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Lezing
Op maandag 19 februari 2001 zal door de heer J.A. Brugman een lezing worden gehouden over Het
dagelijks leven tussen 1600 en 1900. Een interessante lezing over geboorte, huwelijk, dood en leven in
stad en dorp in deze periode.
Locatie: gebouw De Bron, Buizerdlaan 1, Nieuwegein. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Lidmaatschap Historische Kring Nieuwegein f 30,- 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.
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2001: NIEUWE HANDEN AAN HET ROER
door Fer Martens

Het is traditie dat uw voorzitter in de eerste Cronyck van het jaar terugblikt en
vooruitkijkt. Ik wens u het allerbeste toe en ik hoop dat het voor u een goed en
gezond jaar wordt. De Historische Kring wens ik veel goeds toe. Dankzij de
steun en arbeid van velen is ze in Nieuwegein aanwezig. En dat is ook nodig,
want het verleden geniet helaas geen grote populariteit. Ik wil al die leden en
donateurs voor hun steun bedanken.

Kadastrale atlas

KIS
Als u deze Cronyck ontvangt, loopt het
project KIS, Kunst In de School.
In zes weken tijd bezoeken alle klassen van
de derde en vierde groep van de basisscholen
uit Nieuwegein ons museum. Dat betekent: 26
ochtenden en 15 middagen extra open!

We zijn begonnen met het werk aan de
Kadastrale Atlas. Dit is een project dat door de
steun van veel provincies in heel veel gemeenten van de grond komt. Het doel is een
fraai boekwerk met kadastrale kaarten uit
1832, het eerste jaar waarin deze kaarten
gemaakt werden. Het is veel werk om alle
percelen, met namen, oppervlaktes "over te
schrijven" vanuit de dikke kadastrale boeken
naar computerbestanden. Bedenk eens hoeveel
werk dat is: iedere eigenaar, ieder huis moet
worden overgenomen. Soms gaat dat snel.
Maar soms zijn de hanenpoten uit die tijd erg
moeilijk te lezen.
De Oudheidskamer doet ook mee en het is
de bedoeling om eind 2001 de uitgave in de
boekwinkel te krijgen.

Handen gevraagd

In de directe kring van betrokkenen en
vrijwilligers, zoals in de werkgroepen, bestuur
en suppoosten, zijn nogal wat mensen die om
wat voor reden zeggen: ik heb het al zo lang
gedaan, vaak heel veel jaren, ik vind dat het nu
tijd wordt, dat een ander het estafettestokje
overneemt. De bemanning van onze
vereniging is in dit jaar een hot item.
Tegelijk moeten we ook zeggen: hoe krijgen we onze club weer midden in de maatschappij Nieuwegein? We menen dat we dat
veel beter kunnen aanpakken.
Het gaat er nu om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Daarvoor zijn veel
handen nodig. Er is een schrikbarend tekort
aan handen.

De steen van Vreeswijk

We kwamen in het afgelopen jaar niet zo
vaak in het nieuws, en als we historie
schreven, dan was dat "per ongeluk". Ik doel
hierbij op de commotie rond de gevelsteen van
een school uit Vreeswijk, die jaren na zijn
"verdwijnen" opdook aan de rand van een
sloot in Schalkwijk.
De vinder gaf hem ons in bruikleen en we
hebben de steen gerestaureerd. Een aantal
mensen vond dat die steen terug moest naar
Vreeswijk. Alsof ons museum geen museum is
voor héél Nieuwegein!

Als u werk in de Historische Kring wilt
steken, neem dan contact op met mij. We
hebben u hard nodig!
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AFSCHEID VAN DE LEZERS
door Otto Pijpker
In de bestuursvergadering van september 1.1. heb ik per 1 januari 2001 mijn vertrek aangekondigd
als coordinator van de werkgroepen Publicaties en Museum-exposities. Dus ook het vertrek uit het
bestuur van de Historische Kring Nieuwegein. Aangezien ook het "Cronyck de Geyn" deel uit
maakt van de werkzaamheden van de werkgroep Publicaties is de "link" naar dit artikeltje gauw
gelegd.
De reden van mijn vertrek?
- Na ruim tweeëntwintig jaar is het tijd om
deze functie aan anderen over te dragen.
- Nieuw élan en nieuwe ideeën kunnen na
zo'n periode geen kwaad.
- Bovendien geeft het mij de ruimte voor
mijn andere hobby's en de gelegenheid
om mijn favoriete provincie Drente nog
wat beter te leren kennen.
Terugkijkend is het een periode geweest
waarin, met "veel" plezier met "vele" anderen
"veel" tot stand werd gebracht
"Cronyck de Geyn" ontwikkelde zich van
stencil tot een volwaardig verenigingsblad. Een
vijftal boeken werd uitgegeven, en een drietal
films gemaakt. Onze jaarprogramma's kregen
gestalte en er werd jaarlijks deelgenomen aan
braderieën en de "Open dagen van het FOM"
om leden te werven en zodoende de Kring een
steviger fundament te geven.
Een bibliotheek werd opgezet (nu ruim
600 ex.) en oude prenten van jutphaas en
Vreeswijk werden verzameld, wat uitmondde in
de
"prentenwand" van ons museum
"Warsenhoeck". Ook ons dia- en negatievenbestand groeide tot ruim 6.700 stuks.
Bijzonder ook waren de ontmoetingen in de
afgelopen jaren, waaronder die met dr. Teljer
die het archief van zijn voorouders aan de Kring
ten geschenke deed; met de heer en mevrouw
De Geer van Oudegein, waarvan wij veel
foto's uit hun archief mochten dupliceren;
met filmer Martin Terlingen en de Geinfilmers
die voor ons een aantal films hebben gemaakt.
En niet te vergeten de maandelijkse
vergaderingen met de werkgroep! Teveel namen
om hier allemaal te noemen,

maar ik schreef al "met velen" brachten wij
met enthousiasme vele dingen tot stand.
Ook waren er de protesten tegen de afbraak van de Anna van Rijnhuisjes op het
Kerkveld in jutphaas, de sloop van de hekwachterswoning in Vreeswijk en van de
Rijnhuizerbrug en Doorslagbrug.
Tot zover een korte terugblik. Belangrijker
echter is de toekomst. Een nieuw tijdperk,
nieuwe uitdagingen. Op veel terreinen is nog
het één en ander te doen. Gesproken
al over:
- een eigen pagina op internet uitgifte van een CD-Rom
- een film over de kastelen Rijnhuizen en
Oudegein en
- een boekje over het stadje Geyne.
Zaken die ongetwijfeld van de grond
zullen komen.
Belangrijk ook: hoe betrekken wij de inwoners - en vooral ook de jongeren - in Nieuwegein bij de activiteiten van de Kring en zijn
museum? Enthousiasme en gevoel voor de
geschiedenis van Nieuwegein zullen mede de
pijlers van succes moeten zijn. Want één van de
doelstellingen van de Kring is immers hetinleven-houden-en-uitdragen van de geschiedenis
van de dorpen jutphaas en Vreeswijk.
Tenslotte een woord van dank aan al diegenen met wie ik de afgelopen jaren contact
heb gehad en heb samengewerkt. Dank aan de
medewerkers in de werkgroepen; dank ook
aan de schrijvers van de artikelen in ons
"Cronyck de Geyn". Zij waren en zijn het
toch die de Kring mede naar buiten vertegenwoordigen.
Historische Kring Nieuwegein, veel succes!!!
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"MEER BLAUW OP STRAAT"
Door het zwaard van de justitie wijkt de gewelddadigheid van de strijd*
door Jonna Dommerholt

Elke stam zal zijn eigen manieren van
straffen hebben gekend, maar er zullen ongetwijfeld ook overeenkomsten zijn
geweest, zoals dat nu nog te zien valt bij
primitieve
Indianenstammen
in
het
Amazonegebied en op Papoea (NieuwGuinea).
Stamhoofden, wijze oude mannen en soms - vrouwen, waren in beginsel de handhavers van de ongeschreven wetten en regels. Maar al ver vóór onze jaartelling werden er, in de klassieke oudheid, mensen aangesteld die de functie van toezichthouder,
politieagent, kregen.

Openbare orde in de Oudheid
Onze verre voorouders zwierven 150.000
jaar geleden nog in kleine groepen als nomaden over de vlakten van Afrika, Europa en
Voor-Azië. Hun woordenschat was nog niet
groot. Het schrift kenden ze niet. Aanschouwelijk onderwijs en mondelinge overdracht
van gedachtengoed en ervaringen was de
enige manier om jongere generaties te leren
overleven en zich te voegen naar de leefregels van de groep. Overtreders kregen straffen als `doodzwijgen' voor kortere of langere
tijd, verbanning uit de leefgemeenschap of
de ruzie `afkopen' door een bepaalde taak te
verrichten voor de tegenpartij.
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In het Oude Testament valt te lezen, dat
stamhoofd Mozes tijdens de uittocht van de
Israelieten uit de Egyptische slavernij, zeventig aanvoerders aanstelde die de orde en veiligheid moesten handhaven. Ze bleven met
die taak belast ook na hun aankomst in
Kanaän.
Minstens 3000 jaar vóór Christus is er in
Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en
de Tigris, al sprake van politieambtenaren.
Hun taak valt te vergelijken met die van de
huidige politieagent: het opsporen van
verdachten van misdrijven, bewaken en voor
de rechter geleiden.
De Egyptenaren kenden circa 1340 vóór
Christus eveneens een soort van politiedienaren. Zij functioneerden als staatspolitie
en hielden toezicht op de wegen, waarlangs
de farao reisde, arresteerden verdachten van
misdrijven en geleidden hen voor de vizier
(rechter). Rond de christelijke jaartelling
stelden de Egyptenaren het ambt van
nachtwaker in. Zij liepen hun ronden tussen
zes uur 's avonds en zes uur 's morgens, in
vier waken van drie uren. Voor de bewaking
van gebouwen werden honden gebruikt.

Orde in de Middeleeuwen
Het langdurig verblijf van de Romeinen
in Noord-Europa heeft zijn sporen nagelaten
in ons politie- en rechtssysteem. Een en
ander valt terug te vinden in oude wetten,
opgesteld door de Frankische koningen in de
6e en 7e eeuw na Christus.
De opvolger van Julius Caesar, keizer
Augustus, stelde wijkopzieners aan, die de
eerst-verantwoordelijken waren voor de
handhaving van de openbare orde en de veiligheid in hun wijk. Zij kregen daarbij steun
van veiligheidsagenten, wakers en wachtlopenden; de laatsten waren ook belast met
de brandbestrijding.
De wijkopzieners hadden over hun doen
en laten verantwoording af te leggen aan de
stadsopziener en aan de commandant van de
bewakingstroepen. Deze waren op hun beurt
verantwoording verschuldigd aan de hoogste
bestuurder van de stad: de praefectus urbis,
de stadsprefect of burgemeester.
De verdeling van stedelijke bestuurstaken
is later door de Frankische koningen overgenomen, zij het met enige aanpassing naar
de eisen van de tijd. In de daarop volgende
eeuwen is nauwelijks afgeweken van deze
verdeling, want heden ten dage zijn onze
burgemeesters nog steeds hoofd van de
plaatselijke politie en brandweer.

Wat dichter bij huis, in Rome en Athene,
bestonden ver vóór onze jaartelling ook al
politiefunctionarissen die eigen, specifieke,
taken hadden.
Athene beschikte over een marktpolitie,
die toezicht hield op maten en gewichten en
de te verkopen goederen; kleine overtredingen mochten zij beboeten. Ook was er een
bouwpolitie die waakte over publieke eigendommen, onderhoud van wegen, vestingmuren en waterbronnen en het schoonhouden
daarvan, om ziekten te voorkomen. Tevens
kenden ze al een veiligheidspolitie, een
zedenpolitie, een vreemdelingenpolitie en
een tempelhonden-bewakingsdienst.
Voor Rome geldt min of meer hetzelfde
politiesysteem als in Athene. Vanaf 450 vóór
Christus waren zelfs twee, speciaal daartoe
opgeleide, functionarissen belast met het
onderzoek van moorden en het opsporen van
de moordenaars; rechercheurs zouden wij ze
nu noemen.

Ordehandhaving in middeleeuws
Nederland

Tot de 9e eeuw had in Nederland de politie als overheidsorgaan nog nauwelijks
betekenis. De behoefte aan veiligheid werd
minder gevoeld dan in de 20ste en 21- eeuw.
In de vroege Middeleeuwen keek men
ook heel anders aan tegen criminaliteit dan
nu het geval is. Hele bevolkingsgroepen leefden nog in primitieve omstandigheden, waar
de dagelijkse strijd om het bestaan sterker
was dan het handhaven van morele principes.
Die zorgden niet voor een dak boven je
hoofd noch voor het vullen van je maag!
Diefstal en vechtpartijen kwamen regelmatig voor. Aangezien er in de Middeleeuwen nog geen verbod bestond op het dragen
van steek-, stoot- en snijwapens droeg
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er een soort van volksgerecht plaats. De baljuw
riep alle burgers die enige zeggenschap hadden,
op ter ding. Dit was de gerechtsplaats, die
aangegeven werd door vier hazelaartakken in een
vierhoek te plaatsen en deze door banden met
elkaar te verbinden.
De burgers zaten tijdens de rechtszitting op
lemen of stenen wallen, de rechtbank. Samen
met hen sprak de baljuw recht en bepaalde de
straf, een vorm van juryrechtspraak (zoals
Engeland en Amerika nu nog kennen).
Tijdens de regering van Karel de Grote
begonnen de burgers `welgeboren mannen' schepenen - af te vaardigen om recht te spreken.
Welgeboren mannen waren zij die niet van
horigen afstamden. In Utrecht werd de functie
van schepen ingevoerd in 1178.

Lijkschouwing in de Middeleeuwen.
vrijwel elke rechtgeaarde man die bij zich. Het
trekken van een mes bij een vechtpartij of
overval was dus min of meer gewoon. Gestraft
werd er pas als er ernstige verwondingen
ontstonden of doden te betreuren vielen. Het
stelen van andermans have en goed was, hoewel
verboden, ook heel gebruikelijk. Stal men een
konijn van de rijken, dan werd er strenger
gestraft dan wanneer het een varken van een
arme boer betrof.
In latere eeuwen werd - althans in de steden het handhaven van de orde en rust, het beveiligen
van personen en goederen uitgevoerd door een
goed getraind en uitgerust schutterskorps. Op het
platteland beschikten de adel en de geestelijkheid
over een militaire macht die grotendeels uit eigen
lijfeigenen en horigen bestond en schutterij of
politie overbodig maakten.

Maatregelen handhaving openbare orde
`Het is de gewoonte in heel de Nederlanden
dat de dief de galg krijgt, de moordenaar en de
moorddadige brandstichter het rad, de
doodslaander en rover het zwaard, de
muntvervalser de ketel, dat de verspieder zijn
ogen verliest en de geldsnoeier, die de randen
van de munten snijdt, zijn duim.' Dit
staat vermeld in Utrechts oudste rechtsboek uit
1340, het Liber Albus.
(Uit: Ach Lieve Tijd, Dertien eeuwen
Utrecht, de Utrechters en hun goed recht. Uitg.
Waanders).
In dit rechtsboek stonden ook wijsheden
verkondigd, zoals: `Een eigenwijze booswicht
verbetert zich niet.' Uitgaande van die algemeen
heersende gedachte logen de straffen er in de
Middeleeuwen dan ook niet om. Ook vele
eeuwen later wist men de gruwelijkste
martelwerktuigen uit te vinden om misdadigers
hun gerechte (?!) straf te laten ondergaan.
Wilt u weten hoe het rad er uitzag of de ketel
of enig ander martelwerktuig, dan kunt u die
bekijken in "Museum De Gevangenpoort" in Den
Haag en u zult blij zijn in deze tijd te leven.

Met de opkomst van de (handels-)steden in de
10`' tot de 12' eeuw - o.a. Tiel, Deventer, Utrecht
- ontstond er behoefte aan een strengere
politiezorg die personen, geld en goederen
beveiligden. Een geordende samenleving vereiste
een
andere
benadering
van
criminaliteitsbestrijding. De baljuw of de schout
kreeg van de graaf de taak de orde en veiligheid
in zijn gebied te bewaken en recht te spreken.
Was er een ernstig delict gepleegd en moest
de dader berecht worden, dan vond
6

Enkele martelwerktuigen uit de Utrechtse
beulskist.

in aanmerking kwam om een eigen, gemeentelijk politiekorps op te richten.
Het duurde nog ruim vijf jaar, voordat het
bij ons zover was en de gemeentepolitie hier
haar intrede kon doen. Op 7 december 1976
werd de 25.000ste inwoner van Nieuwegein
geboren en de overgang van rijksnaar
gemeentepolitie was nog maar een kwestie
van tijd en ambtelijke afhandeling.
Op 8 december 1976 bracht burgemeester
F.J. Heemsen de minister van Binnenlandse
Zaken schriftelijk op de hoogte van de
geboorte van de 25.000ste inwoner van
Nieuwegein. In dezelfde brief vroeg hij vast
voorbereidingen te mogen treffen voor de
overgang van rijks- naar gemeentepolitie.
Dat mócht en gebeurde dan ook in samenwerking met de gemeentepolitie van
Utrecht, die speciaal daarvoor hoofdinspecteur P. Bijl aantrok. Hij was afkomstig van de
gemeentepolitie in Capelle aan de IJssel en
werd belast met de oprichting van het
Nieuwegeinse politiekorps. De datum van
officiële overgang werd in juni 1 9 7 7 door de
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
vastgesteld op 1 oktober 1977.
Voor een dergelijke overgang viel er organisatorisch nog wel het een en ander te
regelen. Er moest kantoor- en politiepersoneel aangetrokken worden, beleidslijnen,
conform de wet en regelgeving voor de
gemeentepolitie, opgesteld en uitgewerkt en
huisvesting gezocht.
Advertentie in het Algemeen Politieblad,
voorjaar 1977:
Nieuwegein: `Bij het per 1 oktober 1977 te
formeren gemeentelijk politiekorps: a.
adjudanten; b. brigadiers; c. (hoofd-)agenten; d. chef Administratie, rang afb.
van opleiding, leeftijd en ervaring. Sollicitaties binnen 10 dagen zenden aan de
hoofdinspecteur-korpschef, pla Stadskantoor Nieuwegein onder vermelding
van `Kabinet' bij wie ook telefonisch
nadere inlichtingen kunnen worden in
gewonnen. (tel. 03402-32944, tst. 311).

Nieuwegein en de openbare orde
We maken een grote sprong in de tijd en
belanden in het jutphaas en Vreeswijk van de
20- eeuw, aan het begin van de jaren zeventig.
Beide gemeente vielen nog onder de
Rijkspolitiedienst, district Utrecht. De samenvoeging in 1971 van de twee gemeenten
tot de gemeente Nieuwegein bracht daarin
geen verandering: het totaal aantal inwoners
bedroeg toen nog maar 13.332. Wettelijk was
namelijk vastgelegd dat gemeenten met
minder dan 25.000 inwoners onder de
rijkspolitiedienst vielen. Meer, al was het er
maar één, maakte dat de gemeente
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De heer Bijl begon zijn voorbereidingen op 1
januari 1977. Eind augustus was de
sollicitatieprocedure vrijwel rond en vond er in
het gemeentehuis een bijeenkomst plaats, waarop
burgemeester en wethouders, korps en
bureaupersoneel
met
elkaar
konden
kennismaken.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst, op 30
september 1977, werd de heer Bijl als korpschef
geïnstalleerd en werden 31 korpsleden beëdigd
in het gemeentehuis van Nieuwegein.

Voor het handhaven van de openbare orde
door de politie wordt niet alleen de landelijke
wet- en regelgeving toegepast, maar ook de
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze
wordt opgesteld door de gemeente. In het AVP
staan de huisregels van de gemeente, dus wat u
NIET mag doen of waaraan u zich te houden
hebt. Zo niet dan kan de politie in actie komen!
U bent gewaarschuwd!
Bijvoorbeeld: AVP, art. 16 :`Het is verboden op de weg deel te nemen aan een
samenscholing; onnodig op te dringen
of door uitdagend en hinderlijk gedrag
aanleiding te geven tot wanordelijkheden, hinder of overlast.' APV
29.06.2000.

Aanvang werkzaamheden
Op 1 oktober begon de gemeentepolitie
Nieuwegein de werkzaamheden vanuit het
gemeentehuis. De Rijkspolitiedienst Utrecht
ondersteunde tot 1 november het gloednieuwe
korps om het wegwijs te maken in Nieuwegein.
Enkele maanden later verhuisde de dienst naar
het oude gemeentehuis van Jutphaas aan de
Herenstraat.
Voor een politiedienst met in totaal 43 man
was het geen riante behuizing. Er moest
behoorlijk worden ingeschikt. Er kwam een
cellenblok voor de arrestanten en een kantine
voor het personeel. Adjudant Pruim had een
`werkkamer' van ca. 1 x 2 meter op de eerste
etage. Op de zolder, onder de dakkapellen,
huisden de afdelingen "Bijzondere wetten en
Vreemdelingenzaken". Daar was ook het archief
gevestigd en tussen de kasten stond een bed voor
de wachtcommandant/hulpofficier van justitie
met nachtdienst (die bij toerbeurt door drie
adjudanten gedraaid werd).
Niet alle korpsleden hadden een huis kunnen
vinden in Nieuwegein, maar woonden nog elders
tot achter Woerden of tot Amsterdam toe. Dat
was een te grote afstand voor een
wachtcommandant met nachtdienst. Zij moesten
altijd snel ter plaatse zijn bij misdrijf of ongeval,
vandaar dus het bed onder de hanenbalken.

Kijkje achter de schermen
Een van de 31 korpsleden, die op 1 oktober
1977 zijn intrede deed in het gemeentelijk
politiekorps, was de heer Sjoerd de Vries.
Bij zijn aanstelling had hij de rang van
adjudant (nu: inspecteur) in actieve, geuniformeerde politiedienst. Tevens was hij
afdelingscoördinator en hulpofficier van justitie.
De taak van de hulpofficier is het coör-dineren
van de formaliteiten bij ernstige ongevallen en
bij aanhouding en voorgeleiding van een
verdachte bepalen of deze ingesloten wordt of
heengezonden. Officiële termen voor: in de cel
gestopt of vrijgelaten.
Verantwoording hierover legt de hulpofficier
af aan het parket van de officier van justitie in
zijn arrondissement; voor Nieuwegein is dat
Utrecht.
Sjoerd de Vries werd in 1935 geboren in de
Friese gemeente Oostdongeradeel. Zijn vader
was verzekeringsagent. Zijn moeder zorgde,
zoals dat in die jaren gebruikelijk was, voor het
gezin waarvan zoon 'Sjoerd en drie dochters deel
uitmaakten.

Het `wagenpark' bestond op 30 september
1977 uit drie herkenbare surveillance
auto's, twee onherkenbare politieauto's voor de
burgerdienst, een stafauto en een ME-bus.
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Sjoerd de Vries begin jaren zeventig als instructeur op de Enspijkse slipbaan.
Na de MULO volgde hij de bakkersvakschool in Dokkum en werkte, na het behalen van
zijn vakdiploma, in een bakkerij tot de militaire
dienst hem opriep in 1955. Na zijn diensttijd
trok het bakkersvak niet meer zo erg en in 1956
werd de overstap gemaakt naar de
Rijkspolitieschool in Arnhem aan de Velperweg.
Zijn politieloopbaan ving aan op 1 februari
1958 in de gemeente Groningen. Door
bemiddeling had hij deze plaats bij de gemeente
gekregen. Gebruikelijk was dat niet, want
toentertijd bestond er nogal wat rivaliteit tussen
de rijkspolitie en de gemeentepolitie. Voor beide
korpsen waren er aparte opleidingsscholen en
niet een rijkspolitiediploma was het niet
makkelijk om bij de gemeentepolitie aangesteld
te worden en omgekeerd.
De eerste vier jaar verrichtte de heer De Vries
straatsurveillance- en verkeerspolitiediensten.
Auto's en' motoren hadden echter
zijn interesse en in ] 970 stapte hij over naar de

motorsurveillance. Een éénjarige opleiding tot
instructeur auto- en motordienst volgde aan de
School voor Verkeerspolitie in Zandvoort.
Het was en is natuurlijk van het grootste
belang, zowel voor het uitvoeren van de taken als
voor de veiligheid van de motor- en
autosurveillanten zelf, dat het rijden tot in de
perfectie beheerst wordt. De opleiding werd kortstondig- verplaatst naar Zwolle, maar
bezuinigingen dwongen tot centralisatie van de
opleidingen, dus weer terug naar Zandvoort.
Daar bouwde De Vries een speciale opleiding op
voor motorsurveillanten en werd hij chefhoofdinstructeur.
In 1976 aanvaardde hij in Noordwijkerhout
een nieuwe functie: docent politiewerk in de rang
van brigadier. Zijn uniform ging - afgezien van
bijzondere gelegenheden - de kast in; het
dagelijks lesgeven mocht in burger.
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Was het zijn naam, zijn Friese bloed of de
uitdaging van een nieuwe functie dat Sjoerd de
Vries reageerde op een personeelsadvertentie in
het politieblad, waarin korpsleden gevraagd
werden voor de gemeente Nieuwegein, waarvan
Vreeswijk (Friesenwijck) deel uitmaakte?
Het bleek vooral de functie die hem aantrok
en hem de mogelijkheid bood om het
gemeentelijk politiewerk op- en uit te bouwen.
Dat bouwen dient ook letterlijk genomen te
worden, want voor de honden van de
surveillancedienst heeft hij nog de hokken
getimmerd op het bureau Herenstraat. Deze
stonden in dezelfde ruimte, waar onbeheerd
gevonden brommers en fietsen waren
opgeslagen. Niets vermoedend publiek dat naar
z'n eigendom kwam zoeken, werd vaak stevig
toegeblaft met alle schrik van dien.
Tijdens zijn 17-jarige loopbaan bij de
Nieuwegeinse politie heeft de heer De Vries vele
veranderingen meegemaakt. Zowel wat zijn
eigen werkzaamheden betreft als de wijzigingen
in de politiedienst.
Zijn functie van coördinator, hulpofficier van
justitie en persvoorlichter hield veel kantoorwerk
in. Daardoor vertoefde hij meer op het bureau
dan daar buiten en was hij minder betrokken bij
de praktijk - het straatwerk -, wat hij toch wel
jammer vond.
Bijzondere voorvallen maakte hij minder
mee. Een kan hij zich nog goed herinneren. Een
schipper, die te diep in het glaasje had gekeken,
was in de Vaartse Rijn gevallen. Politiehulp
werd ingeroepen om hem uit het water te halen.
Maar de man was zó dronken dat hij nergens
meer op reageerde. Met touwen is hij - ingepakt
als een postpakketje - op het droge getrokken.

Waarschuwingssticker van de Nieuwegeinse
politie.
aansluiten van wegen, parkeerplaatsen etc.
Interessant werk, vooral in de tijd dat
Nieuwegein nog een groeigemeente was en
nieuwe wijken voor het lokale en interlokale
verkeer ontsloten moesten worden. Soms vond
hij het moeilijk om een goede keuze te maken,
omdat voorstellen politiek heel gevoelig konden
liggen en verkeerssituaties daaraan wel eens
ondergeschikt werden gemaakt.
Ook de reorganisatie van gemeentepolitie
naar regiopolitie lag mede op het bordje van De
Vries. In sommige opzichten maakte deze
overgang het politieonderzoek wel makkelijker.
Bij ongevallen en andere zaken waar-

Vanwege zijn grote kennis van en ervaring
met verkeerszaken maakte de heer De Vries als
chef Afdeling Verkeerszaken deel uit van de
Gemeentelijke Adviesgroep Verkeer. Zijn taak
was B&W te adviseren bij hun beslissingen
inzake het aanleggen en
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bij de politie betrokken werd, diende men zich
als gemeentepolitie strikt te houden aan de
gemeentegrenzen. Soms liep deze dwars door
een sloot, over een weg of anderszins. Welke
van de politiekorpsen moest dan de zorg
verrichten en het proces-verbaal opmaken?
Ter illustratie: Er was eens een auto de weg
afgeraakt en in de sloot beland, waarbij de
chauffeur verwondingen had opgelopen. De
weg behoorde tot Nieuwegeins grondgebied,
de sloot tot dat van IJsselstein. Wie, o wie,
moest deze zaak nu begeleiden!

met een toename van de jeugdcriminaliteit.
Drugs- en alcoholmisbruik, straatroof,
vandalisme, winkeldiefstallen, etc. namen
hand over hand toe en riepen bij de burgers
een groot gevoel van onveiligheid op. Oudere
mensen durfden 's avonds niet meer over straat
te gaan. De surveillancedienst en de wijkagent
waren de eerst aangewezenen om de
AVP, Opiumwet, art 85: `Het is verboden op of aan de weg post te vatten of
zich daar heen en weer te bewegen en
zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden o f daarmee heen en
weer te rijden, indien redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat zulks geschiedt
om middelen, vallende onder de Opiumwet (art. 2 en 3) o f daarop gelijkende
waar, al dan niet tegen betaling a f te leveren, aan te bieden of te verwerven,
daarbij behulpzaam te zijn o f daarin te
bemiddelen.'

De Vries droeg, evenals commissaris Bijl,
de gemeentepolitie een zeer warm hart toe.
Daarnaast waren ze voorstanders van een
snelle hulpverlening; bureaucratische problemen moesten maar op het kantoor opgelost
worden. Dit viel echter niet altijd in goede
aarde bij andere korpsen.
Een belangrijke verandering voor het
bureauwerk van de politie was de intrede van
de computer. Zaten vroeger alle belangrijke
gegevens van overtreders, misdadigers, etc. in
papieren archieven, nu is een druk op een toets
van de computer voldoende om alle gewenste
informatie op te roepen. Voor het opstellen
van processen-verbaal bestond ook al een
programma: gegevens opvragen bij andere
politiekorpsen ging, behalve met de telefoon,
ook via de computer. Het was wel even
wennen!

criminaliteit te bestrijden. De Vries gaf leiding
aan de wijkagenten en de surveillanceteams en
besprak met hen de mogelijkheden om het
kwaad in te dammen. Directe contacten met
probleemjongeren heeft hij nooit gehad.
Op mijn vraag of er in 1977 en latere jaren
nog iets te merken was van de animositeit
tussen Jutphaas en Vreeswijk, luidde het
antwoord `ja'. De klachten en de kritische
opmerkingen kwamen vooral van de
Vreeswijkse bevolking. Vreeswijk hing er wat
betreft surveillancediensten een beetje bij,
want daar gebeurden minder zaken die
politiezorg nodig hadden. De aandacht ging
vooral uit naar Jutphaas met z'n vele nieuwbouwwijken waarin ook veel niet-Nederlanders kwamen te wonen Dit gaf in het begin
nogal eens spanningen.
Hoewel Nieuwegein een gemeente was met
een relatief jonge bevolking met een groeiend
aantal kinderen vonden er weinig ernstige
(zeden-)delicten of kindermishandelingen
plaats. De eerste problemen, die

Een heel andere kant van Sjoerd de Vries
toont zijn betrokkenheid bij de P.S.O.V.N. of
wel de Politie Sport- en Ontspanningsvereniging Nieuwegein. Onder zijn leiding
liepen korpsleden mee in diverse Airbornmarsen en vond er een voetbalwedstrijd tegen
Vianen plaats in september 1980. Onze
senioren wonnen met 4-3; de junioren hielden
het, met 2-2, bij een gelijk spel. Bijna elk jaren
werden
er
wel
volleybalof
tafeltennistoernooien gehouden.
Op het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor de
politiekinderen speelde de heer De Vries voor
de goedheiligman.
Na 1985 werd Nieuwegein geconfronteerd
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meestal op het sociale vlak lagen, werden
opgevangen door de surveillancedienst en de
wijkagent. Zij bezochten de probleemgezinnen,
spraken met ouders en jongeren en zonodig met
de school.
Ernstige zaken kwamen zelden voor. Een
enkele keer was het nodig om de hulp in te
roepen van kinderbescherming en maatschappelijk werk. Heel ernstige gevallen waren het
werk van de afdeling Recherche zonodig met
ondersteuning van het Utrechtse Recherche
Bijstandsteam. De wijkagent werd van de gang
van zaken bij voortduring op de hoogte
gehouden en in een later stadium weer betrokken
worden bij de nazorg.

kantooruren bereikbaar.
Hierdoor zijn er door de politie, in het
verleden wel eens verkeerde afwegingen gemaakt; wat te betreuren valt. Tegenwoordig
wordt er echter in de opleidingen aan het sociale
aspect van het politiewerk meer aandacht
besteed.
Met overdadig drugs- en alcoholgebruik werd
De Vries alleen geconfronteerd als hulpofficier
van justitie.
APV, art. 44: 'Toegang ambtenaren van
politie. De houder van een Horecabedrijf
is verplicht ervoor te zorgen dat
ambtenaren van politie vanaf de wet
onmiddellijk en onbelemmerd toegang
hebben tot het bedrijf.' APV, art. 47:
`Het is verboden in een horecabedrijf de
orde te verstoren.'

De heer De Vries heeft, door zijn jarenlange
ervaring, een duidelijk mening over de sociale
kant van de politiezorg: in het handhaven van de
openbare orde, het bewaken van de
verkeersveiligheid,
het
voorkomen
van
misdrijven en vandalisme heeft de politie een
opvoedende taak, zowel ten opzichte van
volwassenen als kinderen. Maar de politieagent
is geen maatschappelijk werker.
Toch wordt van de politie verwacht, dat zij
een oplossing heeft voor alle problemen en
(directe) hulp kan verlenen aan bijvoorbeeld
mensen in grote psychische nood. Daarin is nog
niet iedereen getraind, omdat daar vroeger in de
opleiding nauwelijks aandacht aan werd besteed.
Voor dergelijke zaken riep men de hulp in van
het maatschappelijk werk. Maar politiezorg is
een 24-uurs dienst en het maatschappelijk werk,
uitgezonderd de crisisopvang, is alleen tijdens

Aan het eind van het gesprek vroeg ik de heer
De Vries of mensen veel oneigenlijke hulp van
de politie inriepen en ook verwachtten dat de
politie op alles een antwoord heeft.
Het antwoord luidde: `ja', met als toevoeging:
`en in toenemende mate.' Voor hulp bij de meest
voor de hand liggende vragen bellen ze dag en
nacht naar het bureau.
Op 2 april 1980 vierde de heer De Vries zijn
25-jarig ambtsjubileum in het gloednieuwe
politiebureau. In april 1994 ging Sjoerd de Vries
met pensioen in de rang van hoofdinspecteur.
Na een actief werkzaam leven van 40 jaar
heeft hij nu alle tijd voor zijn gezin, kinderen en
kleinkinderen. Interesse in het politiewerk is er
nog wel, maar behoefte om bijvoorbeeld - met al
zijn ervaring - als gastdocent op te treden is er
niet. Hij geniet zichtbaar van de rust, die hij in
kort kwam.

Lekstroom
1995

1996

1997

1998

1999

Bedreiging

54

78

104

86

106

Beroving/tasjesroof

46

29

55

57

Dfst. uit woning

1597

1 l81

1326

885

877

D[st. Fiets

12 1

1130

1466

1179

1297

Dfst.a/u auto

1149

1256

1349

1750

1652

Dfsi.a/u bedrijf

766

846

685

675

786

0

1

0

0

1

Mishandeling

252

297

331

333

321

Overige

2374

2451

2776

2677

2588

Gew.dod.met wapen

Overval en Chantage/afdreiging

86

23

17

18

14

17

1202

1347

1568

1483

1688

Zakkenrollen

65

100

72

38

55

Zeden

63

90

97

65

77

Totaal

8832

8823

9847

9742

9551

Vernieling

Het politiebureau aan de Schakelstede
De sfeer in het kleine bureau aan de
Herenstraat was goed, de inzet van de manschappen groot. Maar behoefte aan een wat

Criminaliteitscijfers district De Lekstroom.
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ruimere werkplek was aanwezig en werd
bovendien noodzakelijk.
B&W van Nieuwegein zagen dat natuurlijk
ook in en begonnen al aan de bouw van het
nieuwe politiebureau aan de Schakelstede,
voordat de rijkssubsidie officieel was toegekend.
De aanvraag lag goed in Den Haag en men had
er alle vertrouwen in dat de toezegging wel zou
komen: `De bouw begint op de pof' schreef het
Utrechts Nieuwsblad in juni `78.
Burgemeester Hermsen had er dan ook geen
enkele moeite mee om tijdens een feestelijke
bijeenkomst op 14 juni 1978 de `eerste' van de
157 palen, waarop het gebouw rust, de kleigrond
in te heien. Nou ja, de eerste! Er bleken al
tientallen palen aan de `eerste' vooraf te zijn
gegaan.
De bouw zou ca. 15 maanden in beslag nemen
en was voor fl. 3.378.000 gegund aan de firma
Wallaard BV uit Noordeloos. Kosten van bouw
en inrichting samen: f1.8.500.000.
Het ontwerp was van Architectenbureau
Kraayvanger uit Rotterdam.

onder andere staat: `samen in vereniging geweld
plegen tegen personen en goederen.'
Op 24 en 25 maart dienden alle dienders hun
eigen spullen in te pakken. Materiaal was hiertoe
voorhanden. Assistentie bij het helpen inpakken
kon bij de adjudant van-dienst worden
aangevraagd.
Op woensdag 26 maart werd er in principe
geen verlof verleend. Personeelsleden die op die
dag roostervrij verlof hadden, werden verzocht
op basis van vrijwilligheid te helpen verhuizen of
een dienst van een collega over te nemen, want
het werk moest toch ook doorgaan.
's Morgens om zeven uur stonden de
korpsleden paraat. Dat er wat afgelachen en
gemopperd is, is evident. Om 10.00 uur was de
meldkamer in het nieuwe bureau gebruiksklaar
en vanaf dat moment was de Gemeentepolitie
Nieuwegein bereikbaar onder nummer 41111;
het alarmnummer was 44444.
Aan de verzorging van de innerlijke mens was
ook aandacht besteed: koffie, broodjes en
dergelijke en aan het eind van de dag een
nasischotel.
Een belangrijk aspect was natuurlijk de zorg
voor de politiewapens, munitie, transactiebonnen, waardevolle goederen, etc. Deze
goederen mochten niet in verhuisdozen gepakt
worden. Na afloop van de laatste dienst aan het
oude bureau moesten ze mee naar huis genomen
worden en weer mee teruggenomen bij aanvang
van de dienst in het nieuwe bureau.

In het nieuwe bureau werden op de begane
grond de surveillancedienst, de meldkamer/receptie en een werkplaats gehuisvest. De
eerste etage kwam ter beschikking van recherche
en een aantal andere diensten. De korpsleiding,
de beheersdienst en de administratie zetelden op
de tweede verdieping. Op de zolder kwamen de
kantine, een vergaderzaal en een paar lesruimten.
De kelder is opgedeeld in een archief, een
cellenblok, de wapenkamer en de schiet- en
oefenruimte.
De verhuizing
Op vrijdag 21 maart 1980 werd het gebouw
opgeleverd en op 22, 24 en 25 maart
schoongemaakt.
De echte verhuizing zou op 26 maart plaats
hebben en werd in eigen beheer gedaan, volgens
dienstmededeling nr. 141 Toen deze binnenkwam, ontstond er grote hilariteit in het
korps. In de politiewet is dit nummer verbonden
met `openlijke geweldpleging', waarin

Schets van het nieuwe bureau aan de Schakelstede.
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Speciale aandacht werd gevraagd voor het
meenemen van de sfeer van het oude bureau
naar het nieuwe (lastig inpakken, lijkt me).

politie aangemeld (in dit cijfer zijn dus niet
opgenomen vernielingen die wel zijn gepleegd
maar niet zijn aangemeld bij de politie). Dat
zijn 208 aangegeven vernielingen per dag over
geheel Nederland. In Nieuwegein aangegeven
gevallen: 199. Een aangegeven vernieling in
twee dagen.

De opening
De heer Hans Wiegel, minister van Binnenlandse Zaken opende officieel het nieuwe
bureau op 2 juni 1980. Aanwezig waren
daarbij de commissaris van de koningin in de
provincie Utrecht mr. P. van Dijke; oudburgemeester F.J. Hermsen; de gewezen tijdelijke burgemeester WA. Fibbe en natuurlijk
als gastheer en hoofd van het Nieuwegeinse
politiekorps burgemeester H. Flik; allen met
hun dames.
Na de opening en alle toespraken was er
feest, ook voor de kinderen. De oudsten
mochten onder leiding van een adjudant en een
brigadier leren schieten in de schietkelder.

Ter vergelijking met nu:
In 1999 bedroeg het landelijk cijfer aangegeven vernielingen 170.100 (CBS); dat zijn
466 aangiften per dag. Achttien jaar later is het
aantal aangifte meer dan verdubbeld!
In het district Regio Lekstroom - dat
Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Houten
omvat - bedroeg het aantal aangiften met
betrekking tot vandalisme in 1999: 1688. Dat
zijn ruim 4 aangiften per dag. Over het jaar
1995 bedroeg het aantal nog 1202, ca.3
aangiften per dag.
Het vandalisme is volgens de politie veel
groter dan de cijfers aangeven. Maar door
gewenning, het wegvallen van de sociale
controle, angst voor repressailles en door het
gebrek aan mensen om een adequaat
surveillancebeleid uit te voeren in het grote
district Lekstroom is het nauwelijks mogelijk
om vandalisme te voorkomen. Per aanmelding
wordt de urgentie bepaald. Een ernstig
ongeval, een overtreding van de wapenwet of
een grote woninginbraak met toebrenging van
lichamelijk letsel heeft meer prioriteit dan het
vernielen van een bushokje.

Vijf jaar gemeentepolitie
Het eerste lustrum werd in oktober 1982
feestelijk gevierd. Het politiekorps zat toen
ruim twee jaar in de nieuwe behuizing. Men
was nog steeds tevreden, hoewel de werkzaamheden een steeds grotere inzet van de
manschappen vroegen.
Het korps was in die vijf jaar weliswaar
toegenomen van 43 in 1977 tot 87 in het
lustrumjaar, maar ook de bevolking en daarmee het vandalisme, de kleine en grote criminaliteit, ongevallen, etc.
Het inwonertal van Nieuwegein was meer
dan verdubbeld. In 1982 telde men 51.000
inwoners,
waarvan
ruim
1500
van
buitenlandse afkomst, die 80 verschillende
nationaliteiten vertegenwoordigden.

Een bekende uit de surveillancedienst
Tegelijkertijd met adjudant De Vries, trad
Gerrit C.N. Kompier in de rang van hoofdagent van de geuniformeerde surveillancedienst toe tot het Nieuwegeins politiekorps.
De heer Kompier was geboren in 1941 in
Utrecht. Zijn vader was kraanmachinist bij de
Demka. Het gezin - vader, moeder, twee
jongens, twee meisjes - verhuisde rond
1944/45 naar Vreeswijk. Daar ging Gerrit
Kompier naar de lagere school en vervolgens
naar het VGLO in IJsselstein voor de

In het lustrumjaar 1982 interviewde ik voor
mijn werk twee leden van het korps: de heren
H. Broer (ambtenaar voorkoming misdrijven)
en J. Kooij (wijkagent en belast met
voorlichting over `Vandalisme in een jonge
gemeente'). Zij gaven mij toen de volgende,
meest recente cijfers opgesteld door het CBS:
`In 1981 werden er in geheel Nederland in
totaal 75.792 gevallen van vernieling bij de
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opleiding lakspuiter. Toen hij zestien was, ging
het gezin naar Amsterdam, waar vader Kompier
machinist werd op de drijvende kranen in de
haven.
Het water met z'n grote diversiteit aan schepen
trok en toen de jonge Kompier in dienst moest,
koos hij voor de Koninklijke Marine. Zes jaar
heeft hij daar gewerkt op de afdeling
Duikbootbestrijding. In zijn opleidingstijd heeft
hij zelfs een week lang in een onderzeeër
meegevaren en ondervond daarmee aan den lijve
hoe er te leven viel in zo'n beperkte ruimte.
Onderzeeboten hadden en hebben nog steeds zijn
grote interesse en t.v.-programma's daarover zal
hij niet gauw missen. Graag zou hij nog eens een
moderne onderzeeër willen bezoeken, om maar
niet te spreken van het meemaken van een reis!
Na de Marine werkte de heer Kompier
anderhalf jaar bij de Amsterdamse havendienst
en ging in 1965 naar de politie in Amsterdam die
een eigen opleidingsschool had. Hij koos voor de
politie vanwege de sociale kant van het vak:
mensen helpen in psychische nood, contacten
met de sociale dienst, de kinderbescherming en
andere vormen van hulpverlening. Misschien
ook wel voor de discipline, die hij bij de Marine
had ondervonden.
Gerrit Kompier begon als aspirant, werd
agent en na vijf jaar hoofdagent. Als zodanig
werkte de heer Kompier nog eens zeven jaren in
Amsterdam en vond het toen tijd worden voor
verandering. Die diende zich aan in de vorm van
de Nieuwegeinse advertentie in het Algemeen
Politieblad. Hij belde op, had een goed gesprek
met commissaris Bijl ("Baas Bijl" zoals hij in de
wandelgangen werd genoemd), werd aangenomen en beëdigd op 30 september 1977. Circa een
jaar hield hij in Nieuwegein-Noord de buurt
veilig en werd - in oktober 1978 - als wijkagent
overgeplaatst naar Vreeswijk.
Hij had graag gezien dat het kleine politiebureau bij de Grote Brug als wijkbureau zou
fungeren, maar het werd daarvoor niet geschikt
geacht. Het onderkomen voor het bureau werd
gevestigd in het oude raadhuis
van Vreeswijk. Naast zijn werk als wijkagent
was hij ook betrokken bij Bijzondere wetten, wat

inhield Horeca-controle en handhaving Opiumen Vuurwapenwet. Daarnaast was hij
hondengeleider van een grote, zwarte bouvier,
die door zijn uiterlijk alleen al schrik aan joeg.
APV, art. 107: `Het is verboden op of aan
de weg een vogelnest te verstoren of op
enigerlei wijze vogels te vangen, te
bemachtigen o f te doden.'

Voorvallen
Als agent van de surveillancedienst ben je
altijd eerst betrokkene bij de hulpverlening in
andermans problemen, ellende en verdriet.
Gelukkig gebeurden er ook leuke dingen, waarbij
's morgens vroeg al de tranen van het lachen over
de wangen rolden.
Zoals het voorval met een koe. De heer
Kompier heeft nog steeds schik als hij het
verhaal vertelt:
Er stond een koe in de sloot en kon niet meer
alleen op de kant komen. Kompier en zijn
collega zouden de koe wel even helpen. Een
collega zou over de sloot springen en vanaf de
andere kant een touw om de nek van het dier
slaan: even trekken en duwen en het beest stond
dan weer op het droge.
Helaas, het pakte anders uit. De collega
sprong, maar kwam niet echt los van de grond en
belandde in de sloot. De koe schrok, deed nog
een paar stappen, de agent er achteraan. De koe
werd uiteindelijk uit de sloot getrokken en stond
spoedig weer in het weiland te grazen. De
drijfnatte agent moest naar huis om een ander
uniform aan te trekken.
Een minder plezierig voorval was de brand in
de hekwachterswoning bij de Spuisluis, waarbij
twee personen om het leven kwamen. Beiden
hadden eerst op het Wenckebachplantsoen
gewoond.
Door
hun
alcoholprobleem
veroorzaakten ze echter zoveel overlast, dat ze min of meer gedwongen - naar de
hekwachterswoning ver-
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huisden. Hun problemen waren daarmee niet
opgelost. Dronken, zijn ze rokend in slaap
gevallen en levend verbrand.

zoveel mogelijk in m'n vrije uren het werk
achter me te laten en te scheiden van m'n
privé-leven. Over het algemeen ging dat vrij
makkelijk, ook al omdat je gezin je nodig had.
Maar er blijven je natuurlijk voorvallen bij,
zoals de zelfdoding op het Nypelsplantsoen,
ongeveer 12 jaar geleden. Twee meisjes
sprongen, vlak onder de ogen van een
politieagent die hen wilde tegenhouden, van
tien-hoog van het balkon. De gebeurtenis
maakte op alle leden van het korps een diepe
indruk."

Een bijzonder plezierige gebeurtenis voor
het Nieuwegeinse politiekorps, maar minder
plezierig voor de boeven, was het oppakken
van een bende die het postkantoor aan de
Claylaan had beroofd. De arrestatie was in
samenwerking gegaan met de Amsterdamse
politie, omdat het vermoeden bestond, dat er
samenhang was tussen berovingen in
Amsterdam en die in Nieuwegein. Na het
oprollen van de bende in Nieuwegein deed de
Technische Recherche huiszoeking. Kompier
hielp daarbij en keek in de kruipruimte van het
huis. In het zand zag hij de afdrukken staan
van een tas met rondom doorlopend stiksel,
zoals die ook in Amsterdam gebruikt was bij
overvallen. De samenhang tussen beide was
duidelijk en door Kompiers opmerkzaamheid
kwamen tien Italianen achter slot en grendel te
zitten.

Bureauwerk
Om gezondheidsredenen moest de heer
Kompier, begin jaren negentig stoppen met de
surveillancedienst en bureauwerk gaan doen.
Zijn collega's hebben het geweten! Niet-goedingevulde
bonnen
en
processenverbaalformulieren werden teruggegeven aan
de verbalisant met het verzoek ze alsnog
correct in te vullen. Op de meldkamer - hij zat
zelf ook regelmatig achter de centrale - diende
eveneens orde te heersen en de papieren op de
juiste wijze te worden ingevuld.
Incorrect ingevuld papierwerk kan maken
dat wetsovertreders niet gestraft worden,
hulpverlening niet opgang komt, slachtoffers
in de kou komen te staan en dat is niet de
bedoeling van de politiezorg.
Er valt, volgens Kompier, toch een verharding in het politie-optreden te bespeuren.
Dit heeft enerzijds te maken met de verharding
van de maatschappij en anderszins met de
selectie van de aankomende agenten. Er wordt
minder op roeping en meer vanuit overwicht
en autoriteit geselecteerd. Hierdoor is het werk
afstandelijker geworden en dat heeft toch z'n
weerslag op de dagelijkse omgang tussen
burger en politie.

APV, art. 54: `Het is verboden tussen
des avonds tien uur en des morgens zes
uur op de weg te vervoeren o f bij zich te
hebben: lopers, valse sleutels,
touwladders, lantaarns o f enig ander
voorwerp o f middel, dat er toe kan
dienen zich onrechtmatig de toegang tot
een gebouw of erf te verschaffen,
onrechtmatig sluitingen te openen of te
verbreken, diefstal d.m.v. van braak te
vergemakkelijken o f het maken van
sporen te voorkomen. Dit verbod is niet
van toepassing als de genoemde
voorwerpen niet bestemd of gebruikt zijn
voor de bedoelde handelingen.'

Een vanzelfsprekende vraag aan iemand, die
dagelijks met narigheid wordt geconfronteerd
was: "Hoe verwerkt u nu de nare kanten van
uw vak, bijvoorbeeld ernstige verkeersongelukken, agressie en geweld op straat
of in de huiselijk sfeer? Neemt u de zaken mee
naar huis?"
"Zelden", was het antwoord. "Ik probeerde

"Meer blauw op straat is van groot belang
voor de veiligheid van onze samenleving. De
politici hebben daar alle begrip voor.
Misschien heeft minister Zalm nog wat
centjes in de knip voor de politiediensten, nu
er miljarden extra te verdelen zijn!" (JD)
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Ook de heer Kompier vroeg ik, gezien zijn
ervaringen op de meldkamer, naar de soorten
hulpvragen die bij de politie binnenkomen.
"Mensen vragen overal assistentie voor. Voor
de meest vreemde zaken denken ze, dat de
politie een oplossing heeft of kan komen
helpen. Dat komt omdat we 24 uur per dag
open zijn. Maar we zijn geen informatiebalie
en ook geen maatschappelijk werk. Voor een
telefoonnummer bellen ze al naar de politie,
terwijl ze net zo goed het antwoord zelf
kunnen opzoeken in een telefoonboek, de
gemeentegids, de krant, de buurman kunnen
raadplegen en bij problemen eerst zelf naar
een oplossing zoeken. Je staat de mensen kort
te woord en verwijst ze naar elders, maar
hierdoor wordt de telefoon toch nodeloos
bezet gehouden. De mensen die echt
politiehulp nodig hebben, kunnen ons dan
maar moeilijk bereiken, met soms nare
gevolgen."
Per 1 juli 1997 verliet Gerrit Kompier de
politie door gebruik te maken van de VUT
regeling.

-

Nieuwegein
Diverse uitgaven van de `Schakelrede'
het contactblad van de politie
Nieuwegein.
Jaarverslag 1999, Politie Utrecht,
District Lekstroom.
Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS), gegevens misdrijven 1999.
Informatie en documentatie gemeente
Nieuwegein
Archief Historische Kring.

Illustraties en foto's
Diverse folders.
Foto's zijn welwillend afgestaan door het
Museum De Gevangenpoort te Den Haag en
de heer Si. de Vries.
Noot
'` Deze tekst staat op de gevel van het oude
gerechtsgebouw van Kampen.
In verband met langdurige ziekte van de
schrijfster, waardoor uitgebreid archiefonderzoek niet kon plaatsvinden zal in één van
de volgende afleveringen van de Cronyck in
een apart artikel aandacht worden geschonken
aan de openbare orde in de dorpen Jutphaas
en
Vreeswijk.

Bronnen
- Van nachtwacht tot computermacht,
vijftig eeuwen politie en justitie: Mr.
N. Groeneweg en A. Hallema, 1976.
- De heren De Vries en Kompier, oudkorpsleden van de gemeentepolitie
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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 12 maart 2001. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen van de notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 13 maart
2000.
3. Ingekomen stukken te behandelen op deze vergadering. 4.
Jaarverslag van de secretaris en van de werkgroepen. 5.
Jaarverslag van de penningmeester.
6. Verslag van de Kascontrole Commissie.
7. Benoeming van een nieuw lid voor de Kascontrole Commissie. 8.
Bestuursverkiezing.
Statutair aftredend zijn: A.M.' van'Ingen, F. Martens, C. van der KooiJ en R. van der Mark.
A. van Ingen en E Martens stellen zich herkiesbaar. C. van der Kooij en R. van der Mark
treden af. Het bestuur stelt als hun opvolgers voor: L. Steenbergen, resp. E. Wallet.
Voorstellen voor nieuwe bestuursleden worden met belangstelling tegemoet gezien, maar
deze moeten schriftelijk: voor de aanvang der vergadering worden inge-diend.
9. Vaststellen van de contributie en minimum donaties 2001. 10.
Rondvraag.
11. Sluiting.
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen drie weken vóór de aanvang van
de vergadering ter inzage in het museum Warsenhoeck.
Na afloop van de vergadering zal een lezing worden gegeven door
de heer Karel Loeff over kermis-attracties in de regio.
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koppel met riemen en de rest van het uniform
van trambestuurder van de paardentram.
Van mevrouw H. van Mourik ontvingen wij
diverse detailkaarten van de Lek en omgeving uit
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.
Deze kaarten werden door de waterconsul bij
inspecties gebruikt.
De schenkers hartelijk dank hiervoor!

VAN DE REDACTIE

Bibliotheek
Het ontroerde Nederlandt.
Door tussenkomst van Gerard de Waard heeft
de Historische Kring de uit twee delen bestaande
geschiedschrijving over de Franse inval van
1672 in de Republiek der Verenigde
Nederlanden kunnen verwerven. De boeken
verkeren in uitstekende staat, in de
oorspronkelijke leren banden en de inhoud is
ongeschonden. De tientallen kopergravures zijn
nog in de boeken aanwezig.
`Het ontroerde Nederlandt' is een in 1674
door Markus Willemsz. Doornik in Amsterdam
uitgegeven boekwerk, waarin over de schrijver
vóór in de boeken wordt vermeld: "Door
H.T.E.V.G.D.Q. Liefhebber der waarheydt, uyt
eenige authentijcke Stukken, Schriften, Oog- en
Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt."
Een prachtige aanwinst voor onze boekenverzameling en voor ons museum Warsenhoeck.

Nieuwe leden
• M.L. van Zanten, Lucas van Leydenhage 74,
Nieuwegein
• M.C. van der Linden, Jachthoornlaan 17,
Nieuwegein
• G.W C. Huisinga, Rond `t Fort 16, Nieuwegein
• H. de Graaf, Stormerdijkstraat 30, Nieuwegein
• C. van Donkersgoed, Randijk 13, Nieuwegein
• C.H.J. Dongelmans, Oude Sluis 16, Nieuwegein
• C. de Wit, Van Herwijnenplantsoen 98,
Nieuwegein
• van Wijk, Nedereindseweg 502, Nieuwegein
Leuke schenkingen
Onze toch al aardige verzameling foto's en
archivalia over het openbaar vervoer in onze
regio is uitgebreid met enkele leuke dingen. De
heer C. Th. van Wijk bood ons een circa 40 jaar
oude Beckson kaartjesautomaat aan. Daarmee
`drukten' de buschauffeurs in de jaren zestig de
enkele reisjes en retourtjes ' op maat' voor de
door de passagier aangegeven verbinding. De
oude kaartjesbussen met de tientallen kaartjes
van tarieven, die elk met een stuiver opliepen,
waren toen verleden tijd.
De schenking van de heer Van Wijk bevat
ook archivalia over de tijd van voorbereidingen
van de sneltram (1979 - 1983) en -heel leukdiploma's en insignes voor veilig- en schadevrij
rijden, die buschauffeurs in de zestiger en
zeventiger jaren van de vorige eeuw konden
verwerven.
Overigen missen we eigenlijk nog de oude
koperen kaartjesbussen uit de jaren veertig vijftig, maar ook de lederen beenkappen, de

Overige aanwinsten
De Vecht, Beknopte geschiedenis van kastelen, burchten en buitenplaatsen door D.H.
Langevoort
Cronyck de Geyn, ingebonden jaargangen
1994 t/m 1999
Monumenten, Uitgaven van de Stichting
Monumenten i.s.m. de Monumentenwacht,
Haaren 1980 Catalogue of European and
Mediterranean Archeology door R.N.M.
Oudhuis. Geschiedenis van de stad Utrecht,
Onder redactie van R.E. de Bruin en P.D. `t
Hart. Uitgeverij Matrijs.
Otto Pijpker
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OVER ONDERLINGE ROEIWEDSTRIJDEN VAN TRITON, DE VARSITY EN DE
ONTGROENING VAN STUDENTEN IN JUTPHAAS
door Cor van der Kooij
Oudere ingezetenen van Jutphaas zullen zeker nog herinneringen bewaren aan de luidruchtige bezoeken van groepen Utrechtse studenten, die voor en na de tweede Wereldoorlog
meestal eind september naar onze gemeente toekwamen om daar de onderlinge roeiwedstrijden van Triton te houden. Ze werden daarbij vergezeld van aankomende eerstejaars, die in die tijd op niet al te zachtzinnige wijze werden ontgroend. Hoever deze traditie
teruggaat, is moeilijk na te gaan. In de verzamelde krantenberichten van Jan Schut wordt
een eerste wedstrijd vermeld in 1887 (31 maart). Bij deze gelegenheid waren de `groenen'
echter niet betrokken. Vermoedelijk ging het hier om de viering van het eerste lustrum van
deze rond 1880 opgerichte studentenroeivereniging. Zoals het krantenbericht ons laat
weten, werden er vele speeches gehouden en waren de roeiboten ook nog vergezeld van een
muziekkapel. De vaste aanlegplaats bij de Vaartse Rijn was hotel De Roskam (voorheen
hotel Kool) waar zij steeds hartelijk werden begroet door de eigenaar, de heer Gerritsen.
Ondanks alle luidruchtigheid was deze happening voor de dorpsbewoners een attractie van
de eerste orde. Volgens een krantenbericht van 1919 werd er bij dit jaarlijkse gebeuren
echter meer geschreeuwd en getoeterd dan geroeid.
Tot 1940 heeft dit evenement binnen de
gemeentegrenzen met een zekere regelmaat
(niet elk jaar) plaatsgevonden. Er is bij de
festiviteiten - anders kunnen ze moeilijk
worden aangeduid - nog geen sprake van een
echte Varsity. Het ging hier om onderlinge
wedstrijden tussen teams van ouderejaars
studenten. Het accent lag in eerste instantie
op de ontgroening van de eerstejaars.
De waardering van de Jutphase bevolking voor dit - eerlijk gezegd - nogal chaotische gebeuren was in de twintiger en dertiger jaren bijzonder groot. Een goede indruk
van het toch wel vreedzame verloop geeft
een krantenbericht van donderdag 22 september 1923:

en de groenen uit de schuit waren gelost, (ze
zaten als haringen in een ton op elkaar)
werd met de muziek aan het hoofd een wandeling door het dorp gemaakt. De groenen
moesten natuurlijk net als andere jaren hard
loopen, boodschappen doen,-prentbriefkaarten koopen, enz. De winners van de roeiwedstrijd werden gehuldigd en kregen een
krans. Tegen ongeveer 5 uur werd een serenade gebracht aan den Burgemeester,
waarna een bestuurslid van Triton den Burgemeester bedankte voor zijne medewerking
en hoopte dat deze, wanneer het nog eens
mocht voorkomen, zijne vergunning voor
deze aangelegenheid mocht geven. De muziek zette daarop het "WILHELMUS" in, dat
natuurlijk door allen werd medegezongen.
De burgemeester dankte voor de hulde en
beloofde steeds zijne medewerking te zullen
geven. Na een ommegang werd weder aan
boord gegaan, waarna de terugreis naar
Utrecht werd aanvaard. Het was voor de
ingezetenen van Jutphaas, de studenten en
de groenen weder een middag van luim en
aangenaam verloop."

"JUTPHAAS. - Studenten op bezoek.-Der
traditie getrouw brachten donderdagmiddag
de studenten weder een bezoek aan deze
gemeente. Met het bootje de Utrecht II en
twee aanhangboten werd alhier om ongeveer twee uur gearriveerd. Op de plaats van
bestemming nl. bij het café van den heer
Gerritsen werd het Tritonlied aangeheven.
Nadat de studenten van boord waren gegaan
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Hotel De Roskam te Jutphaas.
ken studenten vluchten het hotel binnen, nadat
de omstanders de veranda van de Roskam met
geweld hadden ontruimd.
De beide aanwezige politiemannen en de
rijksveldwachter Jansen kunnen in deze
heksenketel weinig uitrichten en beperken zich
ertoe om bij de ingang van het hotel iedereen
zoveel mogelijk tegen te houden. Enkele uren
na hun zo glorieuze intocht zijn alle studenten
weer op de terugreis naar Utrecht.

Het gemoedelijke karakter van de onderlinge roeiwedstrijden georganiseerd door
Triton met het daarbij behorende ontgroeningsritueel zou aan het eind van de dertiger
jaren een bedenkelijke verandering ondergaan.
In het boek `Tussen Paardetram en Sneltram'
van ing. J.H. van Geijtenbeek beschrijft de
auteur hoe dit gebeuren volkomen uit de hand
liep. Daarbij speelde het steeds overvloediger
drankgebruik van de ouderejaars studenten een
belangrijke rol.
Als één van de paarden van de staatsiekoets, waarmee de senaatsleden van de universiteit en de pedel bij de Roskam zijn aangekomen en een grote hoop vlak voor de veranda heeft gedeponeerd, geeft een aangeschoten ouderejaars student één van de groenen opdracht om ter plekke een handstand te
maken met zijn hoofd in de nog dampende
paardenhoop. De aankomende eerstejaars
weigert dit pertinent, waarna de ouderejaars
hem links en rechts beginnen te schoppen en te
slaan. Enkele soldaten onder de toeschouwers
kunnen dit niet langer aanzien en grijpen met
assistentie van omstanders in. Hierdoor
ontstaat een complete veldslag. De dron-

De eerste officiële Varsity te Jutphaas in
1940 en haar voorgeschiedenis
In het jaar 1940 kwam er een belangrijke
verandering, wanneer Triton de Nederlandse
Studentenroeibond aanbood om de Varsity
voortaan in Jutphaas te organiseren. De
Varsity, die geen enkele relatie had met het
jaarlijkse Tritongebeuren en de ontgroeningsactiviteiten bij de Roskam, was in haar
beginperiode een race over 3200 meter tussen
het Leidse Njord en het Delftse Laga en werd
in 1878 voor het eerst op het Galgenwater te
Leiden gehouden; als navolging van de in
Engeland bestaande roeiwedstrijd rus21

enorm was toegenomen - er werd langs de
Boschbaan ter hoogte van de finish zelfs een
grote houten tribune voor dit jaarlijkse gebeuren opgezet - was de bemoeizucht van het
Amsterdamse publiek met alles wat zich in en
om het water afspeelde de studenten een doorn
in het oog.
Zoals zij in een ingezonden brief in de
Spiegel (een plaatselijk weekblad te Delft)
naar voren brachten, hadden de studenten
schoon genoeg van het commerciële gedoe
met ballonverkopers, publieke vrouwen,
Amsterdamse dagjesmensen, handelsreizigers
en zakkenrollers.
Kortom, het aanbod van Triton om met
ingang van1940 de Varsity in Jutphaas te
organiseren, was iedereen bijzonder welkom.
Nu kon op het Amsterdam-Rijnkanaal voor het
eerst weer een 3000-meter worden geroeid,
waarvoor alleen de toestemming nodig was
van de Rijkswaterstaat.
Het jaar1940 betekende echter meteen het
(voorlopige) einde van de Varsity. In verschillende universiteitssteden werden de
botenhuizen inclusief de aanwezige roeiboten
door de Duitsers gevorderd. Toen op een
gegeven moment duidelijk werd, dat studenten
massaal gingen protesteren tegen de afgekondigde maatregel, dat joden geen lid meer
mochten
zijn
van
niet-commerciële
verenigingen, besloot de Nederlandse Studenten Federatie unaniem het lidmaatschap
van verenigingen op te zeggen. Hierna konden
de
bestaande
studentenroeiverenigingen
zonder problemen hun poorten sluiten.

sen Oxford en Cambridge (de naam `Varsity'
is een verbastering van het het Engelse
`university' ).
Na de oprichting van Triton rond 1880 werd
de Varsity vanaf 1882 gedurende een groot
aantal jaren tussen deze drie universitaire
roeiverenigingen gehouden. Nadat de elk jaar
meestal op Pinkstermaandag georganiseerde
krachtmeting
tussen
studentroeiers
achtereenvolgens bij Leiden (het Galgewater),
Delft (op de Zweth) en op de Noorder
Buitenspaarne bij Haarlem was gehouden,
verplaatste
de
studentenroeibond
dit
evenement in 1901 opnieuw.
naar Delft.
De huldiging van één van de prijswinnaars
In 1915 werd de locatie nogmaals gewijzigd
en werd de Varsity tot 1936 op Hemelvaartsdag op het Noordzeekanaal gehouden. In
1937 werd het door velen betreurde besluit
genomen om uit te wijken naar de op dat
moment gereedgekomen Boschbaan te
Amsterdam.
Een belangrijk nadeel hiervan was, dat op
de Boschbaan slechts een wedstrijd over 2000
meter kon worden geroeid. Maar dat was niet
het enige bezwaar. Het was met name de sfeer
rond de Boschbaan tijdens de Varsity die de
studenten geheel niet zinde. Voor hen was de
Varsity in de allereerste plaats een
studentenroeifestijn binnen eigen kring. En
daar hielden de Amsterdammers naar hun
gevoel onvoldoende rekening mee.
Hoewel de belangstelling voor de Varsity

Vast ritueel bij de wedstrijden. De winnaars
worden direct na de finish door hun supporters begroet.
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Het zal duidelijk zijn dat in de periode 19401945
geen officiële roeiwedstrijden meer werden
gehouden.
Na de bevrijding kon de balans van vijf
oorlogsjaren worden opgemaakt. Van de
bestaande zes studentenroeiverenigingen waren
de botenhuizen verwoest of zwaar beschadigd.
Een deel van de roeiboten was verloren gegaan.
Maar het verlies aan mensenlevens was nog
ingrijpender. Van roeivereniging Laga uit Delft
b.v. waren twintig leden (een deel van hen
opereerde in een sabotagegroep) door de
bezetters gefusilleerd. Omdat veel studenten
tijdens de oorlogsperiode in het verzet hadden
gezeten, ontving de Nederlandse Studentenroeibond in 1946 het predicaat `Koninklijk'. Het
aanbod van Triton in 1940 om de Varsity
voortaan in ,Jutphaas te houden zou ook voor de
periode na de oorlog blijven gelden.

dat de Varsity op zaterdag dient te worden
gehouden. Hij wijst verder op artikel 9 van de
politieverordening `waarbij het vloekend
gebruiken van Gods naam, het uitspreken van
onzedelijke taal, het schreeuwen en het tieren in
het openbaar zijn verboden.'
De voorzitter heeft alle begrip voor de
ergernis van de raadsleden, maar wijst erop dat
de locatie waar de Varsity wordt gehouden geen
openbaar water is, hetgeen ook geldt voor de
beide oevers langs het AmsterdamRijnkanaal,
waar de supporters zich plegen op te houden. Het
water en het terrein zijn eigendom van de
Rijkswaterstaat en deze instelling heeft laten
weten, dat de scheepvaart het niet toelaat om
deze wedstrijden op een doordeweekse dag te
organiseren. Hij zegt toe nog scherper toezicht te
laten uitoefenen. Het lijkt hem echter in dit
stadium onmogelijk om handelend op te treden.
In een latere vergadering (2 juni 1949) wordt
nog een ingezonden brief van de heer A.J. van `t
Veer uit Utrecht ter discussie gesteld. Het betreft
een verzoek aan de gemeenteraad om de
studentenroeiwedstrijden voortaan gewoon te
verbieden. Het College van B.enW. dat zich in
eerste instantie in dit schrijven heeft verdiept,
stelt echter voor dit verzoek voor kennisgeving
aan te nemen. Na enige discussie gaat de
gemeenteraad hiermee akkoord.

De Varsity ter discussie in de Jutphase
gemeenteraad
In de vergadering van 25 maart 1948 uiten
enkele leden van de gemeenteraad hun ergernis
over de excessen bij de studentenroeiwedstrijden
van de laatste jaren. De voorzitter onderschrijft
deze kritiek. Een probleem is dat deze
wedstrijden in de afgelopen jaren steeds op
zondagen werden gehouden, waardoor de
zondagsrust in het geding is gekomen.
De voorzitter zegt toe, dat bij volgende
wedstrijden scherper zal worden toegezien op de
gang van zaken. Het wordt echt menens in de
vergadering het jaar daarna, wanneer de Varsity
opnieuw op de zondag heeft plaatsgevonden. In
deze vergadering van 29 april 1949 uiten de
gemeenteraadsleden unaniem hun verontrusting
over het gebeuren langs de oevers van het
Amsterdam-Rijnkanaal, waar volgens de heer
Bomer (P.v.d.A.) de jeneverfles van hand tot
hand gaat en de zondag op schandalige wijze
wordt onteerd. Volgens dit raadslid kan de
gemeenteraad het nu niet meer bij woorden laten.
Er zal beslist iets moeten worden gedaan aan de
drankzucht van de studenten. De heer Mobach
(Prot.-Chr.) is van mening

Het verdere verloop van de Varsity in
Jutphaas
De problemen rond de Varsity worden in
latere jaren voor een belangrijk deel opgelost,
wanneer op een gegeven moment het besluit
wordt genomen - uiteraard in overleg met de
Rijkswaterstaat - om de wedstrijden naar een
ander deel van het AmsterdamRijnkanaal te
verplaatsen. Liep het traject tot de tachtiger jaren
voor het grootste deel langs het Kanaaleiland, in
de jaren daarna zou de Varsity worden geroeid
op het traject ter hoogte van de gemeente
Houten. De dubbele brug bij Schalkwijk over het
Amsterdam-Rijnkanaal diende toen als eindpunt
voor de wedstrijd over 3000 meter.
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Wanneer voor de laatste maal ontgroeningsactiviteiten in Jutphaas hebben plaatsgevonden, is niet met zekerheid bekend. De
schrijver van dit artikel werd wel attent gemaakt op een krantenbericht in het U.N. van
omstreeks Pasen 1960 onder het hoofd `GEEN
GIERFESTIJN VAN ADELLIJK TRES'.
Dit betrof het jaarlijks terugkerende
ontgroeningsfeest van de illustere studentenvereniging Tres Faciunt Collegium.
Volgens insiders zouden de `groenen' bij die
gelegenheid op de boerderij van landbouwer V
.aan
de
Galecopperdijk
een
ontgroeningsritueel in stand houden, waarbij
de aankomende corpsleden van de gierput naar
de mestvaalt werden gesleept om de
`mestdoop' te ondergaan. Dit `vieze feest' zou
volgens de UN-verslaggever steevast in een
braspartij eindigen. Op die Palmpasennacht
van 1960 zou het weer gebeuren. Het was de
uren ervoor een drukte van belang op de
Galecopperdijk. Auto's, brommers en scooters
reden af en aan. De buurtbewoners

toonden zich tevreden over deze belangstelling, want - zo meenden zij - dit was de beste
manier om het tot nu toe min of meer geheim
gehouden ritueel aan de openbaarheid prijs te
geven en het `adellijke Tres' in een bedenkelijk
daglicht te stellen.
Mogelijk heeft deze massale belangstelling
voor dit merkwaardige ritueel de door de
buurtbewoners gewenste uitwerking gehad.
Want wat er ook aan activiteiten op de
boerderij van landbouwer V. plaatsvonden, op
de mestvaalt werden volgens de ooggetuigen
geen adspirant-corpsleden ten doop gehouden.
In latere jaren is voornoemde boerderij, die
op oude kaarten van Jutphaas staat aangeduid
als `Het Misverstand' en bewoond werd door
boer Vendrig, de thuishaven geworden van de
plaatselijke wielerclub. Totdat hij enkele jaren
geleden tot de grond toe afbrandde en een
dankbaar en interessant object werd voor onze
werkgroep Archeologie.
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Museum Warsenhoeck onder meer het archief en illustratiemateriaal van de Historische Kring ligt opgeslagen, is al weken
lang verboden gebied voor bezoekers. Dus
ook voor onze vereniging. Daardoor moeten
we het dit keer met minder goed
illustratiemateriaal doen dan de leden
gewend zijn. We hebben toch besloten dit
nummer nu uit te brengen: langer uitstel
(hoe lang de kinderboerderij openblijft is nu
nog niet bekend) is een slechter alternatief.
Het mond- en klauwzeervirus zorgt er
tevens voor dat allerlei leden van de
Historische Kring hun reguliere werk op een
lager pitje hebben moeten zetten. Bijzonder
sneu is het toegangsverbod ook voor
plaatselijke kunstenaars, die hun werk op de
zolder niet tentoon mogen stellen. Hun
kunstvoorwerpen kunnen niet bewonderd
worden: bezoekers zijn immers niet welkom.

LAST VAN MOND- EN KLAUWZEER
door Gerard Veerkamp
Een nieuw nummer van Cronyck de
Geyn ligt voor u. Een nummer met een
andere eindredacteur. Na zoveel jaren trouwe dienst heeft Otto Pijpker zoals bekend
het stokje doorgegeven aan een ander. Die
ander is dan ondergetekende, Gerard
Veerkamp. Een 53-jarige Nieuwegeiner, van
geboorte Jutphaser, nou ja... van Hoograven,
dat toen nog geen wijk van Utrecht was,
maar op Jutphaas grondgebied lag. Mijn
vader gaf mijn geboorte dus op het
gemeentehuis aan de Herenstraat aan. In
1977 kwam ik in Nieuwegein wonen. Sinds
20 jaar ben ik reeds `grotendeels slapend lid'
van de Historische Kring, de laatste jaren
betrokken
bij
de
organisatie
van
wisseltentoonstellingen op de zolder van
Museum Warsenhoeck. Van beroep ben ik
journalist van het Utrechts Nieuwsblad.

Ik hoop, dat op het moment van verschijnen van deze Cronyck de welhaast
draconische maatregelen ter bestrijding van
mond- en klauwzeer grotendeels verleden
tijd zijn. En dat kinderboerderij De IJsselstee
en museum Warsenhoeck voor iedereen
weer de functie vervullen, die historisch
beter verantwoord zijn.

De uitgave van dit nummer heeft enige
vertraging ondergaan. Enerzijds door onwennigheid mijnerzijds, anderzijds doordat
het mond- en klauwzeervirus ook de
Cronyck knap parten heeft gespeeld. Het
terrein van de kinderboerderij, waar in
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EEN GLAASJE KOLKWATER, ALSTUBLIEFT
'Daar is mijn vaderland /Vreeswijk aan de Lek `
Door Jonna Dommerholt
Voor 1971, in de tijd dat Vreeswijk nog een zelfstandige gemeente was, luidde een gezegde: `Je bent
pas een echte Vreeswijker als je water uit de sluiskolk hebt gedronken.'
de eerste plaats. Simon zegt dat hij zich niet kan
herinneren zijn moeder ooit stil te hebben zien
zitten.

Simon P.J. van der Sluiszen is zo'n echte
Vreeswijker. Als jongen dronk hij kolkwater en
bleef, misschien wel daardoor, Vreeswijker in
hart en nieren.
Buiten zijn diensttijd woonde hij nooit ergens
anders, hij bleef Vreeswijk trouw. In zijn bijna
74-jarige leven is hij eenmaal verhuisd: van zijn
geboortehuis aan de Dorpsstraat naar de Rijnlaan
bij de Oranjebrug. Dat er toch veel te beleven
viel, vertelt hij graag.

Simon van der Sluiszen,
een echte Vreeswijker.

Simon van der Sluiszen werd op 3 mei 1927
geboren in het woonhuis annex café aan de
Dorpsstraat 54 als vijfde kind van hardwerkende
ouders. Nog een broer en een zuster kwamen na
hem, zodat het gezin uit negen personen bestond:
vader, moeder en zeven kinderen. Om zoveel
mensen te kunnen voeden, kleden en onderdak te
bieden, moest er veel werk verzet worden; een
19-urige werkdag was gewoon in die tijd. In
voorjaar en zomer ving de dag om een uur of
vier 's morgens aan en eindigde 's avonds laat.
Vader Van der Sluiszen verdiende de kost als
scheepstimmerman en als baas van een druk
schipperscafé. Op de scheepswerf N.V. De
Keulsche Vaart bij Huize De Wiers bracht hij in
de stuurhutten van de sleepboten houtsnijwerk
aan en verdiende daarmee zestien gulden in de
week. Een secuur werk, soms met heel fijne
beiteltjes verricht. In z'n `vrije tijd' dreef hij
samen met z'n vrouw het café, was lid van de
vrijwillige brandweer en werkend lid van het
rooms-katholiek kerkkoor.
Moeder Van der Sluiszen was immer bezig
met de zorg voor haar gezin en het café.

Schooljaren
In zijn kleutertijd ging Simon naar de r.k.
kleuterschool, fröbelschool zoals het toen heette,
bij juffrouw Poot in de St. Jan, vlakbij zijn huis.
Hij speelde daar met houten blokjes en leerde
kleine gebedjes prevelen. Na schooltijd speelde
hij op straat met z'n vriendjes, dat kon ook
makkelijk omdat er vrijwel geen autoverkeer
was. De Dorpsstraat met de nauwe straten en stegen die daar op uitkwamen en de Oude Sluis was
het speelterrein van de kinderen. Ze konden daar
nog rustig tollen, knikkeren, bikkelen met
metalen kogeltjes uit afgedankte lagers, hoepelen
met een oud fietswiel waar de spaken uitgehaald
waren, of verstoppertje spelen. Ze moesten er
alleen voor zorgen dat ze - spelenderwijs - niet te
dicht bij het water kwamen. Simon is - als klein
kind - verschillende keren door buren van de
waterkant gehaald met een tik op de broek als
waarschuwing, wat natuurlijk niet echt hielp.
Ook de sluismeesters, onder anderen jan Beukes
en Leen van Dijk, droegen bij in de opvoeding
van Simon. Hij hoort ze nog schreeuwen:

Maar de kinderen kwamen bij haar altijd op
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"Hé, snotneus, ga bij de waterkant vandaan!"

jongens zich bovenaan de hocht (hoogte)
afzetten met een paar stokken om vaart te
maken. Om een mooie gladde baan te krijgen,
schepten ze eerst water over het gras, zodat
daarop een laagje ijs kwam dat spiegelglad
werd door het glijden.
Simon van der Sluiszen heeft goede herinneringen aan zijn jeugd. Hij vindt het dan
ook jammer dat de kinderen van tegenwoordig
zo weinig meer buiten spelen en geen heil
meer zien in al die leuke, oude spelen. Aan de
andere kant ziet hij ook in dat de tijden
veranderd zijn: er is meer autoverkeer. Op
straat spelen is daardoor niet veilig meer en de
komst van de tv en de computer heeft ook een
duit in het zakje gedaan.
In zijn lagere schooljaren was hij ook lid
van de Kajotters (Katholieke Arbeiders
Jongeren), een soort van padvinderij, die
uitging van de Katholieke Werklieden Vereniging. Hoelang hij daarvan lid is geweest,
weet hij zich niet meer te herinneren, evenmin
wat ze er precies deden.

Voor de Tweede Wereldoorlog begon het
nieuwe schooljaar van de lagere school op 1
april. En dus stapte Simon aan de hand van
zijn zusje op l april 1934 de r.k. Barbaraschool
aan de Julianaweg binnen. Dat was een groot
feest ook al omdat hij nu een `grote jongen'
werd genoemd. Hij herinnert zich nog de
`nieuwe' kleren die hij droeg: een korte broek,
vermaakt uit een broek van een oudere broer,
lange zwarte kousen, vastgehouden met
elastieken om ze voor afzakken te behoeden,
en klompen, die voor de deur van de school
uitgedaan moesten worden.
Simon van der Sluiszen had niet veel op met
het schoolleven en het resultaat was dan ook
dat `ie de eerste klas nog een keer over mocht
doen. Hij was altijd blij als de schooldag
voorbij was en hij weer buiten kon spelen met
z'n vriendjes. Maar vaste regel was, dat hij
zich eerst thuis moest melden. Eerst moeder
goedendag zeggen, die dan ook altijd vroeg
hoe de dag op school was geweest. Daarna kon
hij weer naar buiten. Soms ontaardde het spel
in een vechtpartij en kreeg hij van een van z'n
kameraden een flink pak slaag. Z'n eerste
reactie was dan huilend naar zijn moeder lopen
en vertellen dat 'ie slaag gekregen had. Prompt
kreeg hij dan als antwoord: `Jochie, als er
gevochten wordt, dan vecht je maar terug'.
"Moeder had zelden meelij met ons en zei
altijd `je zoekt het zelf maar uit, want ik heb
het veel te druk'. En je werd weer de deur
uitgestuurd!"

Muziek
Op tienjarige leeftijd werd Simon lid van
het Knapencorps (opgericht 19 oktober 1937)
van de muziekvereniging Kunst na Arbeid. Hij
werd marstamboer en heeft nog les gehad van
Bertus Jongerius, die brugwachter was bij de
IJsselbrug. Samen met z'n vriend Pouwgie
Kompier liep hij altijd vooraan in de
optochten. Op een oude foto zie je de twee
jongens trots achter hun trommels zitten.
Vier jaar later, in 1941 kwam Simon bij het
grote korps, dat vrijwel geheel uit
zandschippers bestond. Die moesten hard
werken voor hun dagelijks stukje brood. In de
zomer, als het vroeg licht was, maakten ze
lange dagen om zodoende wat geld opzij te
kunnen leggen voor de winter wanneer de
rivier dicht lag. Om vier uur 's morgens voeren
ze dan de Lek op om pas 's avonds tegen
donker thuis te komen. Soms werd Simon
wakker van het gekletter van hun

Vervelen deed hij zich zelden. 's Zomers
niet als er zoveel te spelen en te beleven viel,
maar 's winters ook niet wanneer er ijs lag.
Dan vielen er weer andere dingen te beleven.
De winters waren in zijn jonge jaren streng
dus er kon er op de dichtgevroren Oude Sluis
al snel geschaatst worden. Ook was 'pikkeren'
op de hellende dijk bij de Balkenloods een
geliefde winter
sport. Dat was sleeën op de buik, waarbij de
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brengt Simon weer op nieuwe herinneringen,
zoals het boodschappen doen voor zijn moeder.
Samen met z'n jongste broer ging hij er op uit.
Hij kreeg een briefje mee, tweeguldenvijftig aan
geld en een grote tas, die soms uitpuilde van de
boodschappen als ze de winkel weer uitstapten.
En het kon gebeuren dat ze dan nog een paar
dubbeltjes over hadden, die natuurlijk aan
moeder teruggegeven moesten worden. Ook
moesten ze om de andere dag bij boer Bontje aan
de Lekdijk drie liter melk - zo van de koe halen. Ze kregen dan een kwartje mee en als ze
met de melk thuiskwamen vroeg moeder vaak:
`Hé, jongens, je hebt toch nog geld van juffrouw
Bontje teruggekregen?' Zelfs die ene cent
moesten ze afdragen en "oh wee je gebeente als
je die cent ging versnoepen, dan was de straf niet
buiten spelen of na het eten direct naar bed. Het
was vroeger beslist zo, dat iedere cent, voor je
hem uitgaf, een keer omge-

klompen op de straatstenen, wanneer ze op weg
waren naar hun schuitjes. Hij ging dan wel eens
voor het raam staan om hen na te kijken. Na
zovele jaren ziet hij hen nog in de vroege
ochtend over de Dorpsstraat gaan met hun blauw
emaille theekruikje en hun bundeltje brood onder
de arm.
Ondanks de lange dagen die ze moesten
maken, hadden de schippers er alles voor over
om op tijd bij de muziekrepetities in de St. Jan te
zijn. Sommigen kwamen in hun vieze
werkkleren op de bijeenkomsten omdat ze geen
tijd meer hadden om zich te wassen en om te
kleden. Alleen maar een hap eten en wegwezen,
want de muziek moest doorgaan. "Het was en is
nog
steeds
een
prachtig
korps. De
muziekvereniging is voor mij van grote
betekenis geweest en is het nog. Wat heb ik er
een plezier gehad! Ik was 25 jaar lid, van 1937
tot en met 1962 en ben tot op heden nog steeds
donateur."
Het praten over de zandschippers

Simon van der Sluiszen: "Het was altijd een prachtig gezicht als die volgeladen scheepjes met de masten
in een rij de Oude Sluis invoeren en aanmeerden om `geschut' te worden."
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draaid werd. Nu zeggen ze dat iedere gulden een
keer omgedraaid moet worden. Nee, een heleboel
mensen hadden het echt niet breed. In een hoop
gezinnen, soms met zeven of meer kinderen, werd
veel stille armoe geleden. Er waren heel wat arbeidersgezinnen die niet in hun onderhoud konden
voorzien, door het karige loon dat ze verdienden.
De armoede was vooral 's winters het ergste als de
Lek dicht lag door het ijs en er geen scheepvaart en
zandwinning mogelijk was. Van de Vreeswijkse
bevolking had zo'n 80 procent op de een of andere
manier met scheepvaart te maken."

de vorm van brandstof en brood.
Volgens
de
overlevering
werden
de
`steunbroden' bij de steuntrekkers langs gebracht
buiten de gewone bezorgtijd om, zodat iedereen
kon zien wie er in Vreeswijk `stempelde'.

Een stempellied uit de crisisjaren:
Mit uns ist es schon,
We trekken van de steun
We trekken van bet crisiscomité We
eten vlees uit blik Waar je haast de
moord in stik' En we eten erwtensoep
Nou dat lijkt wel koeienpoep!

Vorstperiode
Als de scheepvaart dus stil lag in de winter,
waren er niet of nauwelijks inkomsten. Niet voor
de zandschippers en hun knechten, maar ook niet
voor de tagrijnzaken (scheepsgereedschap), de
zeilmakerij, de winkels en de cafés. Alleen het
meest noodzakelijke aan levensmiddelen en kleding kon worden aangeschaft. De mensen leefden
zuinig omdat niemand wist hoe lang de
vorstperiode zou duren. Soms vroor het drie, vier
maanden lang zeer streng, met uitschieters tot
twintig graden onder nul. Simons vader heeft eens
in de buitenkolk een bijt gehakt en de dikte van het
ijs opgemeten met een duimstok. De ijslaag bleek
veertien centimeter dik te zijn. Bij die kou was het
binnen ook niet erg warm. In de keuken werd het
fornuis gestookt, maar op de slaapkamers was er
geen kachel. Het water bevroor in de lampetkan, 's
morgens lag er op de dekens een laagje ijs en
glinsterden de ijskristallen aan de houten
dakspanten.
Gezinnen die geen inkomen hadden, konden
naar de steun. `Stempelen' noemden de
Vreeswijkers dat. Ze hadden er een vreselijke hekel
aan. Ze hielden niet graag hun hand op, maar de
noodzaak dwong hun ertoe. Tijdens de crisisjaren
(1931 - 1934) kwamen er nog meer werklozen bij,
ook 's zomers. Ze ontvingen per week zo'n vier
gulden steun van de gemeente en
kregen via de kerk aanvulling in natura, meestal in

Wat Simon een prachtig gezicht vond, was het
kruien van het ijs op de Lek na een paar dagen van
dooi. "Echt een stuk natuurgeweld. Prachtig was
het om te zien hoe die dikke schollen ijs tegen de
dijk werden geslingerd en even later met donderend geraas weer terugvielen!"
Op 1 april 1938 zou Simon naar de vijfde klas
kunnen, maar hij bleef weer zitten. Zijn vader was
heel kwaad, gaf hem een flinke draai om zijn oren
en noemde hem `stommeling'. Z'n moeder nam het
voor hem op en zei tegen z'n vader: "Je weet toch
wat meester heeft gezegd: al kun je niet goed leren,
daarom hoef je nog niet dom te zijn'." Maar, moet
Simon erkennen, z'n vader was geen gemakkelijk
man. Er viel nog wel eens een hard woord, ook
tegen de dochters. Die moesten op maandag, als
het café een grote beurt kreeg, hard meehelpen. De
grote kokosmatten werden opgerold en over het
hek van de kolk gehangen en uitgeklopt. Als de
dochters dan te weinig klopten en te veel lachten
en babbelden met voorbijgangers dan kon vader
Van der Sluiszen hen op niet mis te verstane wijze
tot de or30

gaarkeuken opgericht aan de Julianaweg bij de
Vitorol, een pomp die benzine en olie verkocht.
Behoeftigen konden daar een emmertje koolsoep
halen. Ook Simon heeft dat wel eens moeten
doen.
Tijdens de zondagse kerkdiensten stonden er
altijd een paar man buiten op wacht om te zien of
de Duitsers geen razzia wilden houden onder het
kerkvolk. Bij enig gevaar waarschuwde pastoor
Van Soest de gemeente en de jonge(re) mannen
vlogen via een achterdeur de Barbarakerk uit. In
de hongerwinter van '44 werd het zijaltaar van de
kerk getroffen door een blindganger. Simon, die
met z'n vriendjes aan het pikkeren waren op de
dijk hoorden opeens een heel harde dreun.
Nieuwsgierig renden ze naar het dorp en zagen
daar dat de kerk getroffen was. Vanaf dat
moment werden de diensten in de St. Jan, het
parochiehuis, gehouden.
Aan het einde van de oorlog moest Simon
van der Sluiszen voor de Duitsers rond de
Beatrixsluizen eenmansgaten graven. Daarvoor
moest hij zich melden bij het Prins Hendrikinternaat,
waar
de
veldgendarmerie
ingekwartierd lag. In het wachtlokaal stond een
grote kast met vakken en daarop lag een pakje
echte shag. Een ongekende luxe in die tijd. Het
pakje werd gepikt en iedereen moest aantreden.
De gendarme was vreselijk boos en vroeg, zeer
dringend: Wer bat meinen Tabak geklaut? Simon
denkt dat het pakje toen maar is teruggegeven,
want je wist nooit wat voor straf er op zou
volgen.
Op 5 januari 1945 werd de Lekbrug bij
Vianen gebombardeerd door de geallieerden.
Simon heeft het met eigen ogen aanschouwd.
Eerst vloog de brugboog omhoog, knikte in het
midden door en viel toen terug in de rivier. De
Duitsers haalden een pont uit Lexkesveer om de
verbinding tussen noord en zuid te herstellen.

de roepen. Eerst moest er gewerkt worden!
Waar zich nu restaurant `De Bovenmeester'
bevindt, zat vroeger bakker Hartman die op z'n
ovens water warmde voor de klanten. Simon en
z'n broers haalden daar het hete water om het
café schoon te maken. Ook moest al het koper
worden gepoetst: de deurknop, de koperen biertap met de lekbak - die nooit gebruikt zijn omdat
er alleen flesjes bier verkocht werden - en de
emmertjes onder de flessen met oude en jonge
klare, citroenjenever en cognac.
Jenever in de kolk
De spijt klinkt nog steeds een beetje door in
z'n stem als hij vertelt over de jenever die
vernietigd moest worden op bevel van het
college van burgemeester en wethouders. Het
bevel werd uit voorzorg op 10 mei 1940
uitgevaardigd en Simon hielp z'n vader bij het
leeggieten van de mandflesssen met jenever in de
sluiskolk. Een paar dagen later werd het bevel
opgeheven en mocht er weer als vanouds
geschonken worden. Voor de familie Van der
Sluiszen was dat een grote strop want alle
jenever lag in de kolk.
Toen de Duitsers eenmaal voet op Vreeswijks
bodem hadden gezet, kwamen ze bij het
schipperscafé regelmatig hun borreltje of biertje
halen. Op een avond was er tussen een paar
dronken Duitse soldaten ruzie ontstaan met een
schietpartij tot gevolg, waarbij enkele gewonden
vielen. Een van de kogels vloog dwars door het
plafond en door een stoel waaruit Simons Tante
Aaltje net was opgestaan. Had ze er nog
opgezeten dan had Tante het niet overleefd.
Door de contacten met de schippers en de
boeren kon de familie Van der Sluiszen tijdens
de voedselschaarste (1943 - 1945) nog wel eens
aan iets extra's komen. Echt honger geleden
hebben ze daardoor niet, hoewel Simon zich nog
goed herinnert dat zelfs de kruimeltjes op de
broodplank werden opgegeten. Voor de mensen
die nau
welijks te eten hadden, werd er in 1943 een

Kerk en samenleving
Vader en moeder Van der Sluiszen
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voedden hun kinderen streng katholiek op.
Voordat ze 's morgens naar school gingen eerst
naar de kerk, dat was vaste regel, daaraan kon
niet getornd worden. Ook werd er vóór en na
het eten gebeden en 's avonds vóór het naar
bed gaan. Dan gingen de kinderen op hun
knieën voor het ledikant om hun gebeden op te
zeggen.
Tijdens de oorlog was het elke avond in de
keuken vóór de stoel op de knieën de
rozenkrans bidden en vaak nog een litanie
erachter aan. Het kwam ook nogal eens voor
dat er een aantal Onze Vaders moesten worden
gebeden voor de (geallieerde) soldaten aan het
front, voor de vrede, voor een ernstig ziek
familielid of huisgenoot of voor een
overledene.
Vroeger was het gebruikelijk dat de dode,
afgelegd en opgebaard door de buren, drie
dagen lang `boven de grond bleef staan'.
Tijdens die dagen werden spiegels en ramen
bedekt met witte lakens.
's Avonds na zeven uur kwamen familie,
vrienden, buren en bekenden het Onze Vader
bidden rond de kist. De overledene werd voor
de begrafenis door dragers het huis uit
gedragen met een doodsbidder voorop. Achter
de kist vormde zich dan de stoet die de
overledene naar zijn laatste rustplaats bracht.

"Ik weet nog", zegt Simon, "dat er een
doodsbidder was, die altijd pruimde en zijn
pruimsap over straat kitste. Hij liep er altijd
onverschillig bij, of dat `ie dacht: `Zo, ik heb
met dit klusje weer een knaak verdiend'." Die
man zei altijd: "Nou, die zal z'n eigen ook
moeten verantwoorden bij Petrus." Na afloop
van een begrafenis kwam hij altijd een
borreltje halen in het café van Simons vader,
maar meestal `op de lat' terwijl zo'n drankje in
de oorlog toch al gauw dertig cent kostte.
Wijn werd er niet of nauwelijks
geschonken in het café, maar bier en
gedestilleerd des te meer. Als hij het zich goed
herinnert hebben zijn ouders 38 jaar lang het
café gedreven. "Dat was in mijn begrip een
goede tijd", mijmert hij en vele herinneringen
komen boven. Het eerste wat hij zich goed
herinnert is het `blijf maar' roepen als hij of
broer of zus via de cafédeur, die tegelijk
huisdeur was, binnenkwam. Er rinkelde altijd
een belletje bij het openen van de deur maar de
afstand tussen keuken en café was nogal groot.
Lieten de kinderen weten dat zij het waren dan
hoefde vader of moeder niet naar voren te
komen.
Voordat de Beatrixsluizen geopend

De Buitenkolk had vroeger sluisdeuren als toegangspoort tot de Lek. Het grote witte huis naast de
ingang van de hervormde kerk was café `Het Bierhuis'.
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het café naar de keuken. Moeder Van der
Sluiszen braadde dan een paar karbonaden,
er werd wittebrood bijgehaald, een fles
jenever en het feest kon doorgaan tot in de
kleine uurtjes. Zo kon de politie niemand
iets maken. De zandschippers sliepen dan
maar een enkel uur, voordat ze weer met hun
schuitjes de Lek opvoeren om - denkelijk terug te verdienen wat ze de vorige avond
uitgegeven hadden.

waren (1938) werd het café dat aan de Oude
Sluis lag, ook wel Buitenkolk genoemd,
altijd druk bezocht, door zandschippers die
voor twaalf cent een biertje of borreltje
kwamen halen. Maar zij niet alleen, ook de
bakker, de groenteboer, de slager, de
schoolmeester en de vuilnisman kwamen
biljarten, een kaartje leggen of zo maar
gezellig een praatje maken. De meest
fantastische verhalen kwamen op die manier
Simon ter ore.
Het favoriete kaartspel was in die tijd
`schudjassen'. Hoe het precies gespeeld werd
weet Simon niet meer, maar er kwamen
dobbelstenen bij te pas, een plankje met
veertien ingekerfde streepjes en een stukje
schoolkrijt. Bij het spel ging het er vaak fel
aan toe, vooral als iemand zich vergooide.
Dan werd er hard met de vuist op tafel
geslagen zodat de glazen rinkelden. Het
kwam ook vrij veel voor dat iemand te diep
in het glaasje had gekeken. Wanneer dan de
schipper dronken, met de pet achterstevoren
en een straatdeuntje lallend, zwaaiend over
de Dorpsstraat ging, had Simon de grootste
pret.
Op zaterdag en 's zondags na de late
kerkdienst was het altijd druk. Vreeswijkers
kwamen hun echte Vreeswijkse kruidenbittertje halen. Dat smaakte heel wat
anders dan het water uit de sluiskolk. Elke
Vreeswijker moest dat gedronken hebben,
anders was hij geen echte Vreeswijker. Voor
en kort na de oorlog was het water in de
kolk nog helder. Stond het laag dan kon je
zelfs tot op de bodem kijken. Van der
Sluiszen heeft nog een fles echt zuiver kolkwater met origineel etiket in z'n kast staan.
Voor hem is dat een symbool voor zijn plezierige jeugd in het oude dorp Vreeswijk en
alle herinneringen die daarmee verbonden
zijn.
's Avonds om elf uur was het sluitingstijd. Het gebeurde echter nogal eens dat het
erg gezellig was en de klanten geen zin
hadden om naar huis te gaan. Maar de politie
controleerde streng en om geen problemen
te krijgen, verhuisde men van

Beugelen
Om de vaargeul van de Lek op diepte te
houden voor het scheepvaartverkeer moest
het zand in de geul opgebaggerd worden.
Dat was het werk van de zandschippers. Ze
gebruikten hiervoor een beugel. Dat was een
lange stok met op het eind een zeildoeken
zak, die werd over de bodem van de rivier
gesleept. Als de zak vol zand zat, werd 'ie eerst met mankracht - bovengehaald en
leeggegooid in het ruim. Het was heel zwaar
werk en het kostte uren om de schuit vol te
krijgen De man die dat deed werd beugelaar
genoemd. Een beeldje van hem staat aan het
einde van de Dorpsstraat bij de Oude Sluis
ter herinnering aan de vele zandschippers uit
`die goeie ouwe tijd'.
Op een gegeven moment gingen de
schippers over tot gebruik van de baggerbeugel die via een liertje in de rivier werd
gelaten. De beugel hing boven het water en
zat met staaldraad vast aan een zijmast. Via
een katrol kon de beugel neergelaten worden
of omhooggehaald en geleegd boven het
ruim. Hoewel deze methode spierkracht
spaarde, kostte het nog steeds veel tijd om
het ruim vol zand te krijgen en daaraan een
redelijke boterham te verdienen. Het zand
werd gebruikt bij de bouw en wegenaanleg
en moest soms dezelfde dag nog naar
Utrecht gebracht worden.
De zandscheepjes hadden in zijn jeugdjaren een laadvermogen van ongeveer dertig
tot vijftig ton. Enthousiast, alsof hij het
gisteren nog gezien had, beschrijft hij zijn
herinneringen: "Het was altijd en prachtig
gezicht als die volgeladen scheepjes met
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de masten in een rij de Oude Sluis invoeren en
aanmeerden om `geschut' te worden. Schutten
betekende bij ons dat ze, vanaf de Lek de
buitenkolk invoeren. Daar moesten ze wachten
tot ze de binnenkolk in konden, want eerst
moest het waterpeil van beide kolken op
gelijke hoogte worden gebracht. De
sluismeester draaide dan de kleppen in de
sluisdeur open en het water stroomde dan met
geweld de binnenkolk in. De sluisdeuren
gingen pas geheel open als het water in
binnen- en buitenkolk even hoog stond. Dat
`spuien' kon wel een half uur duren. De
schippers vonden het wachten niet erg, want in
de tussentijd konden ze gauw even een
borreltje halen en nieuwtjes uitwisselen. Was
het spuien klaar, dan blies de sluismeester op
z'n scheepstoeter ten teken dat de brug
omhoog ging. De schippers moesten dan
maken snel weer aan boord te komen om door
te varen naar de binnenkolk en verder."
Bruggendraaien en sluisdeuren openen
gebeurde toen handmatig. Nu het allemaal
machinaal gaat of zelfs computergestuurd,
is het werk heel wat minder zwaar, maar

romantisch is het niet meer.
Krullenjongen
Na de lagere school, het was inmiddels
oorlog, was het voor Simon meteen werken
geblazen. Het eerste baantje was bij een boer
in de buurt van de Beatrixsluizen. Na een jaar
werd het daar te gevaarlijk en ging hij - als
krullenjongen - in IJsselstein werken bij een
meubelfabriek. Ook daar werkte hij een jaar en
begon met een beginsalaris van een
rijksdaalder per week. Toen hij er bijna een
jaar werkte kreeg hij een gulden opslag. Om
een goede meubelmaker te worden, volgde hij
's zaterdags lessen op de tekenschool in
Vianen. Daar kwam een eind aan in januari
1945 toen de Lekbrug was opgeblazen en
Vianen enige tijd onbereikbaar was.
In 1943 vroeg De Nederlandse Heidemaatschappij om arbeiders, onder andere voor
de plantsoenendienst. Simon meldde zich aan;
hij leerde daar vooral spitten en bomen
snoeien.

Zicht in Vreeswijk vanaf `de Kade' op de Lekbrug bij Vianen. Inmiddels is de situatie met nieuwe
verbinding over de Lek drastisch gewijzigd.
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Eind maart 1947 moest Simon in militaire
dienst en reisde af naar Amersfoort. Daar
deelde men hem in bij de commando's - de
groene baretten - die gelegerd waren in
Apeldoorn in het Berghos weeshuis. Hij
diende het vaderland tot eind 1949 en meldde
zich aan om naar Indonesië te gaan, maar dit
ging niet door. Een baan zoeken lag voor de
hand en in 1950 kon Simon gaan werken bij
De Liesbosch dat in 1960 overging in Ballast
Nedam.
Van 1960 tot 1964 werkte hij bij Kruidenier
Hensbergen aan de Handelskade, waar hij voor
de inkoop van groente en fruit zorgde. Hij
moest daarvoor naar de groente- en
fruitveiling aan de Croeselaan in Utrecht. Een
andere taak was het eens in de week ophalen
van de `klantenboekjes' waarin de bestellingen
stonden genoteerd. De verkoopsters maakten
de bestellingen gereed en Simon bezorgde ze
op een afgesproken dag per auto bij de klanten
thuis.
Het tekenen zat Simon toch in het bloed
want in 1964 begon hij bij Scheepswerf Van
Zutphen als tekenaar op de afdeling
Nieuwbouw. Hij maakte schetsen van nieuw te
bouwen schepen, die dan naar de werf van
Verolme in Rotterdam werden gebracht, per
boot.
In 1977 moest hij, om gezondheidsredenen,
zijn arbeidzame leven vaarwel zeggen.
Maar stil zitten deed `ie niet. Hij deed al
vakbondswerk en is dat blijven doen, 55 jaar
in totaal. Van 1981 tot 1996 maakte hij deel
uit van Platform Vreeswijk, later Commissie
Vreeswijk. Ook zat hij in het project
Wijkgericht Samenwerken en was een van de
initiatiefnemers van de herbouw van de
,Julianabank op de Dorpsstraat, die op 3
september 1985 in gebruik genomen werd.

antwoord geeft. "Had nooit moeten gebeuren",
zegt 'ie fel. "Het zal misschien een paar jaar
goed gaan en dan gaat het hier in het dorp hard
achteruit. Voor allerlei inkopen moeten de
mensen naar het winkelcentrum Hoog
Zandveld of naar City Plaza. Het
winkelbestand is sterk verminderd. Wat zijn er
nu nog voor winkels en een postkantoor is er
ook al niet meer! De supermarkt wordt
gelukkig weer uitgebreid. De afsluiting van de
Handelskade had ook geen nut."
Zijn vrouw vult aan dat de sfeer op het
oude dorp ook erg veranderd is. Minder
gezellig geworden. Vroeger kende iedereen
elkaar. Je maakte een praatje, stond elkaar bij
als dat nodig was, dronk bij elkaar een kopje
koffie. Nu leven de mensen veel meer op zich
zelf. De saamhorigheid van vroeger is weg.
Was er iemand ziek dan kwam vroeger de
pastoor uit zichzelf even informeren hoe het
met de zieke stond en indien daar behoefte aan
was, werd er samen gebeden. Dat is nu ook
weggevallen. Je moet hem nu vragen te
komen, voor veel oudere mensen is dat
moeilijk te begrijpen.
Aan het einde van het gesprek komt Simon
nog met een lijst van bijnamen van oudVreeswijkers. Velen waren familie van elkaar
en droegen dezelfde achternaam en soms ook
dezelfde voornaam. Om onderscheid te maken
tussen de ene jan van Rossum en de andere
werden er bijnamen gebruikt, zodat iedereen
onmiddellijk wist over wie je het had. Er
waren geestige bij, vanzelfsprekende, maar
ook niet erg vriendelijke. Een paar
voorbeelden
van
bijnamen:
Tuftuf,
Dondersteentje, de Vijg, Toeteloe, Korte Aard
en Lange Aard, de Luis, de Bloedhond, de
Strontpier, Meelenpap, Moffenjasje, Kouwe
Koffie, Ballebus, Roggebroodskop. Bij wie ze
hoorden laten we om begrijpelijke reden maar
weg.

Samenvoeging
Aan een rasechte Vreeswijker vraag je
natuurlijk hoe hij het samenvoegen van
Vreeswijk en Jutphaas in 1971 heeft ervaren.
Z'n gezicht spreekt boekdelen terwijl hij

Op gepaste wijze sluiten we dit artikel
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af met het Vreeswijks volkslied, dat gezongen
werd op de wijze van het Limburgs volkslied:
`Waar in 't bronsgroen eikenhout het
nachtegaaltje zingt'.

Waar de oude Keulsevaart
Mokkend ligt en triest Waar de
boeren ieder jaar Wellen in de
biest Waar je langs de hoge dijk
Rustig zit en net Daar is mijn
vaderland Vreeswijk aan de Lek
2x

Waar het water westwaarts stuwt
Langs de uiterwaard. Waar men elke
schipper kent Op de binnenvaart Waar
de sluis van Beatrix Ligt op stille plek
Dar is mijn vaderland Vreeswijk
aan de Lek
2x

Waar de polder Oud'Gein ligt
Ook de bossche waard Waar een
ieder doet zijn plicht Dat is heel veel
waard. Waar een ieder heeft
gezwoegd En ook had veel pret Dar
is mijn vaderland Vreeswijk aan de
Lek
2x

Waar de ophaalbruggen zijn
Modern en antiek
Daar is het uitbreidingsplan
Soms ook nog kritiek
Maar aan wandelplaats en park Is
zo'n groot gebrek
Daar ligt mijn Vaderland
Vreeswijk aan de Lek
2x

Met dank aan Simon van der Sluiszen en zijn
vrouw

NOMINATIE FILATELIEPRIJS

verenigingsblad vorig jaar. Plaatsgenoot Wim
van Dillen heeft haar voorgedragen bij de jury
van de L.H. Tholentrofee 2000. Jonna
Dommerholt behandelde in haar verhalen de
geschiedenis van de post in het algemeen en
die van Vreeswijk en Jutphaas - waaruit
Nieuwegein is ontsproten - in het bijzonder.
Zodra de jury de uitslag van deze wedstrijd
heeft bekendgemaakt zullen wij daarover in
een volgende uitgave van onze Cronyck
berichten

Het artikel `Berichtenverkeer of brievenpost;
Over voetbode, postkar en bakfiets' van de
hand van Jonna Dommerholt is genomineerd
voor de L.H. Tholentrofee 2000. Dat is een
prijs voor de beste filatelistische rubriek of
bijdrage in de niet-filatelistische pers.
Het artikel van Jonna, lid van de Historische Kring en een van de `hofleveranciers'
van historische verhalen in Cronyck de Geyn,
stond in twee uitgaves van ons
.
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WAAR GEHAKT WORDT...
door Jonna Dommerholt
Geschiedschrijving berust op feiten. Feiten die getoetst kunnen worden aan de hand van allerlei
soorten bronnen als bodemvondsten, akten, brieven, documenten en mondelinge overlevering.
Bij deze laatste bron dient grote zorgvuldigheid in acht genomen te worden, zeker als het om
moderne historie gaat. Herinneringen kunnen door de tijd `gekleurd' worden, dus kritische
toetsing aan de hand van bestaande informatie blijft nodig.
In mijn artikel van oktober 2000,
Berichtenverkeer of brievenpost II, heb ik
deze kritische toetsing nagelaten. Hierdoor
staan er enkele onjuistheden in het artikel, die
de waarheid geweld aandoen. Lezers van de
Cronyck, geboren en getogen in Jutphaas,
maakten mij daarop attent en vertelden hoe
het werkelijk was. Tijdens die gesprekken
blikten we ook terug achter de voordeur van
het oude postkantoor aan de Herenstraat.
Maar eerst zetten we recht, wat er recht te
zetten valt:
Op blz. 77, rechter kolom, laatste alinea
staat: `De huisbaas van het postkantoor nam
het niet zo nauw met het briefgeheim.'
Dat is niet waar. Het postkantoor had geen
`huisbaas' en de kantoorhouders (directeur in
de volksmond) dienden onkreukbaar en van
onbesproken gedrag te zijn, wat ze ook zeker
waren. Bij hun aanstelling moesten zij de eed
op het briefgeheim afleggen en die eed was
hun heilig. Dat wist ik uit PTT-bronnen, dus
enige kritische kijk mijnerzijds was hier zeker
op z'n plaats geweest.
Van verschillende kanten vertelde men mij
dat er ooit in Jutphaas een besteller is geweest
die briefkaarten las en eventuele nieuwtjes
daaruit over het dorp verspreidde. Mogelijk
dus dat er herinneringen door elkaar zijn
gehaald. Maar ook met deze mondelinge
overleveringen dien je voorzichtig om te

gaan.
Op blz. 78, linker kolom staat dat na de
modernisering van het postkantoor aan de
Herenstraat er een kantine kwam. Het kantoor
is echter nooit gemoderniseerd. Nadat de
kantoorhouder was gepensioneerd werd de
kantoorruimte nog enige jaren verhuurd aan
de PTT. Door de groei van Jutphaas werd het
postkantoor te klein en in 1963 werd eindelijk
een andere oplossing gevonden. Er kwam een
noodpostkantoor aan de Zwanenburgstraat.
Vermoedelijk dat zich daar een soort van
kantine bevond waar beambten en bestellers
een kopje thee of koffie konden maken en hun
boterham eten.
In 1964 werd het vroegere postkantoor aan
de Herenstraat verbouwd. De kantoorruimte
werd toen bij het woonhuis gevoegd.
(Hulp-)postkantoor Jutphaas, deel 2
In eerder genoemd artikel van oktober
2000 staat op blz. 74 een plattegrond afgebeeld van het hulppostkantoor in Vreeswijk.
Die is afkomstig uit het gemeentearchief.
De foto van het postkantoor aan de
Herenstraat te Jutphaas op blz. 76 van het
oktobernummer is waarschijnlijk gemaakt
tussen 1910 en 1920.
Bijgaande plattegrond van dit postkantoor
is door ondergetekende samengesteld aan de
hand van herinneringen van inwoners van
Jutphaas.
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Plattegrond van het postkantoor aan de Herenstraat in Jutphaas.

38

Via een schuifdeur in de bestellerskamer
en een deur in het glazen schot kwam men in
het kantoor.
De werkdag van de bestellers begon
vroeg, ergens tussen zes en half zeven. Rond
zes uur 's morgens leverde een postauto uit
Utrecht de brieven en pakketten af die
dezelfde dag nog bezorgd werden. Na de
middag kwam er weer post binnen, die al
vast gesorteerd werd. In de kom van het
dorp was er een tweede bestelling, in het
buitengebied niet.
Om half zes 's middags, als het kantoor
was gesloten, kwam een postauto de brievenpost, de afrekeningen en het geld halen.
De brief- en pakketpost gingen naar het
expeditiebureel aan de Laan van Puntenburg
in Utrecht. De financiële zaken werden op
het hoofdpostkantoor aan de Neude
afgeleverd.

Plattegrond met verklaring van de
nummering:
1. Bureau kantoorhouder, 2. brievenbus, 3.
loketten met werktafel en kastruimte
daaronder, 4. brandkast, 5. glazen schot, 6.
schuifdeur naar gang, 7. sorteertafel met
kast, 8. ruimte voor grote pakketten, 9. potkachel, 10. stempeltafel, 11. telefoontafel,
12 voordeur, 13. telefooncel.
Het huis waarin het postkantoor was
gevestigd, was in de 19e eeuw nog een
woonhuis. Een speciale ingang voor het
kantoor was er niet. De voordeur van het
huis naar de privé-vertrekken was tevens de
ingang van het postkantoor. De klanten
wachtten in de gang voor het loket.
De kantoorhouder had geen eigen,
afgescheiden, kantoor. Zijn bureau stond
voor het raam met een prachtig uitzicht over
het water en Rijnhuizen.
Het personeel bestond uit twee bestellers
en een hulpbesteller. De bestellers, die ook
de post sorteerden, zaten in de bestellerskamer, die met een glazen schot was
afgescheiden van het kantoor. In die betrekkelijk kleine ruimte stond de sorteerkast met
daarvoor de sorteertafel. De kast bestond uit
vakken, waarin de binnengekomen brieven
en pakketjes op wijk en straat gelegd
werden.

Naast het bureau van de kantoorhouder
stond de tafel met de telefoon. In 1920 was
er een telefoonpost, waar met de hand de
verbindingen tot stand werden gebracht. De
echtgenote van de toenmalige kantoorhouder
bediende deze post. In 1928 werd de
telefoon geautomatiseerd. In de binnengang
van het privé-gedeelte van het huis was een
telefooncel. De telefoonkosten werden
afgerekend aan het loket.
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ROETKAP-AFFAIRE NIET IN `HET MISVERSTAND'
door Cor van der Kooij
Na het verschijnen van het artikel over de Varsity'-roeiwedstrijden in Jutphaas en de ontgroening van studenten (zie de Cronyck van januari 2001) kreeg ondergetekende enkele
telefonische reacties, die met name over de ontgroeningpraktijken van het adellijke
studentengezelschap `Tres' gingen. `Tres' was een besloten gezelligheidsclub van het Utrechtsch
Studenten Corps.
De algemene indruk was dat ik in mijn
artikel een belangrijk voorval over het hoofd
had gezien. Dat betrof de noodlottige
gebeurtenissen tijdens de ontgroening van
eerstejaars-studenten rond Pasen 1965. Hierbij
kwam een van de studenten door verstikking
om het leven, terwijl een andere eerstejaars
met ademhalingsproblemen in een ziekenhuis
moest worden opgenomen. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat dit tragische voorval
niet op de Galecopperdijk bij de boerderij van
de heer Vendrig ('Het Misverstand')
plaatsvond, maar tijdens een rit in twee Jan
Pleziers van boerderij De Steenen poort in
Houten naar een boerderij op het Utrechtse
landgoed Oud-Amelisweerd. In die boerderij
aan de Koningsweg zou een soort
inwijdingsceremonie worden uitgevoerd. Of
de studenten daarvoor nog in Jutphaas hebben
gebivakkeerd, is niet duidelijk. Op weg naar
deze inwijdingsceremonie kregen de drie
eerstejaars die ontgroend moesten worden een
zwarte kap over het hoofd, die met een koord
om de hals was vastgebonden. Via een soort
slurf aan deze kap werd roet in het gezicht van
de student geblazen. De bedoeling was om de
hoofden van de inwijdelingen goed zwart te
maken.

rijtuig gehaald en langs de kant van de weg
gelegd. Omdat mond-op-mondbeademing
geen resultaat had, werd de arts jhr. W C.A.
Beelaerts van Blokland (zelf honorair lid van
`Tres') gewaarschuwd. Deze arts liet beide
studenten onmiddellijk naar het Academisch
Ziekenhuis in Utrecht vervoeren. Daar bleek
dat Rutgers van Rozenburg reeds was
overleden. De andere student, baron Van
Heemstra, kon na een observatieperiode van
enkele dagen weer naar huis terugkeren.
Tres, een afkorting van Tres Faciunt
Collegium, was een kleine selecte studentenclub met slechts enkele tientallen leden, die
voornamelijk tot de adel behoorden. Er volgde
een gerechtelijk onderzoek onder leiding van
officier van justitie mr. R.W.H. Pitlo. De
rechtbank in Utrecht veroordeelde zes leden
van Tres tot boetes van duizend tot
tweeduizend gulden; één Tres-lid werd
vrijgesproken. De officier van justitie ging
tegen deze lage straffen in hoger beroep. Het
gerechtshof in Amsterdam veroordeelde
vervolgens zes leden tot een week
gevangenisstraf, terwijl de zevende verdachte
opnieuw werd vrijgesproken.
De lage straffen veroorzaakten toentertijd
veel beroering. Woorden als klassenjustitie
vielen geregeld. De verdachten kwamen
namelijk uit een adellijk milieu met 'vrindjes'
in de justitiële wereld... De politie wees er
overigens nog op dat zij in het algemeen pas
kon optreden wanneer bij de ontgroening van
studenten de openbare orde werd verstoord.
Het ontgroenen op zich was geen strafbaar feit.

Een uitgebreid verslag hierover is terug te
vinden in het Utrechts Nieuwsblad van 12
april 1965. Hierin lezen we dat twee van de
drie studenten te weten David Louis Rutgers
van Rozenburg en A.R. baron van Heemstra
tijdens deze rit min of meer bewusteloos
raakten. Het ergst was Rutgers van Rozenburg
er aan toe. Hij werd uit het
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EEN VERDWAALDE VONDST
en een herinnering aan de School met den Bijbel in Vreeswijk
Door Frans Landzaat en Eef Meijer van Putten
Het is de wens van iedere amateur-archeoloog een grote steen met daarop een leesbare
inscriptie te vinden. Het jaar 2000 was in elk opzicht een `goed stenen jaar voor de gemeente Houten'. Enkelen haalden zelfs daarmee de krant.
Bij het graven van een sloot in
Schalkwijk (gemeente Houten) werden in
1999 en 2000 enkele extra grote gebakken
kloostermoppen gevonden. Zij hadden het
uitzonderlijk formaat van 34 cm lang(1).
Kort daarop trof men midden in Houten,
tijdens de aanleg van een spoorbaan, een
halve Romeinse steen met inscriptie aan.
Wederom trof men in Schalkwijk een
hardstenen A.P. (Amsterdam Peil) steen aan.
Dat exemplaar werd ooit eind 19e eeuw
verwijderd en weggegooid. Want er kwam
een nieuwe steen: de N.A.P. (Normaal
Amsterdam Peil) (3). En tenslotte kwam er
bij grondwerkzaamheden aan de Kaaidijk in
Schalkwijk een grote steen met inscriptie te
voorschijn. die al gauw de naam kreeg `De
Steen met de Bijbel' kreeg. Ook trokken
mensen direct de conclusie dat die steen
eens behoorde aan de School met den Bijbel
in de directe omgeving.

Voor de vinder was het duidelijk om de
historie van deze steen te achterhalen en
antwoord te vinden op de vragen "wie zijn
deze twee kinderen" en "waar stond deze
school?"
Herkomst
Van al de bovenbeschreven stenen met
inscriptie is de geschiedenis te achterhalen
en ook veelal waarom ze werden afgedankt.
Bij de Steen met de Bijbel rees direct de
vraag `Had Schalkwijk ooit een School met
den Bijbel,? En `Waarom is deze steen in
Schalkwijk teruggevonden en niet in
Houten, Tull en 't Waal of Vreeswijk waar
vele jaren terug die scholen werden
gebouwd?'
Op zoek dus in het archief van de
gemeente Houten, omdat daar de geschiedenis van Houten, Schalkwijk en Tull en 't
Waal bewaard wordt. Een vergeefs bezoek.
Meer succes had ik in het archief van
Nieuwegein betreffende Jutphaas en
Vreeswij k.
De gedachten om een School met den
Bijbel op te richten in Vreeswijk is niet zo
maar uit de lucht komen vallen. Het boekje
'SEALTHIEL 100 jaar christelijk onderwijs
in Vreeswijk 1883-1983' heeft vele vragen
op dat gebied beantwoord. De tijd was er op
het eind van de negentiende eeuw rijp voor:
de School met den Bijbel kwam er, in
Vreeswijk. Het boekje en andere bronnen (4)
geven ons een gedateerd verslag en daarbij
springen een paar familienamen duidelijk in
het oog zoals: de namen Vink en Van
Hoeven.
De school kwam - hoe kan het anders! aan de Schoolstraat nr. 21 in Vreeswijk.

De Steen met de Bijbel bestaat uit grijs
granieten steen van het formaat 72 x 56 x 12
cm met daarin gevat een wit marmerenplaat
met tekst en een uitgehouwen `opengeslagen
bijbel'. Wanneer men er tegen aan klopt dan
klinkt de steen hol. De tekst van inscriptie
luidt;
DEN 14 SEPTEMBER 1882 ZIJN VAN
DEZE SCHOOL DE EERSTE STEENEN
GELEGD DOOR G.J.B. VINK OUD 5
JAAR EN CORN.M. VAN HOEVEN OUD
4 JAAR.
In de opengeslagen bijbel staat geschreven: EX.0.10 VS.2
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naderd. Zoo dat er enkele rekeningen moete
worde voldaan o f gedeelte er van vraag de
voorzitter machtiging aan het locaal Commite
der Unie alhier te vragen tot uitbetaling der
voorhande zijnde gelde volgens belofte van 10
Februari J.L, werd met algemeene stemmen goed
gekeurd.'

Jacobus Vink, van beroep molenaar, 38 jaar en
Benjamin Cornelis van Hoeven, schipper, 23 jaar
deden aangifte van de geboorte van Gijsbert
Brant jan Vink, geboren op 25 januari 1877, en
van Cornelia Maria van Hoeven, geboren op 30
juni 1878 in de gemeente Vreeswijk. De ouders
hadden sterke banden met de Nederlands
Hervormde Gemeente. Die streefde in die tijd
naar een eigen School met den Bijbel. De ouders
droegen direct of indirect financieel bij tot de
stichting van de School met den Bijbel. De
namen Vink en Van Hoeven komen voor als
gulle gevers van een gift ineens op de lijst van
Bijdragen voor de oprichting en in standhouding
eener bewaarschool alhier (5).

Het vervolgartikel 7 luidt:
`De voorzitter deeld de Vergadering mede hem
toezegging is gedaan door een Vriend van de
school met den Bijbel voor twee gedenksteene
voor de (doorgehaald) genoemd school.
Waarvan een zal worde versiert met de Namen
van Gijsbert Brant jan Vink en Cornelia Maria
van Hoeven als legger der eerste steenen .' (4)

De namen van beide kinderen zijn weer terug
te vinden in de notulen van de vergadering der
Vereeniging Sealthiel gehouden 6 november
1882 in de bewaarschool onder artikel 6 en 7 met
de volgende mededelingen. Artikel 6 luidt:
`Nu de school met den Bijbel haare voltooijing

De bouwkosten van de school met twee
lokalen en de onderwijzerswoning werd geraamd
in begin januari 1882 op 7.000 gulden. Op 30
januari 1882 kon men alle leden overtuigen van
de noodzakelijkheid

Een foto van de leerlingen van de School met den Bijbel uit 1905. De witte plek op de kolom
rechts naast de schoolingang is de marmeren steen met gebeeldhouwde tekst, die te voorschijn
is gekomen bij het schoonmaken van een sloot. (Foto: Archief Historische Kring Nieuwegein).
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en `Na nogmaals het licht en de schaduwzijde er
van besproke te hebbe werd met algemeene
stemmen beslote tot den bouw eener
CHRISTELIJKE SCHOOL over te gaan'. En dat
geschiedde op 14 september 1882.
De krant bericht op 15 september 1882 het
volgende:

spâ! De wereld hoor' en volg' mijn zangen met
amen, amen na!' Op 13 februari 1883 meldt
dezelfde krant:
'Binnenland. Vreeswijk, 14 februari, zijn De
Christelijke School alhier, door de vereniging
"Sealthiël" tot stand bracht, nadert hare
voltooiing, zoodat binnen weinige weken de
opening kan worden tegemoet gezien. Beide,
school zoowel als onderwijzerswoningkeurig,
doelmatig ingericht en getuigen van den goeden
smaak van den ontwerper'.

Binnenland. Vreeswijk, 15 september Gisteren is, in tegenwoordigheid van eene groote
menigte, hier de eerste steen gelegd van de
Chr.School door de kinderen Gijsbert Vink en
Cornelia van Hoeven. Op verzoek werden door
ds.J.G.Bruining eenige toepasselijke woorden
gesproken, naar aanleiding van Psalm 127 vers
la:

De eerste steenen
Er zijn twee `Eerste steenen' geweest. De tekst
op één steen is ons thans duidelijk geworden.
Deze steen was geplaatst tussen het midden en
het rechter gebouw wat te zien valt op een foto
uit begin 1900. (6) Op de grote groepsfoto uit
1933 (7) is te zien dat het rechter gebouw
verbouwd is (ande-

`Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs
zwoegen de bouwlieden daaraan. Na het
dankgebed werd gezongen Psalm 72, vers 11:
Zijn naam moet
eeuwig eer ontvangen, men loov' Hem vroeg en

De steen staat nu in museum Warsenhoeck mooi te wezen.
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opgevallen bij de sloper, diens
medewerkers en omstanders. Bij die laatste
zullen zeker ook oud-leerlingen geweest zijn
die bij zich vele herinneringen aan hun jeugd
bewaarden.

re raamkozijnen en een dakkapel). Maar...
men heeft de `steen met de bijbeltekst
E.X.O. VS.2' laten zitten. Dus de gevonden
steen zat in 1933 nog op dezelfde plek waar
die in 1883 geplaatst was. Ook rijst de vraag
`Hoe luidde de tekst van de tweede steen?'
en waar werd deze in de voorgevel van de
school geplaatst? Een andere foto eveneens
gemaakt begin 1900 laat ons de tekst ervan
lezen:

In elk geval raakten de stenen zoek totdat
er een exemplaar teruggevonden werd. Wat
voor de vinder en veel oud-leerlingen veel
`historische vreugde heeft gegeven!'

`LEER DEN JONGEN DE EERSTE
BEGINDSELEN NAAR DEN EISCH
ZIJN WEGS ALS HIJ OOK OUD ZAL
GEWORDEN ZIJN ZAL HIJ DAARVAN
NIET AFWIJKEN'

Bronnen:
1. Archeologische Kroniek Provincie
Utrecht
1998-1999. blz.61 en
62 (afbeelding)
2. Bericht in N.R.C. Handelsblad 28.5.2000,
en Utr.Nieuwsblad 26 en 275.2000.
3. Utrechtsch Provincie Blad 1895 blz. 48
(zie volg nr. 165 Peilmerksteen met eene
horizontale groef, zonder ingehakt
hoogtecijfer.
4. Boekje SEALTHIEL 100 jaar christelijk
onderwijs in Vreeswijk 1883 - 1983 ,
Archief Vereniging tot bevordering van
Christelijke belangen "Sealthiel" en jan
Schut "Vreeswijk In het Nieuws 1880 1884"
5. Boekje SEALTHIEL blz. 43
6. Fotoarchief Nieuwegein nr.2403
7. Fotoarchief Nieuwegein

Deze tweede steen was geplaatst rechts
naast de ingang-met-twee-deuren van de
school zodat een ieder de tekst ter harte kon
nemen!
Op 18 december 1945 zijn beide
schoollokalen van de School met den Bijbel
ontruimd. Het perceel heeft tot zeker 1951
leeggestaan. Want op 8 december 1950
verzendt het gemeentebestuur van Vreeswijk
een brief aan sloper A. van Dam, Lekdijk
18, Vreeswijk. Daarin vraagt de gemeente
vergunning tot het slopen van het perceel
Schoolstraat
21
overeenkomstig
de
voorwaarden van aanbesteding vervat in het
bestek van de gemeente Vreeswijk nr. 4
dienst 1950. Bij de sloop van de school
moeten de twee `eerste steenen' zijn

Frans Landzaat (vinder van de steen) en Eef
Meijer van Putten, Schalkwijk (gemeente
Houten)

44

VOOR U GELEZEN IN HET CENTRUM VAN 31 MAART 195G (overgenomen uit
de bundel Vreeswijk in het Nieuws 1955-1960 van J. Schut)
dat het dier de kleur aanneemt van de natuur
waarin het gewoonlijk verblijft.
Het is een zeldzaam schouwspel, om op het
terrein naast de haven van de Beatrixsluis
naast het zwarte moederschaap het groene
lammetje in de wei te zien dartelen. De
gelijkenis van de kleur van het beestje met het
gras is zo frappant, dat men menigmaal eerst
na geruime tijd kijken de aanwezigheid van
het lammetje opmerkt.
Ongetwijfeld zullen velen naar dit wel zeer
ongewone verschijnsel gaan kijken, temeer
daar het in het voornemen van de heer Van D.
ligt, het beestje voor een nader
wetenschappelijk onderzoek aan de
Utrechtse universiteit at te staan.

Grasgroen lammetje met zes poten
Merkwaardige speling der natuur.
Een wel zeer merkwaardige speling der
natuur heeft zich dezer dagen in Vreeswijk
voorgedaan. Op de boerderij van de heer Van
D. is namelijk een lammetje geboren, dat over
zes poten beschikt. Hoewel dit op zichzelf
reeds een grote zeldzaamheid is, is het beestje
nog in een ander opzicht zeer merkwaardig,
daar het namelijk in tegenstelling tot de
gebruikelijke kleur, een zuiver gras-groene
kleur bezit.
Naar men meent te weten is dit het eerst
bekende geval van een lam, dat een dergelijke
kleur heeft. Deskundigen van de
Veterinaire Faculteit der Utrechtse universiteit, die reeds belangstelling voor dit
merkwaardige geval der natuur toonden, zijn
van mening, dat het hier een geval van z.g.
mimicry
betreft, een eigenschap welke tot nu toe
alleen bij verschillende soorten insecten
bekend was en welke er in bestaat

(De redactie van de Cronyck de Geyn heeft
niet kunnen nagaan hoeveel mensen op 1
april 1956 het lammetje zijn gaan bekijken!)

HET CENTRUM VAN 31 MAART 1948:
(overgenomen uit de bundel jutphaas in krantenberichten 1948-1949 van J. Schut)
Het bleek, dat een der dieven n.l. Van E., uit
jutphaas op een avond zonder licht reed en
staande werd gehouden door genoemde
agent. Deze agent wist terstond een der
rijwielen thuis te brengen en het gevolg
was, dat Van E. gearresteerd kon worden en
later een bekentenis aflegde. Aan agent
Stegeman is door de Burgermeester van
jutphaas voor zijn doortastend optreden een
beloning toegekend.

Eervolle beloning
Bij een spekdiefstal te Zuilen heeft de agent
van politie Stegehuis te jutphaas de stoot
ertoe gegeven, dat een der daders gegrepen
kon worden. Toen de daders te Zuilen
overhaast de vlucht moesten nemen, lieten
zij hun fietsen achter. De vluchtenden, het
was nog donker, waren niet te achterhalen.
De Zuilense Politie heeft toen in de
omliggende gemeenten een signalement
verspreid van de door de dieven achtergelaten
rijwielen.
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Soldaten plunderen tijdens de hopliedenopstand van 1610 de kerk EEN

UTRECHTSE LEIDEKKER IN JUTPHAAS
Door Piet Daalhuizen en Wim Feirabend.
klacht van Henrick de Reuver, zijn beroep en de
situatie in Utrecht rond 1610.

Tijdens een van de bijeenkomsten van de
Werkgroep Paleografie van Het Utrechts Archief
krijgt Wim Feirabend op 25 april 2001 de
archiefstukken 3383, 3383 A en 3383 B
voorgelegd om te transcriberen, in een ander
stelsel van letters over te brengen. Het blijken
stukken met betrekking tot een door de Utrechtse
leidekker Henrick de Reuver ingediende klacht
over het vernielen en ontvreemden van zijn
bouwmateriaal en gereedschap dat in 1610 in of
bij de kerk van Jutphaas was opgeslagen. Van de
'Hopliedenopstand' in de stad Utrecht zijn de
gevolgen ook in
Jutphaas te merken. Dit artikel gaat over de

Henrick de Reuver geeft in zijn brief aan `mijn
edele heeren die Staten 's landts van Utrecht ofte
heere edele gedeputeerde' aan dat hij al vele
jaren het dak van de kerk van Jutphaas in
onderhoud heeft. Het gaat om de 12e eeuwse
kerk op het Kerkveld. Jan Schut maakt in zijn
boek `Vier eeuwen geschiedenis van de
`Dorpskerk' in Jutphaas' melding van een
visitatierapport uit 1593 waarin beschreven is,
dat

De kerk van Jutphaas in de zeventiende eeuw. Anonieme potloodtekening.
(Collectie R.K. Kerk Nieuwegein)
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Jutphaas beschikt over een gerepareerd
kerkgebouw. Daaruit leidt hij af, dat het
gebouw in dat jaar in een uitstekende staat
verkeert. (1) Ook in 1606 spreekt een visitatierapport nog van de goede staat waarin de
kerk zich bevindt.
De Jutphase kerk is in 1809 beschreven door
de kerkeraad van de gereformeerde gemeente.
Het gebouw was in steen, maar toch zeer
bescheiden opgetrokken. Het was in
Romaanse stijl gebouwd; 68 voet (21 meter)
lang en 26 voet (8 meter) breed. De kerk
stond georiënteerd, met het koor naar het
oosten. De oostelijke koorwand was niet
uitgebouwd maar vlak gehouden. Boven het
koor bevond zich een rondboogvenster. Het
koor was overdekt met een stenen tongewelf,
terwijl de kerkbeuk en de kruispanden een
eikenhouten platte zoldering hadden. Zes
kleine vensters lieten aan de noord- en de
zuidzijde spaarzaam het daglicht toe. In de
15e eeuw werd de kerk verbreed tot 34 voet
(10,5 meter). De torenspits is, zoals uit
afbeeldingen
blijkt,
meerdere
malen
vernieuwd en kreeg dan eens een stompe dan
een spitse vorm. (2) In de loop van de 17e
eeuw is de kerk in verval geraakt.

gepast. Dat is een schubmodel. In de
omgeving van zeehavens werden Engelse
leien verwerkt. (3)
We kunnen aannemen, dat op de Jutphase
kerk Rijndekking was toegepast en dat de
leien gedolven waren langs de Rijn. De
`vorsten', waar de leidekker over rept, zijn
pannen op de plaats waar de schuine vlakken
van een dak van boven samenkomen. Ze zijn
van klei gebakken; het zijn halfronde pannen
waarmee de nok werd bedekt. Hiervoor is
vermeld dat leien met nagels werden
vastgezet en om zijn nagels te bewaren,
gebruikte de leidekker dus nagelvaten.
Een
'calckback'
wordt
in
het
Wolters/Koenen woordenboek beschreven als
een bak waarin kalk wordt geblust of een
kuip, waarin metselspecie wordt bewaard.
`Leeren' zijn ladders en "repen" zijn touwen.
De archiefstukken
De archiefstukken geven een beeld van hetgeen gebeurd is. In het stuk 3383 B doet de
leidekker zijn beklag en verhaalt over het
gebeurde. In het stuk 3383 A legt de koster
van de Jutphase kerk een verklaring af over
de werkzaamheden van de leidekker in
Jutphaas, waaruit tevens blijkt wanneer de
vernielingen en ontvreemdingen hebben
plaatsgevonden.
De klacht van de leidekker is neergelegd in
een ongedateerd stuk, dat tussen maart en juli
1610 moet zijn bezorgd bij de Staten 's landts
van Utrecht. De brief is namens leidekker
Henrick de Reuver ondertekend door ene
Johan van Causteren. Op 20 juli 1610 wordt
de brief door G. de Ledenberch, secretaris van
de Staten van Utrecht, voor verder onderzoek
doorverwezen en daarvan wordt mededeling
gedaan aan de Gedeputeerde van de Staten.
Op 21 november 1610 vindt een taxatie plaats
van de geleden schade en tenslotte wordt op
20 december 1610 de verklaring van de
Jutphase 'coster ende secretarys jan
Onderssoon' door de onderzoeker Jores de
Waerden ondertekend.

Natuurlijke bedekking
De leidekker schrijft in zijn brief over de
bouwmaterialen en gereedschappen: 'leyen
ende vorsten, mitsgaders leeren, nagelvaten,
calckbacken ende repen'. Leien zijn
vervaardigd uit een donkergrijs, dunbladig
gesteente, ontstaan onder invloed van druk in
gebergten uit schalie (gespleten verharde
klei). Er is een groot verschil in
leisteensoorten. De duurzaamheid kan van
tien tot enkele honderden jaren uiteenlopen.
Eeuwenlang was het de gewoonte voorname
gebouwen, kerken en kloosters, met natuurlei
te bedekken. Na het delven werden de leien
eerst op grootte gesorteerd en voorzien van
nagelgaten. Elke lei werd uiteindelijk met drie
nagels vastgemaakt, zodat die niet schuiven
of draaien kon. Bij bouwwerken langs de
Rijn werd uitsluitend de Rijndekking toe49

Helaas zijn in het archief tot nu toe nog geen
stukken gevonden over de afhandeling van de
klacht.

leyen ende vorsten mitsgaders leeren,
nagelvaten, calckbacken ende repen.'
De leidekker had dus bij of in de kerk van
Jutphaas een eigen opslag van gereedschappen
en bouwmaterialen.

De inhoud van de klacht
Zoals hiervoor vermeld, is de klacht van
'Henrick de Reuver leydecker ende borger
t'Utrecht' op papier gezet en ondertekend door
Johan van Causteren. Dit kan erop wijzen, dat
De Reuver zelf de kunst van het schrijven niet
beheerste.
De schrijver geeft aan, dat De Reuver `lange
jaren de kercke tot Jutphaes gedient ende
onderhouden heeft'. Jan Schut stelt dat in 1593
de kerk in uitstekende staat verkeert. Het zou
best kunnen, dat omstreeks die tijd een
reparatie is uitgevoerd en dat vanaf dat jaar
gebruik gemaakt is van de diensten van
Henrick de Reuver. Om zijn werk beter te
kunnen doen heeft de leidekker volgens de
briefschrijver 'aldaer altijt in bewaringe gehadt

Alle materialen zijn volgens de brief door in
de kerk ingekwartierde soldaten of vernield of
ontvreemd. Als reden voor de inkwartiering
van de soldaten wordt genoemd `de beroerte
binnen Utrecht obtstaen', die door de soldaten
zou moeten worden neergeslagen. Als
bijzonderheid van de ontvreemdingen en
vernielingen geeft de briefschrijver aan, dat de
leien en nokvorsten vertrapt zijn, de overige
materialen in brand gestoken en de touwen
zijn meegenomen. Het in de brief genoemde
schadebedrag is 'dertich gulden', hetgeen voor
die tijd een kapitaal bedrag is; een
schoolmeester verdiende 25 gulden per jaar!

Een detail uit het onderzoeksrapport van Jores de Waerden met daaronder de transcriptie.
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'Ootmoedelijck' vraagt Van Causteren namens
Henrick de Reuver om hem recht te doen.

gingen naar de mening van de contraremonstranten, ook wel de preciezen
genoemd, te gemakkelijk om met de leerstellingen van de kerk. In januari 1610 eiste
in de stad Utrecht de burgerwacht, waarin de
radicale contraremonstranten sterk waren
vertegenwoordigd, onder leiding van de
burger-hoplieden toelating tot de vergadering
van de Raad. In de Raad waren de
rekkelijken in de meerderheid. In feite kwam
de middenstand in opstand tegen de
aristocratie in de stadsmagistratuur en de
Staten, al was zeker sprake van een
monsterverbond binnen de groep van
opstandigen, waarin namelijk strenge
calvinisten en katholieken samenspanden om
hun onvrede te uiten.

Het rapport van het onderzoek dat door Jores
de Waerden wordt opgesteld, begint met een
verklaring van de koster van de Jutphase kerk.
Die verklaart dat 'Heindrick Wouterssoon
Ruever' (de schrijfwijze van de naam verschilt
van die in de klacht!) al een aantal jaren
opdracht heeft om het dak van de Jutphase
kerk 'dackdicht the onderhouden gelijck hij
d'selve aenneminge ende onderhoudinge noch
te deser tijt es continuerende.' De koster
verklaart ten overstaan van De Waerden dat
ten tijde van het beleg van de stad Utrecht in
maart 1610 in de kerk materialen en
gereedschappen waren opgeslagen van de
leidekker. Hij zegt erbij, dat dit alles vernield
of verbrand is door soldaten, die `in den selve
kercke waeren leggende'. Dus de daders
waren volgens de koster soldaten, die in de
kerk ingekwartierd waren. Zoals gemeld
wordt het onderzoeksrapport op 20 december
1610 aan de Staten van Utrecht gestuurd.

Nog steeds had de adel in en over de stad en
de Staten van Utrecht een te groot geachte
politieke macht. En beide groepen voelden
zich ernstig tekort gedaan en wensten onder
meer vrijheid van godsdienst. (4) Onder
invloed van Johan van Oldenbarnevelt
keurden de Staten Generaal en de Raad van
State de gebeurtenissen in Utrecht af en wilden een ferm optreden tegen deze revolte. Zij
droegen stadhouder prins Maurits op de stad
Utrecht te belegeren. Een legereenheid rukte
in maart 1610 op via Jutphaas, waar de
soldaten werden ingekwartierd in de kerk op
het Kerkveld. Onduidelijk is of Cornelis van
Dungen, de Remonstrantse dominee in
Jutphaas (1607-1612) een rol gespeeld heeft
bij de inkwartiering van Maurits' militairen in
Jutphaas; zijn militante opstelling doet
veronderstellen dat hij een ingrijpen door
prins Maurits' leger in de stad Utrecht niet
afkeurde. Jan Schut schrijft: `Er is niets op
zijn preken aan te merken, maar hij weigert
vrede te houden met de andere predikanten in
de Classis. In 1610 bemoeit ds. Van Dungen
zich al te nadrukkelijk met de strijd tussen de
Remonstranten en de ContraRemonstranten.
Hij kiest de zijde van de Remonstranten. De
Gereformeerden noe-

De situatie in 1610
Het is het tweede jaar van het Twaalfjarig
Bestand (1609-1621) in de Tachtigjarige
Oorlog. Deze wapenstilstand, gesloten tussen
de Republiek der Verenigde Nederlanden en
Spanje, was op basis van de toen aanwezige
status quo tussen de strijdende partijen. Beide
partijen verkeerden in geldnood, zodat het
instandhouden van huurlegers problematisch
was geworden. Hoewel het bestand dus
bedoeld was als een adempauze in de strijd,
resulteerde het in een burgeroorlog in de
Nederlanden. Alle onderlinge geschillen
kwamen naar boven omdat nu de
gezamenlijke vijand ontbrak. Aanleiding
vormde de strijd om het calvinistische dogma
van de predestinatie, de Goddelijke
voorbeschikking van het lot van mensen. De
remonstranten, ook wel rekkelijken genoemd,
waren het sterkst
vertegenwoordigd in de Raad van de stad. Zij
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men hem daarom een patroon van de muijterij.' (5) Doorstoten naar de stad kon vooralsnog niet omdat de jonge prins Frederik
Hendrik met onderhandelingen probeerde om
een bloedig treffen te voorkomen. Het overleg
van Frederik Hendrik en enkele leden van de
Staten Generaal enerzijds en gematigde leden
van de Utrechtse vroedschap anderzijds, leidde
tot resultaat. De burgerij kreeg op enkele
punten haar zin, maar voor andere groepen
was er minder reden tot juichen. De plakkaten
tegen de katholieken werden nog strenger
geformuleerd en voor het verkrijgen van
ambten was voortaan het lidmaatschap van de
`ware gereformeerde kerk' vereist. Zowel
strenge calvinisten als katholieken konden
weinig met de gesloten overeenkomst.
Niettemin was het gevolg, dat het leger zich
kon terugtrekken. (6)

Gilles de Ledenberch werd omstreeks 1548 in
Utrecht geboren als zoon van Johan Jelisz. van
Ledenbergh en Elisabeth Schoyt. In 1591
trouwde
hij
met
Margaretha
van
Schroyenstein, dochter van de rijke Utrechtse
kruidenier Johan van Schroyenstein. Na haar
overlijden hertrouwde hij met Sara van
Rijsenburch, dochter van Gerard van
Culemborch, heer van Rijsenburch, en
Ermgard van Pallaes. Uit het huwelijk werden
drie zoons geboren. De Ledenberch (8)
pleegde op 29 september 1618 zelfmoord in
een Haagse gevangenis.
Gilles de Ledenberch was bepaald trots op zijn
lage komaf en hij schroomde dan ook niet om
te vertellen, dat hij `was van kleinen afkomste
en is zijne vader een metselaer geweest van
sijn handwerck'. De Ledenberch begon zijn
loopbaan als lekenbroeder in het klooster
Mariënweerd bij Culemborg. Al snel bleek dat
hij zijn werk nauwgezet en vol overgave
verrichtte. Later ging hij over tot het
Calvinisme en werd hij klerk in dienst van Mr.
Floris Thin, de advocaat van de Staten van
Utrecht. Op aanbeveling van Thin werd hij
benoemd tot secretaris van de Staten en in die
functie behandelde hij de klacht van leidekker
Henrick de Reuver. Na enige tijd nam hij ook
het ambt van griffier van de Stichtse lenen
over van Johan Strick Johansz. Hij voerde zo
de administratie over een deel van de geconfisqueerde kerkelijke goederen in Utrecht. Na
Thins overlijden in 1591 nam De Ledenberch
diens taken over, maar hij kreeg niet diens
functie. In 1592 namelijk benoemden de
Staten Anthonie van Cuyck tot hun advocaat.
De Ledenberch wist zich echter zo dienstbaar
te maken aan de adellijk-patricische
meerderheid in elk van de drie leden van de
Staten (de geëligeerde raden, de ridderschap
en de steden) dat hij de facto dezelfde macht
uitoefende als Thin. De functie van secretaris
van de Staten van Utrecht kreeg ongeveer
dezelfde inhoud als die van raadspensionaris
van Holland.

Portret van Gilles de Ledenberch. Anonieme
kopergravure 17e eeuw.

Gilles de Ledenberch
De klacht van leidekker Henrick de Reuver
blijkt voorzien te zijn van een tweetal notities
van G. de Ledenberch. Bij de beschouwing
van de situatie van 1610 komen we de naam
van deze secretaris van de Staten van Utrecht
meerdere malen tegen. Het is interessant in dit
verband aandacht aan de persoon van De
Ledenberch te schenken. Van de hand van
D.E.A. Faber verscheen in de serie `Utrechtse
biografieën' een levensbeschrijving van deze
kleurrijke, maar zeker niet brandschone
persoon. (7)

52

1591 en volgende jaren liet hij een deftig huis
aan de Drift in Utrecht bouwen. Het was zeven
ramen breed en luxueus ingericht.
Toen zijn moeder in 1601 overleed, liet De
Ledenberch haar tot ergernis van de Utrechtse
burgerij met veel pracht en praal begraven.
Ook zijn tweede huwelijk met Sara van
Rijsenburch verschafte hem meer aanzien
omdat de families Van Rijsenburch en Van
Pallaes tot het oude Stichtse patriciaat
behoorden.
Het verzet tegen de De Ledenberch-kliek
groeide. Er waren nogal wat lieden die bij
hoge benoemingen in hoge ambten gepasseerd
werden en zich derhalve in hun carrière
geschaad voelden. Bij de opstand in 1610
begon de positie van De Ledenberch te
wankelen, maar er kwam hulp. Door het
akkoord dat Frederik Hendrik wist te bereiken
(zie hiervoor beschreven) zegevierde de factie
Oldenbarnevelt-De Ledenberch in de stad en
de provincie.
In juli 1618 verscheen prins Maurits onverwacht met een leger in de stad Utrecht en
pleegde een staatsgreep. De vroedschap werd
naar huis gestuurd en de prins benoemde een
nieuwe
vroedschap,
waarin
vooral
contraremonstranten
zitting
hadden.
Vervolgens stelde hij een aantal van zijn politieke vrienden in het college van de geëligeerden en in de ridderschap aan. Daardoor
ontstond een hem getrouwe meerderheid in de
stad en de Staten van Utrecht.

Het onderste deel van de kerktoren van de 12e
eeuwse kerk op het Kerkveld, thans in gebruik
als 'barenhuisje'.

In de politieke arena koos De Ledenberch de
kant van Johan van Oldenbarnevelt, die hem
overigens niet kon waarderen en hem
`irresoluut en zonder courage' noemde.
Inmiddels zorgde De Ledenberch er met zijn
geestverwanten Anthonie van Cuyck en Floris
van Heermale voor dat Oldenbarnevelt de
heerlijkheden Stoutenburg en Gunterstein kon
kopen, waardoor hij politieke invloed kon
uitoefenen in het Sticht.
Als vastbenoemd ambtenaar was hij een
constante factor in de Utrechtse politiek. Nadat
de meeste oudere politici die hem aan zijn
ambt hadden geholpen, waren overleden, nam
zijn invloed verder toe. Na 1600 was hij een
van de machtigste mannen van het Sticht.
Deze macht stelde hem in staat zich
aanzienlijk te verrijken: hij liet zich bijvoorbeeld presentiegeld betalen voor nietbijgewoonde commissievergaderingen.

Vlucht
De Ledenberch had tot het laatste moment
getracht Maurits en zijn leger de toegang tot
Utrecht te beletten. Toen hij zag dat het spel
uit was, legde hij op 29 juli 1618 zijn ambt van
secretaris neer. Op de vlucht naar Holland
werd hij gegrepen, teruggebracht naar Utrecht,
daar gevangen gezet en in september naar Den
Haag overgebracht. Inmiddels waren in
Utrecht enkele van zijn politieke vijanden in
hoge ambten benoemd. De Ledenberch
vreesde hun

De Ledenberch deed er alles aan om zijn
maatschappelijke status te verhogen. In
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wraakzucht en een van hen schijnt hem
inderdaad met de pijnbank gedreigd te hebben.
In enkele pamfletten werd beweerd dat De
Ledenberch al bij eerste ondervragingen op 27
september 1618 schuld bekende. Hij zou door
zijn daden de Unie in gevaar hebben gebracht
en hij zou getracht hebben de positie van prins
Maurits te ondermijnen en de religie te veranderen. Door waardgelders in dienst te nemen
baande hij 'daermede den wegh om de Staet
van 't Landt in 't uyterste ghevaer te brenghen'.

met het stoffelijk overschot in Den Haag aan
de galg ophangen en werden zijn goederen
geconfisqueerd. Uiteindelijk is hij begraven in
de slotkapel in Zuilen.
(1) J. Schut / Vier eeuwen geschiedenis van de
'Dorpskerk' in Jutphaas / pag. 41-42.
(2) A.H. Rientjes/Het Kerspel Jutfaas / pag. 10. (3)
H.M. Lups / Beroepen van toen in `Ons Erfgoed' 2001
nr. 2/ pag.68.
(4) Geschiedenis van de provincie Utrecht van 1528
tot 1780. /pag. 218-219.
(5) J. Schut /Vier eeuwen geschiedenis van de
`Dorpskerk' in Jutphaas / pag. 16-17.
(6) De geschiedenis van de provincie Utrecht van
1528 tot 1780 /pag. 219.
(7) D.E.A. Faber/ Utrechtse biografi"en5 pag. 87 t/m
90.
(8) G. de Ledenberch schrijft/ondertekent zijn naam
met ch, terwijl Faber gh gebruikt.

Ten einde raad heeft De Ledenberch in de
nacht van 28 september 1618 een `broodmes
ghenomen ende hemselven daermede den strot
afghesteken'. Toch werd tegen hem nog een
proces aangespannen en op 15 mei 1619
volgde een postume veroordeling. Vervolgens
lieten de rechters de kist

HET HAVENBEDRIJF.
geleden. Het past in ons museum omdat het te
maken heeft met de historie van Vreeswijk,
maar ook als een uiting van handvaardigheid
die aan boord van binnenschepen werd
bedreven. Het havenbedrijf en het
scheepsmodel zijn afkomstig van de heer M.
Valkenburg uit Schinnen (L).
Momenteel ligt het geheel in enkele kisten
opgeslagen, maar in overleg met de expositiegroep van ons museum zal er binnenkort
een plaats in het museum worden gecreëerd.
Daarna zal de opbouw plaatsvinden. Een leuke
aanwinst voor het museum, waarvoor we onze
hartelijke dank uitspreken.

Via mevrouw L. Valkenburg uit de Ratelaar in
Nieuwegein, is ons Historisch Museum
Warsenhoeck in het bezit gekomen van een
bijna 50 jaar oud stuk speelgoed. Het is een
schaalmodel van een haveninstallatie met een
kraan, vrachtauto's en laadkisten. Daarbij is,
met een lengte van 130 cm., een model van
een binnenvaartschip. Het havenbedrijf heeft
de afmetingen 45 x 160 cm.
Het geheel herinnert aan de historisch
belangwekkende functie van Vreeswijk in de
Nederlandse binnenscheepvaart. Het geeft ook
een beeld van elementen van deze
bedrijvigheid van bijna een halve eeuw
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HATTEM: VOOR LIEFHEBBERS VAN OUDHEID EN CULTUUR
door Joop Terpstra.
Op zaterdag 21 april togen leden van de
Historische kring Nieuwegein met 101
mensen ( 2 volle touring-cars) naar het
Gelderse Hattem. Daar waar het mooie
bosgebied van de Veluwe in het noordoosten
de
ontmoeting
aangaat
met
het
uiterwaardenlandschap van de IJssel ligt het
Gelderse Hattem. (nabij Zwolle). Hattem, een
2428 ha grote gemeente met bijna 12.000
inwoners, heeft een als beschermd
stadsgezicht aangewezen binnenstad. In die
binnenstad
staat
het
Nederlands
Bakkerijmuseum, `Het Warme Land'. Daar
werden we ontvangen door bijzonder
vriendelijke mensen van het museum. Zij
begrepen prima dat we zin hadden in een
lekkere kop koffie, waarbij een `krakeling'
geserveerd, een koekje speciaal gebakken
voor het museum. De gids vertelde dat de
krakeling een symbool is van de eeuwigheid,
wat gezien de vorm niet zo vreemd is.
Vroeger werden deze krakelingen geserveerd
na afloop van een begrafenis. De gids legde
verder uit dat het museum vaak
basisscholieren op bezoek krijgt. Dan werd
de kinderen verteld wat de hoofdbestanddelen van brood zijn: melk, meel en
water. Op de vraag aan de kinderen `waar de
melk vandaan komt?' kwam het antwoord:
...uit een pak!

vele monumenten,
dominerend in het stadsgezicht van Hattem
is de Grote Kerk, ook wel St.Andreaskerk
genoemd. Het marktplein ademt een sfeer
van oudheid, de aan dit plein staande
panden zijn alle fraai gerestaureerd, met als
blikvanger het stadhuis dat werd gebouwd
in 1619 en volgende jaren.
In 1401 schonk de hertog van Gelre een grote
uiterwaard aan de burgers binnen de
stadsmuren
voor
gemeenschappelijke
beweiding en baksteenfabricage. Vrijwel
meteen begon hij dan de bouw van een
kasteel met de grootste torens en dikste
muren van Nederland. Het `binnen de
stadsmuren' van 1401 is tot in de jaren vijftig
van de vorige eeuw letterlijk genomen: in de
stad overwinteren dan ook enkele honderden
koeien. De steenbakkerij moet ook een
behoorlijke omvang hebben gekregen.
In 1656 werd het stadje getroffen door de
pest. Tijdens die pestepidemie overleed een
derde van de bevolking. In 1786 was Hattem
een patriottenbolwerk o.l.v. Herman Willem
Daendels. Rond 1900 zochten veel schilders
Hattem op om er te werken.
Het middelpunt vormde de IJsselschilder Jan
Voerman.
In het museum, genoemd naar jan Voerman,
konden we genieten van de prachtige schilderijen van deze schilder.
Via het jan Voerman museum stap je zo over
naar een ander museum, het Anton Pieck
museum. In vijf zalen van het museum, ontworpen door de meester zelf, is een grote
verscheidenheid van zijn werk te zien.

Na de koffie werden we in verschillende
groepen ingedeeld en mensen van de VVV
vertelden tijdens de wandeling over de
historie van Hattem. Daaruit bleek dat de
nederzetting Hattem in de 9e eeuw reeds
werd gevormd.
Vanwege groei van de bevolking verkreeg
Hattem in 1176 kerkelijke zelfstandigheid en
in 1299 stadsrechten. De vesting Hattem ligt
op een natuurlijke zandrug die enkele meters
boven de omgeving uitsteekt, bij hoogwater
een rustgevend idee. De binnenstad herbergt

Het was een fantastische dag voor liefhebbers
van cultuur en historie. Een dag die we bijna traditioneel - met name te danken
hadden organisator Wim Feirabend.
Waarvoor wederom dank.
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GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK
door Cor van der Kooij
In het bestuur van onze Historische Kring is al
een enkele maal over de mogelijkheid
gesproken om binnen onze kring iets te doen
aan genealogie, geslachtskunde, populair
gezegd de stamboom. Het lijkt daarom een
goed idee bij onze leden na te gaan in hoeverre
hiervoor
belangstelling
bestaat.
Sinds
ongeveer 25 jaar is er in het algemeen een
sterke toename van de belangstelling voor
genealogie te constateren. Dat is duidelijk te
merken, wanneer je de studiezalen van allerlei
gemeentelijke en rijksarchieven binnenkomt.
Wie in Nieuwegein onderzoek wil doen, kan
daarvoor in eerste instantie voor terecht bij het
gemeentearchief, dat sedert de verhuizing is
ondergebracht in het nieuwe pand aan de
Martinbaan. Helaas is, voor zover ons bekend,
een groot deel van dit archief in verband met
de verhuizing naar het Rijksarchief in Utrecht
overgebracht en daardoor niet gemakkelijk
toegankelijk.
De rol die onze Historische Kring bij genealogisch onderzoek kan spelen, is afhankelijk
van de mogelijkheden die het gemeentearchief
kan bieden. Maar afgezien daarvan bevindt
zich in ons museum een aantal kleinere
archieven en afschriften van zo'n honderd
oude documenten (zgn. charters), waarin veel
oude Jutfase en Vreeswijkse namen
voorkomen, die in vroegere eeuwen met
allerlei transacties (verkoop van hui-

zen, boerderijen, landerijen, de registratie van
notariële akten enz.) te maken hadden. In een
enkel geval hebben leden van de Historische
Kring al genealogisch onderzoek gedaan naar
gegevens over hun voorouders, welk gegevens in
het museum toegankelijk waren.
Het is de bedoeling de familienamen die in al
deze documenten en archiefbescheiden
voorkomen in ons computerbestand op te
slaan, zodat ze op overzichtelijke wijze te
raadplegen zijn. Daarnaast zijn in de bibliotheek van de Historische Kring enkele
boeken opgenomen, waaraan de nodige
familiegegevens zijn te ontlenen. Zo zijn wij in
het bezit van een aantal boeken van de heer E
Pouw, die stamboomonderzoek heeft verricht
over Jutfase en Vreeswijkse families, waarvan
de namen in achtereenvolgende generaties in
diverse stukken terug te vinden zijn. Veel
gegevens kunnen verder worden ontleend aan
de door de heer J. Schut in boekvorm
uitgegeven krantenberichten over lokale
gebeurtenissen in Jutphaas en Vreeswijk. Op
dit moment kan natuurlijk nog geen sprake
zijn van de vorming van een werkgroep. Maar
het lijkt de moeite waard de belangstelling
voor deze vorm van onderzoek onder onze
leden te peilen. Wie er iets voor voelt kan
contact opnemen met de heer P. van der
Straten, tel.nr. 030 6039164 (Havezatedrift
30).
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Voor u gelezen in Het Utrechtsch Katholiek Dagblad van 20 september 1949.
Overgenomen uit de bundel Jutphaas in krantebrichten 1948 - 1949' van J. Schut.
BAKKERS KUNNEN WAT LANGER SLAPEN:
50% BESPARING OP BRANDSTOFREEKENING.
De vinding is zeer eenvoudig. De warmte, die
ontstaat door verhitting van een bepaalde
vloeistof uit een reservoir tot 400 à 500 graden
Celsius, wordt via spiralen met een
temperatuur van 275 graden in de oven
afgegeven. De toevoer van de vloeistof wordt
geregeld door een afsluiter, die er ook voor
zorgt dat de temperatuur in de oven op peil
blijft.
Bakker Van Leeuwen uit Jutphaas had de
primeur om het eerst in deze oven te mogen
bakken en hij is geestdriftig. Trots vertelt hij,
dat hij een geweldige besparing aan brandstof
met deze oven bereikt. Met een heteluchtoven
in zijn eigen bakkerij betaalde hij per week, bij
een omzet van 16 baaltjes meel ongeveer f 18,aan brandstof en thans bij gebruik van de
vloeistofoven bij eenzelfde omzet zijn de
kosten slechts f 9,- per week. Een grote
besparing aan onkosten dus. Bij dit alles kan
hij des morgens een uurtje langer in bed
blijven.

In Jutphaas begon de victorie.
In Jutphaas is een industrie verrezen, die niet
alleen in het binnenland, doch ook in het
buitenland de aandacht trekt. Het is aan de
heer C.K. Woudenberg, een inwoner van
Jutphaas, gelukt een uitvinding te doen, die
een ommekeer teweeg zal brengen in vele
bakkerijen.
Uit alle delen van het land hebben nu reeds
bakkers een bezoek aan Jutphaas gebracht om
de uitvinding van de heer Woudenberg, een
vloeistofoven, in ogenschouw te nemen. Van
deskundige zijde wordt ons bevestigd, dat de
uitvinding van de heer Woudenberg een
uitkomst voor vele bakkers kan betekenen, die
bij gebruik van de vloeistofoven een besparing
van meer dan 50 procent op hun
brandstofrekening bereiken. De vuurhaard, die
de vloeistof verwarmt, is uitneembaar en
slechts 20 cm. lang en kan zonodig vervangen
worden. Het is dan mogelijk de vloeistof te
verwarmen door gas, electriciteit of olie.

Vele buitenlanders zijn een kijkje in de
bakkerij van de heer Woudenberg komen
nemen. Amerika, Engeland, Frankrijk, België,
Noorwegen,
Zweden,
Duitsland
en
Denemarken hebben reeds octrooi aangevraagd. Thans staan 12 ovens bij de N.V.
Unica (in oprichting) gereed om afgeleverd te
worden.

De heer Woudenberg heeft samen met de heer
M. Beuker, een technicus, en Drs. WE.
Nieuwenhuis, een chemicus, de vinding in de
laatste oorlogsjaren, voor zover zulks mogelijk
was, verder uitgewerkt. Na de oorlog werden
de eerste proeven genomen en in December
1948 was de vierde
proef-oven gereed.
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HET BINNENVAARTMUSEUM: MEER DAN EEN LUCHTBALLON?
Door Gerard Veerkamp

De gemeente Nieuwegein, althans de afdeling
Kunst en Cultuur, loopt al jaren rond met het
plan in de gemeente een Binnenvaartmuseum
van de grond te krijgen. De gemeente heeft
daartoe het oog laten vallen op het terrein van
scheepswerf Buitenweg aan de Wierselaan,
buiten de oude dorpskern van Vreeswijk. Daar
op het werfterrein zou een volwaardig
museum moeten komen. Een museum over de
cultuurhistorische
betekenis
van
de
binnenvaart. Met een speciale rol daarin
uiteraard voor Vreeswijk, het dorp waarvan de
geschiedenis zo nauw met de scheepvaart is
verbonden.
Daarnaast
voorzagen
de
ambitieuze plannen

in een modern informatiecentrum over de
binnenvaart. En de werf moest nadrukkelijk in
de openlucht gehandhaafd blijven. Dan zouden
de mensen kunnen zien hoe vroeger en nu
schepen gemaakt en gerepareerd werden en
worden.
De gemeente had het idee dat er jaarlijks wel
zo'n 20.000 tot 25.000 mensen naar Vreeswijk
zouden komen om dat Binnenvaartmuseum te
bezichtigen. Een prachtplan, dat helaas in elk
geval als nadeel had, dat het ook wel heel
kostbaar was. Reeds twee jaar geleden wees
een haalbaarheidsonderzoek uit, dat voor de
bouw van het museum ruim acht miljoen
gulden

Zoals het een eeuw geleden was: een schip ligt ter reparatie midden in het dorp Vreeswijk
bij de Platte Brug. Het is een beeld uit 1903, waar toen nog Abram en David Buitenweg hun
scheepsbouwbedrijf hadden. (Foto Historische Kring Nieuwegein).
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moest worden neergeteld, terwijl de exploitatie
meer dan een miljoen gulden per jaar zou
kosten. Hier en daar kon wel wat subsidie
verkregen worden, maar een jaarlijks tekort
van een miljoen gulden vond ook de gemeente
te gortig.
Die plannen verdwenen in een la, werden niet
in een prullenbak gegooid, maar kwamen in
uitgeklede vorm weer tevoorschijn. Op het
terrein van scheepswerf Buitenweg, dat de
gemeente gekocht heeft, moeten die nieuwe
plannen worden verwezenlijkt. Op dat terrein
dienen allereerst woningen te komen. En in
2003 valt er dan tevens een `werkende werf' te
bewonderen, waarbij er in de toekomst - wie
weet - een museum aan wordt toegevoegd.

Immers, het idee om bewoonde historische
schepen op te leggen en daaraan onderhoud
en reparaties te verrichten leek hun heilloos:
wat te denken van een forse toename van
geluidshinder door onder meer het
klinknagelen?
Eind oktober vorig jaar zond voorzitter Eer
Martens een reactie op de plannen naar de
afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente
en naar de gemeenteraadsfracties. Het advies
van Martens namens de Historische Kring in
oktober was: steek geen geld meer in het
plan van een Binnenvaartmuseum. Want de
conclusies van de Historische Kring luidden:
Het museum is onhaalbaar.
Prognoses en voorziene sponsors zijn uit de
lucht gegrepen.
De infrastructuur laat de vestiging van dat
museum aan de Wierselaan niet toe. Milieu-,
geluids- en verkeershinder zullen Vreeswijk
veel meer dan nu belasten.

Maar ook in die afgeslankte vorm blijft het
plan een kostbare geschiedenis. De investeringskosten van die `werkende werf' zijn nog
altijd 1,1 miljoen gulden, waarvoor niet zo
makkelijk financiers zijn te vinden. En de
gemeente moet, ook in het minder ambitieuze
plan, nog steeds jaarlijks bijspringen om een
geschat exploitatietekort van 400.000 gulden
weg te werken.

Die kritiek op het plan van de gemeente officieel
het
Plan
van
Aanpak
Binnenvaartmuseum Vreeswijk - is onder
meer dat in het plan de vele honderden
vrijwilligers, oorspronkelijk nodig om het
museum draaiende te houden, niet zijn terug
te vinden. De plannenmakers hebben voor de
werkzaamheden hun hoop gevestigd op De
Arbeidsvoorziening. Maar die organisatie
krijgt steeds minder subsidies en heeft
daardoor minder mogelijkheden gratis
personeel uit te zenden naar instellingen en
bedrijven. De Arbeidsvoorziening leent
vooral laaggeschoolden, mensen die
nauwelijks of moeilijk aan het werk komen,
uit. Het is onwaarschijnlijk dat er
vakmensen, gekwalificeerd personeel, te
vinden zijn, die de historische scheepswerf
draaiende moeten houden. En als er al
vaklieden voorhanden zijn, dan werken die
liever aan nieuwbouw, verbouw en
restauratie van historische schepen dan aan
het opknappen van binnenvaartschepen. Die
vaklui geven bovendien tevens de

Geen emplooi
De gemeente heeft bij de plannenmakerij
onder andere de Historische Kring Nieuwegein
gevraagd mee te denken. In een
begeleidingsgroep ter bestudering van
dehaalbaarheid van een Scheepvaartmuseum
heeft de kring deelgenomen en haar zegje
gedaan. De plannen zijn overigens niet van
vandaag of gisteren. Reeds in 1996 gaf de
Historische Kring, toen mede namens de
Oudheidskamer Vreeswijk aan, dat er in
Nederland geen emplooi is voor nog een
scheepvaartmuseum. Het bestuur vond toen
tevens, dat de keuze van de plek (Buitenweg)
aan de Wierselaan haaks stond op het idee het
gebied daar verkeersluw te maken En dat het
werk op de werf veel meer geluids- en andere
overlast aan de aangrenzende bewoners zou
bezorgen.
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Een werkende werf in Vreeswijk? Beeld van enige jaren terug toen er met name op de
scheepswerf van Van Zutphen (later overgenomen door Klip) aan de boten `gesleuteld' werd.

voorkeur aan werken aan luxueuze jachten,
waarvoor de `rijken der aarde' enorme
bedragen - inclusief een lucratief arbeidersloon
- over hebben.

te raken. In het oude dorp kun je trouwens nu
al tijdens uitgaansuren de auto niet of
nauwelijks kwijt.
Uit de loop
De Historische Kring vreest eveneens dat
andere culturele instellingen de dupe zullen
worden van de operatie. En is bang dat het
nieuwe `museum' (naast de Oudheidskamer
Vreeswijk en het Historisch Museum
Warsenhoeck) op wederom een excentrische
plek, een ander museaal plan, waar de
Historische Kring wel voorstander van is, zal
doorkruisen. Want de HKN wil juist musea en
kunst samenbrengen, concentreren, in het
stadscentrum bijvoorbeeld. Als veel geld
wordt gestoken in die `werkende werf' kun je
het idee van allerlei cultuuruitingen onder één
dak wel vergeten, vreest de Historische Kring.
Nu al weten Nieuwegeiners en andere
bezoekers
de
huidige
musea
en
expositieruimtes nauwelijks te vinden. Ze

De Historische Kring Nieuwegein vindt tevens
dat de plek waar Buitenweg zit nou ook niet
bepaald de fraaiste locatie is. De
karakteristieke dorpskern van Vreeswijk rond
de Oude Sluis, Frederiksoord, Raadhuisplein,
Dorpsstraat enzovoorts, waar het wel
aangenaam toeven is, ligt altijd nog zo'n
zeshonderd meter verwijderd van de plek,
waar het museum moet komen. Een plek die
ook niet tot de mooiste 'nieuwbouw'wijk van
Nieuwegein behoort. En als er per jaar zo'n
20.000 bezoekers op dat museum dienen af te
komen, dan zullen ze dat naar verwachting
grotendeels in de vakantiemaanden en op
mooie weekenddagen doen. Dat betekent een
forse toename van het verkeer, waarbij die
mensen ook nog hun auto dienen kwijt
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liggen niet goed, uit de loop zogezegd. Het
Historisch Museum Warsenhoeck is in een
prachtige boerderij gehuisvest; helaas op een
voor bezoekers/toeristen verkeerde plek, zo
leren de bezoekersaantallen de afgelopen
jaren.

doen ze nu niet. Waarom zouden ze dat in de
toekomst wel doen?
De werkende werf/museum in de (verre)
toekomst is tot mislukken gedoemd, lijkt het.
Het ambitieuze plan dreigt in een vroeg
stadium kopje onder te gaan, is de vrees.

Ondanks dat negatieve advies van de
Historische Kring zet het college van burgemeester en wethouders zijn plannen, hoewel
dus in afslankte vorm, door. Bestuursleden Eer
Martens en Cees v.d. Mark brachten
kortgeleden in een gesprek met de wethouder
ook naar voren, dat een `werkende werf' niet
een museum is in de zin zoals de Historische
Kring zich voorstelt. Het is een functionerende
werf, een bedrijf dat op oude voet iets met
schepen op hellingen doet. Bezoekers mogen
kijken hoe er gewerkt wordt; ze hoeven er
geen toegangsprijs voor te betalen. Op zo'n
schouwspel komen dus nauwelijks of geen
bezoekers af: dat deden ze vroeger niet, dat

Heeft de gemeente zich dan kost wat kost
vastgebeten in het idee de historie van dat
oude schippersdorp via het scheeps(timmer)bedrijf nieuw leven in te blazen? Of heeft
de Historische Kring te veel last van
koudwatervrees en torpedeert ze ten onrechte
de `voortvarende' ideeën ten gemeentehuize?
Moet de `luchtballon' voortijdig doorgeprikt
worden om te voorkomen dat het gevaarte met
donderend geweld neerstort? Het antwoord ligt
bij de politici. Wij voorspellen in elk geval
zwaar weer.

JONNA WINT FILATELIEPRIJS
Berichten we in de vorige Cronyck de Geyn
dat het artikel 'Berichtenverkeer of brievenpost; Over voetbode, postkar en bakfiets' van
Jonna Dommerholt genomineerd was voor de
L.H. Tholentrofee 2000, nu melden we trots
dat `onze Jonna' die prijs ook heeft gewonnen.
De Tholentrofee is een prijs voor de beste
filatelistische rubriek of bijdrage in de nietfilatelistische pers.
Het artikel van Jonna, lid van de Historische
Kring en een van de `hofleveranciers' van
historische verhalen in Cronyck de Geyn,
stond in twee uitgaves

van ons verenigingsblad vorig jaar. De prijs
wordt in september uitgereikt.
Jonna Dommerholt behandelde in haar
verhalen de geschiedenis van de post in het
algemeen en die van Vreeswijk en Jutphaas waaruit Nieuwegein is ontstaan - in het
bijzonder.
Het winnen van de prijs is een felicitatie
waard. En een duidelijk bewijs dat ook
anderen de hoge kwaliteit van de artikelen van
Jonna's hand herkennen. De vaste lezers van
de Cronyck wisten dat al veel langer.

61

INHOUDSOPGAVE CRONYCK DE GEYN 2001 - JAARGANG 23
J. Dommerholt

Kijk op de kermis ............................................................................................ 69

P. Daalhuizen

Voor u gelezen in ............................................................................................. 77

E Wallet

Glas luxe-artikel van gegoede klasse ............................................................ 78

C. van der Kooij

Aanwinsten bibliotheek ................................................................................. 85

67

HISTORISCHE MEDISCHE ARTIKELEN
Van de gepensioneerde Jutfase huisarts Dr. K.
Willemsen heeft ons museum Warsenhoeck
enkele interessante historische artikelen
aangeboden gekregen uit de medische wereld.
Het gaat om een patiëntenonderzoektafel van
ongeveer 120 jaar oud en om enkele attributen
uit de praktijk van een apotheekhoudende arts.
De bedoelde attributen zijn ongeveer 150 jaar
oud. Het betreft een houten `bordje' met
`schuurplankje', dat gebruikt werd om poeders
fijn te maken en te mengen. Het tweede artikel
is een houten paneel met ronde sleufjes,
waarin pillen konden worden geperst.

Bijzonder leuke aanwinsten, die geëxposeerd
kunnen worden tijdens een komende
tentoonstelling over medische praktijken die in
ons museum komt en waarvoor we ook
gebruik gaan maken van het Telier-archief van
de Historische Kring.
Daarnaast onvingen we van mevrouw J.W.
Janssen-Mulder, lid van de Historische Kring
Nieuwegein, voor ons archief `Volg het spoor
terug' van J.B. Charles (pseudoniem van prof.
Mr. W .H. Nagel).

DIA-/FILMAVOND
12 november, 20.00 uur. De Bron, Buizerdlaan 1 (Doorslag).
Dia-/filmavond over de oude dorpen Jutphaas
en Vreeswijk.

Leden en donateurs van de Historische
Kring Nieuwegein hebben gratis
toegang. De entree voor anderen is twee
gulden.

KUNNEN WE IETS MET INLOOP- OF WERKAVONDEN?
Uit een afstemming is gebleken, dat enkele
werkgroepen op donderdagavonden bijeenkomen in het museum. Anderzijds zijn de
maandelijkse inloopavonden, waarmee eerder
een proef is genomen, geen succes gebleken.
De volgende werkgroepen komen vanaf deze
herfst elke donderdagavond bijeen in het
museum: Archief en Documentatie en
Publicaties.
We willen eigenlijk het aantal activiteiten op
die donderdagavonden gaan uitbreiden

en vragen geïnteresseerden contact op te
nemen met Piet Daalhuizen (0306038633),
Joop Terpstra (030-6044407) of Jonna
Dommerholt (030-6065625).
En bij veel belangstelling, kan het aantal
activiteiten/werkgroepen worden uitgebreid.
Maar bovendien kunnen we voor de donkere
avonden van herfst, winter en voorjaar kijken
of een soort vervoerdienst kan worden opgezet
voor mensen, die het eng vinden om over het
donkere fietspad naar het museum te gaan.
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KIJK OP KERMIS
De kermis. Wie heeft er in zijn jeugd niet in de botsautootjes gezeten? O f liep met een grote
suikerspin over het kermisterrein? Probeerde een blinkend voorwerp met een grijper te pakken?
Beproefde z'n geluk via een enveloppe? Gooide met ballen blikken om? Liet zich door een
waarzegster de toekomst voorspellen? Maakte een ritje in het spookhuis? Of deed zich te goed aan
zuurstok o f oliebol? Aan Jonna Dommerholt ging dit jaarlijks festijn in elk geval niet voorbij. Zij
dook in allerlei archieven, haalde eigen herinneringen op, en sprak onder anderen met mevrouw
Lien Valkenburg-Van Rossum uit Vreeswijk. In twee afleveringen graaft Jonna in de historie van
de kermis. In deel 1 behandelt ze de oorsprong. Deel 2, dat in het januarinummer van Cronyck de
Geyn wordt geplaatst, wordt de kermis in Vreeswijk en Jutphaas uitvoerig belicht.
Door JONNA DOMMERHOLT

Een aankondigend bericht in het
Nieuwegeinse
huis-aan-huisblad
De
Molenkruier over de kermis bracht me de
kermissen uit mijn jeugd in Scheveningen
weer in herinnering: De mini-kermis, tijdens het badseizoen, op de Boulevard onder
het Kurhaus en de grote Haagse (nu
Rekreade) op het Malieveld.

zangers,
toneelspelers,
potsenmakers,
handelaren, (wonder)dokters en avonturiers
trokken met hun kunsten, hun koopwaar, hun
nieuwtjes en verhalen publiek aan van alle
rangen en standen. De mensen, levend in een
tijd zonder film, televisie, boek of krant
konden alleen via kermis en jaarmarkt
kennismaken met nieuwe uitvindingen en
(buitenlandse) producten of zich vergapen aan
vreemde en exotische wezens: mens of dier.
Kortom de kermis was eeuwenlang een `must'.

De eerste verscheen in 1947 of '48 met een
paar kramen en een draaimolen met een
stoomorgel. Echte kermisgangers bezochten de
jaarlijkse kermis op het Malieveld, die bijna
een week duurde. Het forse entreegeld en de
vrij hoge prijzen voor de vele, zeer diverse
attracties en lekkernijen weerhielden hen er
niet van alle dagen kermis te vieren. Het
gemak waarmee het geld - zo kort na de oorlog
- in de kermisweek uitgegeven werd, verbaast
me na bijna vijftig jaar nog steeds. Echter door
alle eeuwen heen hebben de mensen naar
vermaak en vertier gezocht om even afstand te
kunnen nemen van de alledaagse zorgen. Sinds
de middeleeuwen boden de vrije jaarmarkten
en
de
ker(k)misviering
daartoe
de
mogelijkheid.
Het
waren
feestelijke
gebeurtenissen waar het hele jaar naar
uitgekeken werd en hard voor gespaard.
Beide evenementen, nauw aan elkaar verwant,
gaven naast allerlei soorten geneugten ook de
gelegenheid aan jongens en
meisjes om elkaar te ontmoeten, trouwbeloften
aan te gaan, ruzies te beslechten. Muzikanten,

Kerkmis werd kermis
In de eeuwen dat Nederland nog alleen het
rooms-katholieke geloof beleed, werd de
naamdag van de patroonheilige van de
parochie met een speciale kerkmis uitbundig
gevierd. Naast het opdragen van de Heilige
Mis werd er een processie gehouden, waarin
het beeld van de patroonheilige en/of zijn of
haar relikwieën werden meegedragen. Achter
de processie reden wagens waarop bijbelse
taferelen waren uitgebeeld door acteurs en
figuranten. Na de kerkelijke plechtigheid
mocht er feest gevierd worden.
Degenen die deel hadden genomen aan de
processie of een bedrag hadden gestort in de
kerkkas ontvingen een aflaat waarmee ze
vrijgesproken werden van hun zonden. Of dat
bij voorbaat te maken had met hun ondeugden
tijdens de komende kermisvie-

69

ring of in het algemeen staat niet te boek. Wel
is duidelijk dat de kerk verdiende aan de
ker(k)mis.
De mensen, sommigen verkleed, gaven zich
over aan zang, dans en drank met „vertooninge
van veele sotternijen". Muzikanten en
minstrelen speelden dansmuziek op vedel,
fluit, cimbaal en tamboerijn of brachten
zingend de laatste nieuwtjes ten gehore.
Selectief gingen de zangers niet te werk. Al
het menselijk lief en leed rond huwelijkstrouw,
ziekten,

De feestelijkheden trokken veel mensen aan,
die voor hun vermaak wel wat stuivers over
hadden. Handelaars en professionele kunstenaars als acrobaten, goochelaars, reizende
toneelspelers, etc. hoorden van verre die stuivers al rinkelen en reisden de van oorsprong
religieuze feesten af. Mede door hun inbreng
veranderde in de loop van de tijd het feest rond
de `kerkmis' in een waar volksfeest: de kermis.
De eerste veranderingen
De mis en de processie bleven lange tijd

In de Middeleeuwen oefenden adellijke lieden in de draaimolen het ringsteken. Nog steeds zijn op
de mooiste draaimolens paarden te vinden. (Illustratie uit " Alledaagse Dingen', tijdschrift over
volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in Nederland).

rampen, oorlog, (kinder)moord en doodslag of
het
overlijden
van
een
bekende
persoonlijkheid, werd met grote dramatiek
bezongen en door het publiek als een spons
opgezogen. De zangers, die soms gebruik
maakten van smartlappen 1), nodigden de
mensen uit het refrein van het lied mee te
zingen tot groot genoegen van het publiek, dat
meeklapte en deinde. Diepe emoties en
verhitte gemoederen, opgeroepen door de
tekst, vonden zodoende een uitlaatklep.
gehandhaafd, maar de wagens met bijbelse

taferelen kregen steeds vaker `volkse' trekjes.
De overstap van de bijbelse reus Goliath naar
de reus uit de lokale legende is maar klein.
Toneelspelers gebruikten de wagens om er hun
boertige (volkse) voorstellingen op te houden
(wagenspelen). Het meeste succes hadden de
stukken en de acteurs die een lach, een traan,
woede en huivering bij de toeschouwers
opwekten. Het publiek wilde verhalen die
dicht bij hun eigen leven stonden, verbeeld
door personages die ze
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herkenden: de engel, de duivel, de woekeraar,
de dronkelap, de koppelaarster, het
onschuldige, jonge meisje. Het leven van de
doorsnee middeleeuwer was zwaar en van
religie doordrenkt. De baardige duivel op z'n
bokkenpoten lag achter elke houtstapel op de
loer. De angst voor honger, ziekte, voortijdige
dood en het hiernamaals - waar hel of
vagevuur hun eerder wachtte dan de hemel was immer op de achtergrond aanwezig. Hun
benadering van het leven was heel basaal:
goedheid diende beloond, misdaad bestraft,
vreugde feestelijk gevierd, om dronkenschap
en blote achterwerken werd hartelijk gelachen.
Hadden acteurs en stuk succes dan was het
publiek tevreden en werd de rondgaande muts
gul gevuld. Bleef succes uit dan vielen modder
en beschimpingen hun ten deel. En
menigmaal gebeurde het dat een kijker,
geheel opgaand in het verhaal, zo kwaad werd
op de acteur dat hij nog tijdens de voorstelling
met hem of haar op de vuist ging.

zijn kostbare kostuums en voorkwam tevens dat
er onoirbare praktijken plaatsvonden in
kostuums van de lokale overheid. Stel u voor:
een dronken engel die uw beurs afhandig maakt
met de uitroep `je geld of je leven!'.
Jaarmarkt en kermis
Jaarmarkten en kermissen hadden in vroeger
tijden veel gemeen. Op jaarmarkten kon men
z'n niet-alledaagse inkopen doen en
tegelijkertijd feestvieren, want de vrije jaarmarkt trok ook muzikanten en kunstenmakers aan. De ker(k)mis trok op haar beurt
weer handelaren aan. Wat niet zo vreemd is,
want in sommige steden werden de jaarmarkten gehouden op of rond de kerkelijke
hoogtijdagen.
De markten ontstonden in de stedelijke
gebieden toen in de 10e eeuw de landbouwproductie begon te verbeteren en er overproductie ontstond, die elders afgezet kon
worden. De markten werkten vooral lokaal of
regionaal. Rond de 12e eeuw begonnen de
overzeese handelsscheepvaart en de buitenlandse handel op gang te komen. De toenemende aanvoer van binnen- en buitenlandse
goederen en producten maakte het noodzakelijk
dat er in de opkomende steden een
gecentraliseerd afzetgebied kwam, dat stad en
regio bediende. De centralisatie was nodig om
toezicht te kunnen houden op kwaliteit, gewicht
en prijs van de goederen. Niet alleen nu, maar
ook in de Middeleeuwen was er al een strenge
controle op de verkoop van bederfelijke waar,
zoals vlees en vis, op zuiverheid van maten en
gewichten, op kwaliteit van stoffen en
goederen, etc. De gilden stelden hiertoe speciale
functionarissen aan die er op toezagen dat de
strenge stedelijke gildenbepalingen werden
nagekomen. De nog slechte
vervoersmogelijkheden over water en land
maakten het in sommige gebieden niet mogelijk
regelmatig markt te houden. Bovendien waren
bepaalde agrarische producten
seizoensgebonden. Redenen om een paar
maal per jaar een vrije jaarmarkt te houden,
liefst gekoppeld

Sponsoring
De kermis werd als volksfeest in sommige
steden zo belangrijk geacht dat de lokale
overheid en de belangrijke gilden2) bepaalde
attracties sponsorden, zoals dat ook nu nog
gebeurd in carnavalsoptochten en bloemencorso's. Bijvoorbeeld, het gilde van de
visverkopers droeg bij aan de voorstelling
van jonas in de walvis en het gilde van de
wijnkopers aan de verbeelding van Christus die
op de bruiloft in Kanaa water in wijn
veranderde.
In Bergen op Zoom - de Nederlandse kermisstad
bij uitstek - stelde in de 16e eeuw het
stadsbestuur de kostuums beschikbaar voor de
figuranten in de optocht. Een dag of twee van te
voren konden de kostuums opgehaald worden;
ze dienden op z'n laatst de dag ná de optocht
ongeschonden ingeleverd te zijn. De
figuranten mochten tijdens het dragen van
het kostuum geen herbergen of bordelen
bezoeken, geen beledigingen uiten in het
openbaar, niet stelen of vechten. Met deze
voorwaarden beschermde het stadsbestuur
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Vertier voor de burgers en buitenlui op een praalwagen. Op dit tafereel `vertelt' een uitlegger
eengruwelijke moord. Op deze illustratie zien we in het midden achter de muzikanten de smartlap,
een doek waarop de moord in verschillende scènes wordt afgebeeld. Kwakzalvers, harlekijnen,
een marskramer, een poffertjesbakster en een rattenvanger completeren het festijn.
(Illustratie uit 'Ach Lieve Tijd').
aan de ker(k)mis omdat de mensen dan toch
vrij hadden. Duurde zo'n markt een paar
dagen dan werden er enkele dagen voor en
na de kerkmis voor de handel bestemd.
Kooplieden uit alle windstreken mochten op
die dagen hun waren aanbieden. Gedurende
de jaarmarkt heerste er marktvrede en
golden de strenge regels van de gilden niet.
Aan de vraag naar afwijkende artikelen kon
dan worden voldaan. In het kielzog van de
handelaren volgden de muzikanten, de
kunstenmakers, de `wilde-dieren-lijers', de
(wonder)dokters, de avonturiers met hun
verhalen en goederen uit verre landen, en de
`eigenaars' van het kalf met de twee koppen,
de reus, de dwerg, de vrouw met de baard.
Feest op het platteland
In de plattelandsstreken werden nauwelijks
jaarmarkten met festiviteiten gehouden. In

de dorpen vielen de ambachtslieden niet
onder een gilde en er woonden gewoon te
weinig mensen om zo'n evenement rendabel te
maken. Maar de dorpsbewoners wilden
evengoed hun vertier en dus organiseerden
ze zelf hun kermis. Dat gebeurde altijd in het
najaar als alle oogst binnen was. De
jaarlijkse lonen werden dan betaald
met een extraatje als de opbrengst hoog was
- en konden boeren en arbeiders feestvieren.
Ze moesten er de gehele winter op teren. De
dorpelingen bedachten hun eigen spelen en
vermaak, omdat professionele kunstenaars
er te weinig konden verdienen. Een enkele
keer deed een zanger op doortocht een dorp
aan en trad hij op in ruil voor een klein
bedrag, een plek in het hooi om te slapen
en wat leeftocht voor onderweg.
Geliefde kermisspelen die tot aan het
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einde van de 19e eeuw werden gehouden,
waren koekhappen, koekhakken of - slaan,
koekslingeren, gans trekken en ringsteken.
Bij het koekhakken moesten de spelers met
drie bijlslagen een taaie en kleverige koek in
stukken hakken. De haklijn mocht niet recht
zijn en de stukken moesten een stompe hoek
hebben. De winnaar kreeg de koek mee naar
huis. Het spel was niet van gevaar ontbloot,
de speler liep grote kans om bij het hakken
in de koek een vinger mee te nemen. Voor
koekslingeren werden speciale lange
Deventer koeken gebruikt, die stevig in de
hand genomen een paar maal rondgeslingerd
werden. Een deel van de koek brak
daardoor af en vloog door de lucht.
Winnaar was degene wiens stuk het verst
weg vloog. Het gebeurde regelmatig dat
iemand uit het publiek lelijk geraakt werd
door de koek, maar wellicht verhoogde dat
de kermisvreugd.

Zelfs de adel, de clerus en de gegoede burgers deden hun inkopen op de Utrechtse
jaarmarkt. Veel luxe-artikelen waren alleen
dan verkrijgbaar.
Omstreeks 1420 ontstond in Utrecht rond de
naamdag van de heilige Pontianus (14
januari)
de
belangrijkste
jaarmarkt.
Mettertijd groeide deze markt uit tot een
kermis, die veertien dagen duurde. Hij begon
op de vrijdag na Driekoningen en eindigde
op 25 januari. Op St. Pontiaansdag gaf het
meisje een kermisgeschenk aan de jongen, die
haar had uitverkoren. Een week later, op St.
Agnesdag, gaf de jongen een geschenk aan
het meisje met wie hij kermis had gehouden.
Uit de kostbaarheid van de gift viel af te
lezen of de kermisviering geslaagd was. Het
wisselen van geschenken gold niet alleen
voor de Utrechtse kermisvierders, maar was
in meer streken gebruikelijk.
Een ander oud kermisgebruik is het schenken
van een kermiskoek, een zogenaamde
huwelijkskoek, van een jongen aan zijn uitverkorene. Teksten in de trant van: „Mijn
ogen zijn voor iedereen, mijn hart behoort aan
u alleen" maakten de bedoeling duidelijk. In
veel streken was het gebruikelijk dat indien
het meisje de koek aannam, de hofmakerij
kon beginnen. Op een afgelegen plekje
vrijden ze wat en aten van de
huwelijkskoek. Was het tijd om naar huis te
gaan en nam het meisje het overgebleven
stuk mee, dan was de vaste verkering een feit.
At het meisje de koek tot de laatste kruimel
op of gaf ze het restant aan de jongen mee,
dan kon hij naarstig op zoek gaan naar een
ander om kermis te vieren en haar het hof te
maken.
In diverse steden was het gebruikelijk de
kermisdagen voor de verschillende standen
te reserveren, opdat gegoede burgers niet
werden geconfronteerd met het onfatsoenlijke gedrag van het `lagere volk'. Rijke
luiden gaven hun personeel een kermisgift en
vrijaf op de dag dat ze mochten kermisvieren.

Veel kerken, veel feesten
In steden waar meerdere kerken en kloosters
stonden, die alle hun eigen schutspatroon
hadden, werden al die `verjaardagen'
feestelijk gevierd met optocht en vrije
jaarmarkt.
Dicht bij huis, in de stad Utrecht bijvoorbeeld,
werden er volgens een middeleeuwse
kroniekschrijver op een gegeven moment 46
ker(k)missen per jaar gehouden en vanaf 1127
vier grote jaarmarkten. De kerken werden op
de feestdag van binnen en buiten met groene
takken versierd. De armen ontvingen in
kermistijd brood en stuyvers uit de armenkas,
zodat ze ook konden kermisvieren. In eerste
instantie kwamen kleine handelaren uit de
stad of de regio met hun waren naar het
marktterrein. Toen het aanbod en de
diversiteit van producten groter werd,
verschenen er ook meer handelaars uit den
vreemde met hun exotische waren. Nog
meer mensen, altijd nieuwsgierig naar het
bijzondere en het exotische, kwamen de
markten bezoeken.
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De marktplaats
O p films die zich afspelen in de
Middeleeuwen zien we bijna altijd dat het
marktterrein een rommelig allegaartje is van
kramen en wagens. Dat was op de
Nederlandse jaarmarkten beslist niet het
geval. Op het stads- of marktplein stonden de
kramen en kermisattracties keurig volgens
een vast patroon geordend: de marktkramen
in rechte rijen als winkels in een straat, de
tenten met attracties op de hoeken.
De kramen met huishoudelijke artikelen, zoals
keukengerei, aardewerk en glas, of met
galanterieën als stoffen en zilverwerk waren
in de meerderheid, agrarische producten en
etenswaren in de minderheid in verband met
de snelle kans op bederf. De tenten, waarin
voorstellingen werden gegeven, waren
meestal afgesloten met een gordijn. Een
chirurgijn, kiezentrekker of keiensnijder
werkte onder een baldakijn of in de open
lucht. Hoe meer toeschouwers van zijn kunde
konden kennisnemen, hoe meer pijnlijders
zich voor een behandeling aanmeldden.
Hoewel? De behandelingen werden zonder
verdoving uitgevoerd. De patiënten leden
hierdoor gruwelijke pijnen en uitten dat op
allerlei manieren vaak tot grote hilariteit van
het toekijkende publiek. De `dokter' of
genezer liet zich soms bijstaan door een
potige knecht of toeschouwer die de patiënt
tijdens de behandeling in een houdgreep
hield. Hiermee voorkwam hij dat de klant er
of vandoor ging of dat de `operatie' mislukte
door het pijnlijk kronkelen van de patiënt.
Om het gekerm te overstemmen, werd
menig keer de behandeling onder
tromgeroffel uitgevoerd. Als de genezer zijn
werk goed had gedaan en de patiënt van z'n
pijn verlost had, dan was de weg vrij voor
terugkomst op een volgende jaarmarkt.
Mislukte de operaties daarentegen, dan
moest hij maken dat hij weg kwam of
bescherming zoeken bij de ordehandhavers en
zich een paar jaar niet laten zien.
Veel handelaars maakten misbruik van de

Een volksvermaak in vroeger tijden: een
'berenleider' met een beer, die danste op
muziek van fluit en trommel. (Illustratie uit
`Ach Lieve Tijd)
onwetendheid en goedgelovigheid van het
publiek. Vooral kwakzalvers, die goedbespraakt waren, hadden er een handje van om
geneesmiddelen aan te prijzen als remedie
tegen vrijwel alle kwalen. Met `Indische
Slangenolie' kon men de hik, de stuipen,
hoofdpijn en reumatiek genezen. Verder
zuiverde de olie het bloed en konden er
vetvlekken mee verwijderd worden en het
zilver gepoetst. Ondanks de toename van
vermakelijkheden tijdens de jaarmarkten
kwam de verkoop van goederen en
producten toch altijd op de eerste plaats. Bij
kermissen was dat juist andersom.
Kermis en reformatie
In het begin van de 16e eeuw, toen het
protestantisme zich over de Nederlanden
begon te verspreiden, veranderde de kermisviering enigszins. De protestantse kerkelijke autoriteiten ergerden zich aan de
`paapse' kermisviering, waarin vroomheid
en uitgelaten feestelijkheden hand in hand
gingen. Vanaf de kansel werd fel tekeer
gegaan tegen de uitspattingen, ook schrijvers, dichters en kunstenaars wezen op de
weerzin die het kermisgedrag opriep bij de
welmenende burger en bij God. Sommige
dominees gingen zover dat ze de kermis het
werk van de duivel noemden
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en het stadsbestuur vroegen geen toestemming meer te geven tot het houden van
kermissen. In de noordelijke provincies,
waar het protestantisme dieper was doorgedrongen dan in de zuidelijke, werden
deze verzoeken soms, tijdelijk, gehonoreerd.
Echter, het is de kerk - ondanks z'n invloed
op de samenleving - nooit gelukt de kermis
overal te verbieden. Na het verbod in 1648
om de katholieke leer te volgen en uit te
dragen werd er op kermissen gecontroleerd of
er „paternosters en andere diergelijke
afgodische waren" te koop werden
aangeboden. Openlijk gebeurde het zelden,
want werd de handelaar betrapt dan was hij in
ieder geval zijn handel kwijt en gestraft of
beboet zal hij ook wel zijn. Maar
dergelijke geschriften zullen ongetwijfeld
wel `onder de toonbank' van eigenaar zijn
gewisseld! De rooms-katholieken
schroomden immers ook niet om
schuilkerken te bouwen!

vieren, was in ieder geval gewaarschuwd!
In Breda vroegen de predikanten in 1658 aan
het stadsbestuur geen koorddansers te laten
optreden. In 1695 werden aan dat verbod
de
komedianten
en
loterijhouders
toegevoegd. Een roulettespel, het draaibord,
werd in 1701 verboden. Hoeveel problemen
de Bredase predikanten met de uitspattingen
en het werelds vermaak ook hadden, het
stadsbestuur had er minder moeite mee.
Waarschijnlijk om de kerkelijke autoriteiten
te vriend te houden vaardigen de heren
magistraten, met weinig effect, steeds
opnieuw de verboden uit. Om zich een
oordeel te kunnen vormen (!?) over het al
dan niet handhaven van die verboden werden
muzikanten en komedianten uitgenodigd om
`hunne consten' aan het stadsbestuur te tonen.
Hun vergoeding werd betaald uit de stadskas!
Veranderend aanbod
De Franse tijd, eind 18e eeuw, en de
Industriële Revolutie die zich aan het begin
van de 19e eeuw aandiende veranderde het
aanzien van de kermis en de jaarmarkt.
In 1798 werden onder invloed van het Frans
bestuur officieel de gilden afgeschaft. Het was
dus niet langer nodig jaarmarkten te
organiseren, waarop vrijdom van handel gold.
Elke ambachtsman en neringdoende kon nu
vrijelijk zijn producten het hele jaar door
verkopen.
Door de Industriele Revolutie, die maakte dat
er machinaal meer en beter geproduceerd
kon worden, veranderde en vermeerderde het
aanbod van artikelen. In de tweede helft van
de 19e eeuw, toen de industrialisatie goed op
gang gekomen was, groeiden onze steden
enorm. Fabrieken werden opgericht en
trokken van heinde en verre arbeiders aan,
evenals de havens en een geheel nieuw
fenomeen: de spoorwegen. De steden en de
(klasse)maatschappij waren niet goed
voorbereid op die snelle aanwas van
arbeiders en de behuizing en de sociale
voorzieningen waren voor de

"Slecht s't dorpje, waar en wis
Waar het niet eens kermis is:'
Kermis, kermis moet er wezen,
Kermis moet ook zijn geprezen
Want de ware kermisvreugd
Maakt den ménsch eerst regt verheugd”
Uit: handel & wandel,: Shell-journaal van
' markten en kermissen, 1985'
Met dit vrolijke, vermoedelijk 19e-eeuwse,
kermisversje zouden de predikanten uit de 17e
en 18e eeuw `niet regt verheugd' zijn
geweest. Immers op de kermis werden
allerlei `ijdelheden' vertoond die voor Gods
ogen niet welgevallig waren.
Voor de aanvang van de kermis werden
daarom zogenaamde kermispredicatiën
gehouden. In Utrecht vindt die heden ten dage
nog plaats, jongstleden juni hield kardinaal
Simonis de dienst in de botsautootjestent. In
vroeger tijden werd tijdens deze bijeenkomsten
in gloeiende kleuren in niet mis te verstane
bewoordingen de zonden waartoe de kermis
kan leiden, afgeschilderd. Wie dan nog
blijmoedig kermis wilde
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meesten van hen dan ook ronduit slecht.
Lange werkdagen en woningen die die naam
eigenlijk niet verdienden, armoede en
ziekten maakten dat ze nu en dan ontspanning
en vertier nodig hadden om het harde,
grauwe leven aan te kunnen.De kermis was
daarvoor de ideale gelegenheid.
Door de nieuwe fabricagemogelijkheden
ontstonden nieuwe attracties, bijv. de botsautootjes, en werden de reeds bestaande
attracties veiliger, groter en luxer. Het spoor
zorgde ervoor dat deze attracties sneller van
de ene plaats naar de ander vervoerd konden
worden. Al deze veranderingen maakten dat de
kermis een heel nieuw aanzien kreeg, maar
ook vaker gehouden kon worden. Daarnaast
speelden de kermisexploitanten met hun
aanbod in op de veranderende wensen van het
publiek. De nadruk kwam te liggen op
amusement en vertier, op het scheppen van
een droomwereld vol bonte kleuren en
klatergoud, met spiegels en gekleurd glas
waarin de vele lichtjes weerkaatst werden en niet te vergeten - muziek van stoomcarrousels
en draaimolens. De verkoop van goederen
werd steeds minder, speelgoed en etenswaren
daargelaten.
Kermis en educatie
Aan het einde van de 19e eeuw kwamen er nog
meer veranderingen. De fotografie deed zijn
intrede evenals het gebruik van elektriciteit en
nog weer wat later de cinematografie of wel
de film. Op de kermis kon het publiek
kennismaken
met
al
deze
nieuwe
uitvindingen.
Vooruitstrevende
draaimolenexploitanten vervingen de traditionele gondels, paarden enz. door fiets,
auto of vliegtuig. Bezoekers konden in speciale
tenten ook kennisnemen van foto's en
afbeeldingen die hoorden bij het binnenen
buitenlandse nieuws of via platen leren over de
werking van het menselijk lichaam. De 19e en vroeg-20e -eeuwse kranten beschikten
immers nog niet over het beeldmateriaal, zoals
wij dat nu kennen. De film

was natuurlijk helemaal het neusje van de zalm
voor al diegenen die kennis wilden nemen van
het wereldgebeuren of vermaakt of verbaasd
wilden worden. De film ontsloot de wereld,
waar tot dan toe alleen via geschreven teksten
kennis van te nemen viel. Wat moet een film
over de loopgravenoorlog in de Eerste
Wereldoorlog een impact hebben gehad op de
toeschouwers! Zouden ze na afloop nog
vrolijk hebben kunnen kermisvieren?
In de volgende Cronyck de Geyn deel 2 over
de kermis in jutphaas en Vreeswijk.
Noten:
1) Smartlappen zijn met voorstellingen
beschilderde doeken die de zangers
gebruikten ter ondersteuning van hun
teksten.
2) Gilden waren middeleeuwse vakverenigingen die toezicht hielden op kwaliteit van
vakbeoefening,
vakbekwaamheid,
opleiding van leerlingen en die ondersteuning verleenden aan de weduwen en
wezen van hun leden.
Bronnen:
1) Archief Historische Kring Nieuwegein.
2) Handel & Wandel, Shell-journaal van
markten en kermissen; 1985.
3) Van Alledaagse Dingen, Tijdschrift over
Volkscultuur; nr. 1, 1994.
4)
Nederland
voor
Honderd
jaar,
Gedenkboek 100-jarig bestaan van de
Nillmij; 1959.
5) Feesten in Nederland, uitgave 50-jarig
bestaan Nederlandse Middenstandsbank,
1977.
6) Ach lieve tijd: Dertien eeuwen Utrecht, de
Utrechters en hun vertier; Broese Kemink
/ Waanders, 1985.
7) Spectrum Atlas van de Nederlandse
marktsteden; Uitgeverij Sijthoff, b.v.,
1985.
8) Mevrouw Lien Valkenburg-Van Rossum
en de heer Jan Schut.
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VOOR U GELEZEN IN ..................
(Overgenomen uit de bundel jutphaas in het nieuws 1930-1934 van J. Schut)
DE LIESBOSCHBRUG EN HET VERKEER.
Weinig medewerking.
Jutphaas, 15 maart 1930 - Men schrijft ons:
Het is jammer, dat de brugwachters, enkelen
uitgezonderd, van de Liesboschbrug aan het
Merwedekanaal zoo weinig medewerking
verleenen
bij
het
passeren
van
vervoermiddelen, o.a. van autobussen, over
de brug. Het is enkele dagen geleden
voorgekomen, dat de brug reeds opgedraaid
werd toen een sleep nog op een afstand van
minstens tweehonderd meter van de brug
verwijderd was. Alhoewel een chauffeur van
een naderende bus alle mogelijke moeite deed
om alsnog de brug te passeren; even van te
voren werd nog een wielrijder en een
voetganger over de brug gelaten, scheen de
brugwach

ter Oost-Indischdoof geworden en hij
schonk geen aandacht aan de naderende
bus. Een klein beetje meer medewerking van
de desbetreffende brugwachters zou zeker op
prijs worden gesteld.
Naschrift redactie Cronyck de Geyn:
Navraag bij een buschauffeur uit die tijd leert,
dat brugwachters en hun gezinsleden lange
tijd vrij vervoer hadden op de lijnbussen van
"De Tram en Bargedienst" van en naar
Utrecht. Toen omstreeks 1930 dat voorrecht
werd
opgeheven
protesteerden
de
brugwachters heftig, onder meer door -als
het kon- net voor een dienstbus de brug
dicht te draaien.

VOOR U GELEZEN IN ...............
(Overgenomen uit de bundel Vreeswijk in het nieuws 1955-1960 door J. Schut)
SCHEEPSWERF BUITENWEG BESTAAT HONDERD JAAR.
ZILVEREN LEGPENNING VAN VREESWIJK VOOR FIRMANTEN.
Vreeswijk, 17 november 1956 Dezer dagen werd door de scheepswerf van
de fa. Gebrs. Buitenweg het feit herdacht,
dat voor honderd jaren het bedrijf werd
opgericht.
Officieel
werd
deze
gebeurtenis gevierd met de receptie in hotel
Noord Brabant in Utrecht, waarvoor een zeer
grote belangstelling bestond. Talrijke
zakenrelaties, collega's en cliënten gaven
door
hun
aanwezigheid
van
hun
belangstelling blijk, terwijl een schat van
bloemen het geheel een feestelijke aanblik
verleende.
Namens
het
gemeentebestuur
van
Vreeswijk verschenen B. en W ter receptie.
In een korte toespraak sprak de burgemeester, Jhr. De Geer van Oudegein,

zijn vreugde uit over het feit, dat een in
Vreeswijk gevestigd bedrijf dit honderd
jarig bestaan mag vieren. Omtrent het
prille begin van het bedrijf zal, aldus spreker,
waarschijnlijk niet veel meer bekend zijn dan
datgene wat via mondelinge overlevering
bewaard gebleven is. Des te beter zullen de
huidige firmanten het wel en wee van de
laatste tijd kennen, gedurende welke het
bedrijf aanzienlijk werd uitgebreid en
gemoderniseerd. Hoewel de overheid in het
algemeen erg karig is met het geven van
blijken van waardering, achtte spreker dit
jubileum belangrijk genoeg om de sedert
kort bestaande gemeentelegpenning in het
zilver aan de firmanten uit te reiken.
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DRINKGLAZEN HUIS DE WIERS
G L A S WAS LUXE-ARTIKEL VAN G E G O E D E K L A S S E
Kwartszand is altijd wel iets verontreinigd
met ijzeroxyden. Daardoor mocht zonder
zorgvuldige reiniging van alle onderdelen van
de glasmaker uit vroeger tijden niet worden
verwacht, dat hij een absoluut kleurloos glas
kon leveren. Kiezelstenen van vrijwel zuiver
kwarts werd maar op enkele plaatsen
gevonden. Wilde men eenvoudig groen glas,
dan kon men zand uit de buurt gebruiken.
Soda, natriumcarbonaat (Na2C03), werd al
in de oudheid bereid uit zeewier en andere in
zout en brak water groeiende planten,
vooral in landen rond de Middellandse Zee.
Bekend is ook de winning uit
zoutafzettingen, zoals die in Wadi Al-Natrun
in Egypte. De Romeinen gebruikten ook
soda-kalk glas en vaak van zeer hoge
kwaliteit. Maar tijdens de periode van de
Volksverhuizingen raakte die kennis
verloren. Alleen de kloosters behielden
deze kennis: de sobere Benedictijnen
gebruikten deze kennis voor hun vensterglas.
Spanje produceerde vanaf de 15e eeuw een
gezuiverde soda, verkregen uit zeealgen, de
barilla, die naar tal van landen werd
geëxporteerd. Potas, kaliumcarbonaat
(K2C03) is als vloeimiddel in Europa
omstreeks het jaar 1000 in gebruik genomen
toen soda om politiek-economische redenen
niet meer te krijgen was. Potas werd
verkregen door verbranding van (het liefst)
beukenhout, maar ook andere houtsoorten
werden gebruikt. Ook loof, struiken en
boomschors kwamen in aanmerking: dat was
beter, want er zat meer kalium in. In
Duitsland, in de Elzas, en in Lotharingen
werd naast houtas, Waldglas, (= woudglas),
gemaakt. Ten westen van de Rijn, met
uitzondering van de Elzas, en in Engeland,
werd as van varens als grondstof voor potas
gebruikt. Dit leidde tot de productie van
varenglas. Kalk werd toegevoegd in de vorm
van

Door ELBERT WALLET
Voor ons 21-eeuwers is glas een normaal
gebruiksvoorwerp. In iedere keuken vind je
limonadeglazen, wijnglazen, sherryglazen,
enz. Voor ons is het volkomen normaal dat
glazen helder, kleurloos en doorzichtig zijn.
Bier- en wijnflessen zijn daarentegen wel
gekleurd.
Vroeger was dat allemaal anders: glas was
geen algemeen gebruiksartikel. Het was duur,
al was er wel onderscheid tussen de
goedkopere en de duurdere glazen. Glas
was duidelijk een luxeartikel en behoorde tot
de 18e eeuw bij de gegoede klasse.
Bij de opgraving van de Werkgroep
Archeologie in 1997 rond Huis de Wiers is er
veel glas gevonden. Daarvóór hebben wij de
opgraving rond de boerderij Vee- en
Bouwlust in de wijk Galecop gehad. Het
verschil tussen deze beide opgravingen zit
hem in de gevonden voorwerpen: veel
objecten uit Huis de Wiers in Vreeswijk
zijn duidelijk voor een andere klasse
bedoeld dan de vondsten die gedaan werden
bij boerderij Vee- en Bouwlust. Dit blijkt
o.a. het duurdere glas van Huis de Wiers,
maar ook uit een Wedgewood schoteltje en
duurdere porcelein dat bij Huis de Wiers
gevonden is.
1. Glassoorten en eigenschappen
Glas is een verbinding van silicium:
kwartszand, met soda en/of potas en kalk.
Soda en potas zijn `vloeimiddelen' die nodig
zijn om de smelttemperatuur van silicium van
ruim 1700° te verlagen tot ca. 1400°C. Kalk
is nodig als stabilisator, om het oplossen
van het glas in het water te voorkomen.
Gewoon gebruiksglas bestaat voor ca. 75%
uit zand, 15% uit soda en/of potas en 10% uit
kalk.
Silicium of kwarts komt in de vrije natuur in
zuivere vorm voor als bergkristal.
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krijt, of uit de winning van schelpen. Maar
ook uit de onvoldoende reiniging van houten varenas en zand werd kalk verkregen.
Soms had men al zoveel kalk in het mengsel
dat extra toevoeging van kalk niet nodig was.

kingscentra en de steenkoolgebieden. Hier
werd glas geblazen met gebruikmaking van
industrieel verkregen potas en soda. De
termen woudglas en varenglas mogen dan
alleen nog gebruikt worden in verband
met de glasproductie van de nog

De roemers van Huis de Wiers.

Zuiverheid

aanwezige `boshutten', en dan alleen voor
zover deze nog niet op het gebruik van
door andere bedrijven geproduceerde
potas zijn overgegaan.

De mate van zuiverheid van de grondstoffen
bepaalt de kwaliteit van het glas. In het
laat-middeleeuwse Duitse rijk is het
woudglas dan nog van slechte kwaliteit:
de grondstoffen worden onvoldoende
gezuiverd samengesmolten. Kalk werd
aanvankelijk niet eens toegevoegd. In de
bodem heeft dit goedkopere woudglas zich
in het algemeen minder goed gehouden.
Maar de matige kwaliteit van het laatmiddeleeuwse woudglas geldt zeker niet
voor alle woudglasproducten. Voor het
verkrijgen van een goede kwaliteit woudglas,
werd naast het gebruik van gezuiverde
grondstoffen en soda, ook al potas
toegevoegd. Tegen het eind van de 16e
eeuw zien we het aantal glashutten in de
bosrijke gebieden geleidelijk afnemen. Er
kwamen nu glasateliers bij de bevol

Glas is in principe kleurloos, omdat alle
ingrediënten in zuivere vorm kleurloos zijn.
Maar geringe concentraties van andere
stoffen kunnen het mengsel kleuren. Zo kan
een concentratie van 0,01% ijzer al een
groene tint aan het glas geven. Het
gebruik van niet speciaal geselecteerd zand,
zoals bij het maken van een roemer, gebruikelijk was, leidde door verontreiniging met
ijzer tot een uitgesproken groene kleur. De
waardering voor de groene kleur van de
roemer bleek echter zo groot, dat al gauw
extra ijzer toegevoegd werd om de roemers
bewust groen te kleuren. Door toevoeging
van andere metaaloxyden
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worden andere kleuren verkregen. Cobalt
levert blauw glas, goud en koper kunnen
het glas rood kleuren. Met toevoeging van
ijzer met koper kan men zwart glas verkrijgen. Echt wit glas kan men maken door of
beendermeel, of verbrande hoorn toe te
voegen, of eventueel tin. Tenslotte is de
kleur nog afhankelijk van het feit of er
zuurstof wordt toegevoegd (oxyderend) of niet
(reducerend). Wordt er oxyderend gestookt
dan wordt groen glas geelgroen en
donkerrood lichtrood. Wordt er reducerend
gestookt dan wordt rood lichtrood en wordt
groen blauwgroen.

A. Drinkglazen. Dit massagoed is veel
gebruikt vanaf de late Middeleeuwen. Er is in
de loop der jaren veel variatie in de versiering
en een grote verscheidenheid wat betreft de
vorm van de drinkglazen. Sommige vormen
komen in alle milieus voor, maar de meeste
glazen waren toch wel gebonden aan gebruik
binnen een sociale laag. Toch is geen
voorwerp hetzelfde, omdat elk object met de
hand vervaardigd is. B. Flessen, te
onderscheiden in: 1. Schenkflessen (karaf;
kan). Deze flessen zijn als speciaal model of
met speciale versiering in onze streken pas in
de 16e eeuw ontstaan. Daarvóór werd de
voorraadfles ook als schenkfles op tafel
gebruikt. In de verscheidenheid in vorm en
decoratie sluit de schenkfles zich aan bij de
drinkglazen.
2. Voorraadflessen. De grote flessen zijn
gedurende een lange periode nauwelijks
veranderd. Alleen de voorraadflessen voor
kostbare waren, zoals parfum en snuiftabak
zijn wel milieu en mode-afhankelijk. 3.
Drinkflessen. Deze vormen een kleine eigen
groep: de pelgrims- of veldfles, de zakflacon
voor gedestilleerde dranken en de zuigfles.
C. Ander tafelglaswerk zoals schotels,
schaaltjes, kommen en zoutvaten en heel
zelden, bestek.
D. Overige. Dit omvat o.a. medisch glaswerk, zoals urinaals, afkolfglazen. Daarbij
behoren ook olielampen en kandelaars en al
het andere glaswerk dat niet bij het vorige
hoort.

Glasziekte

Vaak zien we in vitrines mooi gekleurd glas
dat soms schilfert. Het glas wordt in de aarde
aangetast: het is ziek. De grond is bijna altijd
vochtig, doordat het voorwerp in een sloot,
een beerput of in een afvalkuil gevonden
wordt. Daardoor wordt alkali onttrokken aan
het oppervlak van het glas door het water.
De mate van de `ziekte' (mooie kleuringen tot totale verkruimeling) hangt af van
de samenstelling van het glas, maar ook van de
bodemgesteldheid en de duur van de
inwerking. Hoe ouder het glas is, des te groter
de kans op inwerking. De eerste aanwijzing
voor de glasziekte is een lichte vertroebeling
van het glas. Dit is te vergelijken met het glas
dat vaak gewassen wordt in de vaatwasmachine. De ernstigste vorm is irisatie: op
den duur gaat het glas kapot, omdat het alkali
en de kalk onttrokken blijven aan het glas. Op
den duur houd je dan alleen het silicaatframe
over en verkruimelt het glas, tenzij je het goed
conserveert. Herstel van het glas is niet meer
mogelijk! Als de luchtvochtigheid niet boven
de 35% stijgt, wordt een verdere aantasting
voorkomen.

In dit stuk wil ik slechts ingaan op de
drinkglazen die gevonden zijn bij Huis de
Wiers. Met name de twee roemers die
gevonden zijn en al enige tijd in de vitrine
staan, verdienen de aandacht om beschreven
te worden. Nu ze inmiddels ook getekend
zijn en gedocumenteerd, is het mogelijk deze
drinkglazen te beschrijven. Naast de roemers
worden ook drinkglazen beschreven die
van latere datum zijn dan de gevonden
roemers.

2 . Onderscheid in soorten glas
In de inleiding werd al duidelijk dat we ook
tegenwoordig nog onderscheid maken in
verschillende soorten glas. Archeologisch glas
wordt gerangschikt in vier categorieën:
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Figuur 1: Een van de twee roemers, gevonden
bij Huis de Wiers, heeft een hoge voet van
glasdraad.

Figuur 2: Cornelis Dusart (1660 - 1704)
schilderde `De dronken drummer' met een
roemer met wijn en kersen.

3. De roemers van Huis de Wiers

rengezinnen een stuk minder voor dan in de
rijke kastelen en buitenplaatsen, zoals Huis
de Wiers bij Vreeswijk. Al werd glas wel
meer en meer gemeengoed, ook bij de lagere
standen, toch kwam dit soort glas meer in de
gegoede kringen voor. Op een aantal
Nederlandse schilderijen en prenten zijn
roemers afgebeeld. De prent van Cornelis
Dusart (1660-1704) (uit het Museum
Boymans van Beuningen) met de titel: De
dronken drummer toont een roemer gevuld
met wijn waarin enkele grote kersen drijven.
(Zie figuur 2)

Na 1650 verdween de berkemeier (voorloper
van de roemer) praktisch van het toneel. De
roemer kwam in deze periode in
verschillende variëteiten voor. De voorkeur
ging aanvankelijk uit naar slanke roemers
met half-bolvormige of ei-vormige cuppa (of
kelk) op een vrij hoge glasdraadvoet. Ook
één van de roemers van Huis de Wiers heeft
een hoge voet van glasdraad. Dat glas heeft
achttien glasdraadwindingen om de voet.
Helaas is de kelk niet compleet, maar we
weten wel dat het uiterst dun glas is
geweest. Het is een elegant glas, met kleine
braamnoppen.
Het behoort tot het
oorspronkelijke type roemers met een
lichtgroene kleur. De datering voor dit luxe
glas is 16501700. (Zie figuur 1). Voor
Nieuwegein is de roemer redelijk uniek te
noemen, want de opgravingen die de
Werkgroep Archeologie in Nieuwegein
gedaan heeft, betroffen in de meeste gevallen
toch boerderijen. Dit soort glas kwam in
de boe

Tegen het einde van de 17e eeuw kwamen
ook roemers met een schaalvormige cuppa of
kelk, in de belangstelling. Ze stonden op
een lage gesponnen voet. Dit type roemer
loopt tot ruim in de 18e eeuw door. Van dit
type is de tweede roemer van Huis de Wiers.
Wel zijn er braamnoppen als versiering op
aanwezig. Maar ook deze verschillen van
vorm ten opzichte van de eerste: waren de
vroegere noppen nog klein, nu zijn ze
duidelijk dikker. De date-
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Collectie:
Museum
Warsenhoeck,
Nieuwegein.
Inhoud: ong. 200 ml totaal, in de voet ong. 40
ml. De glasdraadvoet bestaat uit 18
windingen; op de schacht zijn twee rijen van
vier goed gevormde braamnoppen van
verschillende grootte aangebracht (7-18
knoppen per braannop).

ring van deze tweede roemer is 17001750. De
beide roemers zijn van Waldglas, zoals
hiervoor al beschreven. Bij beide glazen is
duidelijk te zien dat ook deze glasziek zijn.
(Zie figuur 3).
In de loop van de 18e eeuw trad een duidelijke vormverandering van de roemer op,
met een verlies van verhouding tussen de
verschillende onderdelen gecombineerd met
een duidelijke achteruitgang van de kwaliteit
van de uitvoering. De schacht werd korter en
kon dus minder noppen dragen: gewoonlijk
maar een rij van drie - meest slecht gevormde braamnoppen. De hoogte van de
voet nam toe ten opzichte van de andere
onderdelen van de roemer. De cuppa werd
kleiner, meer gesloten. De roemer werd ook
van dikker glas geblazen waardoor de kleur
vaak ook donkerder werd. De 18e -eeuwse
roemer verloor zijn elegantie; alle onderdelen
werden grover uitgevoerd. De achteruitgang
zette zich in de tweede helft van de 18e
eeuw en in de 19e eeuw voort. Een aantal
kenmerken van de tweede roemer passen
zeker wel in de beschrijving: grove afwerking,
het missen van de elegantie van het andere
glas en het glas heeft een lage voet zonder
glasdraad.

Roemer fragment (nr. NG.WL97.111)
Nederland, eerste helft 18e eeuw. Vindplaats:
Nieuwegein, Huis de Wiers, Vreeswijk.
Hoogte 9 cm (geen complete hoogte), o voet
3,2 cm
Donkergroen glas, Geïriseerd. Gelijmd.
Collectie:
Museum
Warsenhoeck,
Nieuwegein.
Inhoud: in de voet ong. 70 ml. Er is geen
glasdraadvoet aanwezig, op de schacht zijn
twee rijen van vier grote braamnoppen
aangebracht.
4. Drinkglazen uit de 19e eeuw
Er zijn verder nog vijf 19e-eeuwse bekers
bekend van Huis de Wiers. Daarnaast heeft de
Werkgroep Archeologie nog twee bekers
gevonden, waarvan alleen de voet nog over is.
Van de vijf bekers lijkt één beker erg op een
andere beker, en daarom is de tekening hier
niet toegevoegd. Daarnaast mist de niet
afgebeelde beker alle versiering die de afgebeelde wel heeft. Tenslotte is er nog een laatnegentiende / begin 20e eeuwse beker
gevonden.
Alle bekers zijn gevonden op het terrein van
Huis de Wiers in Vreeswijk, Nieuwegein. Ze
zijn allemaal in het Museum Warsenhoeck te
zien. Nu nog in de vitrine, later in het depot.

Voor de volledigheid: er bestaan ook roemers
die van dit type afwijken, zoals roemers met
bolle gladde noppen, draadschachtroemers en
kleurloze roemers op een hoge gladde voet.
Verder was er ook nog een kleinere maat
roemer. Deze was bedoeld voor het drinken
van gedistilleerde dranken, zoals brandewijn.
Catalogus:
Roemer fragment (nr. NG.WI.97.72)
Nederland, tweede helft 17e eeuw.
Vindplaats: Nieuwegein, Huis de Wiers,
Vreeswijk.
Hoogte 8 cm (geen complete hoogte), ra
voet 4,9 cm
Lichtgroen glas, Geïriseerd.

Catalogus:
Kelkglas fragment (nr. NG.WL97.37)
Hoogte 7,7 cm (geen complete hoogte), e
voet: 5,6 cm.
Inhoud: ? . De kelk is versierd met vakken
tijdens het modelleren, zie tekening. (Zie figuur
4)
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Figuur 7: Fragment van de voet van kelk.

Figuur 8: Kelk begin 20e eeuw, helder
doorzichtig glas

Inhoud: ong. 110 ml. Het kelkglas is bijna
kegelvormig. De kelk is versierd met ovaalvormige banden die aan de uiteinden smaller
worden. Versiering tijdens het modelleren.
(Zie figuur S).
Kelkglas fragment (nr. NG.WI.97.79)
Hoogte 8,5 cm. (geen complete hoogte), o
voet: 7,4 cm
De kelk is versierd met banden tijdens het
modelleren, en de bovenkant van de voet is
versierd met een incisie (inkrassing). De cirkel
in het midden geeft vormverandering aan bij
de onderkant van de voet. Qua vorm heeft het
vierde 18e-eeuwse kelkglas (nr. NG.WI.97.67)
hier veel van weg. Deze heeft alleen een iets
smallere voet (5,5 cm) en is dus onversierd.
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(Zie figuur 6).
Kelkglas (fragment, alleen voet)(nr.
NG.WI.97.98)
Hoogte 5 cm, o voet: 6,9 cm. (Zie figuur 7).
Kelkglas
(begin
20e
eeuw) (nr.
NG.WL97.03)
Hoogte 9 cm, o voet: 5 cm.
Inhoud: 80 ml. Helder doorzichtig glas, weinig
beschadigd, ook niet door de vervuiling, zoals
de meeste 19e eeuwse bekers. Tot de rand toe
compleet.
(Zie figuur 8).
Geraadpleegde publicatie Henkes, Glas
zonder glans / Glass without gloss, (Rotterdam
Papers 9) (Herent, 1994)
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opdracht van Staatsbosbeheer, dienst terreinbeheer, natuurwetenschappelijk archief, 2e
dr., 01-1987.
Toelichting op deze aanwinsten
Over de beide delen van het door onze kring
aangekochte boek `Het Ontroerde Nederlandt',
uitgegeven in 1674 en nu officieel opgenomen
in onze catalogus, werd reeds een korte
uiteenzetting gegeven in het januarinummer
van Cronyck de Geyn.

Jaarboek Oud-Utrecht 2000, uitgave van
Vereniging Oud-Utrecht, 2000
Archeologisch erfgoed goed beheerd; behoud,
inrichting en beheer in het landelijk gebied
door K. Anema, uitgave van SDU Uitgevers te
Den Haag, 1997

Wat de andere hierboven vermelde titels
betreft, wil de werkgroep Archief en
Dokumentatie bijzondere dank betuigen aan de
heer L. Bos, gewezen lid van onze werkgroep
Archeologie. Dit betreft met name de door
hem geschonken boeken over bruggenbouw en
de geschiedenis van de Rijkswaterstaat. Dit
zijn zeer welkome aanwinsten voor onze
boekencollectie.

Het ontroerde Nederlandt, door de Wapenen
des Konings van Vrankrijk, dat is een
waarachtigh verhaal van de Franfen, Engelfen,
Keulfen en Munfterfen. Oorlogh, tegen de
Vereenigde Nederlanden, met deffelfs
Binnelandtfe Beroerten. Deel 1 en 2 door
Markus Doornik te Amsterdam, 1674.
Bruggen in Nederland 1800-1940.; Bruggen
van beton, steen en hout door A.A. van der
Vlist, M.M. Bakker, W .J. van Heijnen e.a.,
uitgave van Nederlandse Bruggen Stichting
p/a Stichting Matrijs te Utrecht, 1998.

Een curieus onderdeel van de collectie boeken,
die wij van de heer Bos ontvingen, was een
(niet in onze catalogus opgenomen) doos
studieboeken met een daarbij behorend aantal
schoolschriften waarin allerlei persoonlijke
notities van een gewezen PTT-monteur, die
naar alle waarschijnlijkheid zijn carrière in de
stad Utrecht heeft afgesloten. De studieboeken
uit de jaren twintig der vorige eeuw (niet in
onze catalogus opgenomen) geven een
volledig en zeer gedetailleerd beeld van de
toenmalige opleiding tot PTT-monteur met
uitvoerige beschrijvingen van de destijds in
gebruik zijnde telefooninstallaties.

Twee eeuwen Rijkswaterstaat (1798-1998)
door drs. A. Bosch en drs. W van der Ham,
uitgave van Europese Bibliotheek te
Zaltbommel, 1998.
De archeologie van Den Haag; deel 2: de
Romeinse tijd, door E.J. van Ginkel en J.A.
Waasdorp, uitgave van Gemeente Den Haag,
Dienst Stadsbeheer, 1992.

Vanuit historisch oogpunt nog interessanter is
echter het dagboek dat deze monteur (T.
Aardoom) over zijn dagelijkse leven in de
periode 1923 tot 1942 heeft bijgehouden. Het
eerste met de hand geschreven dagboek dateert
van april 1923 en beschrijft de dagelijkse
belevenissen van deze uiterst punctuele
ambtenaar vanaf zijn zestiende

Belvedere; Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting, (+
bijlage: Gebieden) uitgave van VNG uitgeverij, Den Haag, 07-1999.
Inventarisatieatlas voor flora en fauna van
Nederland, samengesteld en geproduceerd
door de topografische dienst te Emmen in
85

bewoordingen beschrijft Aardoom hoe hij met
zijn vriendin had genoten van de bioscoopfilm
'Tarzan de aapmensch'. Over de jaren 1941 en
1942 hield de PTT-monteur tot op de cent zijn
kasboek bij. Opvallend daarbij was dat hij elke
week een bedrag van 5 tot 15 cent vermeldde,
dat hij met kaarten verloor. Hij schijnt in beide
jaren nooit iets te hebben gewonnen.

jaar toen hij nog bij zijn ouders in Den Haag
woonde. Dit dagboek bevat ook enkele foto's.
De grote waarde van het geheel uit
schoolschriften bestaande dagboek (dat hier en
daar wel wat onderbrekingen vertoont), is de
beschrijving van het eenvoudige dagelijkse
bestaan zoals dat in de periode voor de tweede
wereldoorlog geleefd werd. Het luisteren naar
radiouitzendingen met hoorspelen of een live
verslag van de aankomst van `De Pelikaan' die
na vier dagen, vier uren en veertig minuten
vanuit Batavia op Schiphol aankwam,
vormden in die tijd topamusement. Het gezin
Aardoom luisterde aan het eind der jaren
dertig zonder mankeren naar de `Bonte
Dinsdagavondtrein'. In geestdriftige

Het ligt niet voor de hand dergelijk materiaal
in de bibliotheek van de Historische Kring op
te nemen. Vandaar dat pogingen zullen
worden
ondernomen
nog
bestaande
familieleden van de PTT'er te achterhalen.
COR VAN DE KOOIJ

CURSUSSEN VAN HET UTRECHTS ARCHIEF
Voor het seizoen 2001/2002 heeft Het Utrechts Archief een cursusprogramma uitgegeven. De
cursussen worden door deskundige archivarissen gegeven of door historici. Deelnemers krijgen vooraf
een met zorg samengestelde syllabus of onderzoeksgids, zodat deelnemers zich met zorg kunnen
voorbereiden en ook naderhand profijt hebben van de verworven kennis.
Een overzicht:
1. Genealogie voor beginners.
kosten fl. 125,00/€ 56,00. Op maandagochtend 11.00 - 13.00 uur in de periode van 15 oktober - 10
december 2001. 5 lessen om de veertien dagen. Bovendien in de periode van 28 januari - 25 maart
2002.
2. Introductiecursus onderzoek in Het Utrechts Archief.
Kosten fl. 25,00/€ 11,00. Op maandagochtend 4 maart 2002 van 11.30 - 12.30 uur.
3. Workshop huizenonderzoek.
Kosten fl. 60,00/€ 27,00. Op zaterdagochtend, 24 november 2001 van 10.00 - 12.30 uur.
4. Workshop Utrechtse levensverhalen.
Kosten fl. 60,00/€ 27,00. Op donderdagavond 28 februari 2002 van 19.00 - 21.30 uur.
5. Workshop migranten onderzoek.
Kosten fl. 60,00 /€ 27,00. Op donderdagavond 21 maart 2002 van 19.00 - 21.30 uur.
6. Workshop gezondheidszorg.
Kosten fl. 60,00 /€ 27,00. Op donderdagavond 7 8 april 2002 van 19.00 - 21.30 uur. Informatie en
inschrijving: Het Utrechts Archief, Inschrijving cursussen, mevrouw G. Leemans, Alexander
Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht.
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