouw als reden om juist
hem voor te dragen.
Evenals het schoutambt wordt het ambt van secretaris
voor het leven vervuld, zolang de functionaris in staat zal
zijn het ambt zelf uit te oefenen. Het ambt moet worden
vervuld in overeenstemming met alle regels die daarvoor
waren opgesteld of zouden worden opgesteld door de
ambachtsheer enerzijds, de Staten van Utrecht of de
vertegenwoordigers van diezelfde staten anderzijds.
De inkomsten van het ambt worden in het algemeen
aangeduid als de profijten en nutschappen die tot het
ambt behoren of zullen behoren. Daarna worden de taken
van de secretaris genoemd: een deugdelijk register bij te
houden van de verrichte rechtshandelingen, het
verstrekken van officiële afschriften van de gerechtelijke
transacties, het veilig opbergen en bewaren van alle
oorkonden en het afleggen van verantwoording aan de
ambachtsheer of diens vertegenwoordiger.
Opnieuw is er van een recognitiesom sprake: in dit
geval geen tien maar drie gulden. Het laatste deel van het
document heeft

De gerechtsbode en het rechthuis
Ten slotte nog een enkel woord over de gerechtsbode.
Deze leverde hand- en spandiensten aan schout en
secretaris. Slechts terloops wordt, althans in de
documenten in het Utrechts Archief, van hem iets vernomen. In akten van transport die de overdracht van
grondeigendom documenteren, trad hij soms op als
gemachtigde van de partij die de eigendom overdroeg.
Veel meer weten we van deze functionaris (vooralsnog)
niet.
Vermeldenswaard is nog, dat enkele gerechtsbodes
woonachtig waren in het rechthuis van Galecop,
beschreven als een "huizinge met schuur, berg en bakhuis
(...) groot tien mergen, vanouds genaamd de Kikvorsch,
zijnde het jegenswoordige gerechthuis van Galekop,
staande en gelegen onder dezen gerechte, streckende
voor van de Galekopperdijk ten westen tot aan de
Hijkopperdijk ten oosten toe, waar naast zuidwaards de
Hr. Corneille de Wijkersloot en Noordwaards de
Domheer Jacques Gillot met hunne landerijen geërft en
gelegen zijn."
De plaatsbepaling kan verwarrend werken: bedoeld
wordt, dat het onroerend goed zich ten westen van de
Galecopperdijk en ten oosten van de Heijcopperdijk
bevond. De vermelding dat De Kikvorsch het tegenwoordige rechthuis was, doet vermoeden dat er eerder
een ander rechthuis was. Daarin kunnen de documenten
in het archief van Vleuten-De Meern wellicht helderheid
brengen.
Twee opmerkingen zijn hier tot slot nog
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Luchtfoto van een deel van de polder Galecop. De voor dit gebied karakteristieke lintbebouwing is
duidelijk waar te nemen.

op hun plaats: allereerst dat De Kikvorsch niet
alleen rechthuis maar ook herberg was. Ten
tweede dat schout en schepenen van Galecop
ook op een locatie in Utrecht rechtspraken.
Besluit
Het zal de lezer duidelijk zijn dat er nog
veel werk is te verzetten, voordat een afgerond
verhaal over het bestuurlijke verleden van
Galecop mogelijk is. Het voorgaande is slechts
een globale weergave van mijn bevindingen tot
nu toe. Voor elke vraag die
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wordt beantwoord, komt onmiddellijk een
veelvoud andere vragen in de plaats. Van
de
registratie
van
procedures,
voorschriften, namen en jaartallen
verschuift de aandacht vanzelf naar vragen
betreffende de identiteit en hoedanigheid
van de personen, die we in de
verschillende
functies
tegenkomen.
Hierover verwacht ik over enige tijd
verslag te kunnen doen.
Wie zich door dit alles geïnspireerd
voelt zijn steentje tot dit onderzoek bij te
dragen, wordt hartelijk uitgenodigd met
mij contact op te nemen.

UITNODIGING
Aan de leden en donateurs van de

Historische Kring Nieuwegein
Hierbij nodigen wij u uit voor de
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
die zal worden gehouden in het
Kerkelijk Centrum "De Bron", Buizerdlaan 1, Nieuwegein
op maandag 13 maart 2000. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1.
Opening.
2.
Vaststellen van de notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 15 maart 1999.
.
Ingekomen stukken voor deze vergadering.
4.
Jaarverslag van de penningmeester.
5.
Jaarverslag van de secretaris van de werkgroepen.
6.
Verslag van de kascontrolecommissie.
7.
Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Bestuursverkiezing:
8.
Statutair aftredend zijn: R. van der Mark en A.M. van Ingen. Zij stellen zich
herkiesbaar. Voorstellen voor nieuwe bestuursleden (ondersteund door tenminste 10
leden) moeten schriftelijk vóór de aanvang der vergadering worden ingediend.
9.
Begroting 2000.
10
Vaststellen van de contributie en minimum donaties 2000.
11.
Rondvraag.
12
Sluiting
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen drie weken voor de aanvang van de vergadering
ter inzage in het museum "Warsenhoeck".
Na afloop van de vergadering zal een dia- en lof filmvoorstelling
van oud-Jutphaas en oud-Vreeswijk worden gegeven.
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boot METEOOR, die sinds juni 1998 een
seizoendienst Wijk bij Duurstede-Dordrecht vaart.
Ook wordt aandacht gegeven aan literatuur over de
Lek(-streek), met name aan de schrijver Herman de
Man. Aan boord hierover enkele vertellingen,
tentoonstellingen en video's. De vaart vindt plaats
met medewerking van onder meer de Historische
Kring Schoonhoven, de Vereniging Herman de
Man, de VVV Schoonhoven/Krimpenerwaard en
Radersalonboot Kapitein Kok BV.
De vaarprijs voor deze bijzondere tocht bedraagt
slechts 45 gulden per deelnemer. Vertrek
VAN DE REDACTIE
Schoonhoven 11.30 uur, terugkeer tussen 16.30 en
Nieuwe leden
- Mevrouw A. J. van Kippersluis-Schwarze, 17.00 uur.
Aanmelding
door
overschrijving
naar
Nedereindseweg 515, Nieuwegein. H.
bankrekening
337105138
van
de
VVV
Vrehen-De jong, Brandsmastraat 1,
Schoonhoven/Krimpenerwaard in Schoonhoven
Nieuwegein.
J. Udenga, Puccinihof 5, Nieuwegein. J.W. onder vermelding van "Kapitein Kokvaart" en uw
naam en adres. Inlichtingen ook bij deze VVV op
van Rossum, Floris van Dijckhage 4,
tel. 0182-385009. Bijtijds er bij zijn!
Nieuwegein.
N.M. van de Broek, Randijk 1, Nieuwegein

Prenten
Van de heer G. Swaan ontvingen wij een
map met een zeventiental prenten met afbeeldingen uit de provincie ZW-Utrecht. De
tekeningen zijn van C.J.Th. Schut en werden in
1975 uitgegeven. Heer Swaan, hartelijk dank
De radersalonboot Kapitein Kok op de Lek bij
hiervoor.
Jaarsveld, april 1999.

Bijzondere historische vaartocht over
de Lek langs de Krimpener- en de
Alblasserwaard

Leven na de dood
Gedenken in de late Middeleeuwen

De bekende, in de jaren zeventig geheel
gerestaureerde radersalonboot KAPITEIN
KOK vaart op 22 april 2000 een historische
tocht van Schoonhoven naar Rotterdam en
terug. Deze vaart is gewijd aan de vroegere
lijnstoomboten op de Lek, met name de
Stoomboot-Reederij op de Lek (SrodL) met als
belangrijkste lijn Culemborg-SchoonhovenRotterdam. De KAPITEIN KOK voer voor
deze onderneming als REEDERIJ OP DE
LEK zes geregelde diensten tot in 1948.
De historische vaartocht staat ook in het
teken van de ontwikkeling naar nieuwe (snel-)
bootdiensten zoals die met de draagvleugel

Museum Catharijneconvent Utrecht/11 december
1999 tot en met 26 maart 2000
Is er leven na de dood? Zolang de mens zich
bewust is van zijn bestaan en het tijdelijke karakter
ervan, houdt deze vraag hem bezig. De mogelijkheid
dat men na zijn dood verantwoording moet afleggen
over zijn daden, heeft vanouds het handelen van de
mens bepaald. Het is een thema van alle tijden en
godsdiensten.
In een grote millenniumtentoonstelling toont
Museum Catharijneconvent hoe onze voorouders in
de late middeleeuwen zich heb-
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ben voorbereid op de dood en het Laatste
Oordeel. Er wordt ruime aandacht besteed aan de
gebruiken die bij het begraven en het gedenken
van de overledenen een rol speelden. Aan de
hand van prachtige schilderijen, handgeschreven
boeken, beelden en andere voorwerpen wordt in
beeld gebracht hoe de middeleeuwers dachten
over het hiernamaals.
Memorietafels: hoe men zichtbaar blijft
De behoefte om na de dood herdacht te
worden, speelde een belangrijke rol in het
dagelijks leven. Begrafenisrituelen, het luiden
van de klokken, het houden van nachtwakes en
memoriediensten spoorden mensen er toe aan te
bidden voor de ziel van de overledenen.
Hoe men zich de doden herinnerde, is
zichtbaar
gebleven
op
middeleeuwse
memorietafels. Op deze geschilderde monumenten staan, naast een religieuze voorstelling,
portretten van de opdrachtgevers, soms afgebeeld
met hun gezin en andere familieleden. Vaak gaan
deze vergezeld van een tekst met hun namen en
een oproep tot gebed voor hun zielenheil.
Deze kunstwerken waren te vinden in kerken
en kapellen, meestal boven of dichtbij een graf.
Vooraanstaande families beschikten over een
eigen grafkapel, waar een memorietafel kon
dienen als altaarstuk. Voor zo'n kapel liet men
ook kostbare kelken en fraai geborduurde
misgewaden maken.

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject tussen Museum Catharijneconvent en het
instituut
voor
Kunstgeschiedenis
en
Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht.
Bibliotheek

De volgende boeken werden het afgelopen jaar ontvangen c.q. aangeschaft:
Een passie voor het verleden en waartoe dit
leidt. Stuurman P., uitgegeven tgv 9e lustrum
v. AWN (arch.).
Het Catharijneconvent, monument met
toekomst. Diverse auteurs. Archeologie en
bouwhistorische Kroniek van de gemeente
Utrecht 1986. Gemeente Utrecht.
Ontstaansgeschiedenis v. straten (arch.).
Romeinen in Kesteren. Wigcherink, N..
Beschrijving
archeologische
vondsten
Prinsenhof '04-'74 (arch.).
Berichten van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (bestaat uit
2 delen; A en B (A=boek; B=bijlagen).
Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Amersfoort. Rijswijk
(ZH), "De Bult", Eine Siedlung der
Cananefaten. (Bestaat uit 3 delen;
A=Interpretation; B=Dokumentation;
C=Beilagen). Bloemers, J.H.F. Opgegraven
verleden. De archeologische ontdekkingen in
prehistorisch Europa. Bibby, G.
Heemstede. Keijzer, L. de; Koch, P.; en
Wittewaall, O. Uitgave naar aanleiding van
brand 10-1-87 (arch.).
Nederland in de bronstijd. Butler, J.J.
(tweede druk) (arch.). Kasteel "Rijnhuizen"
Jutphaas. (boekje met tekeningen t.g.v.
trouwdag Teus en Adri (29-8-45)) (arch.).
Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein
(624a Textband/624b Kartenbeilage).
Nederlandse oudheden III (Textband en
Kartenbeilage). Modderman, P.J.R. (arch.).
Otto Pijpker

Memorietafel van de familie Van Noordwijk met
het Laatste Oordeel
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KUNSTEXPOSITIES IN WARSENHOECK
Graag wil ik onze leden de kunstexposities, die regelmatig op de hooizolder van ons
museum plaatsvinden, onder de aandacht brengen. Het hele jaar door worden er verschillende
kunstvormen tentoongesteld.
Keramiek, schilderijen en foto's worden regelmatig door verschillende kunstenaars geëxposeerd en zijn zeer de moeite waard om bekeken te worden.
Beroepskunstenaars, maar ook amateurs kunnen hun werken hier aan het publiek tonen.
Het geëxposeerde moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen.
Voor het jaar 2000 zijn zeven exposities gepland, nl.:
5 februari - 18 maart mevr.
25 maart - 7 mei
onderwerpen
13 mei - 24 juni
1 juli - 12 augustus
19 augustus - 23 september
technieken
30 september - 11 november
18 november - 30 december
Olieverf en/of acryl

Donatilia, Draadnagels
Jenny van der Hofstad, diverse
Fotoclub IJsselstein
Trilk Schmidt, Portretten
10 van Nieuwegein, Gemengde
Carel de Graaf, Acryl
Schildersgroep Iris Creutzburg (KAN),

Co~rdinator G. Weber
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OPMERKELIJKE VONDST TIJDENS RESTAURATIE NICOLAASKERK
door Piet Daalhuizen
Inleiding
Na zeven jaar van restaureren is de Nicolaaskerk in Nieuwegein-Noord herschapen in een geweldig
monument. Het gebouw zelf, maar vooral de daarin aanwezige kunstwerken zoals glas-in-loodramen,
muurschilderingen en historische meubelen, zijn een lust voor het oog geworden. Tijdens de restauratie van
het interieur in 1997 is een opmerkelijke vondst gedaan. Daardoor is weer iets toegevoegd aan
wetenswaardigheden over de trieste periode van 1940 - 1945.
Een brief onder de vloer!
In nissen in de oostzijde van het zuidentransept van de kerk bevindt zich de pastoorsbiechtstoel. De twee
kleine ruimten van elk circa 1,40 x 1 meter zijn oorspronkelijk ingericht voor het in de rooms-katholieke
kerk bekende sacrament van de biecht. Het biechthoren op de historische wijze vindt al langere tijd niet
meer plaats en bij de planontwikkeling voor de restauratie is daarom
besloten om de biechtstoel te gaan gebruiken als bergplaats voor kerk- en koormaterialen.
Tijdens het uitbreken van de oude houten vloer in de zuidelijke ruimte, is door bouwvakkers een
vergeelde, witte enveloppe gevonden, zonder enig opschrift. De enveloppe werd overhandigd aan de pastor,
die hem voorzichtig heeft geopend. De inhoud bleek te bestaan uit zes gestencilde vellen

De Nicolaaskerk met pastorie aan de Utrechtsestraatweg.
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Overzicht van de restauratie van het interieur van de kerk in 1997.
papier op A-4 formaat. Ze bevatten de tekst van een preek, die de Duitse bisschop Clemens
August Graf von Galen op 3 augustus 1941 heeft gehouden in de Lambertuskirche in Miinster.
willen verspreiden.
De vertaalde preken zijn, zo blijkt nu, ook
naar Jutphaas getransporteerd. Onbekend is
op welke manier dat gebeurd is, maar
aangenomen mag worden, dat koeriers werden ingeschakeld. Die gebruikten op hun
beurt de biechtstoel om de vertaalde en gestencilde tekst van de preek te overhandigen
aan geestelijken in Nederland.
Voor zover bekend is in Jutphaas niets
gedaan met de tekst van de preek. Het lijkt
er op, dat de ontvangende geestelijke uit
angst de brief tussen de naden van de vloer
door heeft weten weg te stoppen tot het plaveisel onder de vloer.
Mochten lezers van dit artikel iets weten
over
de
geschiedenis
van
de
brieftransporten, dan houd ik me voor
informatie van harte aanbevolen.

Duits verzet tegen het nazidom
Clemens August Graf von Galen was in
de dertiger jaren bisschop van Miinster. In
de Hitlertijd werd hij het symbool van het
kerkelijk verzet in Duitsland tegen de leer
van het nationaal-socialisme. Kort na de
oorlog werd hij tot kardinaal benoemd. In
1947 overleed hij in Rome.
Van bisschop Von Galen zijn meerdere
felle veroordelingen van het nazidom en de
uitwassen daarvan bekend. Hij gebruikte
voor zijn kritiek op de Hitlerkliek de kansel
van zijn kathedraal in Miinster. Zijn preken
werden door heel Duitsland bekend en zijn
later in boekvorm uitgegeven.
Betekenis van de vondst in Nieuwegein
De preek waarom het hier gaat, is in per
fect Nederlands vertaald, uitgetypt en ver
volgens gestencild. Dat geeft aan, dat in
1941 reeds sprake is geweest van een geor
ganiseerd verzet tegen de nazi-ideeën met
betrekking tot joden, zigeuners en geestelijk
en lichamelijk gehandicapten. Dat verzet
tegen de schandalige wetgeving hieromtrent
door Hitler heeft men tot buiten Duitsland

Enkele citaten
Monseigneur Von Galen nam zeker geen
blad voor de mond: hij gaf uitleg over de
onacceptabele wetgeving, gaf een opsomming van gebeurtenissen als gevolg daarvan
en riep op tot verzet. Enkele citaten uit de
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tekst van zijn kanselboodschap van 3 augustus
1941 getuigen daarvan:

geweld worden weggevoerd. Regelmatig
ontvangen dan de familieleden na korte tijd de
mededeling, dat de zieke is overleden, zijn lijk
is verbrand en dat de as kan afgeleverd
worden. Algemeen heerst de aan zekerheid
grenzende verdenking, dat deze talrijke,
onverwachte doodsgevallen van geesteszieken
niet vanzelf ontstaan, maar opzettelijk
veroorzaakt worden; dat men daarbij de leer
volgt, die beweert, dat men zogenaamde
levensonwaardigen mag vernietigen, dus
onschuldige mensen mag doden, wanneer men
meent, dat hun leven voor volk en staat niet
meer van waarde is. Een verschrikkelijke leer,
die het vermoorden van onschuldigen
rechtvaardigen wil, die het gewelddadig doden
van invaliden die niet meer werken kunnen,
van
kreupelen,
ongeneeslijk
zieken,
ouderdomszwakken, grondwettelijk vrijgeeft! "

"Daarom weent Jezus, daarom weent deze
sterke man, daarom weent God! Over de
krankzinnigheid, over het onrecht, over het
misdoen, over het niet-willen en over het
daaruit voortkomende onheil. Het is iets
verschrikkelijks, iets ongehoord onbillijks, iets
verderfaanbrengends, als de mens zijn wil
tegenover Gods wil plaatst.
'Nooit, onder geen enkele omstandigheid
mag de mens - buiten de oorlog en in geval
van zelfverdediging- een onschuldige doden.
Sedert enige maanden horen wij berichten, dat
uit sanatoria en verpleeginrichtingen voor
geesteszieken, op bevel van Berlijn
verpleegden, die reeds langer ziek zijn

"Duitse mannen en vrouwen, nog heeft
wettelijke kracht paragraaf 211 van het
wetboek van Strafrecht van het Duitse Rijk,
dat bepaalt: Die met opzet een mens doodt,
wordt, als hij met voorbedachten rade het
doden heeft uitgevoerd, wegens moord met de
dood gestraft. "
Vervolgens citeert de bisschop nog vele
malen andere wetsartikelen uit het Duitsland
van begin veertiger jaren. Hij somt vele gevallen op van het vernietigen van onschuldigen en noemt daarbij van de streek rond
Münster enkele duizenden gevallen van het
doden op. Hij besluit zijn preek met een
oproep tot verzet en een waarschuwing, dat
"wie echter zal doorgaan Gods strafgericht af
te roepen, wie blijft lasteren, wie de geboden
veracht, wie gemene zaak maakt met ben die
de jeugd bederven en die onschuldigen, onze
broeders en zusters vermoorden; met hen
zullen wij iedere omgang vermijden, opdat niet
ook wij besmet worden. "

Het 16e eeuwse orgel, dat opgehangen is in
het noorder transept van de Nicolaaskerk. Het
orgel is afkomstig uit de vroegere Nieuwezijdsekapel in Amsterdam. Het is aan die
kapel geschonken door keizer Maximiliaan
van Oostenrijk.
en waarschijnlijk ongeneeslijk schijnen, met

Voor belangstellenden is de volledige tekst
beschikbaar; bel 030-6038633.
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kenmerkte zich door groote belangstelling,
daar behalve het huishoudelijk gedeelte tevens
de herdenking zou plaats hebben van het 25jarig bestaan der bank.
Onder de aanwezigen merkten wij op Mr.
J.M.M. Hamers, burgemeester van Jutphaas en
de heer Visser, Hoofdinspecteur der Centrale
Raiffeisenbank. Uit de rekening bleek dat bij
de spaarbank was ingelegd fl. 248.877,14; in
loopende rekening fl. 371.697,98; terug
ontvangen voorschotten fl. 15.075,- terwijl aan
rente was ontvangen fl. 28.133,46.
Terugbetaald werd door den spaarbank fl.
316.188,37; in rekening courant fl.
307.710,61; aan gegeven voorschotten fl.
13.500,- terwijl aan rente werd terugbetaald of
bijgeschreven fl. 23.788,89.
De balans sluit met een batig saldo winst
groot fl. 2576,99 waardoor de reserve stijgt tot
fl. 48.000,-.
De aftredende leden van het bestuur van de
Raad van Toezicht, de heeren S. Oostveen en
H. van Leeuwen werden met groote
meerderheid van stemmen herkozen. Hierna
hield de kassier een causerie ter herdenking
van het 25-jarig bestaan der BOERENLEENBANK te Jutphaas.
Vervolgens verleende de Voorzitter het
woord aan onzen geachten Burgemeester.
Deze dankte allereerst voor de aan hem gerichte uitnoodiging waaraan hij volgaarne
voldeed en het sympathieke welkomstwoord
tot hem gericht. Spreker feliciteerde het bestuur met dit gedenkwaardig jubileum, vooral
de medejubileerende secretaris van het bestuur
en de kassier.
Hij uitte de wensch, dat deze mooie instelling, evenals zij dit tot heden heeft bewezen, in staat moge blijven ons, en vooral de
landbouw door de moeilijke crisisjaren heen
te helpen.
Namens de leden werd door den heer M.
de jong eenige waardeerende woorden gewijd
aan het adres van den kassier die al die jaren
op zoo bereidwillige wijze aan de leden was
tegemoetgetreden.

1936: 18 april
JUTPHAAS.-Opbouw wielerbaan. Naar wij vernemen zal de volgende week een
aanvang worden gemaakt met den opbouw van
een wielerbaan van "De Volharding" in deze
gemeente. Een aantal arbeiders uit deze
gemeente zullen daarbij worden tewerk
gesteld. Het ligt in de bedoeling deze
wielerbaan op Hemelvaartsdag te openen.
1936: 25 april
JUTPHAAS.- Coöperatieve Boerenleenbank.- Wij zouden dit feit niet vermelden,
als dit geen dubbele vermelding waard was.
Maandag a.s. zal de BOERENLEENBANK 25
jaar bestaan, terwijl tevens de heer B.
Veldhuizen 25 jaar als kassier aan deze bank
verbonden zal zijn. Het bestuur van de
BOERENLEENBANK wil deze dag niet
ongemerkt voorbij laten gaan en heeft dien dag
een jaarvergadering uitgeschreven, waarbij dit
feit in intiemen kring herdacht zal worden.
1936: 28 april
JUTPHAAS.-Wegverbetering.- De zoo
langzamerhand berucht geworden grintpaadjes
langs den UTRECHTSCHENSTRAATWEG
schijnen thans verbeterd te worden. Men is
bezig deze paadjes te teeren, zoodat zij
binnenkort, wanneer deze proef mocht slagen,
voor de wielrijders bruikbaar zullen zijn.
1936: 2 mei
JUTPHAAS.-Coöp. Boerenleenbank.Dezer
dagen
vergaderde
de
Coöp.
Boerenleenbank onder voorzitterschap van
den heer J. SCHOLMAN. Deze vergadering
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14.00 - 17.00 uur op woensdag, zaterdag en zondag.
21

BERICHTENVERKEER OF BRIEVENPOST: OVER
VOETBODE, POSTKAR EN BAKFIETS
door Jonna Dommerholt
Brieven, rekeningen, kaarten, tijdschriften, pakketjes. Wie krijgt ze niet in z'n brievenbus,
keurig daarin gedaan door de postbode in zijn bruinrode uniform? Is er eens een brief verkeerd
bezorgd, dan worden we een beetje kregelig. Brengen we hem zelf even langs op het goede adres
of stoppen we hem in de PTT-bus ?
We vinden een goed uitgevoerde postbestelling tegenwoordig zó gewoon, dat we er niet bij
stilstaan hoe het postverkeer ooit begonnen is en ons ook niet realiseren wat voor een organisatie
er aan te pas komt om de verjaarskaart van uw nicht uit Sneek of Sydney in uw brievenbus te
deponeren.
Laten we in grote lijnen de weg van de kaart
uit Sneek eens volgen. Uw nicht schrijft het
volledige adres op de envelop, plakt een
postzegel - daarover valt al veel te vertellen en stopt hem in de brievenbus. Op een vastgesteld tijdstip wordt de bus geleegd, de inhoud gaat naar een sorteercentrum en wordt
razendsnel door een optische leesmachine
gevoerd. Die sorteert de poststukken op regio /
plaatsnaam / straatnaam en uiteindelijk valt de
kaart uit Sneek meestal binnen een etmaal bij
u in de bus. Van de papierwinkel waarmee al
die verschillende handelingen gepaard gaan,
hebben we nauwelijks weet en merken daar
ook niets van. Tenminste niet, zolang de
frankering voldoende is en het adres redelijk
leesbaar.

De andere zijn in Amsterdam, Zwolle, Rotterdam, Leidschendam en `s-Hertogenbosch.
De machines in deze sorteercentra zijn uniek
in de wereld en speciaal ontworpen voor PTTPost.
Bijna anderhalf jaar duurde de bouw en de
inrichting van het pand. In mei 1995 werd de
eerste paal geslagen en in december 1996 kon
de sleutel aan de manager worden overhandigd. Vanaf februari tot juni 1997 werd het
Sorteercentrum in fases operationeel gemaakt.
Ruim op tijd om voor de Kerst- en
Nieuwjaarsdrukte eventuele kinderziekten te
overwinnen, want dagelijks verwerken de zes
sorteercentra ca. 22 miljoen postzendingen, dat
is gemiddeld zo'n 3,7 miljoen zendingen per
sorteercentrum. In de decemberperiode groeit
het totale aantal postzendingen tot 200
miljoen. Bij zo'n groot aanbod is het dan ook
begrijpelijk, dat er wel eens een brief in de
verkeerde bus terecht komt.

In zijn Nieuwjaarsboodschap sprak voorzitter
Martens de wens uit om in de toekomst meer
aandacht te schenken aan de geschiedenis van
Nieuwegein, na de samenvoeging van
Vreeswijk en Jutphaas in 1971. Daarom begint
dit artikel over berichtenverkeer en
postvervoer met een korte schets van de hedendaagse Nieuwegeinse geschiedenis.

Het Sorteercentrum heeft ca. 1.300 mensen
in dienst, van wie er 85% in deeltijd werken.
Ook wordt er gebruik gemaakt van
uitzendkrachten en in de drukke decembermaand wordt er nog eens een beroep gedaan
op familieleden van de medewerkers.
De post wordt gesorteerd in machines, die
het adres optisch lezen en speciaal gemaakt
zijn voor kleine post, b.v. brieven en kleine
pakketjes, voor grote post en voor

Post anno 2000
Wist u dat bij ons in Nieuwegein, aan de
Grote Wade in Laagraven, sinds 1997 een
ultra-modern
postsorteercentrum
staat,
waarvan er in totaal zes zijn in Nederland?
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Plattegrond Laagraven.

Onleesbare brieven gaan naar de afdeling
"onbestelbare stukken" in Den Haag. Is de
postcode vergeten of onjuist dan wordt die
alsnog opgespoord door experts van het
Sorteercentrum. Dat kan een tijdrovende
handeling zijn en daardoor duurt het altijd een
paar dagen extra vóór de brief alsnog bezorgd
wordt. Normaal gesproken tracht de
bestelservice van PTT-Post de brieven voor
Nederland binnen 24 uur te bezorgen.
Hoe anders ging dat vroeger!

overige poststukken. Daarnaast wordt er ook
nog een deel van de zendingen met de hand
verwerkt. De verwerking van rouwkaarten is
een apart proces. Zij worden met voorrang
behandeld, zoals u op de rode brievenbussen
kunt lezen.
Of de frankering van de brieven voldoende
is, wordt gecontroleerd op de sorteermachine
van de afdeling Voorbereiding en later ook
nog eens door de postbode die de brieven
bestelt.
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belangrijke ambten die door notabelen werden
bezet, maar die niet het werk deden. Daarvoor
huurden ze plaatsvervangers in, `commiezen'
genaamd. Deze verdienden een paar honderd
gulden per jaar, geen slecht salaris, maar de
winst ging naar de `baas'. Dat leverde op den
duur zoveel geld op, dat de ambten van
postmeester binnen de familie bleven. Een
kind in de wieg kreeg soms al het ambt van
postmeester toebedeeld.
Dit ging in de achttiende eeuw een aantal
steden te ver. Zij verpachtten het postmeesterschap niet langer, maar namen postmeesters in loondienst, waardoor de opbrengsten terug konden vloeien in de stadskas.

De `post' in de middeleeuwen
Wanneer we het hebben over middeleeuwse
post, bedoelen we eigenlijk 'berichtenverkeer',
want boodschappen en berichten werden
zowel mondeling als schriftelijk overgebracht.
De geschreven berichten kwamen in de
vroege middeleeuwen vooral voort uit de
kerken en kloosters, van de adel en bestuurlijke overheid, universiteiten en wetenschap en
- in mindere mate - van de kooplieden. De
gewone man kon lezen noch schrijven. Zijn
leven speelde zich in zo kleine kring af dat hij
een nieuwtje of boodschap meestal zelf
overgebracht. Moest er een brief of een
verzoekschrift geschreven worden dan kon dat
bij speciale schrijvers of bij kloosterlingen die
het latijn beheersten. Het te betalen bedrag
hing af van de moeilijkheidsgraad en de lengte
van de brief.
Werden de mondelinge of schriftelijke
berichten eerst nog meegegeven aan pelgrims,
reizigers, rondtrekkende kooplieden of
speciaal daartoe ingehuurde boden, bij de
opkomst van de steden tussen de 12e en 13e
eeuw kwam daarin verandering.

Bodendiensten
De veranderende maatschappij, het ontstaan
van de burgerij in stedelijke gemeenschappen
en de uitbreiding van handel en nijverheid,
bracht ook een grotere behoefte aan
berichtenver keer met zich mee. Boden
vervoerden niet alleen correspondentie, maar
ook geld, wissels, verzekeringspolissen, akten,
etc. Handelscontacten beperkten zich niet
alleen meer tot de directe omgeving of de
regio, maar strekten zich tot in het buitenland
uit.
Door verbetering van landbouwmethoden,
ontwikkeling van nieuwe ambachten en
technieken -wat weer nieuwe neringen met
zich meebracht- ontstond er overproductie van
goederen, die elders afgezet konden worden.
Niet alleen in Nederland was dit het geval,
hetzelfde gold voor het buitenland. Intensieve
uitwisseling van goederen begon plaats te
vinden en de (internationale) handel kwam tot
bloei. Mede mogelijk gemaakt door ons
uitgebreid waternet, waarover de vele
goederen in steeds groter wordende schuyten
werden vervoerd.

Pachten van postverbindingen
Oorspronkelijk had alleen de heer over een
bepaald gebied het recht om een bode uit te
sturen. Al spoedig echter verpachtte hij dit
recht aan de steden en de lokale overheden.
Die begonnen, toen hun belangen groter
werden, zich steeds onafhankelijker op te
stellen en eigenden zich de bodenrechten van
de heer toe, met of zonder zijn toestemming.
De
stadsbesturen
zetten
hun
eigen
bodendiensten op.
Vooral voor een zich snel uitbreidende
handelsstad als Amsterdam was een goed
functionerend berichtenverkeer noodzakelijk.
Een welgevulde stadsbuidel maakte het
mogelijk om aan het einde van de 17e en het
begin van de 18e eeuw een aantal zeer
belangrijke postroutes te pachten. Deze werden weer onderverpacht aan particulieren, de
latere postmeesters, die voor de uitvoering van
de bodendiensten zorgden.
Ten tijde van de Republiek werden het

Welvarende burgers, meestal de kooplieden en belangrijke ambachtslieden uit de
diverse gilden, kregen een krachtige stem in de
stadsontwikkeling. Zij maakten deel uit van
het stadsbestuur en hadden daardoor
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de nodige zeggenschap in wet- en regelgeving.
Om de veiligheid van de bestuurlijke
correspondentie en die van handel en goederen
te waarborgen, reorganiseerden zij het
berichtenverkeer.
Speciale boden werden ingehuurd om de
berichten over te brengen. Zij moesten aan een
aantal voorwaarden voldoen, zoals van
onbesproken gedrag zijn en over een goede
gezondheid beschikken. Ze werden door het
stadsbestuur beëdigd en dienden borg te staan
voor de aan hun toevertrouwde stukken. In die
borg zat onder andere ook de betaling van de
portokosten.
Gelegenheidsboden
In de (late) middeleeuwen beschikten de
stadsbesturen dan ook over stadsboden, de
geestelijkheid over kloosterboden. Speciale
universiteitsboden, die een redelijke ontwikkeling moesten hebben om de berichtgeving
zo nodig toe te lichten, voerden de zendingen
uit voor universiteit en wetenschap. Belangrijke handelsorganisaties beschikten over
eigen particuliere boden, de koopmansboden.
De gelegenheidsboden - de naam zegt het al
- werden uitgezonden als daar noodzaak toe
was; geregelde diensten bestonden nog niet. In
de 14e en 15e eeuw maakten de boden nog
niet veel tochten en combineerden zij hun
bodendienst met een ambacht, dat natuurlijk
stil kwam te liggen als ze op pad moesten.
Voor hun diensten ontvingen ze een loon van
600 Carolus guldens per jaar met nog een
eventuele toeslag voor moeilijk te bereiken
routes, snelle berichtoverbrenging of het-inde-nacht-aanvangen van de route. In kleinere
steden lag dit bedrag lager, zo rond de 300
Carolus guldens. (Instructies d.d. 1568,
Amsterdam).
Gedroegen de boden zich niet naar behoren
of deden ze hun werk niet goed dan werd hun
een boete opgelegd of loon ingehouden.
De boden voerden in het begin alléén de
opdrachten van hun werkgever uit. Van post
mee terugnemen was geen sprake, zelfs niet
het antwoord van de geadresseerde. Deze
stuurde een eigen bode uit om het antwoord

Kloosterbode. Houtsnede uit de Legende van
Sint-Meinrad ± 1466, in de Stiftsbibliothek te
Einsiedeln.
te retourneren; dit had te maken met de
bodenrechten in de verschillende steden en
gewesten.
Meestal bezorgden de boden de brieven
rechtsstreeks bij de ontvanger en verrekenden
met hem de portokosten, die ze hadden
`voorgeschoten'. Zo was de opdrachtgever
verzekerd dat de boden zijn documenten ook
werkelijk zou afleveren. Was het een moeizame of gevaarlijke tocht geweest, dan was
overvraging niet ongebruikelijk.
In sommige plaatsen hielden de bodenrechten in, dat de post bij de plaatselijke besteller afgeleverd diende te worden. In zulke
gevallen werden de kosten verrekend met de
besteller en kreeg de bode een kwitantie mee.
Uit de opbrengsten van de portokosten en
toeslagen werd het salaris van de boden bekostigd.
Veel boden namen illegaal op hun soms
verre voettochten toch post van andere opdrachtgevers mee. Een extra florijn was op die
manier snel verdiend, want het werk was
zwaar. De zendingen moesten binnen een
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bepaalde tijd afgeleverd worden. Vooral in de
winter als de wegen vrijwel onbegaanbaar
waren door modder of opvriezing en schepen
niet konden varen door ijsgang op de rivier,
was het een hele toer om de gestelde tijd te
halen.Te laat bezorgen betekende ook weer
boete betalen aan de opdrachtgever of loon
derven, omdat de gemaakte extra-uren niet
werden uitbetaald. In het begin hielden de
opdrachtgevers maar ten dele rekening met de
weersomstandigheden of ander ongemak,
waarmee de lopers op hun routes te maken
kregen.
Wat er gebeurde met de berichten als de
loper tijdens zijn dienst overleed of op een
eenzame weg beroofd en vermoord werd, was
niet terug te vinden in de geraadpleegde
literatuur.

toeslagen voor de boden, de portokosten, de
bepalingen ter voorkoming en bestrijding van
misstanden, vertrek- en aankomsttijden per
seizoen, etc. Daaruit valt op te maken dat men
al vroeg - waarschijnlijk bij aanvang van de
ordening in de 13e en 14e eeuw - regels heeft
opgesteld voor een goed verloop van de
bodendiensten en die, waar nodig, in de loop
van de tijd heeft bijgesteld en aangevuld.
Bij de instelling van de vaste bodendiensten
werd het de boden gegund om gebruik te
maken van paard, wagen of schuit. Ze kregen
daarvoor geld mee of konden het later
declareren. Bij spoedbestellingen kregen ze de
vergunning te paard hun route te rijden. Per
keer werd bekeken of dit nodig was; van enige
organisatie van zulke postritten was nog geen
sprake. Geregelde postritten kwamen er pas in
de de 17e eeuw.

In Arnhemse stadsrekeningen uit de
14e eeuw is sprake van een bode met de
naam Fluggert. In 1360 was hij al zo'n
20 jaar in dienst van het stadsbestuur.
Per jaar maakte hij ongeveer 20 reizen
van één o f meerdere dagen. In 1372
wandelde hij onder andere twee keer van
Arnhem naar Holland, één keer naar
Utrecht en maakte waarschijnlijk één
lange rondreis en vele kortere reizen
door het gewest Gelderland.

Bodendiensten uit: Amsterdamse Instructies 1568 voor koopmansboden op
Antwerpen:
"Item sullen die voorsz. Boden gezonden zijn van den eersten dach Martii totten
eersten dach in Novembri drye maal ter
weecke, als des maendaechs tsavonts, ofte
dynsdaechs smorgens ende des woensdaechs
tsavonts,
ofte
donderdaechsmorgens ende daerna des
saterdaechs
savonts,
ofte
sonnendaechsmorgens van deser Stede
(Amsterdam) naar Antwerpen te reysen
met d'eerste wagen o f schuyt. Ende van de
eersten dach Novembris totten eersten dach
Martii, tweemaal ter weeck, ...nadat getye
bequamelixst gelegen zal zijn, wynt ende
weder uuytgesondert, te vaeren als vooren,
ende gelijcken van Antwerpen naar deser
Stede... Sonder daerinne te versuymen o ft
in enige gebrecken te blijffven... "
"Item zullen die boden hebben voor
beuren salarys... telcken reyse zeven
stuyvers. "

Jaarboek 1999, Centraal Bureau voor
Genealogie, deel 53.
Vaste bodendiensten
Wanneer de vaste bodendiensten, de routes
die op vaste tijden en naar vaste plaatsen
liepen, zijn ingesteld is niet precies bekend;
vermoedelijk in het begin van de zestiende
eeuw.
In de 17e eeuw is er al sprake van internationale postverbindingen van Thurn und
Taxis' die kantoren had in ons land en de
diverse omringende landen. In 1642 stelden zij
een postroute in die via Roermond, Nijmegen
en Utrecht naar Amsterdam liep.
De eerder genoemde Amsterdamse "Instructies" uit 1568 verwijzen naar al oudere
- reeds bestaande - instructies, waarin onder
andere waren opgenomen: het salaris en de

dr. E.A.B.J. ten Brink: De geschiedenis van het
postvervoer, Fibula - Van Dishoeck, 1969.
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Busdragende en roedragende boden
De stadsboden werden een steeds belangrijker groep onder de gelegenheidsboden. In de
middeleeuwen was het stadsbestuur verantwoordelijk zowel voor de wetgevende als
voor de rechterlijke en de uitvoerende macht.
Hierdoor werkten, in beginsel, de stadsboden
voor alle drie de machten, waarbij van een
duidelijke taakverdeling nog geen sprake was.
Naarmate de werkzaamheden van de
stadsbesturen toenamen, kwam er meer verschil tussen de zendingen van gerechtelijke
stukken en die van bestuurlijke en administratieve aard en kwam er onderscheid tussen
de taken.
De boden die belast waren met het overbrengen van gerechtelijke stukken werden
roedragende boden genoemd. De middeleeuwse roe of roede bestond uit een bundel
wilgentenen en was een strafwerktuig, (denkt
u maar aan de roe van Zwarte Piet). Deze
roede was symbool van de rechterlijke macht.
De roedragende boden zijn eigenlijk de
voorgangers van de deurwaarders van nu. In
dit artikel blijven ze verder buiten beschouwing.

en hun bemoeienissen in de gewesten zich
uitbreidden, vermeerderde de bestuurlijke en
administratieve correspondentie. De bussen
werden te klein voor het vervoer van de vele
brieven en documenten en werden vervangen
door leren of linnen tassen. Het gevolg was dat
de herkenbaarheid van de bode als officieel
functionaris van de stedelijke overheid
verminderde. Om dit gemis op te vangen,
droeg hij - duidelijk zichtbaar - een
schildvormige plaat, waarop het stadswapen
stond afgebeeld. Soms had dit insigne nog de
vorm van een bus en het bleef ook `bus' heten.
Hadden de stadsboden in het begin een
belangrijke taak in het berichtenverkeer,
langzaam maar zeker beperkte die zich tot de
werkzaamheden van de huidige stadhuisboden.
Koopmansboden
Het berichtenverkeer van particulieren en
kooplieden breidde zich in de loop van de 13e
en 14e eeuw snel uit. De (internationale)
handel over land en over zee begon steeds
grotere vormen aan te nemen: lakenstoffen uit
Engeland en Vlaanderen, wijnen uit Frankrijk
en Duitsland, zout uit Portugal, zijde uit
China, geurstoffen en kruiden uit Arabië,
rogge uit de Oostzeelanden.
In het begin trokken de kooplieden er zelf
nog op uit om hun zaken te regelen. Maar bij
het drukker-worden van hun ondernemingen
namen zij vaak speciaal daartoe opgeleide
boden in dienst, die voor hun op pad gingen en
in staat waren hun zaken elders te behartigen.
Toen de handelscontacten steeds intensiever werden en de bodendiensten winstgevende ondernemingen, bleven de boden thuis
op hun `comptoir' (kantoor). Daar deden zij de
administratie voor de brieven, bepaalden de
portokosten, regelden de bodendiensten en de
verzending van de goederen en huurden lopers
in voor de diverse routes. In die tijd zag men
dit als "een ontaarding van het oude
bodenwezen", maar het is wèl de basis
geworden van ons Nederlandse postvervoer, te
weten PTT-Post.

De busdragende boden waren de stadsboden. Zij hadden een officiële status en ter
bescherming daarvan waren zij herkenbaar aan
hun kleding: meestal een mantel in de kleuren
van het stadswapen en aan de `bus'. De bus
was een langwerpige, metalen koker, waarin
het stadswapen stond geslagen en die schuin
over
de
schouders
werd
gedragen.
Aanvankelijk werden hierin de omvangrijke
perkamenten brieven en documenten vervoerd,
vaak voorzien van vele lakzegels, geld en
wissels.
Om zich tegen struikrovers en ander ge
spuis te beschermen droegen ze wapens. In
de middeleeuwen was dat een lans, in latere
tijden pistolen. Op het overvallen en/of om
brengen van boden stonden strenge straffen.
Toen de steden een steeds belangrijker rol
gingen vervullen in het staatkundig bestel
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genomen.
Bracht dus een Utrechtse bode een brief
naar Leiden dan keerde hij met lege tas terug.
Een Leidse bode bracht het antwoord op die
brief naar Utrecht en ging eveneens met lege
tas terug. Erg oneconomisch en dat zagen de
bodendiensten ook wel in. Een oplossing werd
gevonden in het opzetten van `posten of
wisselplaatsen', waar de boden elkaar
ontmoetten, brieven aan elkaar overdroegen,
porti met elkaar verrekenden en de voor hun
stad bestemde brieven mee terug namen.

Intensieve correspondentie:
In de tweede helft van de veertiende
eeuw woonde in de Italiaanse stad Prato de
koopman Francesco Datini. Hij had
handelsfirma's in Avignon, Florence,
Genua, Pisa, Spanje en Majorca, waarmee
hij regelmatig correspondeerde. Tijdens zijn
lange (werkzame) leven bewaarde hij alle
toegezonden
brieven
en
zakelijke
documenten. Zijn filiaalleiders kregen
opdracht hetzelfde te doen, evenals z'n
gezin, familie en vrienden. Na zijn dood
moesten alle documenten en brieven in z'n
huis worden ondergebracht in archieven en
voor het nageslacht bewaard. Dit gebeurde
echter op een andere manier dan hij zich
bad voorgesteld.
Ruim vijfhonderd jaar later, in 1870,
werden in een stoffige nis onder de trap van
het huis, waarin bij zoveel jaren had
gewoond, de documenten - samengepakt in
zakken - teruggevonden. De vrijwel onaangetaste inhoud bestond uit: 500 registers
en kasboeken, 300 vennootschapsakten,
verder verzekeringspolissen, vrachtbrieven,
handelswissels, cheques, en ongeveer
140.000 brieven, waarvan er circa 11.000
tot
zijn
persoonlijke
briefwisseling
behoorden en de rest tot zijn zakelijke
correspondentie.........................
Deze unieke vondst geeft, in samenhang
met elkaar, inzicht in het persoonlijke- en
koopmansleven van een geacht burger en
een indruk van het bericbtenverkeer aan
het einde van de middeleeuwen.
Anno 2000 zijn deze documenten nog
steeds een bron voor wetenschappelijk onderzoek.

In de tweede helft van de zestiende eeuw,
toen omvangrijke goederen, pakketten en
bagage niet meer door de voetboden afgeleverd konden worden, gingen de bodendiensten
over tot het verzenden van goederen en
berichten
per
'schuytenveer'.
De
beurtveerdiensten zijn hieruit voortgekomen.
De voorwaarden waaronder ze moesten
werken, waren gelijk aan die van de
bodendiensten, zij het dat de nadruk kwam te
liggen op het vervoer van personen en
goederen. Het vervoer van brieven was toegestaan, mits hun octrooi dat toestond.
In de laatste helft van de 17e eeuw ontstonden de stedelijke posterijen. De postwagens, die veelal onder stedelijk octrooi
reden en bestemd waren voor personen- en
goederenvervoer, namen ook brieven en documenten mee. Maar hier gold eveneens: mits
het octrooi het toestond.
Verdere ontwikkelingen
De naam `post', zoals wij die nu nog gebruiken, begon rond de zeventiende eeuw in
zwang te komen. Hij verwees naar de `post- of
wisselplaats' waar de rijdende boden van paard
wisselden en/of hun berichten aan andere
boden overdroegen.
Pas in het midden van de 17e eeuw ontwikkelde zich een vaste, rijdende bodendienst
naast de voetbodendiensten. Een aantal
oorzaken lag hieraan ten grondslag.
De belangrijkste was de Vrede van Munster in 1648. Hiermee was een einde gekomen
aan de Tachtigjarige Oorlog en de rust

Iris Origo: De Koopman van het Prato. Uitgeverij
Contact, 1985.

De eerste veranderingen
Zoals al eerder gesteld hielden de vroegste,
stedelijke bodenrechten in, dat er alleen post
afgeleverd mocht worden, maar niet mee terug
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in het land keerde terug. Handels- en personenverkeer bloeiden weer op, kregen nieuwe
impulsen en de briefwisseling nam toe. Door
het veiliger worden van de wegen, doordat er
minder vreemde krijgslui rondzwierven,
durfden de mensen weer meer op reis te gaan.
De angst om beroofd of vermoord te worden
op een eenzame weg door vreemde soldaten
die hun schamele soldij wilden aanvullen met
geld en goed van anderen ebde langzaam weg.
Een andere oorzaak was de verbetering van
het Europese wegennet, mede door toedoen
van Thurn en Taxis. Belangrijke routes werden
geheel of gedeeltelijk verhard, waardoor de
paarden en de postwagens tot grotere snelheid
konden komen. Tot in het midden van de 19e
eeuw bleef de snelheid van het postvervoer
over de weg echter verbonden met de snelheid
van het paard. De stoomtrein die de
paardenkracht verving, zorgde voor een
omwenteling in het postvervoer.

De kosten van de vaste ritten per paard
lagen beduidend hoger dan die van de voetboden. Uit economische overwegingen besloten sommige steden daarom brieven voor
dezelfde richting gezamenlijk te laten vervoeren.
Rijke steden sloten contracten af en
pachtten belangrijke verbindingen, waardoor
ze het monopolie kregen om alle post via hun
stad te laten lopen. Amsterdam verwierf een
dergelijke positie. De post uit Engeland
bestemd voor Hamburg, een belangrijke
handelsstad, en voor Noord-Duitsland èn de
retourpost moest allemaal in Amsterdam
overgedragen worden. De beurs en de handel
voeren hier wel bij, soms ten nadele van
andere steden. Aan die monopoliepositie
kwam een einde bij de Franse overheersing.
Enkele voorbeelden uit: 'Tafeltje van
den Omloop der Posten, o f den
gewoonen Ouderdom der Brieven. Al
deese Getaalen beteekenen Dagen en
worden verstaan Etmalen te zijn'
De tijden gelden voor het vervoer
Amsterdam vice versa:
Aken - 6 dgn.; Barcelona - 32 dgn.;
Cadix (Zuid-Spanje) - 46 dgn.; Moscou
- 48 dgn.; Hamburg - 6 dgn.; Engeland
- na de wind is; Lissebon - 60 dgn.; Antwerpen - 4 dgn.

Halverwege de 17e eeuw nam een postmeester uit Zevenbergen, Hendrick Jacobsz.
van der Heyden, het initiatief tot het instellen
van rijdende post op vastgestelde tijden. Hij
kreeg in 1649 het octrooi om in een vaste rit het rit genoemd - Zuidhollandse post te
vervoeren van Rotterdam naar het kantoor van
Thurn en Taxis in Antwerpen. `Het rit' moest
in de zomer in tien uur afgelegd worden en in
de winter mochten de boden er twaalf uur over
doen.
Dat hij succes had met zijn ondernemingen
mag blijken uit de postritten die hij verder
instelde. Rond 1650 kwam er het rit
Amsterdam - Hamburg; in 1659 Den Haag Amsterdam; in 1660 op Engeland; in 1662
Den Haag - Rotterdam.
De rijdende bodendiensten brachten een
aanmerkelijke versnelling van het postverkeer
met zich mee. Rond 1700 waren op de
belangrijkste postrouten de voetbodendiensten
dan ook vervangen door de rijdende
bodendiensten. Deze verandering vroeg ook
om een andere organisatie van het vervoer van
de brieven.

De geschiedenis van het postvervoer.
De postiljons
In de Republiek der Verenigde Nederlanden had het particulier initiatief de overhand.
Steden die postverbindingen gepacht hadden,
gaven die in onderpacht aan particulieren. Bij
de rijdende post waren dat stalhouders, ook
wel aannemers of posthouders genoemd.
De contracten voor de ritten werden - tot in
de 19e eeuw - steeds aanbesteed voor drie
maanden, zodat de posthouder bij nalatigheid
of slechte uitvoering van de diensten
onmiddellijk een andere bode (bij het post29

`Op de valreep' dronken postiljons graag een glas wijn of sterke drank om warm te blijven op de bok.
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rit `postiljon' genoemd) kon inhuren. De eerste
postiljons waren vaak oud-cavalaristen die nog
in
de
Tachtigjarige
Oorlog
hadden
meegevochten. Zij kenden het paard als geen
ander en waren natuurlijk ook niet voor een
kleintje vervaard tijdens hun ontmoetingen
met struikrovers en ander rapalje.

zij `een zuivere en opgewekte melodie' te bla
zen bij het naderen van de stadspoort, bij
aankomst en vertrek van kantoor of veerhuis
en bij het doorreizen van een plaats. De
inwoners wisten dan dat de `post' gearriveerd
was. Controle op de rijtijden was er ook toen
al. In een rijpas tekenden de kantoren en de
veren de aankomst- en vertrektijden af. Of die
pas ook een legitimatiebewijs was, is niet
duidelijk.

Ritten, die over grotere afstanden gereden
werden, waren verdeeld in trajecten met
wisselplaatsen, meestal een herberg of een
stalhouderij. Moest er op hun traject een rivier
overgestoken worden en lag de veerpont te ver
van het dorp, dan werden er zelfs speciale
posthuizen - de latere veerhuizen - gebouwd.
Op de wisselplaatsen stonden verse paarden
gereed en werd de post overgedragen aan de
wachtende postiljons, die ieder hun eigen route
reden.
De brieven en documenten, verpakt in
linnen zakjes, werden vervoerd in speciaal
daartoe gemaakte leren tassen, brievenmalen
genoemd, die achterop het paard gebonden
werden. Waren er meerdere tassen te
vervoeren dan nam de postiljon een bijpaard,
dat aan de hand werd meegevoerd. In het
begin van de postritten was het gebruik van
wagens niet toegestaan, omdat hiermee geen
snelheid gehaald kon worden.

De oprichting van de Statenpost in 1748
bracht geen echte vernieuwingen met zich
mee. Het vervoer van post bleef zoals die was,
hoewel de organisatie van de ritten werd
verbeterd en de postiljons een Statenuniform
kregen aangemeten, wat hun aanzien en
veiligheid ten goede kwam.
Een aantal verbeteringen die het Statenbestuur aanbracht, waren:
Aanbesteding van alle ritten, een en an
der vastgelegd bij reglement, d.d. 6 juni
1752.
Toestemming tot het gebruik van postwagens op een aantal trajecten bij aanbod
van grote hoeveelheden correspondentie,
onder andere op het Texelse rit als de vloot
uit West-Indië binnenviel. De eerste
postkarren waren open, maar nadat er een
brievenmaal in brand was gevlogen door de
vonken uit de pijp van een dronken
postiljon, mochten er alleen nog overdekte
wagens gebruikt worden.
Terugdringing van buitenlands postvervoer
op Hollands grondgebied. In een resolutie
van het Statenpostbestuur, d.d. 2 december
1756,
wordt
het
buitenlandse
postondernemingen verboden post te
vervoeren, tenzij er al een overeenkomst
bestond die dateerde van vóór de resolutie.

Om de veiligheid van de brieven, documenten, geld en wissels zoveel mogelijk te
waarborgen konden de brievenmalen worden
afgesloten. Alleen het begin- en het eindkantoor beschikten over een sleutel om ze te
openen. De correspondentie die onderweg
ontvangen was of afgeleverd moest worden,
borg de postiljon op onder een speciale klep
die over het afgesloten deel van de maal aangebracht was.
Toen de vaste voetbodendiensten waren
ingesteld, hadden de boden het recht om het
uur van hun vertrek te laten afroepen, zodat
eventuele post nog tijdig mee kon. Deze
traditie werd min of meer voortgezet door de
postiljons. Ze droegen als onderscheidingsteken een posthoorn. Daarop dienden

De post op het platteland
Het postverkeer op het platteland en tussen
de kleinere plaatsen veranderde na 1700 niet
wezenlijk. De diensten werden nog steeds
gelopen door voetboden, verzonden
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per beurtveer of meegenomen door de postkoets als dat met de route zo uit kwam.
Vele kleine posterijen en bodendiensten die
niet bij de oprichting van de Statenpost
betrokken waren, gingen de strijd aan met de
Statenpost door het opzetten van regionale
entrepostes langs de route van de postkoets.
Hier gaven de langsrijdende postiljons de
brieven af en namen brieven mee. De gemeenten in die regio stelden eigen boden aan
om de correspondentie bij de entrepostes af te
halen en af te geven.
Ontsluiting van de landelijke streken vond
pas anderhalve eeuw later plaats, toen in 1850
de nieuwe postwet van kracht werd.

woordelijkheid van de Staat der Nederlanden,
die de verplichting had de wegen van
klinkerbestating te voorzien en vervolgens te
onderhouden. Een brug over de Lek was niet
in het decreet opgenomen en de overtocht naar
Vianen werd nog steeds door veerdiensten
gedaan.
Het duurde een achttal jaren voordat de
wens (een snellere route Amsterdam - Parijs
v.v.) in vervulling ging. Op 1 september 1819
werd de nieuwe Keizerlijke Weg der Eerste
Klasse Utrecht - Vreeswijk - Gorcum als
postroute met gesloten postkoets `ingelegd' op
de weg Amsterdam - Parijs naast de omslachtige bestaande. Bij Zwaluwen kwamen de
ritten bij elkaar en werd de post gesorteerd
voor Brabant en voor Antwerpen - Parijs en
verder.
En zo kwam het kleine plaatsje Vreeswijk
op een internationale postroute te liggen, dat
tweemaal daags door de postkoets werd
aangedaan. Alle post kwam in Vreeswijk, dat
onder
Utrecht
ressorteerde,
op
het
hulppostkantoor binnen. Daar werd het alles
zo snel mogelijk door de brievengaarder
gesorteerd op Jutphaas en IJsselstein en naar
beide gemeenten gebracht.
Jutphaas kreeg na de inwerkingtreding van
de Postwet in 1850 ook een hulppostkantoor,
dat op 1 januari 1851 geopend werd.

Postverzorging in Vreeswijk en
Jutphaas
Aan het einde van de 17e eeuw had Amsterdam een aantal belangrijke routes in pacht
genomen, onder andere die naar Parijs. De
route was weliswaar direct maar tevens wat
omslachtig, want de postritten reden vanuit
Amsterdam, over Haarlem, Alphen aan de
Rijn met het generale wisselkantoor, Leiden,
Den Haag, Delft, Rotterdam, Zwaluwen,
Breda en zo verder tot Antwerpen. Daar werd
de post voor België en Frankrijk weer
gesorteerd, met als belangrijkste stad Parijs.
Verkorting van de route was dan ook alleszins
wenselijk en aan die wens heeft Napoleon zijn
steentje bijgedragen, toen hij in 1811 een
bezoek
bracht
aan
de
Noordelijke
Nederlanden.
Op 6 oktober 1811 reisde hij vanuit
Gorcum, via Vianen en Vreeswijk richting
Utrecht. De herfstregens hadden de zandweg
in één grote modderpoel veranderd, die een
snelle voortgang van paarden en koetsen
ernstig belemmerde. Ondanks deze slechte
ervaring was Napoleon tevreden over zijn
bezoek aan Holland: 'de Hollandse bevolking
was meer Frans geworden, dan die van enig
ander ingelijfd land' en uit dankbaarheid
daarvoor verhief hij bij decreet van 16
december 1811 de weg Utrecht - Jutphaas Gorcum tot "Keizerlijke Weg der Eerste
Klasse". Deze wegen vielen onder verant-

Problemen
Het postvervoer over de nieuwe route naar
Vreeswijk v.v. gaf geen problemen. Die
kwamen er pas bij de overvaart naar Vianen
v.v. Hiervoor was niets geregeld bij de inleg
van de nieuwe route, terwijl het toch een
onvermijdelijke en soms ook gevaarlijke
overvaart was. Het Dominiale veer tussen
Vreeswijk en Vianen v.v. zette met de grote
pont de postkoets met paarden, passagiers,
bagage en brievenpost over.
Daarnaast bestonden er zowel in Vreeswijk
als in Vianen de Pinnemakersveren, die ook
graag een graantje van het vervoer van post en
goederen mee wilden pikken. Helaas, de
kleine veren mochten alleen passa32

Een diligence voor het vervoer van zowel reizigers als brievenpost: de zogenaamde "Grote
brievenmaal". Dit rijtuig deed dienst tussen Amsterdam, Breda, Antwerpen en Brussel.
vermeldt de geschiedschrijving niet.2

giers overzetten met hun handbagage of zoveel
bagage als ze in twee handen konden dragen.
Rond 1820 was de Vreeswijkse onderaannemer Cornelis Spinhoven verantwoordelijk voor een goed verloop van de postrit
Vreeswijk - Vianen. Hij was goede maatjes
met de Viaanse veerman van het Dominiale
veer, Lodewijk Heine. Deze had een groot
gezin en de pachtsom voor het Dominiale veer
was hem eigenlijk te zwaar. Hij probeerde
daarom wat extra's te verdienen. Spinhoven
gunde hem dat en ze bedachten samen het plan
om de postiljons in Vreeswijk of Vianen te
laten wachten, terwijl Heine de post over de
Lek zette, waarvoor dan een deel van de
portokosten aan Heine verviel.
Of deze situatie lang geduurd heeft,

Utrecht 4 maart 1825. In de nacht van
26 op 27 februari zijn er in Utrecht pakketten uit een brievenmaal voor
Vreeswijk zoekgeraakt. Op 4 maart
schrijft de Regter van Instructie te
Utrecht, J.C. Martens, aan de Schout
van Vreeswijk, dat de pakketten
inmiddels gevonden zijn en verdere
recherches niet meer nodig.

Een ander probleem diende zich in 1830
aan, toen er tussen Nederland en België een
opstand uitbrak (volgens Napoleontische
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traditie nog met `Noordelijke en Zuidelijke
gewesten' aangeduid).
"Op `s Konings last" van 8 november 1830
krijgen alle directeuren der postkantoren in de
Noordelijke gewesten de verordening `alle
correspondentie af te breken met alle in
opstand zijnde gewesten en een wakend oog te
houden op postwagens, diligences, schuiten en
schepen en andere middelen van openbaar
vervoer, welke hun gemeente passeren of
aankomen en tot de oproerige gewesten in
eenige betrekking staan, en te controleren op
fraude.' Vreeswijk kreeg daar natuurlijk ook
mee te maken, omdat de postroute waaraan het
lag, dwars door `vijandelijk' gebied liep.
Tevens werd er in de brief op gewezen dat
het vervoer van brieven en nieuwspapieren
buiten de reguliere post om ten strengste
verboden was en dat bij herhaalde overtreding
de concessie voor het vervoer van post zou
worden ingetrokken. Ter controle werden van
tijd tot tijd door surveillanten de postwagens
etc. gevisiteerd.
Stedelijke en plaatselijke besturen van
gemeenten die nog niet over een postkantoor
met
postdirecteur
beschikten,
werden
aangeschreven door de gouverneur a.i. van de
posterijen, baron van Lijnden. De besturen
kregen de opdracht de bedienden in hun
bestelhuizen en comptoirs in te lichten over de
nieuwe maatregelen aangaande de post uit de
oproerige gewesten, met name die uit
zuidelijke richting, en ook te controleren op
overtredingen. Deze dienden onverwijld vermeld te worden.

op tachtigjarige leeftijd en had toen - volgens
het Utrechts Dagblad van 25 februari 1876:
"meer dan een halve eeuw lang, de laatste tijd
met hulp van huisgenoten in het bezorgen der
correspondentie, met ijver de nodige contrôle
op het kantoor gehouden. Nog kort voor haar
dood nam zij de pakketten, die's nachts met de
postkar werden gebracht, in ontvangst."
Na haar overlijden nam Henricus Jacobus
Sparenburg, kastelein en wonende te
Vreeswijk, het hulppostkantoor over. Bij de
vestiging van het hoofdpostkantoor in 1886
bleef Sparenburg de werkzaamheden voortzetten. Er werd een (huur-)contract opgemaakt, steeds voor een periode van 10 jaar.
Verlenging van het contract moest één maand
vóór afloop daarvan kenbaar gemaakt worden
aan de directeur der Posterijen. Het opmaken
van het contract kostte fl. 23,25.
Hoofdpostkantoor Vreeswijk
Op 29 januari 1886 valt het raadsbesluit in
te gaan op het verzoek van de Inspectie der
Posterijen te Amsterdam tot het omzien naar
een geschikt gebouw voor het vestigen van een
Post - en Telegraafkantoor in Vreeswijk. De
keuze valt op het oude woon- en praktijkhuis
van dr. A.H. Teller aan de Dorpsstraat, (nu
Visser - elektro). Het was in 1873 gebouwd.
Na het overlijden van haar man op 13 mei
1884 verhuisde de weduwe Teller naar
Amsterdam en het huis kwam enige tijd leeg te
staan. Besprekingen met de Inspectie der
Posterijen volgden, want er moest aan het
pand het een en ander verbouwd en aangepast
worden, alvorens het als post- en
telegraafkantoor kon functioneren. De
opleveringsdatum werd gesteld op 15 mei
1886 en architect P .A. Frijlink E. Mzn was
verantwoordelijk voor de verbouwing en de
aanpassingen.
Met een schrijven, ondertekend op 26 en
27 juli 1886, verhuurt de gemeente Vreeswijk
officieel het pand aan het Rijk en krijgt
Vreeswijk zijn Post- en Telegraafkantoor.
Ingangsdatum van de huur is 1 augustus

Hulppostkantoor Vreeswijk
Tot 1886 beschikte Vreeswijk over een
hulppostkantoor dat sinds 3 mei 1819 gedreven werd door de weduwe Catharina van
Jaarsveld, beter bekend als "Kaatje, de
brievengaarster". Na het overlijden van haar
man werd het Kaatje gegund zijn werk voort te
zetten, tegen een vastgesteld loon.
Haar benoeming was nog gericht aan de
schout van Vreeswijk en ondertekend door de
postmeester ter-generaal. Kaatje overleed
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1886 en het kantoor zal vanaf die datum
opengesteld worden voor het publiek.

Bestek en verbouwing
In het gemeentearchief bevindt zich in een
prachtig handschrift op ruitjespapier geschreven,
`Bestek en Voorwaarden voor de verbouwing'.
Het beslaat een groot aantal pagina's met een
gedetailleerde uitwerking van elk onderdeel van
kantoor, inrichting en woning en de te gebruiken
materialen, klaarblijkelijk volgens de toen
geldende normen van de Postdienst.
Een greep uit de vele gegevens:

Op 31 juli 1886 gaat de Inspecteur der
Posterijen te Amsterdam, de heer A.J.M.
Ledeboer, optredende voor de Staat der Nederlanden en behoudens bekrachtiging door de
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid de
huurovereenkomst aan met de burgemeester van
Vreeswijk, R.A.Verploegh Chassé. Medeondertekenaar is wethouder H.R.van Bunnik.
In de overeenkomst waren de volgende
artikelen opgenomen (vanwege de bloemrijke
taal wat ingekort):

Werkzaamheden:
Het verbouwen van een woonhuis te
Vreeswijk tot Post- en Telegraafkantoor. Inhoudende:
Gedeeltelijk uitbreken en bijbouwen van
Sectie B- no 1042 en inrichten tot Post- en
Telegraafkantoor met levering van de benodigde
bouwstoffen, arbeidsloon en transporten.

Artikel 1
De gemeente Vreeswijk verhuurt aan het Rijk,
dat in huur aanneemt, een huis en erve te
Vreeswijk, kadastraal bekend: Sectie Bno.1042
gedeeltelijk
ingericht
tot
Posten
Telegraafkantoor en tot woning van den directeur en zulks op de volgende voorwaarden:
- De overeenkomst geldt voor de volgende 10
jaren: ingaande per 1 augustus 1886 en
eindigend ultimo juli 1896.
- Huurprijs F. 500,- per jaar, 2 x per jaar te
betalen en wel op 31 december en 30 juni
door middel van orders op rijksbetalingskantoor.
- De buur betreft alleen het Postkantoor en de
woning. Voor de telegrafiedienst wordt de
ruimte om niet afgestaan voor de tijd dat de
tegenwoordige overeenkomst van kracht is.

Hoofdafmetingen:
L. /m
B. /m
• Kantoor
5.43
5.55
" Bestellerskamer
3.00
2.99
Wachtkamer
3.00
2.45
Portaal
2.00
1.50
" Doorgang
2.00
1.50
*Privaat bestellers
1.60
0.90
" Privaat ambtenaar
1.60
1.00
" Bergplaats brandstof
2.25
3.30
Dan volgt een gedetailleerde opsomming van
kleur en soort verf, toepassing stucwerk voor
wanden en plafonds, hergebruik van deuren en
kozijnen, uitvoering overig timmerwerk, lood- en
zinkwerk en de aantekening dat alle verfwerk
tweemaal gemenied moest worden.
De afmeting van het loket, waarachter de
diensten verricht werden, bedroeg 80 cm x 190
cm, met stijlen en dorpels van grenenhout. Het
raam bestond uit twee delen, waarvan het
bovenraam vast en het onderraam schuivend met
metalen rolsloten, koorden, tegengewichten,
sluitingen, enz.
In het kantoor diende voor de toonbank en
kastjes vurenhout gebruikt te worden. De

Artikel 2
De gehuurde localiteit mag alléén voor de
dienst van Post- en Telegrafie en woning van de
ambtenaar worden gebruikt.
Artikel 3
De Gemeente draagt zorg voor het onderhoud
en zal alle lasten, die volgens de wet op de
verhuurder rusten, voor haar rekening nemen.
Was getekend op 26 en 27 juli 1886.
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Het in 1886 in gebruik genomen postkantoor te Vreeswijk.
kastdeuren kregen `een best kastslot', laden
zouden voorzien worden van twee koperen
trekkers en eveneens een `best slot'. (wat dat
ook moge inhouden, JD).
In de wachtkamer kwam een schrijftafel met
een vurenhouten blad van 70 x 50 cm,
bladdikte 0,022 m met dito klampen. Het blad
rustte op smeedijzeren consoles.
De ijzeren brievenbus werd geleverd door
de directeur der Posterijen. De bus moest
geplaatst worden aan de voorgevel. Aan de
binnenzijde van het kantoor kwam daar een
houten brievenkast tegenaan, aan de binnenkant met zink bekleed: 140 cm hoog, 60 cm
breed en 40 cm diep.
De architect hield ferm toezicht: `De
aannemer is verplicht zorg te dragen voor
bekwame personen op het werk om de uitvoering te regelen.' en `Geen onvoorziene
werken komen in aanmerking dan dié waarvoor de architect zijn goedkeuring heeft gegeven.'

Aanpassingen
In 1905 is het Post- en Telegraafkantoor
verbouwd en in 1913 worden woonhuis en
kantoor aangepast aan de nieuwe nutsvoorzieningen, zoals blijkt uit onderstaande
personeelsadvertentie in de Post- en Telegraafwereld, jrg. 21, juni 1916, die tegelijkertijd een aardig beeld geeft van het leven in
Vreeswijk aan het begin van de vorige eeuw.
"Vreeswijk, Post- en Telegraafkantoor, Zie
D.0.274.
Het gebouw behoort aan een particulier. Het
kantoorlokaal dat in 1905 is verbouwd, fraai
uitzicht biedt op de Vaartsche Rijn met veel
scheepvaart, wordt langzamerhand te klein (in
hoofdzaak gebrek aan bergruimte); aan de
overzijde ruim veldzicht. De woning bevat
beneden twee kamers en suite (de achterkamer
met openslaande deuren naar buiten; keuken
en met hoogen kelder, boven vier kamers en
ruimen, beschoten zolder, waarop
36

meidenkamer met bedstede. Vóór, op zijde en
achter het huis, tuin met vruchtboomen, welke
echter weinig vrucht voortbrengen. De woning
welke rondom vrij staat, is geriefelijk en werd
in 1913 veel verbeterd en voorzien van gas-,
waterleiding en closet. De kelder die in 1914
door het opzetten van het inundatiewater
bezweek, is thans waterdicht.
Het onderhoud van het gebouw laat evenwel
nog te wenschen over. Het voorterrein is door
een flink ijzeren hek omgeven. Het kantoor is
open 8 m tot 9 a. Voorts posten te behandelen
5-6 m.'
Personeel en Ressort Directeur, 2 kantoorbedienden, 1 telefoniste, 4 bestellers, 2 hulppost kantoren en 1 hulptelegraafkantoor 4
Verkeer in 1915:
- Zegeldebiet
fl. 7511.09
- Omzet
363715.445
- Telegrammen
7367
- Telefoongesprekken
16176
Belasting. Personeel: wegens de huurwaarde
fl 18.32, wegens de haardstede fl. 3,-.
Opcenten 51c.
De totale aanslag van den tegenwoordige
titularis bedraagt circa fl. 55,31. Te Vreeswijk
zijn kerken voor Ned.Herv., Geref.
(Doleerend) en R.Kath. Alleen lager
onderwijs, openbaar en bijzonder (christelijk).
De winkelwaren zijn hier niet duurder dan
elders, men betrekt veel uit Utrecht.

Hoofdelijke Omslag, circa 4%. Klimaat
vochtig (rondom water), doch niet ongezond.
Veelvuldig verkeer met Utrecht per tram, per
boot. Abonnement tram voor schoolgaande
kinderen fl. 40,- per jaar, per boot fl. 25,- per
jaar. "
(wordt vervolgd)
Noten
1. Thurn en Taxis, een Duitse onderneming. 2.
Zie ook "Cronyck de Geyn", 1990, nr.
4: "De post vóór, op en over de Lek." 3. Bij de
grondwet van 1814 veranderden
de gewesten weer in provincies, waarbij
kleine grenscorrecties plaatsvonden. Zo
kwam IJsselstein in de provincie Utrecht
te liggen en viel wat betreft post
verzorging onder Vreeswijk. 4.
Jutphaas en IJsselstein.
Bronnen
- Jaarboek 1999, Deel 53, Centraal Bureau
voor Genealogie
- De Geschiedenis van het Postvervoer, Dr.
E.A.B.J. Ten Brink. Fibula-reeks.
Gemeente Archief Nieuwegein
- Archieven Historische Kring Nieuwegein
Sesam Encyclopedie van de Wereldgeschiedenis, deel 5.
PR-afdeling PTT Post Nieuwegein.
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Van dezelfde schrijver komt binnenkort uit het boek: "Stichting, bloei en
ondergang in de 19e eeuw van de kostschool voor middelbaar onderwijs in
Jutphaas". 156 pagina's gen./gebonden.
Prijs f 55,-.
De boeken zijn te bestellen bij jan
Schut,
Wenckebachplantsoen
29,
Nieuwegein. Tel. 030-6031129.
VAN DE REDACTIE
Korenmolentje
Door de familie G.J.A. van Rooijen is de
Kring in het bezit gekomen van een molentje,
dat in de tweede wereldoorlog (19401945) is
gemaakt voor het thuis-malen van graan om
zelf brood te kunnen bakken.
Er zijn uitsluitend oude materialen gebruikt
voor de constructie. Zo dient bij* v. een oude
vooras van een fiets als as voor het draaien van
de molensteentjes. De moer op de as dient om
de steentjes tegen elkaar af te stellen voor de
maalgrofte. Twee oude ammorel-slijpsteentjes
zijn gemonteerd als molensteentjes.
Het molentje staat inmiddels in de geschenkenvitrine van ons museum. Familie van
Rooijen, zeer bedankt.

Bibliotheek
In de bibliotheek zijn de afgelopen tijd
de volgende boeken opgenomen.
Het voormalig orgel in de Nederlandse
Hervormde Kerk te Jutphaas. Achterberg,
A.
Archeologische kroniek van de provincie
Utrecht over e jaren 1980-1984.
Tent,
W.J. van; (prov. archeoloog van Utrecht)
nr. 1.
Een hart van warmte. 75 jaar stadsverwarming in Utrecht. Kam, R. de. Historische reeks Utrecht 25.
- "Ridderhofstad Rijnhuizen" (copie van het
Rijksarchief).
- Kasteel Rijnhuizen. Beek, M. van. Werkstuk
van Marion van Beek.
- Atlas of Animal Bones. For Prehistorians,
Archeologists and Quaternary Geologists.
Schmidt, E. Statistische berichten 1988
gemeente Nieuwegein. Statistische
gegevens van Nieuwegein.
- Westerheem; Orgaan van de Archeologische
Werkgroep. Jaargang XXVIII, nr. 1
februari 1979; diverse auteurs. Informatie
over de woningen op het Kerkveld. J.
Schut.
- Ridderhofstad Oudegein. (t.g.v. 10-jarig
bestaan Stichting Oudegein). J.W C. van
Schaik.
Op de bres voor forten en linies. Utrechtse
Fortenstichting. nr. 1. Schouw binnenvaart
1992 (programma). Stg. 100 jaar
Merwedekanaal programma t.g.v. 100-jarig
bestaan van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Nieuwe boeken
Door jan Schut is kortgeleden een
nieuw boek uitgegeven: "Leven en
werken van de genees-, heel-, en
verloskundige Dr. G.J. Teller.
Jutphaas 18241880".
De samensteller heeft gedurende
een aantal jaren uit verschillende
archieven gegevens verzameld over
Dr. G.J. Teller, die van 1824 tot 1876
genees-, heel-, en vroedmeester in
Jutphaas was.
Deze bronnen geven een zeer
duidelijk beeld over de persoon van
dr. Teller en zijn functioneren in de
Jutphase samenleving.
Het boek bestaat uit 304 pagina's,
gen./gebonden. Prijs f 67,50.
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und Urgeschichte; diverse auteurs. Sondernummer Die Skytischen Kurgane.
- Historie rond de Unie van Utrecht.
Knipselkrant Unie van Utrecht. nr. 14. d.d.
30-5-1979 (Folioformaat).
- Haarlemse majolica- en tegelbakkers. Korf,
D.
Monumenten
inventarisatie-project.
Gebiedsbeschrijving Utrechts Rivierenkleigebied. Cramers, D., Koolman, M. en
Vernooij, A.
- Johan Wolfert van Brederode 15991655. Een
Hollands edelman tussen Nassau en
Oranje. Diverse auteurs, t.g.v. 55-jarig
bestaan historische Vereniging "Het Land
van Brederode" te Vianen. Behoud voor de
toekomst.
Een
inventarisatie
van
karakteristieke- en waardevolle elementen
in
Nieuwegein.
Gemeentelijke
Monumenten Commissie, Nieuwegein.
Oud-Vreeswijkse
Dorpsgezichten.
7
prentkaaren in kunstdruk. Uitgave ten bate
van de bouw van het Hervormd Kerkelijk
Centrum te Nieuwegein-Zuid.

Rondom Kerstmis. Iconografie en symboliek
in de beeldende kunst. P. Bröker. Huizen vol
historie. Gids voor huizenonderzoek in de
provincie Utrecht. J.C.M. Pennings; A.
Pietersma; en E Vogelenzang.
Gemeentegids Nieuwegein 1975. afd.
voorlichting, gemeente Nieuwegein. Kasteel
Amerongen. H.M.J. Tromp; en B. Zijlstra.
Serie "Nederlandse Kastelen" nieuwe reeks dl.
14. Op weg met de sneltram. Ontwikkelingen
rond het openbaar vervoer. F. Bergsma en
J.A.C. Way
Vonkjes uit het verleden. De geschiedenis van
de jan van Hoof- en Lidwinagroep te
Nieuwegein; diverse auteurs. Archeologische
kroniek van de gemeente Utrecht over 19761977; diverse auteurs. 1980 nr. 1.
Archeologische en Bouwhistorische kroniek
van de gemeente Utrecht 1982; diverse
auteurs. 1982 nr. 2. Archeologische en
Bouwhistorische kroniek van de gemeente
Utrecht 1983; diverse auteurs. 1983 nr. 3.
Enkele opmerkingen over de oudste geschiedenis van Jutphaas. Archeologische en
Bouwhistorische kroniek van de gemeente
Utrecht 1984; diverse auteurs. 1984 nr. 8/9.
Antike Welt. Zeitschrift fur Arch~ologie

Nieuwe leden
- N.C. Both, Klippermonde 4, Nieuwegein. A.J.J. van Engelen, L. van Leydenhage
38, Nieuwegein.

Otto Pijpker
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EEN BELANGRIJKE VONDST BIJ "HUIS DE WIERS"
door C. van der Kooij
Tijdens opgravingswerkzaamheden van onze werkgroep archeologie rond "Huis De Wiers" in
1997 werden de overblijfselen gevonden van enkele conservenblikjes, die na een zorgvuldigde
schoonmaakbeurt nog leesbare opschriften bleken te hebben. Op twee van deze blikjes waren
koperen plaatjes bevestigd met een geheel Franse tekst.
De onderstaande tekeningen (op ca.
tweemaal de ware grootte) vermelden als inhoud van het ene blikje: "sardines à l'huile" (de
ons bekende sardientjes), terwijl het andere
blikje een kostbaarder inhoud heeft gehad. Er
moet volgens het opschrift "páté de bécasse
truffé" (getruffeerde houtsnippastei) in hebben
gezeten.
Het interessante van het sardineblikje is,
dat het in koper uitgevoerde medaillon geheel
links de beeltenis draagt van Napoleon III met
daarnaast de jaartallen 1834, 1839, 1849 en
1855.
Napoleon III was tijdens het zgn. "second
empire" (tweede keizerrijk) van 1852 tot 1870
keizer van Frankrijk. Hij was de zoon van
Lodewijk Napoleon, die van 1806 tot 1810
koning van Nederland is geweest.
Op grond van de op het medaillon vermelde jaartallen en in samenhang met andere
vondsten van deze opgraving moeten beide
blikjes rond 1860 zijn vervaardigd. Het

sardineblikje is afkomstig uit Nantes, gelegen
aan de Atlantische Oceaan en werd gefabriceerd door de firma Philippe & Canaud.
Uit nasporingen via internet (de heer
Daalhuizen was zo vriendelijk om langs die
weg de telefoonboeken van de regio Nantes te
raadplegen) bleek, dat deze firma niet meer
bestaat. Een door mij aan de kamer van
Koophandel te Nantes gericht verzoek om
verdere informatie leverde niets op. Het moet
vrij zeker zijn dat de fa. Philippe & Canaud
tijdens het tweede Franse keizerrijk één van de
hofleveranciers is geweest en in de op het
medaillon vermelde jaren de nodige
onderscheidingen heeft gekregen voor de door
haar vervaardigde blikconserven.
Wat is nu de betekenis van de vondst, die
in archeologisch opzicht natuurlijk niet
opzienbarend kan worden genoemd? In de
eerste plaats kan worden vastgesteld, dat met
de fabricage van blikconserven al in de
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Napoleontische tijd een begin is gemaakt. Het
is in dit verband de moeite waard om na te
gaan hoe de conservenindustrie zich in die tijd
heeft ontwikkeld en wie in deze beginperiode
de regelmatige afnemers van blikconserven
zijn geweest. Eén en ander tegen de
achtergrond van de economische situatie in
West-Europa en de "eetcultuur" in eigen land.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de
conservenindustrie in West-Europa
De eerste aanzet voor de vervaardiging van
groente- en vleesconserven in blik was het
verzoek van Napoleon Bonaparte in 1804 aan
de Franse kok Nicolas Appert om te onderzoeken of aan de Franse troepen te velde
groenten, vlees en fruit konden worden geleverd die op langere termijn houdbaar zouden
zijn. De voedselbevoorrading van strij

dende legers bleek een
steeds terugkerend probleem,
met
name
wanneer
de
aanvoerwegen door de vijand
waren
geblokkeerd.
De
oplossing die Nicolas Appert
bedacht, was in zoverre
het hem lukte in stenen en een
succes, dat glazen potten
voedsel langdurig houdbaar op te slaan. De
producten werden na uren koken in flessen en
potten gedaan en daarna zorgvuldig
afgesloten. Maar in de praktijk bleek al gauw
dat het enorme gewicht en de breekbaarheid
van de potten en flessen de nodige
vervoersproblemen met zich meebrachten.
De uiteindelijke oplossing kwam enkele
jaren later in Engeland tot stand. In de omgeving van Londen werd na experimenten van
een zekere Peter Durand een kleine
conservenfabriek opgericht, die in 1812 op
bescheiden schaal begon met de fabricage van
conserven in blik ter proviandering van de
Britse marine. Het aanzienlijk lichtere blik
betekende een geweldige gewichtsbesparing
tijdens het transport.

Foto van beide gevonden blikjes. Links het sardineblikje, rechts het patéblikje.
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Het gruwelijke slachtoffer hiervan was de
Franklin-expeditie die in 1845 op reis ging om
in het noordpoogebied de noordwestelijke
doorvaartroute te verkennen en in kaart te
brengen. Het uit 129 man bestaande
gezelschap vertrok eind mei in twee schepen,
de Erebus en de Terror, met de nodige
proviand vanuit Londen. Naast diverse
levensmiddelen werden 8.000 blikken vleesen
groenteconserven meegenomen, die op het
laatste moment door de fabrikant Stephan
Goldner moesten worden klaargemaakt.
Van deze expeditie is niemand teruggekeerd. Ondanks allerlei zoekacties bleef de
spoorloze verdwijning van dit omvangrijke
gezelschap gedurende meer dan 130 jaar een
volkomen raadsel.

Zo kreeg de Engelse marine tijdens de
Brits-Amerikaanse oorlog van 1812-1814 voor
het eerst vlees, soep en groente uit blik
opgediend. Dit bleek meteen een enorm succes. Zowel in Engeland als in Frankrijk ontwikkelde de blikconservenindustrie zich
daarna op explosieve wijze. Ingeblikte
groenten en vleesproducten bleken niet alleen
een uitkomst bij zeeslagen en militaire
operaties in het veld, ook burgerdoeleinden
profiteerden van deze baanbrekende uitvinding.
Er kan zonder overdrijving worden gesteld,
dat het gebruik van blikconserven het einde
betekende van een gevreesde ziekte als
scheurbuik. Tijdens de langdurige oceaanreizen in voorgaande eeuwen waren zeelieden
steeds aangewezen geweest op half bedorven
vlees en rottende groenten. De enige
conserverende middelen waarover het
scheepsvolk beschikte, waren jenever en rum!

Pas in 1985 werd door de toevallige vondst
van drie goed geconserveerde lijken in de
permafrost van het poolgebied de oorzaak van
de catastrofe ontdekt. De diepgevroren
lichamen bleken de stoffelijke overschotten te
zijn van enkele leden van de Franklinexpeditie, waarvan de namen konden worden
achterhaald.
De gerechtelijk antropoloog, dr. Owen
Beatty, die meerdere malen bij poolexpedities
betrokken was geweest, kwam op het idee om
op de lichamen van John Hartnell (matroos),
William Braine (zeesoldaat) en John
Torrington (eerste stoker) alsnog pathologisch
onderzoek te verrichten. Het verbijsterende
resultaat was, dat de in het laboratorium
onderzochte haar- en huidmonsters van de
omgekomen expeditieleden twintig tot dertig
maal de hoeveelheid lood bevatten dan bij een
normaal persoon.
Op een eilandje aan het begin van de
noordwestelijke doorvaartroute werden bovendien 700 lege conservenblikken aangetroffen. Het onderzoek wees uit dat het merendeel daarvan allerlei gebreken vertoonde
aan het soldeersel.
Het was overduidelijk dat een deel van de
loodsubstantie door de naden van het blik in
het voedsel terecht was gekomen en de

Om de blikken tegen roest te beschermen
werden ze met een laagje tin bekleed. De elkaar overlappende naden van het blik werden
zowel aan de buiten- als de binnenkant
dichtgesoldeerd. Een los deksel dat meteen na
het kookproces op de blikken werd gedaan,
werd eveneens vastgesoldeerd, zodat na
afkoeling een gedeeltelijk vacuum ontstond.
Het moet duidelijk zijn dat de methode om
ook de binnenkant van het blik dicht te
solderen een verre van ideale oplossing was.
Het soldeersel bestond in de beginperiode voor
90% uit lood; de rest was tin. Deze substantie
liet in de naden vaak kleine openingen achter,
waardoor het blik niet luchtdicht was
afgesloten. Het lood kwam door de
binnensoldering bovendien rechtstreeks in
aanraking met het geconserveerde product.
De schadelijke gevolgen van het toen nog
onvolmaakte procédé lieten zich vooral gelden, wanneer de blikken pas maanden later
werden gebruikt. In een enkel geval leidde dit
tot een catastrofe van grote omvang.
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Het gevonden patéblikje. Duidelijk is links op de foto nog het soldeersel te zien.
dood voor vrijwel alle expeditieleden moet
hebben veroorzaakt. Mogelijk is een groot
aantal van de nog gevulde conservenblikken
destijds gewoon in zee gedumpt, omdat na al
die maanden de inhoud oneetbaar moet zijn
geweest (het volledige verhaal is te lezen in
het dramatische en uiterst boeiende boek van
dr. Beatty met de titel "Bevroren in de tijd").

welgestelden zich konden veroorloven. Zodoende werden pas in de laatste decennia van
de 19e eeuw blikconserven voor de gemiddelde Nederlander een betaalbaar artikel.
Op het platteland kweekte de boerenbevolking haar eigen groenten en slachtte de
meer welvarende boer eenmaal per jaar een
varken: november was de slachtmaand.
Vandaar dat men op het platteland tot ver in de
20e eeuw nauwelijks blikconserven gebruikte.
Groenten als snijbonen, andijvie en postelein
werden geconserveerd door ze in keulse potten
onder een laag zout op te slaan. Op die manier
konden ze tot het voorjaar nog gegeten
worden.
De fabricage en afzet van blikconserven
richtte zich dan ook voor het leeuwendeel op
de bevoorrading van militaire eenheden en de
proviandering van schepen. Verder bestond er
een
niet
onbelangrijke
uitvoer
van
blikproducten naar de toenmalige kolonieën.

Rond de periode dat de Franklin-expeditie
naar de Noordpool trok, was geheel WestEuropa in de greep van een diepe economische
en agrarische crisis. De herhaaldelijk mislukte
graan- en aardappeloogsten in de veertiger
jaren van de 19e eeuw (als gevolg van de
gevreesde schimmelziekte) leidden ertoe, dat
alleen al in Ierland meer dan een miljoen
mensen van de honger omkwamen. Het was
dan ook geen wonder, dat in tien jaar tijd een
kwart van de Ierse bevolking naar Amerika
emigreerde. In andere Westeuropese landen
was de situatie niet veel beter.

In dit licht bezien geldt de vondst van
conservenblikken bij "Huis De Wiers" als een
duidelijk bewijs voor de welstand van de
bewoners rond 1860. Des te opvallender

Voor de gemiddelde burger en arbeider
bestond de dagelijkse voeding voor 90% uit
aardappels en brood. In de grote steden
waren groenten en vlees een luxe, die alleen
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is het, wanneer de bij de opgraving gevonden
blikjes uit Frankrijk blijken te komen. Het is in
verband hiermee interessant om na te gaan wie
in die tijd de bewoners van "Huis De Wiers"
zijn geweest.
In een eigen publicatie van onze Historische
Kring - getiteld "Van ridderhofstad tot
buitenplaats" (1979) - lezen we dat Jacque
line Maria Braber in 1854
door overerving eigenares
werd van "Huis De Wiers".
Zij was gehuwd met ir.
Frederik Willem Conrad
(1800-1870).
Deze ir. Conrad is met
name bekend geworden

door zijn technische adviezen bij de bouw van
het Suezkanaal en was een min of meer
persoonlijke vriend van de Franse burggraaf
Ferdinand de Lesseps, die verantwoordelijk
was voor de aanleg van het Suezkanaal in
1869.
Wij zullen het natuurlijk nooit weten, maar
wie zal zeggen of ir. Conrad de "Pâté de
bécasse truffé" niet persoonlijk uit handen van
zijn vriend de Lesseps in ontvangst heeft
genomen?
Bij het ter perse gaan van deze Cronyck
ontving ik nog verdere gegevens over de fa.
Canaud. Ik kom hierop, in een vervolgartikel,
in juli nader terug.

Ferdinand de Lesseps.

44

INHOUDSOPGAVE
C. van der Kooij

Een belangwekkende vondst bij "Huis De Wiers" (2) ............................ 46

J. Dommerholt

"Huis De Wiers": nieuw monument op oud fundament .......................... 53

O. Pijpker

Van de redactie ........................................................................................ 58

J. van Egdom en
P. Daalhuizen

Veelust, een kwekerij van naam in Jutphaas en...
"Hofleverancier van Zijne Majesteit den Koning" .................................. 60

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:
14.00 - 17.00 uur
op woensdag, zaterdag en zondag.
45

EEN BELANGWEKKENDE VONDST BIJ HUIS DE WIERS (2)
Vervolg op het artikel in de "Cronyck" van april 2000
door C. van der Kooij
Zoals aan het slot van het artikel in de vorige "Cronyck" vermeld, ontving ik uit Frankrijk
alsnog een uitvoerige documentatie met betrekking tot de herkomst van twee conservenblikjes,
die enkele jaren geleden bij Huis de Wiers te voorschijn kwamen. Deze gegevens, afkomstig van
`Les Archives Départementales de Loire-Atlantique' te Nantes, vormen een waardevolle
aanvulling op het eerste artikel. Behalve informatie over de firma Philippe & Canaud (de
fabrikant van het gevonden sardineblikje) werden uitgebreide gegevens verstrekt over de
historische ontwikkeling van de vis- en vleesconservenindustrie in Frankrijk. Daarnaast ontving
ik een uitvoerige documentatie over de fabricage van conservenblikken in de 19e en 20e eeuw.
Een en ander is alleszins de moeite waard om dit vervolg op mijn eerste artikel te schrijven.
De herkomst van de firma Philippe &
Canaud
Uit de gegevens die door het departementaal
archief zijn bewaard, blijkt dat de firma
Philippe & Canaud in 1833 te Nantes werd
opgericht. De beide firmanten CharlesGeorge
Philippe en Henry Canaud gingen in dat jaar
een vennootschap aan met de conservenfabriek
van F. Bertrand, voorheen Maison Leydig et
Bertrand. Vanaf 1841 werd de officiële
firmanaam Philippe & Canaud gevoerd, zoals
op het koperen plaatje van het gevonden
sardineblikje staat vermeld.
Vele jaren later traden tot deze vennootschap toe de heren Julien Lechat, Gustave
d'Allens en Arthur Benoit. Hun afstammelingen behorende tot de Bretonse adel, bezaten
in 1960 nog het grootste aandelenpakket.
Nadat Philippe & Canaud in 1935 een
naamloze vennootschap was geworden, ontstond in de jaren daarna een zware concurrentieslag
met
andere
visconservenfabriekanten, die steeds verder
gingen met hun fusies.
Omstreeks juli 1961 (de fa. Philippe &
Canaud bestond toen bijna 130 jaar) werd een
fusie aangegaan met `Établissement Béziers',
waarna de firmanaam Philippe & Canaud niet

meer mocht worden gevoerd. Na nog een
aantal fusies is de Franse vis
conservenindustrie vrijwel geheel opgegegaan
in de `Compagnie Industrielle Alimentaire
C.I.N.A.L.', die als een soort multinational kan
worden beschouwd.
Brief van "Les Archives Départementales de
Loire-Atlantique" met een overzicht van alle
beschikbare documentatie.
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Dat in de twintiger jaren van de vorige eeuw
reclame geen ongebruikelijke activiteit was,
toont bijgaande afbeelding van een
paginagrote advertentie, die in 1923 werd
gepubliceerd in `L'illustration Économique et
Financière', een speciale uitgave voor het
arrondissement Loire-Inférieure.
De historische ontwikkeling van de
visconservenindustrie te Nantes en omgeving
In het eerste artikel lezen we hoe de Franse
kok Nicolas Appert met de fabricage van
vlees- en groenteconserven is begonnen. De
conservenindustrie is pas echt tot bloei
gekomen, toen het mogelijk bleek om voor het
conserveren blikken te gebruiken.
Een uitvoerige verhandeling over deze
ontwikkeling is te vinden in het 'Livre d'Or de
la Conserve Française de Poissons' uitgegeven
in 1951 door de Franse vereniging van
visconservenfabrikanten ter gelegenheid van
het eerste internationale congres over dit
onderwerp te Parijs.
De oudste mededeling in de pers, waarin
reclame werd gemaakt voor de toepassing van
de zogenaamde Appert-methode is te vinden
in `Le Journal de Nantes' van 8 juni 1822.
Daarin treffen we een verslag aan van kapitein
Freycinet die, na zijn terugkeer van een
wereldreis, zich in lovende termen uitliet over
de door hem meegenomen `Appertconserven':
`Zij hebben alle beproevingen tijdens deze
wereldreis van meer dan 30 maanden boven
alle verwachtingen volledig doorstaan'.

De advertentie uit 1923 in "L'illustration
Économique et Financière ".
koninklijke kok) noemde en onder die naam
reclame maakte voor zijn producten, verkondigde rond 1830 met veel trots in een plaatselijk weekblad, dat de steenrijke Nabab uit
Calcutta die zijn dochter ten huwelijk had
gegeven, op de oevers van de Ganges het
bruiloftsmaal kon samenstellen uit de catalogus die hij van `Le Cuisinier Royal' had
ontvangen. Hij hoefde slechts te voldoen aan
de voorwaarde, dat hij zes maanden vóór de
bruiloft (!!) aan het adres Rue des Salorges te
Nantes (daar stond de fabriek van Colin) het
menu doorgaf, dat tijdens het huwelijksbanket
moest worden opgediend.

Terwijl Appert als de pionier kan worden
beschouwd op het gebied van het conserveren
van levensmiddelen, was het te Nantes de
voedingsmiddelenfabrikant Joseph Colin, die
als een der eersten de Appertmethode op grote
schaal toepaste en zijn producten, met name
vlees- en visconserven in een uitgebreide
catalogus over de gehele wereld aanbood. De
aflevering kon per schip plaatsvinden.
Colin die zich `Le Cuisinier Royal' (de

Uit historische bronnen wordt wel duidelijk, dat Nantes sinds vele eeuwen een grote
reputatie geniet op het gebied van visconserven. Guillaume Ie Breton, de geschiedschrijver van Philippe-August (1165 - 1223),
roemt in `La Philippide' in Latijnse verzen
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nog wordt toegepast. De reden waarom dit
gebeurt, ligt voor de hand. De olie van
sardines heeft een opvallend sterk aroma, dat
deze vis na enkele dagen al bijna oneetbaar
maakt. In vroegere eeuwen werd dit verholpen
door de uitgeperste olie te vervangen door
boter of azijn.
In een latere, meer recente periode, werd als
compensatie olijfolie gebruikt.
In de visconservenindustrie wordt olijfolie
als de meest ideale vloeistof beschouwd voor
het conserveren. Olijfolie blijft, in welke
combinatie dan ook, haar neutrale smaak
behouden en bij sardines wordt de smaak na
een aantal maanden er zelfs nog door verbeterd. Vindingrijk als de Fransen zijn, werd
de bij het persen vrijgekomen olie vroeger
gebruikt voor het prepareren van huiden.

Nicolas Appert, de Franse kok, in dienst van
Napoleon, die een methode ontwikkelde voor
de conservering van groenten en vlees.
het gebied rond de Loire, die Nantes omspoelt
met zijn visrijke wateren `waar een vruchtbare
handel wordt gedreven en zalmen en
lampreien naar verre bestemmingen worden
verscheept, ingelegd in gember en aromatische
kruiden.
Voordat de Appert-methode werd toegepast
en de blikconservenindustrie tot bloei kwam,
werd de conservering van sardines langs de
kuststrook van de Loire en geheel Bretagne al
honderden jaren toegepast door ze als
`Confituren' in boter in te leggen, of in
gekookte vorm met sterk gekruide sausen aan
te bieden. In deze min of meer geconfijte vorm
bleken sardines lang houdbaar en werden die
onder andere vanuit Nantes regelmatig aan het
koninklijke hof van Parijs geleverd.
Zo meldt de bekende 18e-eeuwse gastronoom Brillat-Savarin, dat Hendrik IV (1553
- 1610) gedurende perioden van onthouding
(onder andere tijdens de Vasten) elke morgen
zijn ontbijt deed met de op deze wijze
geconserveerde sardines.
Om de eetbaarheid van sardines te verbeteren werden de gekookte of gebakken
visjes tijdens het afkoelen `geperst', dat wil
zeggen de visolie werd er door een houten of
metalen pers uitgedrukt.
Het is een eeuwenoud procédé dat ook nu

In het bedrijvige Nantes van de 19e eeuw
heeft de firma Colin ruim dertig jaar een
vooraanstaande plaats ingenomen als leverancier van diverse soorten wild- en vogelpaté
en allerlei visconserven. Met Philippe &
Canaud en de `restaurateur' Millet ('restaurateur' is wat men tegenwoordig als `cateringbedrijf' aanduidt) hadden zij een internationale reputatie op het gebied van allerlei
delicatessen verworven.
In Parijs en andere grote steden werden
jaarlijks nationale exposities georganiseerd,
waar officiële onderscheidingen werden uitgereikt als bekroning van hoogwaardige
kwaliteit. Vandaar de op het koperen plaatje
van het sardineblikje vermelde jaartallen. Deze
staan voor eervolle vermeldingen die in
oorkonden werden vastgelegd.
De ontwikkeling van de visconservenindustrie langs de Bretonse kust en in de
omgeving van Nantes heeft, zoals de documentatie over deze tak van industrie vermeldt,
ook perioden van schaarste gekend. Rond
1880 begon een tijdvak van tien
achtereenvolgende jaren, waarin de vangst van
sardines om onverklaarbare redenen sterk
terugliep.
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Om de fabrieken langs de Franse kust van
voldoende aanvoer te verzekeren, moesten
veel vissers uitwijken naar Spanje en Portugal;
een situatie die zich in 1902 en 1910 zou
herhalen. Het merkwaardige gevolg hiervan is
geweest, dat in die periode Spanje en Portugal
hun visconservenindustrie tot grote bloei
hebben gebracht.
Vóór die tijd, zo vermeldt Abel Durand,
voorzitter van de Commissie voor koopvaardij
en visvangst, stonden langs de Spaanse en
Portugese kust slechts een gering aantal
fabriekjes, waar op uiterst primitieve wijze vis
werd ingeblikt. Men beschikte eenvoudig niet
over de technische kennis die in Frankrijk
reeds lang aanwezig was.

zijn conserveringsmethode, zich ernstig beklaagd over de `onhandelbaarheid' van het
blik, zoals dat aan zijn werkplaats in de vorm
van vierkante platen werd afgeleverd. Appert
die zijn ingeblikte producten in aanzienlijke
hoeveelheden aan het Franse leger moest leveren, schreef in één van zijn publicaties
(1831), dat de vervaardiging van conservenblikken oneindig veel tijd vroeg. Eigenlijk zou
het voor hem veel eenvoudiger zijn geweest
om zijn geconserveerde voedingsmiddelen
maar weer in potten en flessen in te maken.
De weerbarstigheid van het blik werd
voornamelijk voornamelijk veroorzaakt door
de dikte van het metaal. De vervaardiging van
conservenblikken gebeurde rond 1830
namelijk geheel handmatig en vroeg een
uiterste krachtsinspanning van de ambachtsman, die hiermee werd belast. De blikslager die in opdracht van de conservenfabriek
de blikken vervaardigde, kreeg zijn materiaal
in de vorm van onregelmatige en ruw
bewerkte platen aangeleverd.
De blikfabrieken die deze metalen platen
vervaardigden, beschikten in de eerste helft
van de 19e eeuw uiteraard nog niet over de
vereiste machines en walsen om het metaal tot
een bepaalde dikte te pletten. De klomp ijzer,
waarvan de metalen plaat moest worden
gemaakt, werd na verhitting met grote hamers
platgeslagen en daarna met vloeibaar tin
overgoten. Men liet de metalen plaat, die nu
als blik kon worden gebruikt, boven een
reservoir uitdruipen.
Het resultaat van een dergelijke werkwijze
leverde blikken platen op die qua dikte en
gladheid verschilden. Het verschil in dikte
maakte het uiterst moeilijk om de naden van
de conservenblikken goed dicht te solderen.
De productie van een ervaren `blikkenmaker'
bedroeg volgens de mededeling van Appert in
die jaren hooguit 60 blikken per dag. Wanneer
men bedenkt, dat circa 150 jaar later de
wereldproductie van conservenblikken de 30
miljard per jaar benadert, geeft dit enig idee
van de voordelen van het thans geheel
geautomatiseerde fabricageproces. De

Om een indruk te geven van de productie
en omzet van ingeblikte vlees- en visconserven wordt in een publicatie van Guépin over
`Nantes in de 19e eeuw' vermeld, dat de eerder
genoemde fabrikant Colin rond 1830 deze
markt voor 5/6 in handen had met een
jaarproductie van 100.000 blikken en een
totaalwaarde van 600.000 francs.' In een
recente publicatie over Nantes wordt gerapporteerd, dat in de periode 1947 - 1950 circa
25.000 ton sardines werd gevangen en tot
conserven verwerkt.
In de perioden dat de sardinevangst bijzonder schaars was geworden, werd als compensatie overgeschakeld op de vangst van
makreel en tonijn. Hierdoor ontwikkelde zich
geleidelijk een nieuwe tak van industrie, die in
de jaren na de tweede wereldoorlog op bijna
gelijk niveau kwam met de productie en afzet
van sardines.
De ontwikkeling van de blikfabricage en de
vervaardiging van conservenblikken
Vanaf het moment dat groenten-, vis- en
vleesconserven hun aandeel op de voedingsmiddelenmarkt kwamen opeisen, is de vervaardiging van conservenblikken een onontbeerlijke en uiterst belangrijke industrietak
geweest. In de beginperiode rond 1820 heeft
Appert, de Franse kok die bekend werd door
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ijzeren platen die tot het einde van de 19e
eeuw in veel fabrieken nog met hamers werden geplet, worden nu in millimeter-dunne
stroken van kilometers lengte door een pletwalsensysteem gevoerd en tot rollen afgesneden. De conservenblikken komen nu kant
en klaar in een tempo van 300 blikken per
minuut van de lopende band gerold.

zoals bekend (zie mijn eerste artikel) tot de
enorme catastrofe met de Franklinexpeditie.
Maar dat er ook positieve resultaten waren
te melden, blijkt uit een notitie van M. Peissi,
directeur van het `Comité Interprofessionel de
la Conserve'. Daarin wordt melding gemaakt
van het bijzondere feit, dat een aantal
sardineblikken dat 100 jaar in een magazijn
van een der fabrikanten had gelegen na
opening nog steeds een smakelijke inhoud
had!

Van een aantal vindingen is soms moeilijk
te achterhalen wie de oorspronkelijke
ontdekker of bedenker is geweest. Nationale
trots was er vaak de oorzaak van, dat verschillende landen de eer van dezelfde vinding
opeisten. Wat de uitvinding van blik als
roestwerend metaal betreft, is er geen twijfel
mogelijk, omdat zelfs de Fransen erkennen,
dat blik voor het eerst in Duitsland werd
vervaardigd, en wel in de 17e eeuw. De
toepassing ervan zal toen vooral voor militaire
doeleinden hebben gediend.

De rol van de grafische industrie bij de
uiterlijke vormgeving van het blik
Van alle problemen die zich in de beginperiode van de vervaardiging van conservenblikken manifesteerden, was de uiterlijke vorm
een niet te onderschatten onderdeel. De
concurrentieslag die Franse conservenfabrieken in de tweede helft van de 19e eeuw
met elkaar leverden, maakte het belangrijk dat
veel aandacht werd besteed aan de presentatie
en uiterlijke vormgeving van het blik.
De stad Nantes waar Philippe & Canaud
haar vestiging had, telde een respectabel aantal
lithografen
(steendrukkers)
die
met

De duurzaamheid van de inhoud van
conservenblikken in de 19e eeuw was echter
voor een belangrijk deel afhankelijk van de
zorgvuldigheid, waarmee de handwerksman de
blikken dichtsoldeerde. Dat leidde

De haven van Nantes omstreeks 1830, naar een gravure van L,. Garneray.
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Het fabriekscomplex te Lollar
voor de fabricage van blik,
tijdens de bouw in 1950.

het bedrukken van metaal
aanvankelijk
geen
enkele
ervaring hadden. Omdat de wijze
van fabricage van de conservenblikken
het
onmogelijk
maakte om op de buitenkant
rechtstreeks
letters
of
afbeeldingen aan te brengen,
ontwikkelden deze steendrukkers
een geheel nieuwe techniek.
In de publicatie
`Nantes dans l'histoire de la
France' lezen we, dat tot 1867 de
conservenblikken
werden
voorzien van in reliëf gedrukte
metalen etiketten (meestal van
koper), die
op de buitenkant werden
vastgesoldeerd. Deze nieuwe techniek is
vrijwel zeker voor het eerst in Nantes
toegepast en maakte het mogelijk niet alleen
de firmanaam en het product te vermelden,
maar bijvoorbeeld ook het stadswapen van
Nantes af te beelden. Omdat de blikken tijdens
het sterilisatieproces uitzonderlijk hoge temperaturen moesten doorstaan, werd als bescherming van het metalen etiket een laagje
vernis op de afbeelding aangebracht. Dit
vernis, dat in heel Frankrijk bekend stond
onder de naam `Vernis de Chantenay' werd
ontwikkeld door een neef van de eerder genoemde Joseph Colin.
De technische mogelijkheden waren hiermee natuurlijk niet uitgeput, want aan het
einde van de 19e eeuw bleken blikslagers te
Nantes in staat om de blikken die ze vervaardigden zelf machinaal te bedrukken. Nog
een aantal jaren later deden tenslotte de veel
goedkopere papieren etiketten (wikkels) hun
intrede.

De economische betekenis van de
Franse visconservenindustrie in de 20e
eeuw
De monopoliepositie die de Franse visconservenindustrie tot het eind van de 19e
eeuw kon innemen, zou in de 20 eeuw niet
worden gehandhaafd. Eén van de oorzaken
was de opmerkelijke terugloop van de
sardinevangsten aan het begin van de 20e
eeuw. Het zal moeilijk zijn na te gaan of van
overbevissing sprake is geweest, maar het was
een vaststaand feit, dat de grote scholen
sardines die elk jaar voor de Franse kust
verschenen, zich steeds meer naar het zuiden
leken te verplaatsen.
Nadat zowel in de Spaanse als in de
Portugese kustgebieden de visconservenindustrie een belangrijke concurrentie vormde
voor de Franse conservenfabrikanten, kwam
daar na de tweede wereldoorlog Marokko nog
bij. Het is vooral de Marokkaanse visconservenindustrie geweest die zich rond 1950
explosief
heeft
ontwikkeld

.
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Vóór de kust van Marokko konden enorme
sardinevangsten worden gedaan. Het was
opnieuw een bewijs dat de scholen sardines
een meer zuidelijke route hadden gevolgd. De
economische dreiging die van Marokko
uitging, was veel groter dan van andere
landen, omdat dit land rond 1950 nog als een
Frans protectoraat gold en er wederzijds
allerlei faciliteiten werden verleend voor de
vrije invoer van diverse producten. De Franse
conservenfabrikanten keken met lede ogen toe
hoe hun concurrentiepositie steeds meer werd
ondergraven.
In Marokko was het arbeidsloon slechts een
fractie van wat een werknemer in een
conservenfabriek te Nantes verdiende. Hier

door kwamen Marokkaanse sardines, tonijn en
ingeblikte makrelen voor een opmerkelijk lage
prijs op de internationale voedingsmiddelenmarkt.
Gelukkig ontstond in de jaren daarna
geleidelijk weer een soort evenwicht, omdat
door de toepassing van de beschermende
EEG-bepalingen voor de invoer van producten
uit niet-EEG landen een buitentarief werd
gehanteerd, dat ook door de Marokkaanse
visexporteurs moest worden betaald. Hierdoor
werd de concurrentiepositie van Marokko
minder sterk. De Franse visconservenindustrie
is er echter niet meer in geslaagd haar leidende
positie in deze tak van industrie te heroveren.
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HUIS DE WIERS: NIEUW MONUMENT OP OUD FUNDAMENT
door Jonna Dommerholt
Het is nog wat rommelig op het terrein van de oude scheepswerf, waarop - als de plannen
doorgaan - over een aantal jaren het nieuwe Huis De Wiers zal herrijzen. Ooit als
herkenningspunt `de noordelijke wachter van Vreeswijk' genoemd, komt het huis nu in het
zuidelijke deel van de gemeente Nieuwegein te staan. De herkenning zal vooral liggen in de
rol die het in de toekomst gaat spelen als restaurant, bedrijfs- en/of atelierruimte voor
beeldende kunstenaars.
ven; bovendien staat er water in. Een en ander
betekent een grote restauratiebeurt, alvorens er
met de opbouw van het huis kan worden
begonnen.

De plannen
Het initiatief om een nieuw Huis De Wiers
te bouwen, om zo de herinnering aan een
uniek monument levend te houden, is
genomen door architect Jaco D. de Visser te
Utrecht. Er werd een concept ontwikkeld voor
restauratie van de nog resterende gedeelten,
dat in combinatie met een nieuwe opbouw een
nieuw eigentijds buiten gaat vormen: Het Huis
De Wiers anno 2000.

Het nieuwe huis en de tuin
Hoe Huis De Wiers er in zijn gloriedagen
uitzag, kan niemand zich meer herinneren.
Toen de foto op pagina 55 genomen werd, was
er al heel wat aan het Huis en de omgeving
veranderd. Reden voor architect De Visser om
het silhouet als herkenningspunt te handhaven,
maar in een meer eigentijdse vormgeving en
materiaalkeuze.
Het
steenvoor-steenopbouwen met moderne baksteen is niet
mogelijk. De oude fundamenten kunnen deze
zware steensoort niet dragen, daarom is
gekozen voor een lichtere soort en niet een
ondersteuning
van
staal
en

Het souterrain
Het Huis De Wiers werd omstreeks 1654
gebouwd op een dichtgeslibde rivierarm, bestaande uit klei en zand: op zich een stevige
ondergrond om op te bouwen. Helaas is tijdens
de sanering van het terrein het graafwerk
onzorgvuldig uitgevoerd, waardoor het
souterrain een aantal centimeters is verscho

Voor- en zijaanzicht van het nieuwe Huis De Wiers.

53

Plattegrond van de tuin.

hout. Op dak en gevels wordt een en hetzelfde
materiaal aangebracht, waardoor er een minder
nadrukkelijke overgang ontstaat tussen beide.
Een andere raamindeling laat het daglicht
rondom binnenstromen, zodat de etages helder
daglicht ontvangen, wat onontbeerlijk is bij
ateliergebruik.
Van binnen gaat het er nog moderner
uitzien. De bel-etage en het souterrain krijgen
een café-restaurantbestemming, waar het
kostelijk eten zal zijn.
De verdiepingen, uiteraard bereikbaar met
een lift, zullen zó gebouwd worden, dat ze
voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen
worden. De afwerking zal met zichtbare
draagstructuur en betonvloeren een beeld
oproepen van een `intensief arbeidsverleden'.
Of hiermee recht wordt gedaan aan het
unieke monument - en het oorspronkelijke
doel van het huis, te weten een 17e eeuws
buiten voor de deftige patriciërsfamilie Ploos
van Amstel - blijft voor mij (JD) een vraag.
Het huidige concept verwijst meer naar een
veel latere periode in de geschiedenis van De
Wiers, toen aan het eind van de 19e eeuw huis
en tuin een industriële bestemming kregen en
de waardige woonbestemming van het huis
verloren ging.
Het terrein rondom het huis zal groten
deels zijn historische aanzien terugkrijgen,

want ooit liepen tussen prachtige, strakke,
bomenrijen en hagen verharde grindpaden,
waarover het prettig wandelen was.
Tijdens de opgravingswerkzaamheden
bleken de contouren van de tuin nog duidelijk
herkenbaar en aan de hand van die gegevens
wil De Visser nu het voorplein zoveel
mogelijk in de oude luister van 350 jaar
geleden herstellen. Door het planten van
volgroeide hagen en bomen van meer dan
vijftig jaar oud en het aanleggen van nieuwe
grindpaden krijgt het Huis al bij oplevering
iets van zijn oude waardigheid terug.
Aan de zuidwestkant van het Huis komt
een groot terras met een gazon, dat afloopt
naar het water en uitzicht biedt op de Lek en
jachthaven. De gracht, die vroeger rond het
huis liep en gedempt werd aan het eind van de
19e eeuw, zal weer worden bestraat.
Toegangspoort en stalling worden hersteld
en een parkeergelegenheid wordt aangebracht,
maar zoveel mogelijk onttrokken aan het oog
van de bezoeker.
Tijdpad anno mei 2000
Aannemer Van Wijk, de laatste huurder
van de loods, zal eind mei klaar zijn met de
sloop van het gebouw. De vrijgekomen grond
wordt daarna onderzocht op aard en
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ernst van de vervuiling. Dit wordt gedaan door
steekproefsgewijs grondboringen te verrichten
op het terrein. Aan de hand van de resultaten
van het bodemonderzoek wordt een
saneringsplan opgesteld dat naar de provincie
gaat. Deze bepaalt hoe het saneringsplan wordt
uitgevoerd en in gang gezet. De verwachting is
dat deze eerste fase in november of december
van dit jaar zijn beslag zal krijgen en dat in
januari 2001 begonnen kan worden met het
daadwerkelijk schonen en bouwrijp-maken
van de grond.
Maar voordat er gebouwd gaat worden zal
het Dienstencentrum Archeologie uit Bunnik
een zoektocht ondernemen naar de
fundamenten van de theekoepel en archeologisch bodemonderzoek verrichten. De
eventuele vondsten zullen mogelijk in het
museum De Warsenhoeck tentoongesteld
worden. Gesprekken met de Historische Kring
hierover zijn gaande. Al deze bezigheden
nemen een jaar in beslag.
Gelijktijdig met het archeologisch onderzoek worden de bouwtechnische zaken verder
ontwikkeld,
vergunningen
aangevraagd,
vinden er gesprekken plaats met vertegenwoordigers van bestemmingsplan Vreeswijk
en met projectontwikkelaars etcetera, want
economisch moet ook alles kloppen.
Begin 2002 hoopt men met de bouw van
het nieuwe Huis De Wiers te kunnen beginnen.
Korte geschiedenis van Huis De Wiers
Omstreeks 1654 is Huis De Wiers gebouwd als een buiten voor Willem Ploos van
Amstel, heer van Langestein, Willescop en
Cortheeswijk, telg uit een rijke en vooraanstaande familie. De architecten waren Ghijsbert Thonisz. van Vianen en Peter Jansz. van
Cooten, twee vooraanstaande Stichtse bouwmeesters. Zij bouwden het huis in de gebruikelijke 17e eeuwse stijl met weinig tierlantijnen. Rechte dakfriezen en een harmonische
raamindeling in de gevels gaven het huis een
rijke uitstraling.
Met de plaats van het buitenverblijf had

Het Huis De Wiers omstreeks 1911, vanaf de
Vaartse Rijn gezien.

den de architecten ook rekening gehouden. Zo
dicht bij de Lek gelegen, die toendertijd nog
regelmatig
overstroomde,
moest
het
woongedeelte in ieder geval gevrijwaard blijven van wateroverlast. Daartoe kreeg het huis
een hoge kelderverdieping en lag de beletage
boven het overstromingspeil.
De eerste bewoners

Willem Ploos van Amstel was getrouwd
met Maria van Gemert. Hun dochter Isabella
Clara trouwde op 10 juli 1659, tegen de wil
van haar ouders, met haar neef Engelbert
Ploos van Amstel, heer van Gunterstein en
Tienhoven. Engelbert was één van de zestien
kinderen van Adriaan Ploos van Amstel, heer
van Oudegein en Tienhoven. Uit het huwelijk
van Isabella en Engelbert werden drie kinderen
geboren: Adriaan Dirk, Maria Elizabeth en
Willem Hendrik.
Transportakten uit 1690, 1695 en 1697
tonen aan dat de kinderen eigenaars van

Huis De Wiers zijn geweest. Of ze er ook
gewoond hebben, is niet met zekerheid te
zeggen.

Utrechtse Courant van 26 juni 1797, waarin de
veiling werd aangekondigd, krijgen we inzicht
in de verfraaiingen die in de loop der jaren
binnen- en buitenshuis zijn aangebracht. In de
tuin lagen vijvers die met de bestaande gracht
in verbinding stonden. Langs de Vaartse Rijn
was een oranjerie gebouwd en een stenen
(thee-)koepel, waarvan men onlangs resten
heeft teruggevonden. De gehele bezitting
bestond uit 144 morgen bouw- en weiland en
grienden. Deze laatste werden op de veiling in
percelen verkocht.

Een drietal jaren vóór het ongewenste
huwelijk van Isabella met Engelbert - verlovingen duurden lang in die tijd - hebben
Willem Ploos van Amstel en zijn vrouw Maria
een testament laten opmaken, waarin Isabella
alleen haar legitieme deel zou erven en alle
overige goederen naar haar eventuele kinderen
zouden gaan.
De drie kinderen van Isabella en Engelhert
waren nog minderjarig toen binnen een aantal
jaren achtereenvolgens hun grootouders en
ouders overleden. De nalatenschap van de
grootouders werd beheerd door de executeurs,
die bij de opmaak van het testament in 1656
waren aangewezen. Het waren jonkheer
Nicolaas Ploos van Amstel, domheer te
Utrecht, jonkheer Gijsbrecht Ruysch, colonel
te paard van de prins van Tarente en Nicolaas
Hamal, raad in de Vroedschap en schepenen
van de stad Utrecht.

Nieuwe eigenaar van De Wiers werd mr.
Jan Gerhard Wichers, gouverneur-generaal
van Suriname van 1784 - 1790. Voor de prijs
van fl. 48.900,- kreeg hij het huis, 16 morgen
grond en nog eens een perceel van 12
morgens. Hij breidde zijn Vreeswijkse bezittingen uit, zodra de gelegenheid zich daartoe voordeed. Bij zijn overlijden op De Wiers
in 1808 bezat hij 161 morgen land.
Het provinciaal hof van Utrecht machtigde
op 13 januari 1809 de executeurs het huis en
de grond publiek te verkopen ten bate van de
deels nog minderjarige erfgenamen. Op 25
februari 1809 vond de verkoping plaats. Het
Huis De Wiers werd met 26 morgen en 300
roeden lands ingezet op fl. 60.000,-. Vrouwe
Wibbina Catharina Wichers, getrouwd met
Adrianus Braber uit Rotterdam, werd voor fl.
65.000,de
nieuwe
eigenaresse.
Waarschijnlijk was zij een zuster van de
eigenaar. Zij bleef tot haar overlijden in 1834
met haar gezin op De Wiers wonen, waarna
het huis publiekelijk verkocht werd. Huis en
inboedel werden gescheiden ten koop
gehouden. Voor de verkoop van de inboedel
had notaris Lapidoth uit IJsselstein drie volle
dagen uitgetrokken.

Vele bewoners volgden
Na het verkrijgen van het zelfbeschikkingsrecht hebben de drie kinderen - waarschijnlijk in 1697 of '98 - het huis voor fl.
14.200,- verkocht aan Johan de Sandra, heer
Ter Oyen, wonende in Amsterdam. Hij
overleed in 1698 en in oktober van datzelfde
jaar verkocht zijn weduwe het huis aan
Michiel Greagh. Die bleef er 20 jaar wonen en
verkocht op 17 juni 1718 het huis aan Johan
van Leenen, kannunik in het kapittel St.-Pieter
te Utrecht. Op 10 augustus 1721 stierf Johan
van Leenen en twee later op 13 februari 1723,
werd Huis De Wiers namens de weduwe
Henriëtta Cornelia van Wyck en haar jonge
kinderen verkocht aan Joan van Westreenen,
heer van Lauwerecht. Deze liet het buiten
verfraaien en met zorg onderhouden. Kort na
zijn dood in 1795 gaven zijn kinderen aan
notaris Koppens te Utrecht de opdracht het
huis met de grond openbaar te veilen.
Door middel van een advertentie in de

Huis, bijgebouwen en de gebruikte grond
van 36 bunder, 98 roeden en 37 ellen gingen
op 26 augustus 1834 voor fl. 70.400, over in
handen van Cornelis Jacobus Cornel, rentenier
te Vreeswijk. Hij was rentmeester van de
familie
Braber-Wichers
geweest
en
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tige, zware eiken langs de Wierselaan kappen
en nog eens 3.400 andere bomen uit het park.
Door deze handelwijze begon eigenlijk de
verloedering van Huis De Wiers. Diverse
speculanten hadden het huis even in bezit en
verkochten het dan weer. Uiteindelijk stond
het eens zo fraaie buiten 19 jaar lang leeg en
raakte steeds meer in verval. De laatste
eigenaar was de N.V. Keulsevaart. Die groef
een haven vlakbij het huis en liet tevens een
scheepshelling bouwen. De grachten werden
gedempt. De ontreddering van het Huis De
Wiers was niet meer te stuiten en de
`noordelijke wachter van Vreeswijk' werd in
1947 gesloopt tot op de fundamenten. Daar
werd een nieuwe fabriekshal op gebouwd met
alle gevolgen van dien.
Het enige wat nu nog rest van het eens zo
stijlvolle buiten zijn de fundamenten,
bodemvondsten van huisraad en een gevelsteen in het museum De Warsenhoeck en in
het Centraal museum in Utrecht een fraaie
eikenhouten beeldengroep, voorstellende SintMaarten, die zijn mantel deelt met de armen.

Aankondiging van een verkoping van enige
roerende goederen op de Buitenplaats De
Wiers te Vreeswijk, in het jaar 1834.

kende de betekenis van De Wiers voor Vreeswijk. Na zijn overlijden in 1854 liet hij bij
testament het Huis De Wiers na aan de dochter
van Wibbina Wichers, Jacqueline Maria
Braber, gehuwd met ir. Frederik Willem Conrad, die bekendheid kreeg door zijn technische
adviezen bij de bouw van het Suezkanaal en
naar wie in Vreeswijk een straat is vernoemd.
Eerst gebruikte de familie Conrad het huis
als buitenverblijf, maar korte tijd later werd
het toch de vaste woonplaats voor het gezin.
Tot haar dood in 1878 bleef mevrouw Conrad
Braber op De Wiers wonen. Na haar
overlijden werd het huis in veiling gebracht.
Een zekere Willem van Oosterom uit Tull en `t
Waal bood fl. 91.500,- in de hoop, dat er nog
afgemijnd zou worden en het koopbedrag
lager voor hem zou uitvallen. Helaas was dat
niet het geval en om de hoge prijs te kunnen
betalen liet hij 600 prach-

Bronnen
- Archief Historische Kring Nieuwegein.
Artikel van Eelco Storm in het Utrechts
Nieuwsblad van 29 februari 2000. Folder
van Architectenbureua Jaco D. Visser te
Utrecht.
- Gemeente Nieuwegein, Afd. Stadsontwikkeling.
Illustraties
Foto-archief Historische Kring.
Architectenbureau Jaco D. de Visser:
plattegronden.
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een achttal gidsen van het Gilde, een prachtige
rondwandeling door een gedeelte van de oude
binnenstad hebben gemaakt. Tevens werd een
bezoek gebracht aan het Historisch museum in
de Kalverstraat.
Er kan worden teruggezien op een bijzonder
geslaagde dag!!
Op de foto een tiental deelnemers aan deze
excursie op één van de bruggen in het centrum
van Amsterdam.

VAN DE REDACTIE
Herdenkingssteen `School met den bijbel'
Via de heren F.H. Landzaat en J. Schut
heeft ons museum 'Warsenhoeck' de beschikking gekregen over een herdenkingssteen
uit 1882 van de `School met den bijbel' uit
Vreeswijk.
Het betreft een door de heer C. Matton
gevonden grijsgranieten steen met een wit
marmeren plaat, waarop de tekst:
`Den 14 september 1882 zijn van deze
school de eerste stenen gelegd door G.J.B.
Vink, oud 5 jaar en Corn. M. van Hoeven, oud
4 jaar'.
Afmeting van de steen 72 x 56 x 12 cm.
De heer Landzaat zal in één van onze volgende cronycken een artikel wijden aan deze
unieke vondst.

Nieuwe leden
- P.A. Baardemans, Richterslaan 167,
Nieuwegein.
- H.A. de Heer, Salamanderweide 6, Nieu
wegein.
Aanwinsten bibliotheek Historische
Kring Nieuwegein bijgewerkt tot en
met 31 mei 2000.
Een belangrijk deel van deze publicatie
betreft schenkingen van eigen leden of pre
sent-exemplaren van nieuw verschenen uit
gaven.
Leven en werken van de Genees-, Heelen
Verloskundige Dr. G. Teller te Jutphaas
van 1824 - 1880 door J. Schut, 2000.
Experientia Docet (Ondervinding is de
beste leermeester) facsimile-uitgave van
een publicatie van Dr. G.J. Teller, oorspronkelijk uitgegeven door Gebr. van der
Post te Utrecht in 1880. Lukas Rotgans,
Poézij van verscheidene Mengelstoffen;
overdruk van het in 1715 te Leeuwarden
uitgegeven dichtwerk, gedrukt bij François
Halma, drukker der Ed. Mog. Heeren
Staten van Frieslandt, bevattende het
Stichts Landtgezang op Kasteel Heemstede
aan den hoogedelen welgeboren Heere
Diderik van Velthuizen.
Een hart van warmte; 75 jaar stadsverwarming in Utrecht, door René de Kam;
uitgave van de Historische Reeks Utrecht,
1998.
PUEM 75 jaar, 'Bron van Licht en Welvaart' door Dr. EM.M. de Goey, 1991

Excursie Amsterdam
Onze jaarlijkse dagexcursie voerde ons op
14 april 1.1. naar Amsterdam, waar de
vijfenzeventig deelnemers, onder leiding van
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Utrechtse roeden, maten en gewichten, een
kort overzicht hiervan zoals gebruikt in
vroegere eeuwen.
De Plofsluis; volledige beschrijving in
boekvorm van de aanbesteding, aanleg en
constructie in het jaar 1938. Bibliografie
Herman de Man door Dirk Edeling (uitgave
van de Vereniging Herman de Man).
Volk in verdrukking en verzet; 1940 - 1945,
samengesteld door J.W Rengelink en 1. Mug;
uitgegeven bij Mubro NV te Amsterdam.
Provincie Utrecht: De Stichtse Landbrief, het
wapen en de vlag; uitgave Provinciaal bestuur
Utrecht.
Vragen over vroeger; een handleiding voor het
maken van historische interviews door Jelle
Hagen (uitgave in de boekenreeks over
tradities en tijdsverschijnselen.

Streekgids van het Utrechts Weidegebied,
Vecht en Plassen en Stad Utrecht, 1978.
De Bouwgeschiedenis van het Huis Drakenburg te Utrecht door H. van der Wal;
uitgave van de afd. Public Relations en
Voorlichting der Rijksuniversiteit Utrecht in
1977.
Tussen Lek en Diefdijk: Zes gezichten van
Vianen, Ameide en omgeving, getekend door
Ton Diekstra; uitgave Historische Vereniging
`Het Land van Brederode'.
Stichting, bloei en ondergang in de negentiende eeuw van de kostschool voor
middelbaar onderwijs in Jutphaas door J.
Schut.
Otto Pijpker
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"VEELUST", EEN KWEKERIJ VAN NAAM IN JUTPHAAS EN...
"HOFLEVERANCIER VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING"
Grepen uit de historie door J. van Egdom, bewerkt door P. Daalhuizen.
Na het bestuderen van een kadastrale kaart uit 1832 heb ik mij tot doel gesteld informatie te
verzamelen over grootgrondbezitters in het dorp Jutphaas, met name over hun landerijen langs
de Nedereindseweg.
De familie Schalij bezat veel land in het dorp, waaronder percelen aan de noord-oostzijde van
de Nedereindseweg, met name bij het Sluisje. Daar moet al in het midden van de 18' eeuw een
bloemisterij hebben bestaan, die bekendheid in binnen- en buitenland heeft verworven.
Daarover in dit artikel enkele gegevens.
bloemkwekerij gevestigd. Zo kan worden
geconcludeerd: J.T. van den Berg is de huurder. Het is niet bekend om welke reden hij een
eerder bekende samenwerking met een andere
bloemkweker heeft verbroken.
In de Utrechtsche Courant van 19 mei 1825
kunnen we immers lezen: "Des morgens ten
negen uur zal op Bonenburg, te .Jutphaas bij
Utrecht, ten overstaan van de notaris W
Lapidoth, residerende te IJsselstein, publiek
worden verkocht: Een zeer aanzienlijke partij
schone vruchtdragende Oranjebomen, extra
grote Camelia's van 7 à 8 voet, Magnolia's,
Rhododendrons,
Oleanders,
Azalia's,
Petisphorums, een scbone verzameling van
Petargonium, Maanrozen, Fiolieren, enz. enz.
Breder bij Notitie, welke 8 dagen te voren
zullen te bekomen zijn ten kantore van
voornoemde notaris; bij de bloemisten De
Groot & Van den Berg te Jutphaas en de
boekhandelaar H.H. Kemink te Utrecht. "

Het testament van Isaäq Schalij uit 1844
Isaäq Schalij is in 1814 benoemd tot schout
van Jutphaas. In 1825 volgt zijn benoeming tot
burgemeester van het dorp, een functie die hij
vervult tot zijn overlijden in 1844.
In de aangifte voor de successie, opgemaakt naar aanleiding van zijn testament,
worden onder meer genoemd de hofstede
"Veelust" en het herenhuis "Bonenburg".
De hofstede "Veelust" wordt beschreven
als "bestaande uit een herenhuisinge, bouwmanswoning, achterhuis, schuur en hooiberg
met 24 bunders land, tuinboomgaard en
bouwland. "
Het herenhuis "Bonenburg" staat te boek
als: "Een huysinge, achterhuis en tuin, groot
18 roeden. "
De genoemde bezittingen zijn na het overlijden van Isaäq Schalij verhuurd: "Veelust"
aan J. van Leeuwen voor f 850,- per jaar en
"Bonenburg" aan J.T. van den Berg voor f
170,- per jaar.

De tijd na 1857
Het is opmerkelijk, dat de kwekerij sinds
haar oprichting steeds in handen is geweest
van een J.T. van den Berg: de zaak ging steeds
over op de oudste zoon, die de naam van zijn
vader droeg.
Het is 2 november 1874, wanneer J.T. van
den Berg een herenhuis koopt aan de Jutphase
Herenstraat. Dit huis krijgt de naam "Veelust",
die tot heden ten dage te lezen is op de
voorgevel van het pand Herenstraat 14.

Tussen 1851-1857
Er blijkt op 23 mei 1851 sprake te zijn van
een machtiging van één van de erfgenamen
van Isaäq Schalij, zijn dochter Anna
Geertruida, om "Veelust" en "Bonenburg" te
verkopen. In de beschrijving met betrekking
tot "Bonenburg" staat te lezen, dat de
bloemenkas en de schuttingen behoren aan de
huurder,
evenals
de
perzikenen
abrikozenbomen.
Op "Bonenburg" is dan dus al een
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lijks verschijnt een uitgebreide catalogus en
prijscourant, waarin in meerdere talen de
waren worden aangeprezen.
Op 22 maart 1869 ontvangt Van den
Berg voor zijn bedrijf de titel van "Hofleverancier van Zijne Majesteit den Koning"
met het recht om het koninklijk wapen te
voeren. Een formidabel wapenschild prijkt
dan ook aan de gevel van het bedrijfspand,
dat aan het begin van de 20' eeuw aan het
Sluisje wordt gebouwd.
In 1965 wordt het bedrijf beëindigd en in
1967/ 1968 laat de gemeente Jutphaas, die
de panden op het Sluisje heeft gekocht, ze
afbreken om plaats te maken voor een
winkelcentrum.
De familie Van den Berg heeft het wapenschild als een kostbaar stuk nog steeds in
bezit.
Een indruk van de kwekerij krijgt men
eigenlijk het best door één van de catalogi te
bekijken. We lezen de "Catalogus en Prijs
Courant voor 1879".
De omslagpagina geeft aan, dat Van den
Berg aanbiedingen heeft van "Nieuwe Da
hlia's, Dwerg- en Lillihut-Dahlia's, Bloemzaden, Klimmende Gewassen, Vruchtboomen, Sierboomen en Heesters. " En verder
"Doorbloeiende Rozen, Thee-Rozen, Stamen
Struik-Rozen, Treur-Rozen ".
De opsomming gaat door met voorjaarsbloembollen, diverse planten voor bloemperken, sierbladplanten voor de volle grond en
verschillende potgewassen, zoals fuchsia's,
geraniums, scarlet-geraniums, gardenia's en
oranjeboompjes.
Opmerkelijk is, dat de planten die Van
den Bergs kwekerij juist in deze omgeving
bekendheid geven, de gewone- en de knolbegonia's, niet op het voorblad van de catalogus worden genoemd.
In een openingswoord van de nieuwe
catalogus uit 1879 richt Van den Berg zich
tot zijn klanten in bloemrijke taal, aangevende de kwaliteit van zijn artikelen en de
billijke prijzen.
Zo schrijft hij: "Bovenal heb ik mij

Een afbeelding uit de catalogus van de
kwekerij int 1879.
Mogelijk is, dat Van den Berg op
enig moment verhuisd is van
"Bonenburg"
naar
de
hofstede
"Veelust", omdat "Bonenburg" voor zijn
groeiende bedrijf toch te klein werd.
Wellicht als herkenning voor zijn
kwekerij is daarom ook aan het
herenhuis aan de Herenstraat de naam
"Veelust" gegeven. Een feit is, dat de
kwekerij uiteindelijk het gehele gebied
omvatte, dat thans bekend staat als Van
Heukelumstraat en Mr. Hamersstraat;
vele hectaren groot dus. "Bonenburg" is
afgebroken.
De hofstede "Veelust" is enkele jaren
geleden schitterend gerestaureerd. Het
pand, waarin onder meer het galerieatelier "Onderweg" is gevestigd, ligt aan
de Nedereindseweg 10-12.
De kwekerij
De kwekerij van Van den Berg
verwerft zich vooral in de tweede helft
van de 19' eeuw faam in binnen- en
buitenland. Jaar61

Ansicht van de bloembedden met knolbegonia's op de kwekerij. Op de achtergrond de torenspits
van de Nicolaaskerk.
beijverd, alle zulke Plantsoorten te verzamelen, die hare schoonheid of bloemrijkheid,
gedurende den ganschen zomer en herfst,
hier te lande in de open lucht ten toon spreiden. "
Drukwerk is duur; daarom verzoekt Van
den Berg "Van mijn Catalogus ook mededeeling te geven o f inzage te verleenen aan
andere Bloemliefhebbers, die mij soms onbekend mogen zijn; aan allen, die deze Catalogus niet ontvingen, wordt hij, tot op mij
gerichte aanvrage, terstond en franco en
gratis toegezonden. "
Dat het dorp Jutphaas ook in 1879 al
goed bereikbaar was, verlokt Van den Berg
tot een oproep in zijn Catalogus om bloemen
en planten te komen afhalen aan de
kwekerij. Hij verwijst ook naar de voordelen
van de gunstige ligging van het dorp om
planten naar klanten te kunnen versturen.
Hij noemt de regelmatige stoomboot

diensten vanuit Vreeswijk en IJsselstein via
Jutphaas naar Utrecht, vanwaar dan uitstekende spoorwegverbindingen bestaan. "En
behalve deze stoombooten bestaan er nog
zeer vele reisgelegenheden naar Jutphaas
met andere stoombooten, even dikwerf,
gemakkelijk en goedkoop kan men van
Jutphaas retourneeren."
Voor de verzending van de bomen en de
planten zijn volgens Van den Berg weinig
plaatsen gunstiger gelegen dan Jutphaas:
"Alle gemeenschap te water van Utrecht met
Rotterdam, Gorinchem, Gouda, enz., enz.;
ja, met bijna geheel Zuid-Holland, Zeeland,
Gelderland, Noord-Brabant, enz. heeft
plaats langs Jutphaas; ook de stoombooten
van Doesburg, Deventer, Gorinchem, Oudewater, Gouda, Rotterdam, 's Hertogenbosch,
Eindhoven en meer andere plaatsen naar en
van Amsterdam; passeeren wekelijks eenige
malen mijne woonplaats. "
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In de catalogus van de Jutphase kwekerij
zijn alle bomen, bloemen en planten genummerd en daarom schrijft Van den Berg:
"Het is voldoende mij de nommers die in
deze Catalogus vóór de namen gedrukt
staan, op te geven met aanduiding der plantsoort, waaruit zij gekozen zijn. Bij de aflevering en afzending der Boomen, Rozen, in
één woord van alle planten, wordt bij elk
exemplaar naauwkeurig en zorgvuldig den
naam geschreven of het nommer, dat
overéénkomt met het nommer in dezen Catalogus. "
Het internationale karakter van de kwekerij wordt in de catalogus bevestigd door
de tekst op de laatste bladzijde:
"OBSERVATIONS.
Les
conditions
d'emballage et de païenment restent les
mêmes que précédemment. Toute réclamation faite quinze jours après la date
d'expédition sera considerée comme nulle et
non avenue.

Pour éviter les frais de rentrée, toujours
onéreux pour les faibles sommes, je ferai
suivre en remboursement toutes celles audessons de 30 Francs.
Ein Reicks-Mark 60 Cts. Ned. Ct. Un
florin des Pays Bas (f 1,-) = francs 2,11 c.
On est prié que mon adresse soit donnée
exactement et lisiblement.
Correspondance Allemande, Anglaise,
Française et Italienne. "
De vertaling van dit stukje Frans luidt:
OPMERKINGEN: De voorwaarden met
betrekking tot verpakking en betaling zijn
dezelfde als voorheen. Klachten ingediend
later dan vijftien dagen na de verzenddatum
zullen zonder opgaaf van redenen niet in
behandeling genomen worden. Om kosten te
besparen zal bij terugzending altijd een
gering bedrag in rekening worden gebracht;
ik ga uit van een remboursementbedrag van
30 francs.

De hofstede Veelust tussen 1940 en 1945 met op de foto van links naar rechts: een dochter van de
boer Van Leeuwen, Alie Blommestein (mevrouw A. van den Akker-Blommestein) en mevrouw Van
Leeuwen.
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bliceren, waarom een bedrijf dat in het midden van de 191 eeuw al exporteerde naar
vele landen in Europa, juist ten tijde van de
opkomst van tuincentra is gesloten. Dat kan
niet alleen als oorzaak hebben de groei van
de satellietstad ten zuiden van Utrecht, het
latere Nieuwegein. Men had ook kunnen
verhuizen naar een andere locatie.

Van den Berg eindigt zijn catalogus met
een ondertekening in het Frans:
à Monsieur J.T. VAN DEN BERG,
JEUNE. Horticulteur, Fournisseur du Rol
des Pays-Bas. MAISON VEE-LUST, à
JUTPHAAS, près d'Utrecht. (Hollande)
Tot slot
In de vijftiger jaren van de vorige (twintigste) eeuw verminderden de activiteiten op
de kwekerij: er werden in hoofdzaak nog
potplanten verkocht. De kweek van bomen
en struiken, rozen en zaden behoorde toen al
niet meer tot de activiteiten. De historie van
een zo vermaarde, circa 150 jaar oude
kwekerij en vooral de oorzaken van de terugloop van de activiteiten, die uiteindelijk
ertoe leidden dat in 1965 het bedrijf wordt
beëindigd, kunnen een interessant studieobject zijn.
Het is de moeite waard nog eens te pu

Met dank aan mevrouw W van den Berg.
Bronvermelding
"Nieuwegein zoals 't was", J. Schut,
1996.
"Vreeswijk, Jutphaas, Nieuwegein in
beeld", Historische Kring Nieuwegein,
1985.
"Jutphaas ... verleden tijd", Historische
Kring Nieuwegein, 1983.
"Oud Nieuwegein", 26 februari 1998,
"De Molenkruier".
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C. van der Kooij

Over de herkomst van mineraalwaterkruiken
gevonden bij Huis De Wiers ....................................................................66

J. Dommerholt

Berichtenverkeer of brievenpost:
Over voetbode, postkar en bakfiets (vervolg) ..........................................73

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:
14.00 - 17.00 uur op woensdag, zaterdag en zondag.
65

OVER DE HERKOMST VAN MINERAALWATERKRUIKEN
GEVONDEN BIJ HUIS DE WIERS
door Cor van der Kooij

Bij de uiteenlopende vondsten die in 1997 en 1998 tijdens opgravingen rond huis De Wiers
zijn gedaan, bevinden zich een zevental stenen kruiken, die blijkens de daarop aangebrachte
stempels mineraalwater hebben bevat.
Zoals de hieronder afgebeelde (nagetekende) stempels laten zien, zijn deze kruiken of flessen afkomstig uit Selters, Ems,
Fachingen en Oberlahnstein: kleine dorpjes
gelegen in het Westerwald langs de rivier de
Lahn. Deze van oorsprong boerengehuchten
kwamen in de 18e en 19e eeuw tot grote bloei
door de exploitatie van een aantal
mineraalwaterbronnen, die jaarlijks miljoenen
liters bronwater in binnen- en buitenland aan
de man brachten (zie ook het geografisch
kaartje met de ligging van deze dorpjes).
Over de herkomst en fabricage van
mineraalwaterkruiken zijn in Nederland alleen
wat tijdschriftartikelen verschenen. Belangrijke gegevens konden door mij worden
ontleend aan een toegezonden (uitvoerig)
artikel van Mevr. C. Laan te Vlaardingen,
gepubliceerd in het `Historisch Tijdschrift
Holland' (28e jaargang nr. 4/5 1996).
Het beschrijft de vondst van een zestigtal
mineraalwaterkruiken, die bij een opgraving
in Delft op de plaats van een vroegere herberg
te voorschijn zijn gekomen. Opvallend
daarbij, is dat op één na al deze kruiken in
scherven lagen, terwijl de door onze werkgroep bij huis De Wiers gevonden exemplaren
als complete kruiken uit de vroegere slotgracht konden worden verzameld.
Uit het artikel van Mw. Laan kan worden
afgeleid, dat als datering voor de bronmerken
van de door ons gevonden kruiken de periode
1800 - 1870 kan worden aangehouden: een
datering die overeenstemt met de andere
vondsten die ter plekke zijn gedaan.
Behalve het stempel van de bron staan op
zes van de zeven gevonden kruiken ook

nog de bijmerken afgebeeld van de pottenbakkers (of ateliers), die in opdracht van de
broneigenaren de kruiken hebben vervaardigd. De vermelding van de bijmerken- in
de vorm van letters of een cijfercode- heeft
een praktisch belang gehad, omdat de kruiken van verschillende pottenbakkers
meestal in één gezamenlijke oven werden
geplaatst. In een dergelijke oven konden
tien- tot twaalfduizend kruiken tegelijk
worden gebakken. Wanneer na het bakken
de afreke

De stempels zoals die voorkomen op de gevonden flessen.

Stempel

bijmerk

inhoud

hoogte

kleur

mineraalwaterbron

pottenbakker

kruik

kruik

aanduiding

1.Oberlahnstein
(Victoriabrunnen)
2. Fachingen
3. Selters CT
4. Fachinger Minwasser

No. 3

1 liter

29 cm

roodbruin

A No. 137
G?
P.

1 liter
1'/4 liter
1350 cl

29 '/z cm
28 cm
30 cm

5. Fachingen
6. Emser Kesselwasser
7. (ontbrekend stempel)

?/M
No im 32

1'/, liter
925 cl
1 liter

28 '/, cm
29 cm
28 cm

grijsbruin
grijs
deels grijs,
deels bruin
beige
roodbruin
bruin

ning per pottenbakker moest worden geregeld,
kon door de eigenaar van de oven aan de hand
van de bijmerken op eenvoudige wijze het
aantal kruiken worden vastgesteld dat per
pottenbakker moest worden betaald.
Voor de exploitanten en eigenaren van de
mineraalwaterbronnen langs de Lahn was het
een gelukkige omstandigheid, dat de kleisoorten van het omliggende Westerwald zich
bij uitstek leenden voor de vervaardiging van
de kruiken. Aan het eind van de 18e eeuw
bevonden zich alleen al in het Westerwald
liefst 892 pottenbakkersateliers die zich bezighielden met de fabricage van allerlei aardewerk. Het gegeven dat de Westerwaldse klei
na zuivering een uitgesproken witte klei
oplevert, was verder van belang voor de vervaardiging van tabakspijpen. In het `Kannenbäckerland', zoals het Westerwald in voorgaande eeuwen in de volksmond werd genoemd, hebben zich naast de pottenbakkers in
de 17e en 18e eeuw dan ook een groot aantal
pijpenmakers gevestigd.
De vervaardiging van de stenen kruiken
gebeurde in de eerste helft van de 19e eeuw
nog geheel handmatig op de bekende
pottenbakkersschijven. Wanneer de kruiken
van de schijf kwamen, werden ze gedurende
een aantal uren gedroogd en daarna voorzien
van de vereiste stempels. De baktemperatuur
was ongeveer 1200 graden. Voor het
aanbrengen van de glazuurlaag werd in het
stookgat onder de kruiken een grote
hoeveelheid zout gestort. Het glazuur
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ontstond door de neerslag van de natriumdampen (een vast bestanddeel van zout) op het
buitenoppervlak van de klei. Het totale
bakproces nam niet minder dan vijf dagen in
beslag.
Het is opvallend dat van de gevonden
exemplaren alleen de kruik uit Selters een grijs
uiterlijk heeft. De kleur van de andere
mineraalkruiken variëert van beige en bruin tot
roodbruin. Kleurverschillen kunnen voor een
deel worden verklaard door het milieu binnen
de oven tijdens het bakproces. Het is bekend
dat aardewerk in een zuurstofrijk milieu
tijdens het bakken een roodachtige kleur krijgt.
Wordt tijdens het bakken weinig of geen
zuurstof toegevoerd, dan resulteert dit vrijwel
altijd in een lichtere kleur, meestal grijs of
zelfs wit.
In de publicatie `Steden in Scherven' van
Michiel Bartels (twee omvangrijke boekwerken, opgenomen in de bibliotheek van de
Historische Kring Nieuwegein) wordt in de
bijdrage over 'steengoedflessen' de mogelijkheid gesuggereerd, dat in sommige ovens
mogelijk verontreinigd zout werd gebruikt,
waardoor sommige flessen een blauwachtige
of lichtgele kleur vertoonde.
Een nadere beschrijving van de bij huis De
Wiers gevonden kruiken
Van de zeven vrijwel ongeschonden en nog
complete exemplaren zijn er drie afkomstig uit
Fachingen. Het bronmerk Fachingen is
volgens het artikel van Mw. Laan gebruikt

Bij het schrijven van deze bijdrage is nog
overwogen onderzoek te doen naar de makers van de kruiken. Hierover zijn in het
buitenland een aantal publicaties verschenen
(Brinkmann, Nienhaus en Wieland), maar
die zijn moeilijk te achterhalen. In de
gildeboeken van de productiecentra kreeg
elke pottenbakker een cijfer- of lettercombinatie, die vaak decennia achtereen
binnen dezelfde familie werd gebruikt.
De problemen rond de drinkwatervoorziening in de 19e en in het begin
van de 20e eeuw
Een niet onbelangrijke vraag die gesteld
moet worden, is waarvoor en door wie in de
19e eeuw mineraalwater werd gebruikt. Het
staat in ieder geval vast, dat reeds in de 17e
eeuw het mineraalwater van een beperkt
aantal bronnen in Duitsland speciaal werd
aanbevolen vanwege zijn veronderstelde geneeskrachtige werking. Daarnaast kan haast
als zeker worden aangenomen, dat de meer
welgestelde families regelmatig mineraalwater gebruikten als alternatief voor de

De ligging van Westerwald en Lahndal.
in de periode 1803 - 1869, terwijl het merk
Selters in de periode 1806 - 1835 moet zijn
gehanteerd.
In de recente publicatie `Steden in Scherven' van Bartels staat voor het bronmerk
Fachingen in combinatie met het bijmerk .P.
echter een veel oudere datering, te weten
1701-1778. Gezien de samenhang met de
andere bodemvondsten moet ervan worden
uitgegaan, dat de kruik met het bijmerk P.
ook door zijn uiterlijke vorm in het begin
van de 19e eeuw werd vervaardigd.
Van alle kruiken is in ons museum
zowel de inhoud als de hoogte vastgesteld.
Een en ander levert het volgende overzicht
op (zie kader op blz. 67), waarbij ook de
kleur van elke afzonderlijke kruik staat
aangegeven.
De nummering verwijst naar het
overzicht van de in dit artikel afgebeelde
stempels. Verder moet worden opgemerkt,
dat de kleur van de buitenkant en de
binnenkant nooit dezelfde is. Vrijwel alle
mineraalkruiken zijn aan de binnenkant
lichter getint dan aan de buitenkant. De
kruiken werden afgesloten met een kurk.
Een deel van deze kurken is bijhuis De
Wiers nog teruggevonden.

Dr. G.J. Telier, geboren 1798.
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slechte kwaliteit van het drinkwater in de
onmiddellijke omgeving.
Wat de drinkwatervoorziening in de 19e
eeuw in Jutphaas en Vreeswijk betreft (en het
tot Jutphaas behorende deel van Hoograven),
kan weinig positiefs worden gemeld. In die
tijd was de bevolking aangewezen op het
hemelwater, dat in de regenton terechtkwam of
men haalde water uit de kanalen en sloten in
de directe omgeving. Het beste af waren de
steden en dorpen die in de buurt van rivieren
of de duinen lagen, omdat de kwaliteit daar
doorgaans goed was.
De slechte hygiënische omstandigheden,
vooral bij arme gezinnen, maakte hen uiterst
kwetsbaar voor allerlei ziekten. Het werd de
gewoonste zaak van de wereld gevonden, dat
in het kanaal, waar hier en daar kadavers van
dieren ronddreven en de menselijke
uitwerpselen werden gedeponeerd, het water
werd gehaald voor het dagelijkse huishoudelijke gebruik.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in de
periode van 1830 - 1870 de gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk achtmaal werden
getroffen door de gevreesde cholera. In zijn
publicatie `Geschiedenis eener belangrijke
Cholera-Epidemie welke geheerst heeft te
Jutphaas in 1866' beschrijft de plaatselijke
huisarts Dr. G.J. Teljer in alle bijzonderheden
het verloop van deze afschuwelijke ziekte die
soms de vorm aannam van een epidemie en
binnen enkele dagen de dood tot gevolg had.
In dat jaar vielen onder de Jutphase bevolking
59 slachtoffers.
De strijdvraag onder de medici in die
dagen was, waar de ziektekiemen van deze
besmettelijke ziekte in eerste instantie vandaan
kwamen. In zijn boek over de choleraepidemie schrijft Dr. Telier dat het hem niet
denkbaar lijkt dat alleen drinkwater de oorzaak
zou zijn van allerlei besmettelijke ziekten: "Ik
tracht echter altijd zoveel mogelijk lijders van
goed helder water te voorzien en daar de
patiënten zich het best bevinden met koud
water drinken, raad ik aan het te koken en
daarna koud te laten worden. Veeltijds wordt
dit niet in acht genomen. Meer

Fragment van één van de gevonden flessen.

malen ben ik in de gelegenheid gesteld om ijs
te laten gebruiken, wat voor velen zeer
verkwikkend was."
De laatste melding van choleragevallen
(slechts enkele slachtoffers) dateert van
1892/93. Pas in 1883 wordt ontdekt dat in het
vervuilde oppervlaktewater van kanalen en
sloten waarin de menselijke uitwerpselen
terechtkomen, de ziektebacillen voorkwamen
die cholera veroorzaakten. Dit in tegenstelling
tot de opvatting dat de cholerabacillen via de
lucht zouden worden verspreid.
Het gegeven dat het vaak vervuilde water
allerlei besmettelijke ziekten deed ontstaan, is
een belangrijke stimulans geweest voor de
aanleg van waterleidingen. In de grote steden
als Amsterdam en Rotterdam kwam in de
tweede helft van de 19e eeuw een goede
drinkwatervoorziening geleidelijk op gang.
Amsterdam was de eerste stad, waar in 1854
een
gemeentewaterleidingbedrijf
werd
opgericht. Daarna volgden in de loop van
veertig jaar de oprichting van ca. zestig
waterleidingbedrijven. Aan het begin van de
20 eeuw betrok naar schatting 40% van de
Nederlandse bevolking zijn
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drinkwater uit de waterleiding. Voor het
verbruik van schoon leidingwater moest echter
wel worden betaald. In arme gezinnen moest
voor het drinkwater de dagelijkse gang naar de
openbare pompen worden gemaakt.
De aanleg van waterleiding in de stad
Utrecht dateert van 1883. In dat jaar begon
men met het oppompen van zuiver drinkwater
uit het grondwaterbekken langs de Utrechtse
Heuvelrug. Het water werd in eerste instantie
door het pompstation Soesterheide naar boven
gebracht en door een buizenstelsel naar de stad
Utrecht getransporteerd.
De exploitatie was in particuliere handen,
te weten de Compagnie des Eaux d'Utrecht,
een dochtermaatschappij van de Belgische
Compagnie Générale, die in diverse Europese
landen waterleidingen legde en exploiteerde.
Voordat de waterleiding in Utrecht tot stand
kwam, was op een zevental plaatsen in de stad
helder drinkwater uit openbare pompen
beschikbaar. De eerste hiervan werd in 1871
op de Neude geslagen en leverde water van
uitstekende kwaliteit, dat op een diepte van
117 meter werd aangeboord. De Utrechtse
bevolking moest echter wel de moeite nemen
om over afstanden van vele honderden meters
de volle emmers water te sjouwen.
Dit alles betekende nog niet, dat kort
daarna in Jutphaas en Vreeswijk een aansluiting op het Utrechtse waterleidingnet tot
stand kwam. Uit de berichtgeving hierover in
de `Utrechtse Courant' komt duidelijk naar
voren dat de financiële situatie van de
gemeenten in die tijd een belangrijke factor
was voor het steeds maar uitstellen van de
aanleg van waterleidingen. Vooral voor de
kleinere gemeenten betekende het een te grote
aanslag op het gemeentelijk budget.
Het is in dit verband de moeite waard de
door Jan Schut verzamelde persberichten uit
die tijd te bestuderen en dan vooral de raadsstukken van Jutphaas uit de periode 1910 tot
1929. In de `Utrechtse Courant' van 23
september 1910 wordt gemeld, dat de ge

meenteraad van Jutphaas in principe heeft
besloten om in samenwerking met IJsselstein
een gasfabriek en een waterleidingbedrijf op te
richten. Op 9 november 1911 wordt gerapporteerd, dat op een terrein bij de Geinbrug
met een locomobiel op 95 meter diepte water
is opgepompt. Een aantal maanden later
besluit de Jutphase gemeenteraad echter om de
aanleg en exploitatie van een waterleiding
voor onbepaalde tijd op te schorten.
De kwestie `Waterleiding en drinkwatervoorziening' zal daarna nog bijna twintig jaren
op de agenda van de gemeenteraad staan.
Uiteindelijk wordt in de twintiger jaren een
gemeentelijke commissie ingesteld `voor het
onderzoeken van de mogelijkheid tot het
verkrijgen van goed drinkwater'. In het rapport
dat deze commissie in juli 1926 aan de
gemeenteraad voorlegt, wordt voorgesteld om
alsnog in samenwerking met de gemeente
IJsselstein tot aanleg van waterleiding over te
gaan. Daarop zullen worden aangesloten de
IJsselsteinseweg, de Utrechtsestraatweg t/m
Huis De Geer, alsmede de Wilhelminastraat,
de Nedereindseweg vanaf het dorp t/m het
Kerkveld en de Doorslag. Aangezien op het
Overeind te weinig woningen staan, wordt
besloten daar geen waterleiding aan te leggen.
Het gemeenteraadslid, de heer Drost, één
van de fervente voorstanders van een goede
drinkwatervoorziening voor alle inwoners van
Jutphaas, dient in deze julivergadering een
motie in om `iedereen verplicht te stellen zich
bij de waterleiding aan te sluiten, zodat alle
bestaande pompen kunnen verdwijnen'. Deze
verplichting vindt de gemeenteraad echter te
ver gaan: een motie met een dergelijke
strekking is volgens de voorzitter alleen
zinvol, wanneer de bestaande pompen geen
goed water zouden leveren. De gemeenteraad
besluit daarop, dat alle pompen zullen worden
gekeurd op de kwaliteit van het water. De heer
Drost trekt dan zijn motie in.
De raad gaat verder akkoord met het
voorstel, dat de bijdrage van elk huisgezin
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dat op de aan te leggen waterleiding wil
worden aangesloten, naar draagkracht zal
worden berekend. Op basis van de huurwaarde
van elk huis worden in overleg met de
woningbouwverenigingen tarieven vastgesteld,
die variëren van 15 cent tot f 1,90 per week.
Men volgt hiermee de normen die ook voor
IJsselstein gelden.
De vreugdevolle afloop van alle moeizame
onderhandelingen vinden we terug in een
krantenbericht van 30 mei 1928 onder het
hoofd `Gas- en Waterleiding in Jutphaas'.
Serenade aan het Hoofd der Gemeente uit
dankbaarheid bij de feestelijke opening.
"Doordat thans ook Huis De Geer in Jutphaas
voorzien is van Gas- en Waterleiding,
meenden bewoners aldaar hun blijdschap
daarover aan het Hoofd der Gemeente kenbaar
te moeten maken door aan deze een serenade
te brengen. Het muziekgezelschap `Cornelis
Galesloot' verleende hieraan zijn welwillende
medewerking. Enige afgevaardigden van de
bouwvereniging St. Joseph werden daartoe op
het gemeentehuis ont
vangen, waar wethouder Kool in afwezigheid

van de burgemeester (Mr. J.J.M. Hamers
wegens familieomstandigheden verhinderd) de
ovatie in ontvangst nam.
De directeur van het Gas- en Waterleidingbedrijf te IJsselstein memoreerde bij die
gelegenheid hoe reeds in 1911 pogingen waren
aangewend om op het punt van de
waterleiding Jutphaas bij IJsselstein te laten
aansluiten. Volgens hem was het te danken aan
de benoeming van de nieuwe burgemeester dat
deze samenwerking uiteindelijk toch zijn
beslag kreeg."
De gevolgen van de waterleidingaanleg voor
de mineraalwaterconsumptie en het gebruik
van de kruiken
Naarmate aan het eind van de 19e eeuw en
in de loop van de 20e eeuw steeds meer steden
en dorpen op het waterleidingnet werden
aangesloten, liep de productie en export van
mineraalwater sterk terug. Een onvermijdelijk
gevolg hiervan was, dat de miljoenen
mineraalwaterkruiken
die
in

De gevonden mineraalwaterflessen van Huis de Wiers.
71

Fachingen, Selters, Ems en Oberlahnstein
moesten worden afgevuld, meer en meer
overbodig werden. In de periode dat de kruiken nog intensief werden gebruikt, was het de
gewoonte dat op bepaalde centrale plaatsen de
kruiken weer konden worden ingeleverd. Als
vergoeding werd door de tussenpersoon die
zich met de inzameling bezig hield, statiegeld
betaald.
Mogelijk is dit het begin geweest van een
statiegeldsysteem. De solide stenen kruiken
konden vele malen worden gebruikt; waren in
de 19e eeuw een gewild verpakkingsartikel en
dan zeker niet alleen voor water. Herbergen in
diverse steden en dorpen gebruikten de
kruiken om ze met sterke drank te vullen.
Het is daarom geheel onzeker of de vondst
van mineraalwaterkruiken bij Huis De Wiers
als bewijs kan gelden voor het regelmatig
gebruik van mineraalwater. Het is evengoed
mogelijk dat de toenmalige bewoners er
kruidenbitter of jenever in hebben bewaard.
In de publicatie `Steden in Scherven' wordt
erop gewezen, dat door destilleerderijen van
tijd tot tijd partijen van deze kruiken werden
opgekocht, waardoor een deel van deze met
het originele bronmerk voorziene flessen niet
meer naar de bron' terugkeerde. De flessen
werden op hun beurt met alcoholische inhoud
in de handel gebracht. Het ging hier echter niet
om grote hoeveelheden. De firma Bols kocht
tussen 1816 en 1822 jaarlijks ca. 3000 kruiken
in, wat voldoende scheen te zijn. De meeste
sterke drank werd in die tijd namelijk los
verkocht. De klant ging meestal met zijn eigen
fles naar de slijter om één of meer `maatjes' te
halen.
Toen mineraalwaterflessen steeds meer

werden afgedankt, zijn ze kennelijk niet meer
voor het statiegeld ingeleverd. Grote aantallen
van deze kruiken zijn op een gegeven moment
als schervenmateriaal teruggevonden in
slootranden, waar ze als beschoeiing hebben
gediend. Ook werden ze als bouwmateriaal
gebruikt.
Opvallend is verder dat grote hoeveelheden
kruiken in het voormalige Nederlands-Indië
zijn
gekomen.
Het
lijkt
echter
onwaarschijnlijk, dat er vanuit Duitsland naar
zulke verre bestemmingen mineraalwater werd
uitgevoerd. Het ligt meer voor de hand dat de
flessen gevuld met jenever of brandewijn als
scheepsproviand in Nederlandse havens aan
boord werden genomen en bij aankomst
overzee als afval gedumpt. Interessant in dit
verband is het gegeven, dat in de rituelen
behorende bij het Wintigeloof in Suriname de
steengoedkruiken als een belangrijk attribuut
gelden.
Geraadpleegde bronnen
1. Artikel Mw. C. Laan in Historisch Tijdschrift Hollland, 28e jaargang no. 4/5 1996;
2. Michiel Bartels - Steden in Scherven, delen
1 en 2 (Vondsten uit beerputten in
Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel).
Uitgave van de Stichting Promotie
Archeologie en de Rijksdienst voor
Oudheidkundig
Bodemonderzoek
te
Amersfoort.
3. Dr. G.J. Teller - Geschiedenis eener belangrijke Cholera-Epidemie te Jutphaas.
4. ,J. Schut - Verzamelde krantenberichten uit
de periode 1910 -1930.
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BERICHTENVERKEER OF BRIEVENPOST: OVER VOETBODE, POSTKAR EN
BAKFIETS (VERVOLG)
door Jonna Dommerholt
In het aprilnummer van "Cronyck de Geyn" van dit jaar hebt u kunnen lezen hoe het beroep
van postbode/postbesteller in Nederland is ontstaan en hoe het zich in de loop der eeuwen heeft
ontwikkeld tot de hedendaagse PTTPost.
In dit tweede deel gaan we verder met de geschiedenis van de post in Vreeswijk en Jutphaas en
met nog enkele historische wetenswaardigheden, die met de Nederlandse post te maken hebben.

De rijkstelefoonburelen te IJsselstein en
Vreeswijk werden op 5 maart 1905 opgenomen in het telefoonverkeer met de Belgische telefoonnetten, die tot de gemeenschap met Leerdam zijn toegelaten. Twee
weken later, op 16 maart, werd Vreeswijk via
Gorcum ook aangesloten op het Duitse
telefoonnet.
Hernieuwde classificatie per 31 december 1912: het postkantoor werd ingedeeld in
de 7e klasse, het telegraafkantoor in de 6e
(hogere klassificatie).
Indienststelling van de automatische telefooncentrale op 23 november 1935.
Over het wel en wee van het postkantoor
tijdens de oorlogsjaren viel via diverse
archieven niets te achterhalen.
Na de oorlog viel de postdienst van het
kantoor tussen 1 april 1947 en 10 oktober
1955 onder het ressort Vianen, na die datum onder Utrecht.
In het midden van de jaren zestig werd het
postkantoor aan de Dorpsstraat te klein en
kwam er een noodpostkantoor aan de
Mauritsstraat.
Op 12 november 1973 behoorde Vreeswijk al ruim twee jaar tot de gemeente
Nieuwegein. De naam werd gewijzigd in
postkantoor Nieuwegein-Rozenstraat. Postagentschappen kwamen er in de Dorpsstraat
in de oude kern van Vreeswijk en in het
winkelcentrum Hoog-Zandveld (indien
deze wijk ook nog tot Vreeswijk gerekend
mag worden). Het agentschap in de
Dorpsstraat, gevestigd in een huishoudannex sigaren-

Postkantoor Vreeswijk
In het vorige artikel stond een beschrijving
van de verbouw in 1886 van het huis van Dr.
Teller aan de Dorpsstraat tot postkantoor.
Bijgaande plattegrond (op de volgende
bladzijde) laat de inrichting zien van het
postkantoor na de verbouwing in februari
1905: er werd toen ook een interlokaal rijkstelefoonkantoor gevestigd. De publieke telefooncel bevond zich naast de ingang.
De geschiedenis van het postkantoor is
niet alleen nauw verbonden met de postdiensten en -bestellingen, maar ook met de
vestiging(-en) van telegraaf- en telefonieverbindingen. In verband daarmee kreeg het
kantoor een classificatie, zoals alle postkantoren in Nederland.
Een kleine greep uit een overzicht verstrekt door het Museum van Communicatie
(het vroegere PTT-museum) in Den Haag.
De historie van de telefonie en de telegrafie
valt buiten dit artikel, maar heeft anderszins
toch te maken met `berichtenverkeer'.
Het hulppostkantoor werd in 1886 vervangen door een postkantoor. Vestiging van
rijkstelegraafkantoor en vereniging van posten telegraafkantoor.
In juli 1893 werd het postkantoor ingedeeld in de 8e klasse, het telegraafkantoor in
de 7e. Op 1 december 1901 werd het
dienstuur voor de telegrafiedienst op de
zondagavond ingetrokken in verband met de
zondagsrust.
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Plattegrond postkantoor Vreeswijk.

Verhalen vertellen
Geschreven bronnen in allerlei vormen
kunnen ons inzicht geven in het leven in
vroeger tijden. Vaak zijn echter alleen belangrijke feiten opgetekend en blijft het dagelijkse leven van de mensen onderbelicht.
Van het leven van een voetbode uit de 17e
eeuw kunnen we ons aan de hand van schaarse
gegevens en een dosis fantasie alleen maar een
voorstelling maken.
De boden werden indien nodig ingehuurd.
De meesten hadden een eigen bedrijfje dat stil
kwam te liggen of aan de hoede van vrouw en
knecht overgelaten, zolang zij

zaak, werd begin jaren negentig na een aantal
overvallen opgeheven.
In het Jutphase deel van Nieuwegein
kwamen er postagentschappen in de Doorslag
en de Moerbeigaarde en postkantoren aan het
Muntplein en de Drentehaven.
Op 3 maart 1986 werd het hoofdpostkantoor aan de Poststede aangemerkt als
postkantoor in de categorie 1. Het ressort van
het kantoor IJsselstein werd aan Nieuwegein
toegevoegd, met uitzondering van het
agentschap De Clinckhoeff, het bijpostkantoor
Utrechtsestraat en het rijdende postkantoor.

74

op pad waren. Dat kan hun zorgen gebaard
hebben, ondanks de vergoeding die ze voor de
bodediensten ontvingen. Huiselijke zorgen
zullen er ook geweest zijn, zodat huis en haard
met een bezwaard gemoed werden verlaten: er
was geen GSM om even naar het thuisfront te
bellen!
De bode zal tijdens zijn tochten genoten
hebben van mooi weer of er juist op gemopperd, want dat laatste is van alle eeuwen: te
warm, te koud, te nat, te glad. Hij zal honger
en dorst hebben geleden; koud, doornat of
vermoeid zijn geweest en-onderweg alleen
maar in een hooiberg hebben kunnen slapen.
Hij kon letsel hebben opgelopen, aangevallen
en beroofd zijn. Hij kon..., vult u zelf maar
verder in. Maar hij moest voort ondanks alle
problemen die hij op zijn weg tegenkwam. De
post afleveren was een zaak van vertrouwen,
een erezaak! En dat is het nog steeds!
Over het leven van een postbode uit de
vorige eeuw is meer te weten te komen, omdat
velen daarover zelf nog kunnen vertellen,
zoals Chris Roeleven, oud-postbode te
Jutphaas.

Het verhaal van Chris Roeleven
Chris is in 1915 in Tiel geboren. Zijn vader
was landmeter, die op diverse plaatsen in
Nederland te werk werd gesteld. Het gezin
verhuisde dan ook regelmatig. In 1923 kwam
het in Vreeswijk wonen, waar vader Roeleven
beheerder van de Schipbrug werd; daarna
sluiswachter op de Koninginnensluis en nog
weer later op de Beatrixsluizen.
Chris volgde de lagere school in Vreeswijk,
ging naar de MULO in Vianen, behaalde zijn
diploma en ook nog een boekhouddiploma. Hij
werkte een aantal jaren op een kantoor, maar
het binnen zitten achter een bureau benauwde
hem en dus keek hij uit naar werk met meer
vrijheid.
In 1937 kon hij hulpbesteller worden bij
het postkantoor aan de Dorpsstraat in Vreeswijk. Dat ging niet zonder slag of stoot, want
een baan bij de PTT was begeerd vanwege het
hoge inkomen. Hij moest dan ook wedijveren
met één van de bestellers, die zijn zoon graag
als hulpbesteller aangesteld zag. De vader
schuwde omkooppraktijken niet, maar het
recht zegevierde en Chris werd hulpbesteller
tegen een netto salaris van fl. 0,48 per uur.
Voor dat bedrag had hij heel wat werk te
verzetten. Het postgebied van Vreeswijk
strekte zich uit tot Tull en `t Waal, Honswijk
en verder tot aan het Culemborgse veer. Samen met de hoofdbesteller reed hij om de dag
langs de route.
Toen in 1940 de Duitsers Nederland binnen
vielen en alle openbare diensten onder Duits
toezicht stelden, hing Chris zijn PTTpet aan de
wilgen en werd werkeloos. Maar gezonde,
sterke jonge mensen als Chris kon men goed
gebruiken en hij werd te werk gesteld om
putten te graven of herstelwerkzaamheden aan
de dijk te verrichten.
Nadat zijn ouders inkwartiering hadden
gekregen, kon hij niet meer thuis wonen en
verbleef hij nu eens hier en dan weer daar. In
ieder geval nooit lang op hetzelfde adres.
Werd het te gevaarlijk dan dook Chris samen
met zijn jongere broer onder in één van
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Postkantoor Jutphaas aan de Herenstraat.
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de huizen van Rijkswaterstaat, die nu nog
langs de Koninginnensluis staan. In het huis
was een gat in de vloer gezaagd en bij onraad
verstopten zij zich onder de vloer van de
woonkamer, waar ze de Duitse laarzen boven
hun hoofd hoorden stampen. Nu, op 85-jarige
leeftijd, zegt hij: "Ik weet niet meer hoe ik die
jaren ben doorgekomen; er is zoveel gebeurd,
je was eigenlijk altijd op de vlucht".

reden ze `s morgens de lange route en bezorgden ze `s middags de post in het dorp.
Was er `s middags post gearriveerd voor de
buitengebieden dan werd die in de bestelling
van de volgende dag meegenomen.
De huisbaas van het postkantoor nam het
niet zo nauw met het briefgeheim. Hij las de
open post en vertelde eventuele nieuwtjes door
aan de dorpsbewoners, zodat zij eerder op de
hoogte waren van dorpse- en familiezaken dan
de geadresseerde zelf. Chris heeft daar
menigmaal woorden over gehad, maar het
mocht niet baten.

Na de oorlog ging Chris Roeleven werken
bij de PTT in Utrecht op de Laan van
Puntenburg bij de afdeling Expeditie, achter
het Centraal Station. Hij sorteerde de brieven
en pakketjes afkomstig uit het hele land op
plaats van bestemming, stopte ze gebundeld en
gelabeld in postzakken, die per auto of trein
naar diverse regionale distributiecentra werd
vervoerd. Helaas bevond de sorteerafdeling
zich op de eerste etage en dat benauwde hem,
zat-ie wéér binnen!
Zijn voorkeur ging uit naar de afdeling
Pakketpost op de begane grond, waar het werk
afwisselender was, nu eens binnen dan weer
buiten. Want de grote, grove linnen zakken
met de gesorteerde brievenpost en de grote
pakketpost moesten op speciale karren,
voorzien van hoge, metalen rekken, naar de
treinen gebracht worden en in de wagons
geladen. Zulk werk was veel vrijer en gaf meer
contact met allerlei soort mensen: de
conducteurs van de treinen, de collega-PTT'ers
op de speciale posttreinen en met het publiek
op de perrons, wanneer hij met z'n volgeladen
wagens tussen reizigers en hun bagage door
laveerde. Dit afwisselende werk was een kolfje
naar zijn hand.

De fiets, een rijdend postkantoor
De bestellers moesten hun eigen fiets aanschaffen, maar kregen een kilometervergoeding voor het gebruik. De fietsen
moesten van goede kwaliteit zijn en tegen een
stootje kunnen om - door de vele bagage bestand te zijn tegen hobbels en bobbels van
opgevroren sneeuw of tegen een slecht
wegdek. Een slechte fiets gaf alleen maar
trammelant, zeker als er iets kapot ging op de
lange buitenritten.
Vóór op de fiets was een bagagedrager
gemonteerd, waarop een stevige leren tas
stond die met een sleutel afgesloten kon
worden. In deze tas waren de brieven met
cheques, wissels, AOW- en kinderbijslaguitkeringen, postzegels en andere belangrijke
poststukken opgeborgen.
Achterop de fiets zat een bagagedrager,
waarop een dubbele fietstas was bevestigd.
Daarin werden de gewone brieven en pakketten vervoerd en soms ook boodschappen
van kruidenier en slager, medicijnen of andere
zaken als een rol touw of een pond spijkers.
De boeren, wonend op verafgelegen
boerderijen, hadden niet altijd de mogelijkheid
om voor een enkele boodschap naar het dorp
te gaan of andere zaken af te handelen. Het
was net zo makkelijk om de postbestellers, die
toch iedere dag kwamen, te vragen één en
ander voor hen mee te brengen.
Roeleven en z'n collega bezorgden niet
alleen de post, ze verkochten ook postzegels

Rond 1952 kwam er in het postkantoor van
Jutphaas, aan de Herenstraat, een plaats vrij
voor een postbesteller. Chris solliciteerde en
werd aangenomen. Samen met zijn collega
bestelden ze per fiets de post in het dorp
Jutphaas, tot en met het gehele Nedereind en
Overeind en het overige buitengebied tot aan
de Stenen Kameren, een afstand van ruim
zeven kilometer. Om de dag
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en briefkaarten, namen betalingen in ontvangst, te verzenden brieven en pakketten
retour. Kortom, ze waren - zoals Chris zei een rijdend postkantoor en de mensen moesten
je kunnen vertrouwen: eerlijkheid stond
voorop. Alle geldzaken werden in een boekje
opgetekend en moesten op het postkantoor
verantwoord worden. Kwitanties van de
ontvangsten werden, zo mogelijk, de volgdende dag weer afgeleverd. Klopte de kas
niet dan was de besteller verantwoordelijk en
diende hij eventuele tekorten uit eigen zak bij
te passen.
Als dank voor hun goede zorgen kregen ze
een kop koffie hier, een borrel daar - meestal
een `schilletje' - en op verjaardagen koffie,
taart en een borrel. Op een keer, vertelde
Roeleven, kreeg hij op zijn ronde een grote
kom warme melk aangeboden, omdat de koffie
op was. Het was erg koud buiten en de warme
melk gaf hem een kacheltje van binnen.
Bij één van de volgende adressen werd hij
gevraagd om een `borreltje' te komen drinken
vanwege een verjaardag en de kou. Roeleven
zie niet ' nee' en kreeg een koffiemok vol
jenever voorgezet, die hij moest leegdrinken.
Hij heeft het gedaan en is toen weer op zijn
fiets gestapt. Ze hebben hem na staan kijken
om te zien of hij dronken van zijn fiets zou
vallen: dát zou nog eens een grote grap
geweest zijn. Maar de toeschouwers hadden
pech; hij had nergens last van en fietste keurig
recht het pad af. "Door de warme melk," zei
hij lachend.
Toen het postkantoor aan de Herenstraat
gemoderniseerd werd en er een kantine kwam,
was het afgelopen met de borreltjes onderweg.
Met Nieuwjaar werden de bestellers niet
vergeten, een stevige fooi was gebruikelijk.
Om die fooi nog wat steviger te maken stuurde
Chris en zijn collega aan goede klanten een
Nieuwjaarskaart, maar dat mocht niet van de
PTT!
Wanneer Roeleven de `verre' postdienst
had, begon hij om zeven uur `s morgens op het
postkantoor aan de Herenstraat zijn fiets

Postbestelling in het begin van de zestiger
jaren.
te laden, reed z'n ronde en was circa half één
weer terug voor het middageten. `s Middags
bezorgde hij de post in het dorp, handelde de
financiële zaken af, sorteerde de reeds uit
Utrecht binnengekomen post op wijk en straat
en deed zonodig de gevraagde inkopen voor de
boeren.
Iedereen wist dat een postbesteller met veel
geld op zak rondreed, vooral als het
uitbetaaldag was voor AOW of kinderbijslag,
maar noch Roeleven, noch zijn collega zijn
ooit aangevallen of bestolen.
Toen Roeleven in 1937 in Vreeswijk als
hulpbesteller begon, kreeg hij geen uniform
maar droeg hij zijn eigen kleding. Een dienstpet van de PTT kreeg hij wel uitgereikt en een
plaat (de bus), waarop het logo stond van de
PTT.
Na zijn aanstelling als besteller in Jutphaas
kreeg hij het officiële PTT-uniform te dragen.
In de zomer waren dat groene pakken, in de
winter zwarte van een dikke lakense stof met
een smal rood bandje
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afgebiesd langs revers en mouwen. De wijde
cape, die bij het tenue hoorde, heeft hij nog
bewaard. Hij vond het een onding, het was een
zwaar geval, onhandig op de fiets en
bovendien werd die bij een flinke regenbui
loodzwaar. Toen de PTT ze in de jaren zestig
afschafte, werden de capes een geliefd object
voor alternatieve jongeren.
Na de instelling van de vijfdaagse werkweek had Roeleven in principe `s zaterdags
vrij, maar om nog wat bij te verdienen bleef
hij tot 1975 op zaterdag de post bezorgen. Dit
was eigenlijk ongebruikelijk, omdat gewoonlijk voor die ene dag een hulpbesteller
werd ingehuurd. In 1977 is hij - na een
arbeidzaam leven van meer dan veertig jaar met pensioen gegaan.

nieuwe postpaviljoen aan de Claylaan geopend
werd.
Het Utrechts Nieuwsblad verwoordde het
als volgt:
"Vanaf morgenochtend kan het Jutfase
publiek gebruik maken van de moderne
accomodatie aan de Claylaan, hetgeen tevens
een uitbreiding van het aantal kantooruren
betekent en waar ook via automaten en
postbussen extra service aanwezig is. ... ...
vertelde de directeur van het postdistrict mr.
H. Snel iets over de geschiedenis van de PTT
en Jutfaas. Bij de bouw van het nieuwe
paviljoen is rekening gehouden met de groei
van Jut [aas. Eventueel kan het kantoor vrij
eenvoudig worden uitgebreid. De plaats van
het kantoor is gekozen in overleg met het
gemeentebestuur.
In de moderne maatschappij ontkomen de
mensen er niet aan langere afstanden af
teleggen...
Het aantal lokethandelingen in het nieuwe
kantoor wordt begroot op 60.000 per jaar en
de geldomzet op 12 miljoen gulden.
Het gebouwtje (bedoeld zal zijn het postkantoor aan de Zwanenburgstraat) had een
oppervlakte van 55 m', terwijl het nieuwe een
oppervlak heeft van 290 m'. De werkruimte
voor de bestellers is verzevenvoudigd. "
In het chronologisch overzicht van het
Museum voor Communicatie wordt alleen
verwezen naar veranderingen in de rijkstelegrafie en - telefonie van Jutphaas, niet naar
eventuele wijzigingen in de brieven- en
pakketpostbesteldiensten.
Op 1 januari 1851 werd het hulppostkantoor gevestigd aan de Herenstraat.
Op 10 mei 1897 kreeg het een rijkstelefoonkantoor, aangesloten op het telegraafkantoor van Vreeswijk.
Het rijkstelefoonkantoor werd op 5 oktober
1905 `hulptelefoonkantoor' genoemd. Het
rijkstelefoonkantoor was er alleen voor het per
- telefoon - doorgeven van telegrammen; van
openbaar telefoonverkeer was er nog geen
sprake.

(Hulp-)postkantoor Jutphaas
Op 1 september 1850 was de nieuwe
postwet in werking getreden en dat betekende
onder andere uitbreiding van het postverkeer
met in artikel 22 de bepaling:
"In elke gemeente van het Rijk wordt
achtereenvolgende en zoodra de omstandigheden dit toelaten, eene gelegenheid tot het
ontvangen van brieven met de post geopend."
Het gevolg van deze verordening was dat
op 1 januari 1851 in Jutphaas aan de
Herenstraat een hulppostkantoor gevestigd
werd, ressorterend onder het postdistrict
Utrecht. Het was een klein pand, een woonhuis
eigenlijk, dat op de benedenverdieping was
omgebouwd tot hulppostkantoor. Er was een
ruimte om de brieven en pakketten af te geven
en een ruimte voor het sorteren van de post
door de bestellers. Een privaat ontbrak; zelfs
nog, zoals Roeleven zich herinnerde, in het
midden van de vijftiger jaren. De vrije natuur
of de welwillendheid van een buur voorzag in
de behoefte.
Het hulppostkantoor bleef tot het midden
van de jaren zestig gevestigd aan de
Herenstraat. Door de uitbreiding van Jutphaas
werd het te klein en kwam er een
noodpostkantoor aan de Zwanenburgstraat
dat dienst deed tot 16 december 1969, toen het
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Samenvoeging
Na de samenvoeging van Vreeswijk en
Jutphaas in 1971 veranderde op 12 november
1973 hulppostkantoor Jutphaas van naam in
hulppostkantoor Nieuwegein.
Op 2 januari 1979 werd het `hulppostkantoor met bestelling' zowaar veranderd
in een hoofdkantoor, dat in 1982 gevestigd
werd aan de Poststede, aan de rand van City
Plaza.
In 1986 werd - in het kader van de Bestuurlijke Ontwikkeling Post - het hoofdpostkantoor aan de Poststede een Bestuurcentrum, gekoppeld aan IJsselstein.
Op de Drentehaven was in 1984 het
voorsorteercentrum gekomen: niet erg makkelijk voor de postbestellers, die bijvoorbeeld
naar Nieuwegein-Noord moesten met hun
brieven en pakketten. Dat was heen en terug
een uur fietsen en dus twee uur fietsen zonder
één brief bezorgd te hebben: wat een
verspilling van tijd, geld en mankracht!
Door de toenemende industrialisatie en
verplaatsing van een aantal bedrijven van het
Utrechtse rayon naar Nieuwegein kreeg het
Bestuurscentrum PTTPost nogal wat grote
klanten,
onder
andere
het
SintAntoniusziekenhuis. Hierin is een postagentschap voor bezoekers, patiënten en
medewerkers gevestigd.

Tarieven, postzegels en stempels
Tot aan het begin van de 19e eeuw werd de
port voor brieven en kleine pakketten bij
aflevering aan de bodediensten betaald. De
tarieven werden berekend naar gelang de
afstand die de bode moest afleggen. Rond
1600 lag de port voor een brief tussen de twee
en de vijf stuivers.
Na de instelling van de Statenpost in de
gewesten Holland en West-Friesland in 1752
kwam er onder andere meer eenheid in de
tarieven en de overeenkomsten met de buitenlandse postmeesters. Een betere coördinatie van de postritten leverde een besparing
op, die ook in de tarieven werd verwerkt.
Tevens zette men de boekhoudingen van de
Generale Postcomptoren (de hoofdkantoren) in
Amsterdam, Den Haag, Dordrecht en Brielle
op dezelfde wijze op. Ook hierdoor konden de
bestellingen van brieven verbeterd worden.
In een Generaal Postcomptoor gaf een
`Hoofdcommies' leiding aan een aantal ondercommiezen, bedienden en bestellers. Zij
hadden als ambtenaar een geheimhoudingsplicht, moesten een eed afleggen en een borgsom storten. Ook toen was het werken bij de
Post al een goed betaalde functie. Een
hoofdcommies ontving een jaarsalaris van ca.
1000 gulden, een besteller 350 gulden met
daar bovenop de ongeregelde, bijko

Voorbeelden van enige stempels.
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mende verdiensten in de vorm van expresseen
aantekengeld en fooien.
Bij aanvang van de Statenpost (17521795)
bestonden er nog geen postzegels: de besteller
nam de verzendkosten in ontvangst. Het was
echter al wel mogelijk om een brief `franco' te
verzenden. De portokosten werden door de
afzender op het postkantoor betaald en vanwege de goede organisatie van de
Statenpost - vond de verrekening plaats tussen
het kantoor van verzending en van
bestemming.
Door de toename van de aantallen brieven
en de langere afstanden werden de tarieven
berekend naar afstand en gewicht en
afhankelijk daarvan lagen de prijzen tussen de
één en de twaalf stuivers. De taxatie van de
verschuldigde port gebeurde op het postkantoor van verzending. De kosten werden
met rood krijt - in stuivers - op de voorkant
van de brief gezet.
Op het platteland, buiten de gewesten
Holland en West-Friesland, werden entreposten en brievengaarders voor de verzorging
van de brieven en pakketten ingesteld (zie
vorig artikel).
Ten tijde van de Bataafse republiek kwamen
in 1799 centrale postdiensten over het gehele
land tot stand, niet zozeer om postale, maar
eerder om politieke en financiële redenen.
De posterijen werden nationaal verklaard
om een betere dienstverlening aan het publiek
te garanderen.

Eerste proef van Nederlandse postzegel.
postdienst (Algemene Instructie), ingevoerd in
1810, bepaalde dat er voor de afstand minder
betaald hoefde te worden, maar voor het
gewicht meer.
Toen de Franse overheersing in 1814
voorbij was, bleef op de portberekening na, de
Franse postwetgeving met de Algemene
Instructie van kracht tot in 1850 de nieuwe
Nederlandse Postwet tot stand kwam.
Postzegels en stempels
Nog een gevolg van de Postwet was het
verschijnen van de eerste Nederlandse postzegels in 1852. Ze hadden al het rechthoekige
formaat, maar ze leken op munten. Dat laatste
waarschijnlijk, omdat de postzegel als
waardepapier werd opgevat en als zodanig ook
een watermerk bevatte dat een posthoorn
voorstelde. De eerste zegels werden gedrukt
bij de Rijksmunt in Utrecht. Ze kenmerkten
zich door de beeltenis van koning Willem III,
de opdruk `postzegel', de geldswaarde en het
watermerk op elke zegel, maar de landsnaam
ontbrak.
De eerste postzegels waren in drie verschillende kleuren uitgevoerd en hadden een

Postwetten
Al eerder is verwezen naar de Postwet van
1850. Deze had als voornaamste bepalingen
het staatsmonopolie op de brievenpost en de
invoering van een verlaagd posttarief. Aan
deze Postwet waren nog enkele Postwetten
vooraf gegaan. Zo werd in de - eerste Postwet van 17 april 1807 de tariefbepalingen
voor het gehele land vastgelegd; nog steeds op
basis van afstand en gewicht.
De inlijving bij Frankrijk (1806) betekende
weer een verandering in de tarieven. De Franse
'Instruction Générale' voor de
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waarde van respectievelijk 5 cent (blauw), 10
cent (rood) en 15 cent (oranje). Pas in 1867
werd op de zegel ook de landsnaam afgedrukt.
Elk postkantoor en hulppostkantoor kreeg
via een officiële aankondiging in 1869 een
stempel met een nummer. Dit nummerstempel
gaf aan uit welke gemeente de brief afkomstig
was en diende tevens als bewijs, dat de brief of
het pakket `gezien' was en dat aan de
portokosten was voldaan.
Het stempel, dat putjes achterliet in het
papier, moest over de postzegel vallen om te
voorkomen dat de zegel opnieuw werd gebruikt. Lieden die het niet zo nauw namen met
de eerlijkheid, wasten de inkt van de zegels en
gebruikten ze opnieuw. Door de putjes was dat
niet meer mogelijk.
Jutphaas kreeg in 1866 eerst een langstempel met de opdruk Jutphaas. Enkele
maanden later wordt het stempel vervangen
door twee langstempels met de opdrukken
Jutphaas en Jutfaas. Waarom dit gebeurde viel
niet te achterhalen. Elf jaar later, op 11 april
1877, werd het kleinrondstempel ingevoerd en
gebruikt voor zowel inkomende als uitgaande
post. Dit stempel werd in november 1904
vervangen door een grootrondstempel, dat
maar twee jaar dienst mocht doen; in 1906
kwam er een raderstempel.
Vreeswijk beleefde nagenoeg dezelfde
stempelhistorie. Bij de ingebruikneming van
het postkantoor in 1886 kreeg het kantoor het
nummer 248 toegewezen. Het gebruikte
stempel was ook een langstempel met de
opdruk Vreeswyk en het nummer. Na enige
maanden werden het twee stempels met de
opdrukken Vreeswijk en Vreeswyk. Het kantoor kreeg een kleinrondstempel, in februari
1904 een grootrondstempel en in 1906 het
raderstempel.

vele uren per dag. Toen het berichtenverkeer
in de loop van de eeuwen toenam, werd er
gezocht naar steeds snellere vervoersmiddelen
om de post van A naar B te brengen. Naast
voetboden kwamen boden die te paard de
berichten
overbrachten.
Er
kwamen
postkarren, postkoetsen, trekschuiten en
veerdiensten, diligences, de paarden- en later
de stoomtram, de fiets, de autobus en de trein
(tot 1997), de postauto, de zeeschepen en het
vliegtuig.
Het steeds groter wordende aanbod van
brieven- en pakketpost vroeg om een andere
behandeling van het postvervoer en de
besteldiensten. Bezorgden de voetboden tot in
de late middeleeuwen de brieven nog aan huis,
in latere eeuwen werden er postkantoren
opgezet, die de brieven ontvingen en ze door
speciaal daarvoor aangestelde bestellers aan
het adres lieten bezorgen.
De industriële revolutie bracht, door het
ontstaan van fabrieken en handelsfirma's, grote
veranderingen in het postverkeer met zich
mee. Het berichtenverkeer nam zodanig toe,
dat in sommige gemeenten de postbestellers de
brieven niet meer lopend konden vervoeren.
Aan het eind van de 19e eeuw konden
postbestellers op sommige routes gebruik
maken van wagens, getrokken door een pony,
de zogenaamde hittenkarren. Hondenkarren
werden ook gebruikt: tot 1912 deden de
bestellers dat op eigen initiatief, daarna stelde
de PTT ze ter beschikking. De fiets, met z'n
grote fietstassen, bleef in zwang. Daarnaast
ontwikkelde de PTT een handkarretje, waarin
driemaal zoveel post vervoerd kon worden als
per fiets mogelijk was.
Uit mijn kinderjaren herinner ik me nog de
postbesteller met bakfiets, waarin de brieven
en pakketten verborgen lagen bedekt door een
groot beige zeil met in rode opdruk PTT en
een afbeelding van de posthoorn. Deze
bakfiets, een groot en log gevaarte, ook door
de schillenboer en de voddenman gebruikt,
was in 1933 door de PTT in gebruik genomen.
Na de Tweede Wereldoorlog verdrongen

Postkar en bakfiets
Berichten moesten altijd zo snel mogelijk
overgebracht worden. De eerste voetboden
zullen weliswaar niet gerend hebben, maar
toch stevig doorgelopen, gedurende
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zullen tegenkomen. Ik denk dat Chris Roeleven wel wat jaloers zal zijn, indachtig zijn
verre fietstochten door weer en wind.
Anekdoten
In de kleinere gemeenten, waartoe Vreeswijk gerekend kon worden, behoorde de
directeur van een postkantoor tot de notabelen
van de gemeente en zijn gedrag diende
daarmee in overeenstemming te zijn. Althans
dat vonden vele notabelen zelf, zo niet jan
Jeuke, postdirecteur in Vreeswijk van 19361939.
Hij werd al snel populair, niet alleen door
zijn naam, maar ook door zijn bijzondere
gedrag. Met zijn vrouw en twee dochtertjes
woonde en werkte hij in het oude postkantoor
aan de Dorpsstraat.
Om zijn kantoor wat gezelliger te maken
had jan Jeuke op de stempeltafel bij het raam
een aquarium met exotische vissen neergezet.
Als het water ververst moest worden, deed hij
dat met een tuinslang die aan de keukenkraan
werd vastgeschroefd. Op een dag vergat jan de
kraan tijdig dicht te draaien en het aquarium
liep over. De visjes spartelden rond op de tafel
tussen de stempels, de pijpjes lak en in de
plassen water op de vloer. ,Jan kieperde alle
dooie vissen in de vuilnisbak en kocht nieuwe.
Al spoedig prijkte het aquarium weer op de
stempeltafel. Zijn liefhebberij breidde hij zelfs
uit: in zijn voortuin liet hij een mooie vijver
maken met vissen, waterplanten en een fonteintje. De dorpsjeugd had voor het postkantoor al ras een nieuwe naam bedacht: "het
huis aan `t ,Jeukemeer".
De post werd begin 1900 al per trein of
automobiel vervoerd. Tijdens de oorlog werd
dat moeilijker vanwege brandstofschaarste en
de plaatselijke postdistricten waren weer
aangewezen op de transportfiets. Deze had
massieve banden die uit repen rubber
bestonden, gesneden uit oude autobanden,
welke met ijzerdraad aan elkaar waren gezet.
Snelheid viel hiermee niet te halen en het
bestellen van post werd hierdoor wel een zeer
moeilijk werkje. Zo kon het zeker bij

Ontwerp voor de nieuwe PTT-bakfiets.
kleine busjes en bestelauto's de bakfiets uit het
straatbeeld en de PTT gebruikte ze ook niet
meer. Het handkarretje werd verbeterd, maar
bleek vooral makkelijk in de stedelijke
gebieden, waar over korte afstand veel post
besteld moest worden.
Voor de pakketpost en de langere afstanden
in de binnensteden, veelal dichtgeslibd door
het vele autoverkeer, heeft de PTT de bakfiets
weer in ere hersteld. Ze zien er aantrekkelijk
uit, zijn goed wendbaar en functioneel. De
postboden die er een proefrit op mochten
maken, zijn enthousiast. Ze kunnen er veel
meer post mee vervoeren, zonder dat ze
tussentijds naar het distributiecentrum hoeven
terug te gaan. De bakfiets heeft een
laadvermogen van 125 kg, is 2,25 m lang en
80 cm breed. De gestroomlijnde fiets is van de
modernste snufjes voorzien. Hij heeft
halogeenverlichting en in de bak zit een chip
met sensor voor de vergrendeling. Via een
chip in zijn polshorloge kan de bode de bak op
afstand openen. Ze kosten f 3.000,- per stuk.
Sommige bakfietsen, die vooral over langere
afstanden of over heuvelachtig terrein woerden
gebruikt, krijgen nog een hulpmotortje die de
spierkracht van de postbode aanvult.
De PTT wil in totaal 800 bakfietsen aanschaffen: momenteel worden de fietsen getest
in Dordrecht, Den Haag en Den Bosch (NRC,
20-1-2000). De herinvoering van de bakfiets
past in het streven van de PTT om het gehele
wagenpark te vernieuwen. Ik ben benieuwd,
wanneer we ze in Nieuwegein
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slecht weer gebeuren, dat de postbestelling de
ene dag werd opgehaald uit Utrecht en pas de
volgende dag bezorgd.
De postbestellers die vanuit Vreeswijk
moesten werken, hadden het ook erg moeilijk,
ja, soms werd het werk gevaarlijk. Geallieerde
jagers voerden regelmatig beschietingen uit op
de Viaanse brug en de rijksweg. Een van de
bestellers
`wapende'
zich
tegen
de
luchtaanvallen met een zinken teiltje. In het
gebied rond de brug was veel afweergeschut
opgesteld. Tijdens een schietpartij kon het wel
een kwartier duren vóór de granaatscherven uit
de lucht waren, de postbesteller trapte rustig
door met het teiltje op zijn hoofd als
bescherming.
Voordat de centrale verwarming zijn intrede deed, werden de postkantoren verwarmd
door een grote kolenkachel. Om de kachel
brandende te houden moest de postbesteller
van de late dienst de kachel vullen met kolen.
Hij mocht niet eerder weg, voordat de kachel
weer goed doorbrandde om hem daarna, zo
laag mogelijk brandend, achter te laten.
Niet elke postbesteller had de rust of het
inzicht de kachel goed brandend achter te
laten, waardoor er nog wel eens verrassingen
optraden. Als de postbode van de vroege
dienst dan de kachel oppookte en de zuurstof

toevoer opende, kon het gebeuren dat het
deksel met een enorme knal van de kachel
sprong, doordat het kolengas zich gedurende
de nacht in pijp en schoorsteen had verzameld.
De dienstdoende postbesteller schrok zich een
hoedje en menig postdirecteur die met zijn
gezin boven het kantoor woonde, zal door een
dergelijke knal - te vroeg - uit zijn slaap zijn
gewekt.
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